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25. seja 

(21. januarja 1976) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Sporočiti 
vam moram žalostno vest, da je pred sejo zborov, ko je pripravljal današnji 
ustanovni zbor Kluba delegatov, ki je bil napovedan po današnji seji zborov, 
umrl tovariš Stane Hrast, podpredsednik Zbora občin in predsednik iniciativ- 
nega odbora Kluba delegatov. Njegov spomin bomo počastili z enominutnim 
molkom. (Delegati vstanejo in z enominutnim molkom počaste spomin 
umrlega.) 

Obveščam, da je napovedani ustanovni zbor Kluba delegatov odpovedan 
in bo predvidoma 25. februarja 1976. 

Pričenjam 25. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. 
člena ustave SR Slovenije in prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 6. 1. 1976 sem razširil dnevni red, in sicer s predlogom 
zakona o ratifikaciji konzularne konvencije med Socialistično federativno repu- 
bliko Jugoslavijo in Republiko Grčijo. 

Glede na dopis Izobraževalne skupnosti za gozdarstvo z dne 13. 1. 1976 
in na dopis Skupnosti socialnega varstva Slovenije z dne 15. 1. 1976 umikam 
z dnevnega reda današnje seje naslednje točke: statut Izobraževalne skupnosti 
za gozdarstvo, samoupravni sporazum o ustanovitvi Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije in začasni statut Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

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

ter poročilo te komisije, 
2. odobritev zapisnika 25. seje Zbora združenega dela, 
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3. poročilo o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR 
Sloveniji, 

4. predlog zakona o varstvu pred požarom, 
5. osnutek zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju, 
6. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 

razmerjih, 
7. predlog zakona o pristojnosti upravnih organov za odločanje in oprav- 

ljanje drugih nalog na področju tuje informativne dejavnosti, 
8. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah 

republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, 
9. predlog odloka o razdelitvi dela dohodkov Loterijskega zavoda Slove- 

nije v letu 1975, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem 
zavodu Slovenije, 

10. predlog zakona o srednjeročnem programu izvajanja in financiranja 
geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980, 

11. osnutek zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko 
manj razvite, 

12. osnutek zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem 
poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin, 

13. osnutek zakona o temeljih denarnega sistema, 
14. osnutek zakona o financiranju federacije, 
15 predlog zakona o ratifikaciji konzularne konvencije med Socialistično 

federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Grčijo, 
16. volitve in imenovanja, 
17. vprašanja delegatov. 
Ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate? (Ni pripomb.) Ugotavljam, 

da nihče nima pripomb. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani dnevni red soglasno sprejel. 

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

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja za današnjo sejo izvolimo naslednje delegate: za predsednika Tončko 
Ocepek, za člana pa Antona Bregarja in Jožeta Kužnika. Ali so predlagani dele- 
gati navzoči? Prosim, da dvignejo roko! (So navzoči.) Hvala! Ali želi morda 
kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Dajem predlog 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 so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 25. sejo Zbora združenega dela izvoljeni: za predsednika tovari- 
čica Tončka Ocepek, za člana pa Anton Bregar in Jože Kužnik. Prosim pred- 
sednika in člane Komisije, da pregledajo pooblastila delegatov oziroma poro- 
čilo, ki ga je pripravila strokovna služba, ter nato poročajo zboru. 

Medtem bom dal nekaj obvestil. 
Ker imajo delegati v smislu 212. člena ustave SR Slovenije in v smislu 

12. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije pravico govoriti v jeziku svojega 
naroda, vprašujem delegate, ali želi kdo razpravljati v italijanskem ali madžar- 
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skem jeziku! Ugotavljam, da nihče ne želi. Ugotavljam, da za današnje zase- 
danje zbora ni potrebno, da čakajo prevajalci. 

K posameznim točkam dnevnega reda so bili na današnjo sejo zbora 
povabljeni predstavniki Gospodarske zbornice, Gasilske zveze SR Slovenije, 
Loterijskega zavoda Slovenije in Narodne banke Slovenije. Na sejo zbora so bili 
povabljeni člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ ter delegati Zveznega zbora Skupščine SFRJ iz SR 
Slovenije. Vse pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Obveščam vas tudi, da smo se predsedniki zborov na predlog Komisije za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije dogo- 
vorili, da bomo poslušali uvodno obrazložitev k 3. točki dnevnega reda, to je 
k poročilu o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Slo- 
veniji, na skupnem zasedanju vseh treh zborov po 2. točki dnevnega reda. 

Ker Komisija za verifikacijo pooblastil še ni končala z delom, predlagam, 
da obravnavamo še 2. t o č k o dnevnega reda, to je odobritev zapisnika 
24. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Vprašujem, ali ima kdo kakšne pripombe ali predloge 
za dopolnitev zapisnika 24. seje Zbora združenega dela? 

Ugotavljam, da nima nihče pripomb in predlogov za dopolnitev zapisnika 
24. seje Zbora združenega dela. Dajem zapisnik na glasovanje. Kdor je za 
odobritev, naj prosim glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Ugotavljam, da je zapisnik 24. seje Zbora združenega dela odobren. 

Glede na to, da še ni izvoljen podpredsednik zbora, prosim, da izvolimo 
delegata, ki mi bo pomagal pri vodenju današnje seje. Predlagam, da bi bil 
to delegat Igor Pelan. 

Ima kdo kakšen drug predlog? (Ne.) Kolikor ste za to, prosim, da z dvigom 
rok daste svoje soglasje! Hvala lepa. 

Tovariša Pelana prosim, da bi po skupnem zasedanju zasedel mesto v 
predsedstvu zbora. 

Prosim, da poročevalec Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja da poročilo! 

Jože Kužnik: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SRS za 25. sejo dne 21. ja- 
nuarja 1976. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 145 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 86 dele- 
gatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, s socialno-zdravstvenega 
področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 18 delegatov, iz obrtne in podob- 
nih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbeno- 
političnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, 
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi oboroženih sil SFRJ 
1 delegat. 

Skupina delegatov za področje delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 4. okoliša 
ima 1 delegatsko mesto, na sejo zbora pa je poslala 2 delegata, in sicer k 3. točki 
dnevnega reda. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja za 12., 13., 17. in 30. okoliš po 1 delegat, s 
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socialno-zdravstvenega področja za 3. okoliš 1 delegat. Skupaj torej ni prisotnih 
5 delegatov. 

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

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli kdo o tem poročilu 
razpravljati? (Nihče.) 

Predlagam, da glasujemo o poročilu. Ker ni nobeno pooblastilo sporno, 
bomo glasovali o celotnem poročilu. Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne 
roko! (145 delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 25. sejo Zbora združenega dela. 

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

S tem prekinjam sejo Zbora združenega dela in prosim delegate, da poča- 
kajo-, da se zberejo še delegati ostalih dveh zborov na skupnem zasedanju. 

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

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela, 
Prehajamo na obravnavo 3. točke dnevnega reda, to je na poročilo 
o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji. 

Poročilo o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR 
Sloveniji je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Poročilo Komisije je bilo skupaj s poročilom o izvajanju družbenega dogo- 
vora o nalogah pri oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v SR Sloveniji, 
ki ga je pripravil Odbor podpisnikov republiškega družbenega dogovora o 
kadrovski politiki, objavljeno v »Poročevalcu« Skupščine SR Slovenije, št. 24 
z dne 4. 11. 1975. 

Za svojega predstavnika je Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve določila tovariša Igorja Ponikvarja, člana Komisije. Odbor za 
spremljanje izvajanja družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju kadrov- 
ske politike v SR Sloveniji je za svojega predstavnika določil tovariša Milana 
Pavliha, tajnika Odbora podpisnikov družbenega dogovora in pomočnika sekre- 
tarja Sekretariata za kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu. 

Ekspoze tovariša Božiča, predsednika Komisije, smo poslušali na skupnem 
zasedanju zborov. Poleg navedenih poročil ste dobili tudi mnenje in stališče 
Izvršnega sveta. Vprašujem, ali žele predstavniki Komisije ah drugih teles 
še kaj dodati k pismenim poročilom in k ekspozeju! (Ne želijo.) Hvala lepa. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima delegat Jože Meglic, 
kulturno-prosvetno področje, 1. okoliš! 

Jože Meglič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
soglasju s svojo skupino delegatov in s svojimi volivci bom razpravljal o izva- 
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janju resolucije oziroma dogovora o kadrovski politiki v SR Sloveniji in o poro- 
čilu o njenem uresničevanju. 

Prosvetni delavci ugotavljamo, da v obeh dokumentih ni dovolj izčrpno, 
konkretno in kritično obdelano področje predšolske in osnovnošolske vzgoje 
ter izobraževanja. Sodimo, da je dejansko stanje glede kadrov na našem pod- 
ročju veliko bolj kritično od prikazanega. Trenutno manjka na osnovnih šolah 
2227 učiteljev, ob koncu petletnega obdobja jih bomo potrebovali še 6827. Kje 
jih bomo dobili, če nam še vedno ne uspeva, da bi zajezili odhajanje učiteljev 
v druge poklice? Naša, to je litijska občina, ni najbolj revna na Slovenskem, 
vendar imamo številna nezasedena ali neustrezno zasedena delovna mesta v 
šolah, zlasti še na podružnicah. 

Navedel vam bom nekaj primerov, kam vse odhajajo prosvetni delavci. 
Kolegica se je na primer kot nekvalificirana moč zaposlila v občinski 

davčni upravi. Druga se je zaposlila v podjetju, kjer opravlja delo priučene 
administratorke. Kolega se zaman javlja na vse mogoče razpise. Koliko je pri 
tem še tistih, ki na tihem razmišljajo o odhodu iz šole? O tem predloženi 
poročili ne govorita. 

Pred leti — verjetno se kdo še spominja — so sindikati opravili anketo 
o položaju delavcev v družbenih službah, posebej še v prosveti. Na podlagi 
te ankete je bilo ugotovljeno, da delavci v prosveti s svojim položajem še zdaleč 
niso zadovoljni, prav tako ne s svojim mestom v družbi niti z nagrajevanjem 
ter z odnosom družbe do njih. Kakšne rezultate bi podobna anketa pokazala 
danes? Kako se na primer počuti učitelj, ki je po 22 letih službe v hribih 
šele lani uspel dobiti dvosobno nekomfortno stanovanje? Kako se počuti drugi, 
ki gradi hišo, pa lahko pričakuje od šole le 3 stare milijone dinarjev kredita? 
Kako povedati nekomu na naši šoli, da lahko pričakuje največ 18 % večji osebni 
dohodek ob 24'% uradno priznani inflaciji? Kako zahtevati od učitelja, da vodi 
še izvenšolske dejavnosti, če je pa že na začetku leta jasno, da denarja za te 
dejavnosti ne bo? Denarja ni tudi za ekskurzije, manjka ga za šolo v naravi 
in tako naprej. Kakšen ugled uživa učitelj v današnji potrošniški družbi, 
ko se pripelje pred šolo v starem »fičku«, njegovi učenci v večerni delovodski 
ali pa celo v večerni osnovni šoli pa pridejo tja z audiji ali opli. Navedel sem le 
nekaj najbolj hudih primerov. 

Poročilo se nanaša tudi na izvajanje celodnevne šole. V naši občini jo bomo 
v idealnih pogojih imeli v osmih ali desetih letih. Govorimo tudi o zmanjšanju 
osipa. Res smo ga zelo zmanjšali in ga še zmanjšujemo. Pri tem je še druga 
plat zmanjševanja osipa. Vprašujem, ali pri 36 ali 35 učencih v razredu lahko 
izvedemo individualizacijo pouka? Ah bomo ob vsakoletnih enakih materialnih 
izdatkih lahko nakupili dovolj učil, s katerimi bi posodobili pouk? Ah je 
odstotek osipa torej odraz večjega znanja učencev ah popuščanja učiteljev? 
Te besede so morda čustveno obarvane in najbrž niso v skladu s tonom, ki smo 
ga prej slišali. Bojim se, da tako čuti zelo veliko učiteljev. V predloženih doku- 
mentih pogrešamo globljo analizo dejanskega stanja na področju osnovne šole, 
pogrešamo navedbe možnih posledic tega stanja za slovenski narod, za njegovo 
kulturo, za njegovo gospodarstvo', posledic, ki se bodo šele pokazale. 

Iz te poglobljene analize naj potem izhajajo tudi neposredne naloge, ki so 
sedaj izostale za področje osnovne in predšolske vzgoje v 7. poglavju poročila. 
Ne gre le za osebne dohodke, saj vemo, da tudi gospodarstvo ni povsod v 
rožnatem položaju. Gre za mesto učitelja v našd družbi, za priznanje njegovega 
dela, predvsem za posledice, ki bodo nastale, če se položaj ne bo izboljšal. 
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Ne smemo tudi pozabiti, da sta predšolska in osnovnošolska vzgoja in izobraže- 
vanje temelj vsega nadaljnjega izobraževanja, da sta temelj naše družbe. 
Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima delegat Franc Stajnko, go- 
spodarsko področje, 13. okoliš — Maribor! 

Franc Stajnko: Tovarišice in tovariši delegati! Ko smo v Mariboru 
na skupni seji delegatov za republiško skupščino in Komisije za volitve in 
imenovanja pri občinski skupščini ter Kadrovske komisije občinske konference 
Socialistične zveze razpravljali o poročilu o izvajanju družbenega dogovora o 
nalogah pri oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v SR Sloveniji, smo 
ugotovili, da je poročilo dobro izdelano in da ga v celoti sprejemamo. 

V razpravi na tej seji smo poleg ostalih pomembnih vprašanj posebno 
poudarili, da imamo premajhen delež delavcev z visokošolsko in srednješolsko 
izobrazbo na eni strani, na drugi strani pa visok odstotek priučenih delavcev 
z osnovnošolsko izobrazbo in nepopolno osnovno šolo. Po statističnih podatkih 
je v Mariboru ta odstotek okoli 56%. To zahteva izdelavo posebne analize in 
pripravo predlogov za čimprejšnje znižanje odstotka priučenih delavcev, tako 
da bi vsaj del teh delavcev prišel do ustrezne izobrazbe, v skladu z njihovimi 
sposobnostmi. 

Glede na navedeno in upoštevaje zahtevo, da naj so v samoupravnem 
sistemu delavci čimbolj usposobljeni, da bodo resnično lahko opravljali vse 
funkcije v samoupravnem sistemu, menimo, da mora ta problematika dobiti 
ustrezno vlogo ob razpravah o kadrovski politiki. O tem bi morah v poročilu 
spregovoriti nekaj več. 

Glede na to, da je nekatere ugotovitve in mnenja naše skupine že povedal 
v svojem ekspozeju tovariš Božič, teh ugotovitev ne bom navajal. Mislim, 
da so bile dovolj podrobno obrazložene v ekspozeju. 

Omenil bi le predlog naše skupine delegatov, Komisije za volitve in imeno- 
vanja skupščine občine Maribor in Kadrovske komisije občinske konference 
SZDL za dopolnitev poročila: 

V 2. poglavju, točka 4, se poroča o družbenem izobraževanju. Predlagamo, 
da bi ta del poročila dopolnili z besedilom o uvedbi sistematičnega družbenega 
izobraževanja vodilnih delavcev. Tu mislimo vse tiste delavce, ki jih oprede- 
ljuje 31. člen republiškega družbenega dogovora o kadrovski politiki. 

Sistem družbenega izobraževanja naj bo tako izdelan, da bi v obdobju 
vsakih dveh let bili zajeti vsi v ta sistem izobraževanja, ne glede na to, če 
opravljajo določeno funkcijo že eno ali več mandatnih dob. Razlogi za takšen 
predlog izhajajo iz prakse, ki potrjuje, da je od osveščenosti in razgledanosti 
ter pravilne usmeritve teh delavcev precej odvisno, kako se izvajajo sprejeta 
stališča in sklepi družbenopolitičnih organizacij in kako se uveljavljajo novi 
družbeni odnosi na temelju ustave. Mislimo, da bi bih z dodatnim družbenim 
izobraževanjem vsi vodilni delavci dokaj široko in tudi strokovno seznanjeni 
z vsemi dogajanji, ki sem jih že omenil. Ta način izobraževanja bi imel tudi 
to nalogo, da bi s kritičnim pristopom pri iskanju rešitev za probleme v pod- 
jetjih te delavce osveščal, da bi bolj družbeno mislili. Bolj bi bih seznanjeni 
z interesi celotne družbe in manj bi bih pri tem podvrženi lastnim, morda 
čisto podjetniškim interesom. Mislimo, da bi tako hitreje izpeljah pomembne 
družbene akcije in bi nas njihovo izvajanje dosti manj stalo kot do sedaj. 
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Danes lahko ugotavljamo, da nas ravno zaradi tega, ker se prepočasi uveljav- 
ljajo splošni družbeni interesi, to dosti stane in da se poraja pri tem precej 
dodatnih problemov. Zato želimo, da bi zaradi pomembnosti teh vprašanj naš 
predlog vključili v poročilo. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Marjan Lenarčič, član 
Izvršnega sveta. 

Marjan Lenarčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in podpisnikov družbe- 

nega dogovora o oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v SR Sloveniji 
podpiram stališča, sklepe in naloge, navedene v poročilu Odbora za sprem- 
ljanje družbenega dogovora o kadrovski politiki in Komisije za volitve in 
imenovanja ter administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije, ter v uvodni be- 
sedi tovariša Jožeta Božiča in v razpravi, ki je bila v odborih zborov Skupščine 
SR Slovenije. Ob tem želim podčrtati nekatera vprašanja, zaradi njihove družbe- 
ne pomembnosti. 

O obeh poročilih je tekla široka in poglobljena razprava. Razpravljalci so 
poudarjali, da je razredna kadrovska politika v razmerah vse širše in inten- 
zivnejše graditve socialističnih, samoupravnih, proizvodnih in družbenih odno- 
sov ter političnega sistema na temeljih nove ustave in dokumentov Zveze komu- 
nistov eden izmed pomembnih elementov skupne politike in graditve socia- 
lističnega samoupravljanja, družbenoekonomskega in kulturnega razvoja, utr- 
jevanja pridobitev socialistične revolucije in krepitve mednarodnega položaja 
SFRJ kot neodvisne in neuvrščene države. 

Kadrovske politike namreč ne moremo pojmovati, je dejal tovariš Jože 
Božič, kot stalno razporejanje in praktično angažiranje že usposobljenih ljudi. 
Z njo je zajeta celotna družbena baza in problematika od vsestranskega, stro- 
kovnega in i de j nopolitičnega usposabljanja in usmerjanja do praktičnega anga- 
žiranja kadrov, v skladu z interesi in cilji delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi, na temelju ustave, programa in politike Zveze komunistov Jugoslavije 
ter nalog pri graditvi socialističnega samoupravljanja. 

V SR Sloveniji smo tudi pri kadrovski politiki napravili korak dalje 
v realizaciji resolucije Skupščine SR Slovenije iz leta 1974 o osnovah kadrovske 
politike in tudi v realizaciji dokumentov Zveze komunistov o tej problematiki. 

Ti dokumenti so motivirah delovne ljudi v organizacijah združenega dela, 
krajevnih skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih, družbenopolitičnih organi- 
zacijah, samoupravnih interesnih skupnostih in v d-rugih organizacijah ter 
skupnostih in jih usmerili h konkretnim akcijam. 

Napredek je bil dosežen v naslednjem: 
Družbeni dogovori o kadrovski politiki so bih sprejeti v 55 občinah. K tem 

dogovorom je pristopilo veliko število organizacij združenega dela. Sprejet je 
bil družbeni dogovor o kadrovski politiki na republiški ravni. Družbeni do- 
govor o kadrovski politiki na zvezni ravni je v zaključni fazi. 

Sprejet je bil družbeni dogovor o oblikovanju in izvajanju štipendiranja. 
Prvi takšen dogovor je bil sprejet 1970. leta, dopolnjen je bil 1974. in nazadnje 
1975. leta. 1975. leta je bil sprejet tudi dogovor, ki je s tem v zvezi, o gradnji 
dijaških in študentskih domov, h kateremu je pristopilo okoli 99% temeljnih 
organizacij združenega dela v SR Sloveniji, ki so pristale na solidarno zdru- 
ževanje sredstev. 
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Reforma vzgoje in izobraževanja v osnovnem šolstvu je opravljena v sred- 
njem in visokem šolstvu je v teku. 

Ustanovljene so posebne samoupravne interesne skupnosti izobraževanja 
v zivilstvu, gozdarstvu, usnjarstvu, čevljarstvu in tekstilstvu, kemofarmaciii 
in gumarstvu. J 

4nn iapr.ed0val0/ ,tudi izobraževanje ob delu. V SR Sloveniji se šola okoli 400 000 učenčev, dijakov ter študentov aH 23% vseh prebivalcev. Od tega jih je 
samo na višjih m visokih šolah skupno 28 000, od tega 15 600 moških in 12 400 
žensk. Rednih študentov je 19 000, izrednih pa okoli 9000. 

V SR Sloveniji pride poprečno 1 slušatelj višjih in visokih šol na 71 pre- 
bivalcev, na 1000 študentov pa dobimo okoli 153 diplomantov. Jugoslovansko 
poprečje znaša 116. Kadrovske štipendije dobiva v naši republiki 25 000 učencev 

f';d"Jlh' višjih 111 visokih šol. Iz združenih sredstev dobiva štipendije skupaj 
16 585 dijakov in študentov, od tega 12 400 učencev srednjih šol in več kot 

inlo studentov višjih in visokih šol. Razliko iz združenih sredstev prejema 10 721 učencev in študentov višjih in visokih šol, ki imajo sicer kadrovsko 
stipendijo. Iz Titovega sklada pa prejemata štipendijo 102 dijaka. 

Povečuje se tudi interes za družbeno izobraževanje, za samoupravno in 
ruzbeno aktivnost v naši republiki. Če čisto na kratko statistično prikazem 

rezultate družbenega izobraževanja, lahko ugotovimo, da smo v letu 1973/74 
imeli 1041 oblik tega izobraževanja s 16 466 urami in 41 000 udeleženci. V 
letu 1974/75 smo imeli 1784 oblik tega izobraževanja s 27 166 urami in s 70 645 
udeleženci. To je rezultat koordinirane akcije Zveze komunistov, Socialistične 
zveze, Zveze sindikatov, Zveze socialistične mladine, družbenopolitičnih skup- 
nosti, upravnih organov in kadrovske krepitve delavskih univerz. Ti rezultati 
sicer še niso najboljši, vendar gre proces v smeri, da se dejansko povečuje 
interes delavcev za družbeno izobraževanje in za samoupravno družbeno- 
politično aktivnost. 

Med pozitivne dosežke štejemo tudi uveljavitev delegatskega načela na 
temelju nove ustave. Na tem področju sta bih zlasti aktivni Socialistična zveza 

e ovnega^ ljudstva in Zveza sindikatov, ki sta po ustavi nosilki dogovarjanja 
m uresničevanja kadrovske politike v družbi in v politični aktivnosti pri 
izbiri ljudi za odgovorne družbene in državne funkcije. 

Številne bolj razvite organizacije združenega dela v naši republiki so že 
izdelale letne in tudi srednjeročne programe razvoja kadrov, kar prav tako 
štejemo za pozitiven dosežek. 

Napredek je dosežen pri urejanju nekaterih dolgoročnih sistemskih nalog 
ki so pomembne za uresničevanje in oblikovanje kadrovske politike, kot je 
na primer enotna metodologija in sistemizacija delovnih mest, za kar je odgo- 
vorna Gospodarska zbornica Slovenije. Akcija je v teku. Pripravljajo se enotni 
profili m nomenklatura poklicev. Za to nalogo je odgovorna Zveza skupnosti 
za zaposlovanje SR Slovenije. To nalogo bo potrebno usklajevati na celem 
območju Jugoslavije. Tudi ta akcija se uresničuje. 

Pripravlja se metodologija napovedovanja potreb po kadrih in izobraževa- 
nju. Ta naloga je naložena Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje. V pri- 
pravi je enotnejši informativni sistem na področju kadrovske politike. Za to 
nalogo je odgovoren Sekretariat za kadrovska vprašanja pri Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije. 
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Izvajanje vseh teh nalog je v teku. To so dolgoročne naloge. Med njimi 
usklajevanje enotnih profilov in nomenklature poklicev teče na območju celot- 
ne Jugoslavije. 

Kljub opisani pozitivni usmeritvi v kadrovski politiki se še vedno srečuje- 
mo z nekaterimi težavami in problemi ter pomanjkljivostmi v kadrovski politiki, 
ki vplivajo na hitrejšo realizacijo družbeno dogovorjenih stališč in sklepov ter 
skupščinske resolucije o kadrovski politiki. Tako na primer številne družbeno- 
politične skupnosti in delovne organizacje še nimajo lastnih kratkoročnih, sred- 
njeročnih oziroma dolgoročnih načrtov razvoja kadrov. 

Ugotovljena je neusklađenost med kadrovskimi potrebami gospodarstva in 
družbenih dejavnosti ter med izobraževalnimi programi šolstva, ki naj bi jo 
odpravili z reformo srednjega, višjega in visokega šolstva in z uveljavitvijo bolj 
neposrednega vpliva združenega dela na celoten izobraževalni sistem. 

Ravno tako je neustrezna sestava zaposlenih. Znano je, in v poročilih smo 
to navedli, da imamo le 3,3'% zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo in kar 
45,2 odstotka nekvalificiranih in polkvalificiranih delavcev v gospodarstvu na- 
še'republike. Ta podatek kaže, da zaostajamo celo za jugoslovanskim povprečjem. 

Neustrezna je tudi izkoriščenost kadrovskih zmogljivosti. Zaradi tega bo 
potrebno v prihodnje bolj načrtno in smotrno razmeščati strokovne delavce, ki 
so sedaj koncentrirani pretežno v razvitejših centrih. Nekateri centri odvzemajo 
mlade študente in diplomante nerazvitim območjem naše republike z nelojalni- 
mi načini in s preplačevanjem. 

Ponekod ne uresničujejo družbenih dogovorov o kadrovski politiki in veči- 
noma ne pozivajo na odgovornost kršiteljev teh dogovorov. Vse organizacije 
združenega dela niso pristopile k družbenim dogovorom o kadrovski politiki. 
Vse občine tudi še niso ustanovile organov za spremljanje uresničevanja teh do- 
govorov. Vsebina teh dogovorov ni povsod zapisana v samoupravnih aktih delov- 
nih organizacij. 

Razpisi nekaterih delovnih organizacij ne upoštevajo družbeno dogovor- 
jenih moralno-političnih kriterijev v kadrovski politiki, ki jih navajajo doku- 
menti Zveze komunistov, resolucija Skupščine SR Slovenije in družbeni dogo- 
vori o kadrovski politiki. Zaradi tega prepogosto prihaja do posameznih odklo- 
nov v kadrovski politiki, na primer na področju zunanje trgovine, in do kaznivih 
dejanj v gospodarstvu, kakor tudi do gospodarskih prestopkov. 

V približno polovici slovenskih občin nimamo kadrovskih služb in tudi ne 
v večini organizacij združenega dela, da ne govorimo o kadrovski evidenci, ki 
jo šele skušamo zasnovati na sodobnejših osnovah. V kadrovski politiki se še 
vedno srečujemo z različnimi negativnimi pojavi, kot na primer s privatizmom, 
z odločanjem v ozkem krogu, s pojavi tehnokratizrna, birokratizma, oblastmštva, 
kršenja samoupravnih načel in z drugimi odkloni. Zato bodo potrebni stalni 
napori vseh zavestnih socialističnih sil, zlasti Zveze komunistov, Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, Zveze sindikatov, delegatskih skupščin in drugih 
dejavnikov, za dosledno uresničevanje družbeno dogovorjenih načel kadrovske 
politike. Se zlasti se bomo morali odločno zavzeti za vsestransko uresničitev sta- 
lišč in sklepov, ki jih danes sprejemajo vsi zbori republiške skupščine. 

S tem. v zvezi stoje pred nami naslednje prednostne naloge: 
1. dosledno uresničevanje razredne, samoupravne, socialistično usmerjene 

kadrovske politike, kar pomeni uresničiti z ustavo in dokumenti Zveze komu- 
nistov ter z resolucijo Skupščine SR Slovenije opredeljeno vlogo človeka v zdru- 
ženem delu; 
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2. vse organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti, samo- 
upravne interesne skupnosti in drugi organi in organizacije ter skupnosti morajo 
vključiti v svoje letne, srednjeročne in dolgoročne programe razvoja tudi načrt 
razvoja kadrov. Spremeniti bo treba tudi odnos do novatorstva, izumiteljstva in 
znans tveno-razisko valnega dela v združenem delu. Nadaljevati bo treba z 
družbenopolitično akcijo za nagrajevanje po delu, v smislu priporočil, ki jih je 
dal v uvodni besedi tovariš Jože Božič; 

3. pospešeno bomo morali uresničevati preobrazbo vzgojno-izobraževaLnega 
sistema, zlasti usmerjenega izobraževanja, še naprej krepiti in razvijati nepo- 
sieden vpliv združenega dela na načrtovanje in programiranje vzgoje in izobra- 
ževanja, nadaljevati z intenzivno akcijo za ustanavljanje posebnih izobraže- 
valnih skupnosti na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti; 

4. dosledno uresničevati družbene dogovore o štipendiranju in gradnji di- 
jaških in študentskih domov; 

5. z družbenopolitično akcijo doseči, da bi v čim krajšem času sprejele 
vse občine — tudi Dravograd, Ajdovščina, Nova Gorica, Ravne in Velenje — 
družbeni dogovor o kadrovski politiki; vse delovne organizacije naj pristopijo 
k takšnim dogovorom, njihovi podpisniki pa naj se dosledno ravnajo po njih 
in določila dogovorov zapišejo v svoje samoupravne akte; 

6. nadaljevati bo potrebno z akcijo za rešitev predlaganih sistemskih nalog 
in rešitev, kot so: enotna metodologija in sistemizacija delovnih mest, enotni 
profili in nomenklatura poklicev, enotna metodologija načrtovanja potreb po 
kadrih in izobraževanja; 

7. v smislu resolucije Skupščine SR Slovenije o osnovah kadrovske politike 
m sklepov 10. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije ter 5. seje Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Slovenije iz januarja 1976 je potrebno ustanavljati 
kadrovske službe v vseh občinah in v organizacijah združenega dela; 

8. nadaljevati je treba boj proti vsem negativnim pojavom v kadrovski 
politiki, ki niso združljivi z našim socialističnim samoupravnim sistemom. 

Ob sklenitvi svojega izvajanja opozarjam še na zakon o samoupravnem 
združenem delu, na katerega je opozoril že tovariš Jože Božič, ki bo prinesel 
nekatere novosti, pomembne za uresničevanje 129. člena ustave SR Slovenije. 
S tem zakonom se bodo morali temeljito seznaniti vsi delavci v združenem 
delu, zlasti še delavci na področju kadrovske politike. To je potrebno za njegovo 
dosledno uresničevanje, da bi v samoupravne akte delovnih organizacij smi- 
selno vključili tudi naloge tega zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima tovariš Milan Puncer, gospodarsko področje, 32. okoliš, Ljubljana-Siška! 

Milan Puncer: Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz občine 
Ljubljana-Siška podpira poročilo o uresničevanju resolucije o osnovah kadrov- 
ske politike v SR Sloveniji. V razpravi o tem dokumentu so v zvezi s proble- 
matiko, ki jo poročilo nakazuje, prišli do naslednjih mnenj in sprejeli naslednje 
sklepe: 

1. Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve naj ob aktivnem sodelovanju Odbora za spremljanje izvajanja 
družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v SR Slo- 
veniji z večkratnimi nadzornimi posegi pri ustreznih kadrovskih službah ob- 
činskih skupščin v teku leta 1976 doseže aktivnejše izvajanje določil družbenih 
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dogovorov in samoupravnih sporazumov o kadrovski politiki ter o štipendiranju, 
z namenom, da se po tej poti in ob aktivnem sodelovanju političnih organizacij, 
predvsem sindikatov v delovnih organizacijah, pričnejo dosledno izvajati spo- 
razumno sprejeta določila; 

2. z ustreznim sodelovanjem, informiranjem in nadzorom družbenopoli- 
tičnih skupnosti oziroma njihovih organov in političnih organizacij v slovenskih 
občinah bo potrebno v letu 1976 v delovnih organizacijah doseči dosledno spo- 
štovanje in izvajanje določil posameznih samoupravnih sporazumov o delitvi 
dohodka in sredstev za osebne dohodke, s čimer naj se dosledneje uresničujejo 
temelji nagrajevanja po delu; 

3. potrebno se je zavzemati za uvedbo takih varstvenih, tehničnih in za- 
ščitnih ukrepov, s katerimi se zagotavljajo delavcem varni delovni pogoji, kar 
še posebej velja za delo na delovnih mestih v težkih fizičnih, ekoloških in teh- 
ničnih pogojih. Tega problema ne gre reševati z dodatnim nagrajevanjem; 

4. v samoupravne sporazume o kadrovski politiki in o štipendiranju je 
potrebno vključiti tudi učence v gospodarstvu, tako imenovane vajence, ker so 
kvalificirani delavci prav tako sestavni del kadrovske politike, kar še posebej 
velja za organizacije združenega dela v gospodarstvu; 

5. čimprej je potrebno pričeti z reformo izobraževanja v srednjih stro- 
kovnih šolah; 

6. v okviru ustavnih možnosti je potrebno oblikovati in sprejeti ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi preprečili neorganizirano odhajanje strokovnih, visoko- 
kvalificiranih in kvalificiranih delavcev v tujino. 

Na koordinacijskem sestanku delegatov vseh petih ljubljanskih občin, ki 
v celoti podpirajo stališča skupine delegatov občine Ljubljana-Siška, kakršne 
sem vam pravkar posredoval, je bilo sprejeto še naslednje dodatno stališče vseh 
delegatov: 

Glede na to, da Socialistična republika Slovenija v kadrovskem pogledu 
že močno zaostaja za ostalimi republikami in pokrajinami, postaja zategadelj 
problem kadrovske politike še posebej aktualen. Zato predlagajo delegati Zbora 
združenega dela vseh ljubljanskih občin, da Izvršni svet določi in predlaga 
nosilca kadrovske problematike v republiki z nalogo, da organizira, koordinira 
in vodi le-to ter po 1 letu poroča Skupščini SR Slovenije o ugotovitvah, do- 
sežkih in težavah, na podlagi česar bo mogoče bolj konkretno opredeliti na- 
daljnjo smer kadrovske politike, zlasti zato, ker bodo do tedaj sprejeti srednje- 
ročni načrti občin, republik in federacije. Zato predlagamo, naj se ta sklep 
sprejme kot sestavni del poročila o kadrovski politiki SR Slovenije in kot 
naloga Skupščine SR Slovenije do problemov, ki jih na tem področju nismo 
v zadostni meri in pravočasno reševali. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Prosim! 
Besedo ima delegat Peter Polak, gospodarsko področje, 8. okoliš — Kranj! 

Peter Polak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pini delegatov Zbora združenega dela in Zbora krajevnih skupnosti občinske 
skupščine Kranj, ki delegirata delegate v Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije, sta po razpravah v nekaterih organizacijah združe- 
nega dela in v samoupravnih interesnih skupnosti na skupni seji obravnavali 
poročilo o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Slove- 
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niji in poročilo o spremljanju izvajanja družbenega dogovora o nalogah pri 
oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v SR Sloveniji. 

V vseh teh razpravah je bilo ugotovljeno, da so ocene o uresničevanju reso- 
lucije kot tudi družbenega dogovora realne in objektivne, zato so jih razprav- 
ljalci v celoti podprli. Pri tem je bilo poudarjeno, da je sistematično spremljanje 
izvajanja resolucije in družbenih dogovorov, katerega rezultat so omenjena 
poročila, že nekaj časa nujna potreba tudi v skupščini občine in organizacijah 
združenega dela v občini. Razprava o uresničevanju resolucije in družbenih 
dogovorov o kadrovski politiki je na posameznih področjih izpostavila za občino 
Kranj nekaj značilnosti, ki so verjetno zanimive tudi za ostale delegate, zato 
dovolite, da jih omenim. 

Sistemizacije delovnih mest so izdelane le v manjšem številu delovnih or- 
ganizacij, in to predvsem v tistih, ki imajo organizirane kadrovske službe. Še v 
teh organizacijah se pogosto ugotavlja, da je pristop k ocenjevanju posameznih 
delovnih mest zelo nerealen. Pri preverjanju že izdelanih sistemizacij, ki so bile 
objavljene v letu 1974, smo ugotovili, da sistemizacije v večini primerov odstopa- 
jo navzgor, kar pomeni, da so zahteve po kadrih predimenzionirane, in to iz 
različnih vzrokov. Najštevilnejši primeri izhajajo iz težnje po zagotavljanju za- 
dostnih sredstev za izplačilo osebnih dohodkov s pomočjo umetnega dviganja 
kvalifikacijske strukture. Zato menimo, da sedanji sporazumi po panogah ne bi 
smeh temeljiti predvsem na strukturi usposobljenosti zaposlenih kadrov. 

Načrtovanje kadrov, predvsem načrtovanje potreb po kadrih, je bilo tudi v 
naši občini dokaj pomanjkljivo in nerealno. Za to področje dela manjka tako 
metodologija, kot tudi kadri, ki bi tako metodologijo znali uporabljati za svoje 
delo. 

Strukturna neusklađenost med ponudbo in povpraševanjem po delavcih, 
ki smo jo ugotavljali v kranjski občini, pa se ob takih sistemizacijah, ki sem 
jih omenil, seveda ne bo dala odpraviti. Dejstvo je, da so realne sistemizacije 
med najboljšimi osnovami za kratkoročno in perspektivno načrtovanje vsaj dela 
kadrovskih potreb, mimo deleža, ki ga zahteva razširjena reprodukcija ob 
upoštevanju tehničnega in tehnološkega razvoja. 

Podpiramo uvedbo enotne kadrovske evidence, saj tudi za našo občino 
ugotavljamo, da na tem področju vlada občuten deficit. Za vsako odločitev 
oziroma pripravo kadrovskega predloga je sedaj potrebno sprotno zbiranje po- 
datkov, kar nalogo otežuje in rešitev časovno odmika. 

Glede sistema izobraževanja so razprave pokazale pomanjkljivosti pri 
določanju mreže in vsebine strokovnega šolstva. Pri tem niso zadosti upoštevane 
dejanske potrebe družbe po kadrih. Če organizacija usmerjenega izobražen 
vanja tega v bodoče ne bo spremenila, se bo še povečalo neskladje med 
izobrazbenimi produkti, to je usposobljenostjo delavcev, ter potrebami v go- 
spodarstvu in v družbenih službah. 

Ugotavljamo, da o izobraževanju ob delu ni uvedena ustrezna evidenca, 
čeprav z le-tem bistveno posegamo v strukturo vseh zaposlenih delavcev in tako 
vplivamo na spremembe potreb po novih kadrih. Po vsej verjetnosti bi bila uved- 
ba takega spremljanja zelo koristna tudi z vidika kompleksnega kadrovanja. 

Pii štipendijski politiki je storjen sicer velik korak naprej s sprejemom 
družbenega dogovora o štipendiranju, vendar pri njegovem izvajanju pogre- 
šamo kadrovski vidik, saj je v njem premalo določb v zvezi z učnim uspehom 
posameznika. 
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Opaža se zmanjševanje razpisov in dodeljevanja kadrovskih štipendij, če- 
prav to ni bil namen na novo pripravljenega sistema štipendiranja. Sistem je 
nepopoln, tudi kar zadeva usmerjanje štipendistov v določene smeri šolanja 
oziroma študija. Spet smo pri problemu pomanjkanja informacij o kadrovskih 
potrebah in pri neusklađenosti med sistemi izobraževanja in potrebami. Z druž- 
benimi dogovori o izvajanju štipendijske politike tudi ni določena vloga stro- 
kovnih služb, ki delajo pri poklicnem usmerjanju, posebno kar zadeva strokov- 
na mnenja o primernosti kandidatov, čeprav je izvajanje štipendiranja pover- 
jeno skupnosti za zaposlovanje, v okviru katere deluje tudi služba za poklicno 
usmerjanje. 

Pomanjkljiva organiziranost kadrovskih služb je eden izmed razlogov 
za take ali drugačne težave pri izvajanju kadrovskih funkcij in kadrovske 
politike. Tudi v občini Kranj so take službe organizirane le v nekaterih organi- 
zacijah združenega dela, pa še v teh kadrovske službe niso oblikovane kot 
ustrezni teami niti nimajo urejenega svojega statusa. 

Kar zadeva izvajanje družbenega dogovora o kadrovski politiki v občini 
in njegovo spremljanje, lahko ugotovimo, da je še cela vrsta nalog, ki niso bile 
izvedene, kar se je pokazalo že na posvetovanju o zaposlenosti in zaposlo- 
vanju v juniju 1975. V razpravah je bilo v celoti podprto tisto poglavje poročila 
o spremljanju izvajanja družbenega dogovora, ki se nanaša na naloge pod- 
pisnikov. Obe skupini sta bili mnenja, da je glede na kadrovsko problematiko 
v občini nujno treba pripraviti podrobni poročili o spremljanju izvajanja druž- 
benega dogovora o kadrovski politiki v občini Kranj, kot jih danes obravna- 
vamo tudi tukaj, in sicer za sejo zborov občinske skupščine. 

Izoblikovano je bilo mnenje, da problemi pri izvajanju dogovorjenih ka- 
drovskih načel nastajajo predvsem pri temeljnih nosilcih kadrovske politike 
in da so morebitne pomanjkljivosti vsebine resolucije in družbenega dogovora 
le sekundarnega pomena. 

Po teh ugotovitvah je sklenjeno, da se občinski skupščini predložijo tudi 
ukrepi za boljšo organiziranost kadrovskih služb, kot tudi predlogi za zaostritev 
odgovornosti pri izvajanju resolucije in družbenega dogovora za izvajanje te 
politike. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima Igor Ponikvar, delegat s 
področja državnih organov, 3. okoliš — Celje! 

Igor Ponikvar: Tovarišice in tovariši delegati! Poročilo o sprem- 
ljanju izvajanja družbenega dogovora o nalogah pri oblikovanju in izvajanju 
kadrovske politike v SR Sloveniji je vzbudilo precejšnje zanimanje in živahne 
razprave, ne samo v okviru naše delegacije in delegatske skupine, temveč tudi 
v nekaterih drugih sredinah, še zlasti v Koordinacijskem odboru za kadrovska 
vprašnja pri Občinski konferenci SZDL in v Komisiji za volitve in imenovanja 
ter kadrovske zadeve pri Skupščini občine Celje. 

Zbor obveščam, da smo to poročilo in vse predloge v celoti podprli. Dovo- 
lite, da vas v nadaljevanju informiram o nekaterih stališčih in sugestijah, 
ki so se izoblikovale v naših razpravah. 

Poudarili smo nujnost nadaljnjega razvijanja in izpopolnjevanja sistema 
družbenega dogovarjanja na področju kadrovanja kot načina za izoblikovanje 
kodeksa družbenih norm na tem področju. V zvezi s tem bo zlasti nujno na- 
daljnje usklajevanje občinskih in regionalnih družbenih dogovorov in samo- 
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upravnih sporazumov o kadrovski politiki, o štipendiranju in o družbenem 
izobraževanju z republiškim družbenim dogovorom in s stališči Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, upoštevaje pri tem sedanje in bodoče 
potrebe združenega dela ter razvojnega programa Slovenije. 

Potrebno je zagotoviti dosledno in učinkovito uresničevanje dogovora 
v republiki in v vsaki posamezni občini ter pri vsakem posameznem podpisniku. 

Spremljanje uresničevanja družbenega dogovora bi moralo biti v prihodnje 
organizirano tako, da bi njegovi podpisniki vsaj enkrat na leto obravnavali 
poročilo o njegovem izvajanju. 

Odločno podpiramo zahtevo po takojšnjem sprejemu družbenega dogo- 
vora o kadrovski politiki v vseh tistih občinah in organizacijah združenega 
dela, kjer tega vse doslej še niso storili. 

V družbenem dogovoru o štipendijski politiki bo po našem mnenju po- 
trebno odpraviti dodeljevanje štipendij za poklice ne glede na delovno per- 
spektivo in družbeno potrebo po posameznih profilih. To še tem bolj, ker tak 
družbeni dogovor o štipendiranju, kot ga imamo danes, ne ustreza usmerje- 
nemu izobraževanju. Predvsem bo moral biti v svojem izvajanju še bolj selek- 
tiven, glede na dosežene rezultate pri študiju in glede na stopnje izobrazbe 
in profile potrebnih kadrov. Znano je, da imamo močno narušeno ravnotežje 
med srednje, višje in visoko izobraženim kadrom. Vzpostavitev ravnotežja 
lahko dosežemo tudi z večjim vplivom naše štipendijske politike. 

Ne nazadnje se pridružujem stališču govornika pred menoj, da je treba 
v družbeni dogovor vgraditi sankcije za primer, da se družbeni dogovor ne 
sprejme oziroma za primere kršitve njegovih določb. 

Naj opozorim še na nekatera vprašanja, ki so prišla do izraza v naših 
razpravah: 

1. Čeprav že vrsto let dajemo velik poudarek kadrovski funkciji, dopušča- 
mo, da opravljajo to pomembno družbeno in strokovno delo vsi mogoči profili. 
Kadrologov, to je strokovnjakov za kadrovsko dejavnost imamo še vedno izred- 
no malo. Največkrat se zaradi tega kadrovska funkcija v organizacijah združe- 
nega dela obravnava kot nekaj, kar lahko vsakdo dela, ker je to pač področje, 
na katerega se vsak spozna. Zelo bi bilo dobro, če bi bilo to res. Vse premalo se 
zavedamo, da je kadrovska funkcija prav zaradi svoje kompleksnosti in zahtev- 
nosti mnogo bolj pomembna, ali vsaj enako pomembna, kot so področje nabave, 
prodaje in podobno. Zato ni nič čudno, če govorimo o napihnjenih zahtevah za 
posamezna delovna mesta, o nepravilni zaposlitvi in obremenitvi strokovnjakov, 
o slabo programiranem družbenem izobraževanju, o tem, da imamo na primer, 
v Celju le 20% organizacij združenega dela izdelano kadrovsko analizo in le 
47 u/0 organizacij združenega dela izdelan plan kadrov, o tem, da smo v sistemu 
nagrajevanja po delu v stalni krizi itd. Res je, da bo ob sposobni kadrovski 
službi prav zanesljivo vse manj takih pojavov, o katerih sem govoril, niti ne bo 
problemov glede njenega tretmaja in statusa niti problema za ustrezno nagraje- 
vanje delavcev v kadrovskih službah. Zato predlagamo, da se čimprej pristopi 
k snovanju takega izobraževalnega sistema, ki bo omogočil redno izobraževanje 
kadrovskih strokovnjakov na I., II. in III. stopnji študija in ki bo omogočal že 
zaposlenim delavcem v kadrovskih službah permanentno izpopolnjevanje njiho- 
vega znanja. Na tem področju so nekatere republike, zlasti sosednja SR Hrvat- 
ska, bistveno pred nami. 1 

2. Znano je pomanjkanje usposobljenih delavcev tako v poslovni upravi 
kot pri državnih organih. Menimo, da je potrebno hitreje in bolj smelo vgra- 
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jevati v delo omenjenih služb sodobne metode in sodobno tehniko dela, kar 
bo brez dvoma vplivalo ne samo na večjo učinkovitost dela, temveč tudi na 
število zaposlenih v teh službah. Znano je, da na primer sodišča še na marsi- 
katerem področju svojega delovanja uporabljajo isto tehniko dela kdt za 
časa avstro-ogrske monarhije •— na primer v zemljiški knjigi in pri raznih 
evidencah — z edino razliko, da ne uporabljajo več gosjih peres, ampak ke- 
mične svinčnike. 

3. Menimo, da je ponovno treba proučiti odliv strokovnega kadra v ino- 
zemstvo. S svojimi pičlimi sredstvi izobražujemo kadre za gospodarstvo bolj 
razvitih držav in s tem dajemo pomoč njihovemu hitrejšemu razvoju. Na 
drugi strani sami še bolj stagniramo, ker nam primanjkuje vrsta kadrov, ki 
bi bili sposobni naš voz napredka povleči naprej. 

4. Zaradi kroničnega pomanjkanja vodilnih in vodstvenih strokovnjakov 
podpiramo zamisel, da naj bi vključili med naloge zahtevo po permanentnem 
izobraževanju teh kadrov. Poleg univerz v Ljubljani in Mariboru, ki jim je v 
poročilu dana ta naloga, predlagamo, da se vključi tudi Gospodarska zbornica. 

5. Pri izvrševanju enotno dogovorjene kadrovske politike bomo morali dati 
v prihodnje večji poudarek osnovnemu izobraževanju delavcev. Podatki o tem 
izobraževanju za Slovenijo in za posamezne občine so naravnost strašni. 
V Celju je bilo v 1974. letu prek 30 % vseh zaposlenih brez končane osnovne 
šole, kar predstavlja več tisoč delavcev. V oddelkih za odrasle je trenutno vpisa- 
nih le okoli 200 delavcev. Med temi tisoči je. res precej starejših delavcev, ki so 
tik pred iztekom delovne dobe. Vendar je med njimi tudi veliko mladih delav- 
cev, ki imajo pred seboj vsaj 15 ah celo 25 in več let delovne dobe. Tem moramo 
pomagati. Moramo jih spodbujati, ker bomo le na ta način uresničevali misel, ki 
jo pojemo sicer ob slovesnostih in proslavah v »Internacionali«, po kateri naj 
človek iz nič postane vse. Osnovna izobrazba je namreč iztočnica za nadaljnje 
usposabljanje delavcev. Po nekaterih podatkih v svetu se produktivnost dela 
poveča od 20 do 30 % samo s tem, če ima delavec končano osnovno šolo. Hkrati 
je seveda za naš samoupravni sistem potrebna vsaj tolikšna stopnja razgledanosti, 
ki je obenem tudi pogoj za učinkovitejše samoupravljanje. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpavljati? Prosim! Besedo 
ima Jože Gačnik, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije! 

Jože Gačnik: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! Dovolite, da na kratko izpostavim le nekatere aktualne naloge Gospo- 
darske zbornice na področju kadrovske politike, ki nas zadevajo kot enega 
izmed podpisnikov in izvajalcev družbenega dogovora o kadrovski politiki 
v Sloveniji. 

Med najpomembnejšimi nalogami je organiziranje funkcionalnega izobraže- 
vanja vodilnih kadrov v gospodarstvu. Z. intenzivno pripravo za izvedbo te naloge 
smo pričeli že v tem trimesečju. Predvideno je, da bo to izobraževanje postalo traj- 
na oblika usposabljanja vodstvenega kadra, saj so zelo važna spoznanja iz prakse 
in za prakso, obogatena z današnjimi naprednimi teoretičnimi spoznanji. Ta 
kader ima pomembno vlogo in funkcijo pri uresničevanju družbenoekonomskih 
ciljev, še posebej na gospodarsko-proizvodnem, ekonomsko-socialnem, samo- 
upravno-organizacijskem in tehnološko-tehničnem področju. Zato so temu 
kadru za boljše vodenje potrebna dodatna znanja v obliki seminarjev, ki niso 
uvedeni v rednem šolskem sistemu oziroma v rednem izobraževanju. Predla- 
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gamo trajno obliko usposabljanja teh kadrov. Pristop k takemu izobraževanju 
opravičujemo z dejstvom, da strokovno izobraževanje v rednem izobraževalnem 
sistemu ne nudi dovolj takih znanj. Zato je potrebno kontinuirano funkcio- 
nalno izobraževanje za vodilne kadre. K temu nas sili tudi dinamičnost našega 
samoupravnega sistema in razvoja, ki zahteva trajno izobraževanje v tej smeri. 
Vodilni kader se mora bolj usposobiti za hitro vključevanje v družbenoteore- 
tiena spoznanja, v konkretno prakso, predvsem v obvladovanje odnosov v 
samoupravnem sistemu s stališča odgovornosti, ustvarjalnosti, načrtnosti in 
racionalnosti ter vsestranske organiziranosti. 

Značaj dela in funkcije vodilnega kadra se odražajo v interdisciplinarnosti. 
Zato je še posebej pomembno obvladovati probleme v konkretnih primerih. 
Pri reorganizaciji vsebine dosedanjega izobraževanja vodstvenih kadrov mo- 
ramo izhajati iz procesa upravljanja in vodenja v pogojih samoupravljanja 
v organizacijah združenega dela. S tem v zvezi moramo opredeliti vsebinska 
področja, ki zagotavljajo uspešno delovanje poslovodnih kadrov. Smo za semi- 
narsko obliko internatskega tipa, za permanentnost tudi v nadaljevanju, to je 
v tečajih B, C in tako naprej. Menimo, da bi morali to znanje verificirati in 
vezati na pogoj pri kandidiranju za zasedbo poslovodnih delovnih mest. Zato 
bi se morali šolati na tej šoli predvsem mlajši vodilni kadri iz gospodarstva. 
O tem je Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije sprejel ustrezen sklep 
v decembru 1975. Sedaj so v teku priprave za to, da bi ta sklep izvedli že 
v prvem trimesečju 1976. Računamo, da se bo letno šolalo v tej šoli približno 
600 do 800 vodilnih kadrov. Vsi perspektivni vodilni kadri našega gospodarstva 
naj bi se v nekaj letih šolali v tej šoli. 

Druga pomembna naloga je organiziranje dopolnilnega izobraževanja vo- 
dilnih in strokovnih kadrov v zunanji trgovini. K izvedbi te naloge smo ravno 
tako pristopili v prvem trimesečju letošnjega leta. To izobraževanje naj tudi 
postane trajna oblika usposabljanja kadrov. O tem je Upravni odbor Gospodar- 
ske zbornice že sprejel sklep v decembru leta 1975. Dopolnilno izobraževanje za 
vodilne in strokovne kadre v zunanji trgovini naj bi teklo po dveh smereh: 

1. dodatna družbenopolitična in družbenoekonomska izobrazba za vse tiste, 
ki so že opravljali poseben strokovni izpit na osnovi družbenega dogovora 
o minimalni strokovni izobrazbi ah pa ga bodo morali polagati v prihodnje; 

2. stalno dopolnilno izobraževanje v obliki seminarjev, predavanj in po- 
svetovanj za vse kadre, ki delajo na področju ekonomskih odnosov s tujino. 
Področje dopolnilnega izobraževanja bi obsegalo družbenopolitično in druž- 
benoekonomsko izobrazbo ter strokovno izobrazbo. 

Kakor je znano, je v marcu 1973 začel veljati družbeni dogovor o mini- 
malni strokovni izobrazbi in drugih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vodilni 
in drugi strokovni delavci za uspešno opravljanje zunanjetrgovinskega prometa. 
Družbeni dogovor so takrat podpisale vse republiške in pokrajinske gospo- 
darske zbornice. V njem so tudi določbe o tem, kdo je oproščen in druge 
določbe. 

Pravilnik, sprejet na podlagi tega dogovora, navaja v 2. točki izpit iz 
naslednjih predmetov: 

1. zunanjetrgovinsko poslovanje, 
2. zunanjetrgovinski devizni režim SFRJ, 
3. pravni posli v zunanji trgovini, 
4. plačilni promet s tujino, 
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5. mednarodni transport in transportno zavarovanje in 
6. carine in carinsko poslovanje. 
V programu so seveda omenjeni predmeti podrobno obdelani. Od sklenitve 

družbenega dogovora v letu 1973 pa do danes je bilo organiziranih s sodelo- 
vanjem Gospodarske zbornice 14 tečajev s približnim trajanjem po 140 ur, ob 
skupni udeležbi 1657 kandidatov. V navedenem času je opravilo izpite skupaj 
okrog 2300 kandidatov. Pri izvajanju tega programa sodeluje koordinacijski 
odbor za izobraževanje kadrov. Menimo, da je za kadre, ki delajo na področju 
ekonomskega sodelovanja s tujino1, pomembna tudi družbenopolitična in druž- 
benoekonomska izobrazba. Zato smo predlagali, in to je Upravni odbor Zbor- 
nice tudi sprejel, da družbeni dogovor oziroma pravilnik dopolnimo še s sed- 
mim predmetom: »Temelji družbenopolitičnih in družbenoekonomskih odnosov 
SFRJ«, ki naj bi imel tri podpredmete: 

1. temelji družbenopolitične ureditve SFRJ, ustava SFRJ in ustava SRS; 
2. temelji ureditve družbenoekonomskih odnosov, zakon o samoupravnem 

združenem delu, zakon o družbenem planiranju; 
3. temelji družbene samozaščite. 
Gre predvsem za družbenopolitične predmete, ker menimo, da je za 

kadre, ki delajo na področju ekonomskega sodelovanja s tujino, pomembna 
tudi družbenopolitična in družbenoekonomska izobrazba. V zvezi s tem bi 
opozoril na to, da imamo na področju zunanje trgovine precej kadrov, ki stro- 
kovno in politično niso na tisti ravni, na kateri bi morali biti. V inozemstvu 
je vrsta kadrov, ki so že po 5, 6 ah 10 let izven države. Dana je tudi pobuda, 
da bi sprejeli samoupravni sporazum o posebnih pogojih za razporejanje stro- 
kovnih delavcev na delo v poslovnih enotah v tujini. Osnutek tega sporazuma 
je Upravni odbor v zasnovi sprejel; sedaj je dan v javno razpravo. Podpisniki 
tega samoupravnega sporazuma naj bi bile vse organizacije združenega dela 
s sedežem v območju SR Slovenije, ki so vpisane v sodni register in imajo 
zunanjetrgovinsko poslovanje, še posebej pa tiste organizacije združenega dela, 
ki imajo svoje poslovne enote v tujini. 

Ta sporazum je sedaj v javni razpravi. Vsebuje tudi moralno-politične 
elemente. V bodoče ne bodo mogli delati v poslovnih enotah v inozemstvu tisti, 
ki ne izpolnjujejo pogojev tega sporazuma. Menimo, da je prav, da družba 
nad tem bdi in da se ta vprašanja bolj sistematično urejajo. 

Seveda morajo imeti vsi tisti strokovni delavci, ki delajo v zunanji trgovini 
in so poslani na delo v inozemstvo, tudi ustrezne izpite, predvsem dodatne 
izpite, o katerih sem prej govoril, med katerimi ne sme biti na zadnjem mestu 
tudi predmet družbene samozaščite. 

Na kratko bom omenil še nekatere druge naloge: 
3. uveljavljanje in razvijanje reforme celotnega šolstva po osnovni šoli 

in preverjanje koncepcije usmerjenega izobraževanja v neposredni praksi, pred- 
vsem z vidika potreb samoupravne prakse v združenem delu in tehnično- 
tehnološke razvitosti ter razvoja; 

4. permanentno izobraževanje s področja tehnologije in njenega razvoja 
ter transfera kot podlage za dvig produktivnosti dela in ekonomske uspešnosti 
družbenega razvoja. Menimo, da je ta naloga med najpomembnejšimi. Za 
izvajanje te naloge bomo v letošnjem letu posebno skrbeli: 

5. oblikovanje in uvajanje sistemizacije delovnih mest kot podlage za 
vodenje smotrne kadrovske politike v organizacijah združenega dela, za ustrez- 
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no načrtovanje in spremljanje kadrov v organizacijah združenega dela in družbi 
kot celoti, za razvi janje sistema izobraževanja in tako dalje; 

6. dolgoročno načrtovanje kadrov in-izobraževanje kot pogoja za razvoj 
tehnologije in dvig produktivnosti dela ter racionalno zaposlovanje delavcev; 

7. oblikovanje enotne kategorizacije poklicev kot osnove za razvijanje in 
uveljavljanje celovitega sistema izobraževanja, vključno z uvajanjem usmerje- 
nega izobraževanja; 

8. večje angažiranje pri ustanavljanju posebnih oziroma področnih izobra- 
ževalnih skupnosti, ki se bodo lažje vključevale v sistem usmerjenega izobraže- 
vanja in na tak način tudi v celotno gospodarstvo; 

9. organiziranje kadrovskih služb v delovnih organizacijah, kjer jih še ni, 
ter usposabljanje teh kadrovskih služb. 

To so glavne naloge, pri izvajanju katerih bo v letošnjem letu delala 
Gospodarska zbornica Slovenije. 

Vse navedene naloge bomo lahko uspešno opravljali le ob podpori in v 
sodelovanju vseh družbenih dejavnikov. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
delegat Aleksander Ilič, gospodarsko področje, 23. okoliš — Koper! 

Aleksander Ilič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov Obalne skupnosti za delegiranje delegatov v Zbor občin 
in skupini delegatov Skupščine občine Koper za delegiranje delegatov v Zbor 
občin in Zbor združenega dela so razpravljale o poročilu o spremljanju izva- 
janja družbenega dogovora o nalogah pri oblikovanju in izvajanju kadrovske 
politike v SR Sloveniji. V zvezi s tem poročilom so na osnovi analiz in poro- 
čila obalne kadrovske službe razpravljale tudi o kadrovski problematiki v občini 
Koper in na vsej obali. 

Delegati podpirajo predloženo poročilo. Široko zasnovan program akcij 
in ukrepov kot tudi doseženi uspehi na tem področju, zlasti po letu 1974, 
dokazujejo, da gre za pomembne premike, ki bodo vplivali na podružbljanje 
kadrovske politike in na hitrejše spreminjanje izobrazbene in kvalifikacijske 
sestave zaposlenih. Dejstvo, da je to področje deležno tolikšne pozornosti naj- 
višjih organov družbenopolitičnih organizacij in Skupščine SR Slovenije, je 
zagotovilo, da se bodo uresničile tudi druge naloge, ki jih nakazuje poročilo. 
To je nujno, saj brez nekaterih področij tudi celoten sistem, kot je zamišljen, 
ne more uspešno funkcionirati. 

V razpravi so delegati opozorili na nekatere probleme, ki so posebno pereči 
v obalnem območju: 

1. Družbeni dogovor o osnovah kadrovske politike, ki smo ga sprejeli pred 
dvema letoma, je sicer začrtal glavno smer in opozoril na najvažnejša nerešena 
vprašanja na tem področju. Toda določila dogovora so ostala v veliki meri 
formalna, ker na celi vrsti področij, niti ob sprejemu tega dogovora niti kas- 
neje ob spremljanju njegovega izvajanja, nismo bili pripravljeni. 

Nismo namreč imeli realnih ocen dejanskega stanja na kadrovskem pod- 
ročju in strokovnih kadrovskih služb, ki bi pripravljale strokovno gradivo 
za načrtno kadrovsko politiko. 

Zato se že danes čuti potreba, da nekatera določila dogovora spremenimo, 
jih uskladimo z dejanskim stanjem in resničnimi potrebami območja. 
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2. Z enotnim sistemom štipendiranja smo dosegli zelo pomemben uspeh 
na področju kadrovske politike. Vendar so se pokazale tudi pri tem nekatere 
pomanjkljivosti: 

a) interes za štipendije iz združenih sredstev je nenavadno velik in 
dogovorjena sredstva kmalu ne bodo več zadoščala; • 

b) prek združenih sredstev ni mogoče v zadostni meri študentov kadrovsko 
usmerjati. Te pomanjkljivosti bodo lahko odpravljene šele, ko bomo uvedli 
novi sistem usmerjenega izobraževanja in ko bodo ustanovljene posebne izobra- 
ževalne skupnosti. To bo omogočilo in zahtevalo veliko večjo povezanost z zdru- 
ženim delom. Ker to vsaj še nekaj let ne bo realizirano, je treba spremeniti 
družbeni dogovor tako, da bo omogočal dodelitev štipendij iz združenih sred- 
stev v skladu s kadrovskimi potrebami. 

Čimprej moramo priti tudi do realnih ocen, kakšne kadre dejansko potre- 
bujemo v srednjeročnem pa tudi v daljšem obdobju. 

3. Analize o potrebah po kadrih so zelo pavšalne in niso dovolj zanesljiva 
osnova za izdelovanje planov. V mnogih organizacijah združenega dela, kot 
tudi na nekaterih celotnih področjih dejavnosti, se postavljajo neutemeljene 
zahteve po izobrazbi oziroma kvalifikaciji. Ponekod so v skladu s tem delovna 
mesta tudi zasedena, kar povzroča neracionalno izkoriščanje kadrov in raz- 
vrednotenje znanja. 

4. Relativno velike uspehe smo dosegli na področju družbenega izobraže- 
vanja in izobraževanja ob delu. Za to ima velike zasluge Delavska univerza, 
ki je poskrbela, da so bili delavci natančneje seznanjeni z določili dogovora. 
Vendar je danes, zlasti k določilom o izobraževanju ob delu, precej pripomb, 
ki jih bo treba proučiti. Izdelati bi bilo treba natančnejše kriterije, kdo naj 
študira, izogibati bi se morali tudi težnjam po pridobivanju zgolj formalne 
izobrazbe. 

5. Za spreminjanje izobrazbene in kvalifikacijske strukture je gotovo naj- 
pomembnejše, če šolo približamo učencem oziroma študentom. Glede tega smo 
v kraško-obalnem območju že dosegli določene uspehe. Gimnazija Koper in 
Ekonomski administrativni šolski center Koper sta odprla dislocirane oddelke 
v Sežani, v Kopru pa smo odprli redna dislocirana oddelka Pedagoške akade- 
mije iz Ljubljane za razredni pouk in Fakultete za strojništvo za višješolski 
študij. Na obeh oddelkih se je vpis močno povečal v primerjavi z vpisom v 
prejšnjih letih. 

S tem se je začela spreminjati neustrezna razporeditev študentov po po- 
sameznih smereh študija, pa tudi socialna sestava študentov. Že čez nekaj let 
bomo dobili prepotrebne strokovnjake na najbolj deficitarnih področijh. 

Naša prizadevanja za razvijanje rednega visokošolskega izobraževanja so 
v skladu s policentričnim razvojem Slovenije, vendar moramo po sklepu Iz- 
vršnega odbora Izobraževalne skupnosti Slovenije zbrati sredstva za kritje 
dodatnih stroškov, ki nastanejo na dislociranih oddelkih. Do takega sklepa je 
gotovo prišlo predvsem zaradi pomanjkanja načrtov o razvoju visokega šolstva. 

Te načrte je torej treba čimprej pripraviti in potem financirati šole oziroma 
oddelke, za katere se bomo odločili, tako v Ljubljani in Mariboru kot tudi 
v drugih krajih. 

Dokler ti načrti, h katerim je dal soglasje Izvršni odbor Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, ne bodo sprejeti, mora financirati dislocirane oddelke 
v celoti ta skupnost, ker so sicer manj razvita območja v neenakopravnem 
položaju. 

feiaei, lSRI 
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6. V obalnem območju, ki je bilo močno zaostalo, se je zelo hitro izbolj- 
šala izobrazbena in kvalifikacijska struktura zaposlenih oziroma vsega prebi- 
valstva. Število študentov je visoko in še narašča, vendar se mnogi po konč- 
nem študiju ne vrnejo na obalo. Se vedno nam močno primanjkuje nekaterih 
strokovnjakov. Gre predvsem za pedagoške delavce, ekonomiste, pravnike, 
strojne inženirje in kadre v zvezi s pomorskim gospodarstvom. 

Zato bi morali razviti ob Višji pomorski šoli v Piranu še nove smeri ter 
organizirati na obali reden visokošolski študij ekonomije, čeprav zelo pogosto 
slišimo, da je študentov ekonomskih ved v vsej republiki že preveč. 

Pomanjkanje nekaterih strokovnjakov je še posebno veliko zaradi ne- 
ustrezne razporeditve le-teh. Pravih ekonomistov in pravnikov najbolj pri- 
manjkuje v nekaterih večjih delovnih organizacijah, ki so v precejšnjih gospo- 
darskih težavah. Zato je predvsem razumljivo, da se pojavlja zahteva po pre- 
razporeditvi kadrov. V zadnjem času tudi opažamo, da se mnogi ekonomisti 
in pravniki raje zaposlujejo zunaj gospodarstva. 

Problemov na kadrovskem področju je veliko, vendar smo prepričani, da 
jih bomo ob tako zasnovanem programu, kot je naveden v poročilu, lahko v 
bodoče uspešneje reševali kot doslej, še posebej, če bomo ustrezno zaostrili 
tudi politično odgovornost za izvrševanje zastavljene politike. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Prosim! Besedo 
ima Marko Kocjan, kulturno-prosvetno področje! 

Marko Kocjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K razpravi me je spodbudilo stališče predstavnika Gospodarske zbornice v zvezi 
z izobraževanjem vodilnih in vodstvenih kadrov, posebej pa še kadrov, ki naj 
bi odšli na delo v tujino. Povedal je tudi, katera znanja naj bi manjkala tem 
kadrom. Postavljam vprašanje, ali je potrebno organizirati tako izobraževanje, 
ali ni to dovolj tehten vzrok za revizijo učnih načrtov kadrovskih in stro- 
kovnih šol. In kdo bo plačeval stroške tega izobraževanja? Gospodarstvo že 
danes očita šolam, da jim daje za izobraževanje preveč sredstev. Morda je tudi 
to vzrok, da gospodarstvo gleda na šole tako. kot je v uvodu svoje razprave 
dejal delegat Jože Meglič. Ker nihče ni temu oporekal, je verjetno stanje res 
tako. Menim, da bi morala Gospodarska zbornica vplivati na šole, da spremene 
učne načrte, da bi tako svoje naloge v celoti uspešno opravljale. 

Nekaj izkušenj o tem dopolnilnem izobraževanju imamo. Šolnine za semi- 
narje so visoke in se jih udeležujejo le določene strukture iz tistih gospodarskih 
dejavnosti, ki imajo dovolj denarja. Nekaj kritik verjetno lahko povzamemo 
tudi s VII. kongresa Zveze komunistov Slovenije. Komisija za vzgojo, izobra- 
ževanje, znanost in kulturo je kritizirala prav take pojave. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Ne želi nihče 
več? Razprava je bila dobra, ker je opozorila na perečo problematiko. Bilo pa 
je tudi nekaj predlogov in stališč. Ali želi predstavnik Komisije zavzeti do 
njih stališče? Prosim! Besedo ima tovariš Ponikvar, predstavnik Komisije 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve! 

Igor Ponikvar: Tovarišice in tovariši! Bom kratek! Pridružujem se 
uvodni ugotovitvi tovariša predsednika zbora, da so dobrodošle Komisiji vse 
ideje in predlogi. Lahko tudi ocenim, da tako gradivo in predlogi omogočajo na- 
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daljevanje aktivnosti na področju kadrovske politike. Prosil bi le delegata 
iz Šiške, da ne vztraja pri predlogu za ustanovitev novega posebnega telesa, 
ki bi bil nosilec kadrovske problematike v Socialistični republiki Sloveniji. 
Nosilci kadrovske politike so podpisniki družbenega dogovora in zato ni treba 
ustanavljati novih nosilcev. Nosilci kadrovske politike oziroma podpisniki druž- 
benega dogovora so ustanovili svoj odbor podpisnikov družbenega dogovora, ki 
ima nalogo, da koordinira, spodbuja, usklajuje akcije podpisnikov in v njihovem 
imenu poroča Skupščini vsako leto. In tako to delo opravljamo na današnjem 
zasedanju našega zbora. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali je tovariš Puncer zadovoljen s tem 
odgovorom? (Da.) Hvala: 

Prosim! Besedo ima tovariš Lenarčič, član Izvršnega sveta! 

Marjan Lenarčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pridružujem se mnenju tovariša Igorja Ponikvarja, da je bila današnja 
razprava izredno poglobljena, konstruktivna in da je kritično ocenila stanje 
na področju kadrovske politike. Prav tako se pridružujem predlogu, da naj 
bi delegati iz občine Ljubljana-Siška odstopili od svojega predloga o ustanovitvi 
posebnega organa, ki bi skrbel za zboljševanje kvalifikacijske strukture zapo- 
slenih v naši republiki. To je sestavna naloga vseh podpisnikov družbenega do- 
govora o oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v Socialistični republiki 
Sloveniji. Po tej seji bomo seznanili vse podpisnike s stališči delegatske baze, 
odborov zborov in današnje seje in z uvodno razpravo tovariša Jožeta Božiča. 
Prizadevali si bomo vsa ta stališča uresničiti. V načrtu podpisnikov družbenega 
dogovora o oblikovanju in izvajanu kadrovske politike v naši republiki imamo 
predvideno1, da bomo ob koncu leta ponovno ocenili, kako zadolženi dejavniki 
uresničujejo naloge. Pojasnili bomo tudi, kdo jih ne uresničuje. Menim pa, da 
strukture ni moč spremeniti v enem letu. Za to je potrebna daljša doba, koli- 
kor traja šolanje. 

Tovarišu Marku Kocjanu bi dal tole pojasnilo: Izobraževanje ob delu je 
ustavna kategorija. Imamo posebne predpise, ki zavezujejo organizacije zdru- 
ženega dela, da v samoupravnih aktih urede področje izobraževanja. Organiza- 
cije namenjajo za te potrebe 1,5% od osebnega dohodka. Seveda pa morajo 
skrbeti, da se sredstva smotrno trošijo. Zato bi prosil, da ne bi zanemarjali 
dopolnilnega izobraževanja. Upoštevati moramo tudi razvoj. Nekateri delavci, 
ki so diplomirali pred 5 ali 10 leti, ne poznajo dovolj nove ustave, zakona o 
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, sprememb v našem družbenopolitič- 
nem sistemu, sprememb na področju zunanjih odnosov in tako naprej. Naštel 
bi lahko še nekatere naloge, s katerimi je treba seznanjati tudi delavce na vodil- 
nih delovnih mestih. Ta zahteva je bila močno poudarjena v vseh razgovorih 
z delegati zborov, ko so obravnavali obe poročili. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Vprašujem tovariša Kocjana, če je zadovoljen z odgovorom! (Da.) Ker so vsi 
razpravljalci podprli poročili, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela sprejema poročilo Komisije za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve Skupščine Socialistične republike Slovenije 
o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji, poročilo Odbora za spremljanje izvajanja družbenega dogovora 
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o nalogah pri oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v Socialistični 
republiki Sloveniji in ekspoze predsednika Komisije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve ter predlaga, da se pri nadaljnjem uresničevanju upo- 
števajo tudi predlogi in sugestije, dane v razpravi na seji zbora. 

2. Zbor združenega dela podpira predlagane prioritetne naloge, ki so 
odločilnega pomena za učinkovitejše uresničevanje resolucije o osnovah kadrov- 
ske politike v Socialistični republiki Sloveniji. 

3. Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve naj ob 
upoštevanju sprejetih poročil in današnje razprave spremlja nadaljnje ures- 
ničevanje resolucije in po poteku enega leta predloži zborom Skupščine 
Socialistične republike Slovenije poročilo. 

Ima kdo pripombe k temu sklepu? (Ne.) Kdor se strinja s tem sklepom, 
naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predloženi sklep soglasno sprejet. 
S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda in odrejam polurni odmor. Ob 

12. uri nadaljujemo sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.35 in se je nadaljevala ob 12.20.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela, 
Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o var- 
stvu pred požarom, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Marjana Orožna, 
člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za notranje zadeve, in Teo- 
dorja Dovečarja, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za 
notranje zadeve. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila poročili. Danes pa smo prejeli 
tudi mnenje in amandmaje Izvršnega sveta. 

Ali želita predstavnika Odbora in Komisije dopolniti poročili? (Ne.) Be- 
sedo ima tovariš Marjan Orožen, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za notranje zadeve! 

Marjan Orožen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne bi govoril o vsebini in pomenu tega zakona za nadaljnje podružbljanje od- 
govornosti za varstvo pred požari na temelju družbene samozaščite vseh njenih 
nosilcev, ker je o tem bilo dovolj govora v fazi osnutka. 

Ustavil bi se le pri predlogih in pripombah, ki so bile dane k predlogu 
zakona. Iz njegove obrazložitve je razvidno, da je Izvršni svet pri izdelavi pred- 
loga zakona upošteval vse pripombe in sugestije, ki so bile dane v razpravi 
skupščinskih teles in na sejah zborov republiške skupščine, razen tistih, ki so po 
vsebini takšnega značaja, da bi jih kazalo urediti v drugih zakonih. 

Predlagatelj je obravnaval amandmaje skupščinskih teles k predlogu za- 
kona o varstvu pred požarom. S predloženimi amandmaji se predlagatelj stri- 
nja. Glede na pripombe Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije 
k 43. in 49. členu pa predlaga dva amandmaja, ki ste ju danes prejeli. Zboru 
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združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije predlagam torej, 
da predlog zakona z vsemi temi dopolnilnimi predlogi sprejme. 

K amandmajem, ki so bili predloženi sedaj pred sejo, naj povem tole 
stališče: Amandma k 12. členu — o količini vnetljivih snovi, bo upoštevan v 
podzakonskem aktu. Gre za to, da se določi »večja količina« teh snovi. Mislimo, 
da tega ni potrebno vnašati v zakon. 

Amandmaja k 9. členu, da naj se beseda »mnenje-« zamenja z besedo »so- 
glasje«, ne moremo sprejeti zategadelj, ker je soglasje element odločanja, ki bi 
med organi vzpostavilo nove odnose. Na kaj mislim? Mislim na to, da bi 
dajanje soglasja povzročilo na določenem področju delitev odgovornosti med 
dvema sekretariatoma oziroma med dvema upravnima organoma. Soglasje je 
logično le pri konkretnih odločbah ali odločitvah. V tem primeru pa gre za 
splošne akte, za katere ne bi kazalo predpisati obveznega soglasja. Menimo pa, 
da je mnenje drugega upravnega organa pristojnemu upravnemu organu vse- 
kakor koristno. V tem smislu je, po naši oceni, predložena rešitev ustrezna. 
Hvala. 

Predsednik Štefan Ne m e c : Hvala lepa! Kdo želi razpravljati? Prosim! 
Besedo ima tovariš Ivan Uršič, gospodarsko področje, Nova Gorica! 

Ivan Uršič: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Na skupni seji 19. 
januarja 1976 je skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja gospo- 
darstva 6. okoliša — Nova Gorica in Ajdovščina in skupina delegatov za Zbor 
občin obravnavala predlagani zakon o varstvu pred požarom. Pri tem je imela 
naslednjo pripombo: 

Podpiramo besedilo 81. člena zakona, ki je v sklopu prehodnih in končnih 
odločb. Ta člen namreč predpisuje, da je treba v roku dveh let izdati dopolnilna 
navodila in predpise, vendar menimo, da predvidena izdaja vseh predpisov iz 
10., 11. in 52. člena zakona ne more čakati dve leti. 

Menimo, da bi moral republiški sekretar za notranje zadeve takoj določiti 
prednost izdaje vseh posameznih predpisov, in to z določenim datumom izdaje. 
Prioriteta naj se določi predvsem glede na nujnost posameznih predpisov. To 
pripombo utemeljujemo s tem, da je tudi zakon o varstvu pred požarom iz leta 
1970 predvideval izdajo dopolnilnih predpisov, ki pa žal niso bili realizirani. 

Menimo namreč, da so nekateri predpisi tako pomembni, da brez njih ni 
mogoče izvajati zakona. Nekateri predpisi se direktno nanašajo tudi na druge 
predpise oziroma navodila. Naj navedem konkretno predpise o ventilaciji sta- 
novanjskih stavb, ki so v izdelavi. Zaradi tega je treba predpise po tem zakonu 
čimprej izdati. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima tovarišica Verena Battelino, področje državnih organov, 4. okoliš! 

Yerena Srimpf-Battelino: Tovariš predsednik, tovarišice in to- 
variši delegati! Skupina delegatov 4. okoliša s področja državnih organov za 
Zbor združenega dela podpira zakon o varstvu pred požarom. K samemu pred- 
logu zakona nimamo konkretnih amandmajev, pač pa vprašanja glede izvaja- 
nja 65., 66. in 19. člena zakona, ki bi jih predlagatelj zakona pred sprejemom 
zakona morda pojasnil. 
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1. V 65. členu predloga zakona je določilo, da imajo osebe in prostovoljni 
gasilci, ki po 58., 59. in 63. členu zakona sodelujejo pri gašenju požara ter pri 
reševanju ljudi in premoženja, pravico do nadomestila osebnega dohodka ozi- 
roma izgubljenega zaslužka med njihovo odsotnostjo z dela in do prehrane, če 
traja gašenje in reševanje dalj časa. 

Skupina postavlja vprašanje, kaj se razume kot dalj časa in ali je ta čas 
že opredeljen oziroma ali bo v zvezi s tem izdan podzakonski predpis. 

2. 66. člen zakona določa odškodnino oziroma povrnitev dejanske škode na 
tehnični opremi in vozilih, ki jo mora povrnitvi skupnost za varstvo pred po- 
žarom gasilski enoti zunaj območja občine, če je na poziv za pomoč sodelovala 
pri gašenju zunaj območja svoje občine, pa je pri tem utrpela škodo. 

Skupina meni, da bi bilo potrebno to določilo konkretneje opredeliti, da se 
škoda povrne le v primeru, če je nastala na požarišču, ne pa tudi tedaj, če 
je nastala zaradi nepravilnega ravnanja na poti na požarišče in nazaj. 

3. Zakon o varstvu pred požarom predvideva v 19. členu, da organi požarne 
inšpekcije dajo poprejšnje soglasje k lokacijskim, gradbenim in uporabnim 
dovoljenjem. V zadnjem odstavku tega člena je določeno, da je zoper odločbo, 
s katero se da ali zavrne soglasje, dopustna pritožba. K tej določbi imamo 
pripombo zaradi možnosti pritožbe. Poprejšnja soglasja obravnava 204. člen 
zakona o upravnem postopku, po katerem poprejšnje soglasje ni samostojen 
akt, ampak le sestavni del glavne odločbe. Po 228. členu zakona o upravnem po- 
stopku je dopustna pritožba le zoper glavno odločbo. Zakon o upravnem postop- 
ku tudi ne predvideva, da se mora poprejšnje soglasje izdati v obliki odločbe, 
predvideva le, da se da s posebnim aktom. Podobno ureja to tudi 11. člen 
zakona o sanitarni inšpekciji, ki določa, da organi sanitarne inšpekcije izdajajo 
poprejšnja soglasja k lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem. Ti 
organi svojih poprejšnjih soglasij ne izdajajo v obliki odločbe, ampak s posebnim 
aktom dopisom. Zoper poprejšnja soglasja organov sanitarne inšpekcije ni 
predvidena pritožba. Ker pa so inšpekcije običajno organizirane v enotnem 
organu, je različna obravnava v bistvu enakih aktov neustrezna. Zato predla- 
gamo, da se vprašanje poprejšnjih soglasij enotno uredi. 

Naše mnenje je, da se poprejšnje soglasje da le s posebnim aktom, kot to 
kaže praksa organov sanitarne inšpekcije, saj bi bile v primeru, da se poprejš- 
nje soglasje izdaja v obliki odločbe, zoper katero je dopustna pritožba, priza- 
dete stranke, ki bi morale vlagati posebne zahtevke vsakemu organu za inšpek- 
cijo. V smislu 204. člena zakona o upravnem postopku pa si mora dejansko 
priskrbeti poprejšnje soglasje organ, ki izda glavni akt. 

Ker je zakon v končni fazi sprejemanja in ker to naše vprašanje oziroma 
vprašanje skupine delegatov izhaja predvsem iz nejasnosti pri poslovanju 
upravnih organov, predlagamo, da se obravnava kot delegatsko vprašanje. Ce je 
možno, pa bi radi dobili odgovor kar zdaj. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Branko Božič, predstavnik Gasilske zveze Slovenije! 

Branko Božič: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Pred vami je 
predlog zakona o varstvu pred požarom, ki na novo ureja pomembno področje 
našega družbenega življenja in bolje rešuje vprašanje požarnega varstva in 
gasilstva v Socialistični republiki Sloveniji. Gasilska zveza Slovenije meni, da 
bo s sprejetjem tega zakona zaključeno več kot 10-letno obdobje iskanja najbolj- 
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ših sistemskih rešitev požarnega varstva, ki se je začelo s V. kongresom Gasil- 
ske zveze Slovenije novembra 1963. leta. Pred tem kongresom smo začeli ustvar- 
jati enotno gasilsko organizacijo, ki je povezala prostovoljna gasilska društva 
z njihovo tradicijo in množičnostjo s poklicnimi gasilskimi enotami kot strokov- 
no-tehničnimi centri. Skupaj z industrijskimi gasilskimi organizacijami naj bi 
to bila enotna, izredno učinkovita in sposobna organizacija, kot je na tem 
kongresu dejal predstavnik Izvršnega sveta SR Slovenije. 

Gasilska organizacija se je do svojega VII. kongresa 1972. leta zelo okrepila 
in razvila. Kljub pomembnemu razvoju in napredku pa smo leto za letom ugo- 
tavljali, da smo za uspešno požarno varnost storili premalo. Veliki požari in 
elementarne nesreče nam vsako leto povzročajo ogromno škodo, ki jo naši de- 
lovni ljudje vse bolj občutijo. V Sloveniji smo imeli v zadnjih 10 letih vsako 
leto nad 1000 do 1500 požarov, od tega jih je bilo približno pol na družbenih 
podjetjih. Posebej pa je zaskrbljujoče, da je nastala polovica požarov zaradi 
nepazljivosti, malomarnosti in brezbrižnosti. Vse to in drugo problematiko po- 
žarnega varstva je večkrat obravnaval tudi Izvršni svet in Skupščina SR Slo- 
venije. Skupščina SR Slovenije je na osnovi danih informacij sprejela posebna 
stališča, da bi se okrepila požarna varnost v Sloveniji. Vendar se stanje ni po- 
pravilo. Žal moramo ugotoviti, da se do danes ni rešilo ne vprašanje financira- 
nja ne upravnih inšpekcijskih služb in ni se zmanjšalo število požarov zaradi 
malomarnosti in brezbrižnosti. 

Na VII. kongresu Gasilske zveze smo ugotovili, da je bilo tega leta v Slo- 
veniji nad 600 podjetij z več kot 200 zaposlenimi, v katerih bi morala biti ga- 
silska organizacija; imeli pa smo le 158 industrijskih gasilskih društev. Položaj 
se do danes ni bistveno spremenil, čeprav imamo številne temeljne organizacije 
združenega dela, ki upravljajo pomembno družbeno premoženje. 

Novi zakon sistemsko rešuje številne probleme požarnega varstva. Gasil- 
ska društva in zveze imajo status družbenih organizacij. Predvidevajo se po- 
žarne skupnosti in nove oblike financiranja, okrepljena bo upravno-inšpekcijska 
služba, ostrejše bodo sankcije za neizpopolnjevanje določb zakona in drugo. 
Torej izkušnje nas vendarle opozarjajo, da je to le del opravljenega dela, šele 
začetek novega odnosa do požarnega varstva in družbene samozaščite. 

Upam, si trditi, da so vse gasilske organizacije na Slovenskem pripravljene 
spoštovati in izvajati določila zakona. Pojavljajo se kot dobro znan izvajalec 
nalog požarnega varstva in pričakujejo, da bodo tudi uporabniki v krajevni 
skupnostih, zlasti pa vseh temeljnih organizacijah združenega dela okrepili po- 
žarno varnost in družbeno samozaščito. Gasilska zveza Slovenije v celoti podpi- 
ra predlog zakona o varstvu pred požarom in predložene amandmaje Izvršnega 
sveta v prepričanju, da ga bo sprejel tudi Zbor združenega dela in spremljal iz 
vajanje njegovih določil. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? Ne želi 
nihče več? Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in sprašujem, ali 
predstavnik Izvršnega sveta lahko odgovori na zastavljena vprašanja tovariša 
Uršiča in tovarišice Srimpf! Prosim, besedo ima tovariš Orožen! 

Marjan Orožen: V imenu predlagatelja sprejemam vse pripombe, ki 
so bile dane v diskusiji. Predlog glede prioritete izdaje predpisov je utemeljen. 
Določil jo bo Republiški sekretariat, kot izvajalec tega zakona, neposredno po 
sprejetju zakona. Pri tem bo sodeloval s predstavniki Gasilske zveze Slovenije 
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in pa z Iniciativnim odborom za ustanovitev Skupnosti požarnega varstva. Na 
prvo mesto bomo postavili tiste akte, ki so primarnega pomena. 

Na vsa vprašanja, ki jih je postavila tovarišica, pa ne bi mogel dati takoj 
odgovora. Vprašanja bomo proučili in odgovore poslali skupini delegatov, ki je 
zanje zainteresirana, ali pa bomo nanje odgovorili na naslednji seji zbora. 

Piedsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Ste zadovoljni, tovarišica, s 
tem pojasnilom? (Da.) Potem preidemo na glasovanje o amandmajih. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih, ki ju je predlagala delegacija 
socialno-zdravstvenega področja za Zbor združenega dela iz 1. okoliša Ljub- 
ljana-Center. Predstavnik Izvršnega sveta je do njiju že zavzel stališče. Sprašu- 
jem še za mnenje predstavnika Odbora za družbenopolitični sistem. Ali predla- 
gatelj še vztraja pri amandmajih? (Ne.) Torej delegacija umika amandmaja 
in o njiju ne bomo glasovali. 

Nato imamo amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 2., 3., 9., 17. 22.. 
36., 37., 61., 68., 74., 75., 78., 79., 80., 84. in k 91. členu. 

Ah se Izvršni svet in Odbor strinjata z amandmaji Zakonodajno-pravne 
komisije? (Da.) Dajem amandmaje Zakonodajno-pravne komisije na glaso- 
vanje! Kdor je za, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije soglasno 
sprejeti. 

Sedaj prehajamo na glasovanje o amandmaju k 72. členu, ki je naveden v 
poročilu Zakonodajno-pravne komisije, predlagal pa ga je Odbor za družbeno- 
politični in komunalni sistem Zbora občin. Odbor našega zbora za družbeno- 
politični sistem predlaga, da zbor sprejme tudi ta amandma. Izvršni svet se z 
amandmajem strinja. Kdor je za amandma k 72. členu, naj prosim glasuje! 
(133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja' 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Potem so ostali amandmaji Izvršnega sveta, ki so bili uvodoma obrazlo- 

ženi, in sicer k 43. in 49. členu. Odbor se z amandmajema strinja. Kdor je za 
amandmaja k 43. in 49. členu, ki ju je dal Izvršni svet, naj prostim glasuje! 
(130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja7 

(Nihče.) 
Ugotavljam, da sta amandmaja soglasno sprejeta. 
S tem smo izčrpali vse amandmaje. 
Dajem predlog zakona o varstvu pred požarom v celoti na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče ) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon v našem zboru soglasno sprejet. 

Zaključujem 4. točko dnevnega reda in prehajam na 5. točko dnev- 
ne ga r e d a , to je na osnutek zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in 
bivalnem okolju, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Iz- 
vršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Danico Bresjanac, 
namestnico predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja. Osnutek za- 
kona so obravnavah: Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
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okolja našega zbora ter Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Njihova poročila smo prejeli. Besedo ima tovarišica Danica 
Bresjanac, namestnica predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja! 

Danica Bresjanac: Tovarišice in tovariši delegati! Z zakonom o 
varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju, katerega osnutek imate 
pred seboj, predlagamo zavarovanje človeka in tudi določenih delov krajine 
pred prekomernim hrupom. 

Po že sprejetih zakonih, ki obravnavajo posamezne vidike človekovega 
okolja kot fizične kategorije, kot so na primer zakon o varstvu narave, zakon 
o varstvu voda, o varstvu zraka, je predlagani osnutek le nadaljevanje začetega 
dela za postopno celotno zakonodajno ureditev problematike varstva okolja v 
naši republiki. 

Poudariti moramo, da na področju varstva pred hrupom doslej ni bilo 
veliko storjenega, čeprav že imamo nekatere zakone, predpise in pravilnike o 
omejevanju hrupa. 

Tako imamo pravilnik o splošnih ukrepih za varstvo pri delu, ki ureja ob- 
vezno kontrolo hrupa na delovnem mestu, nadalje pravilnik o tehničnih ukre- 
pih in pogojih za zaščito stavb, ki ureja varstvo stanovalcev pred ropotom iz 
sosednjih stanovanj in pred komunalnim hrupom, tako da predpisuje mini- 
malne izolacijske vrednosti sten, stropov, oken in drugih gradbenih elementov. 
Imamo še pravilnik o napravah in opremi za vozila v cestnem prometu, ki 
določa maksimalne nivoje emisij za določene kategorije vozil, na primer za 
jakost zvočnih signalov. 

Republiški zakon o javnem redu in miru vsebuje tri člene, ki govore o 
hrupu v komunalnem okolju v smislu kaljenja nočnega miru. Z zakonom, ka- 
terega osnutek predlagamo, bomo v Socialistični republiki Sloveniji nudili 
sistem določenih mer in s predpisi skušali kompleksno urediti problematiko 
varstva pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju oziroma zavarovati člove- 
ka pred zunanjim hrupom v stanovanjih, šolah, bolnišnicah, v rekreacijskih 
predelih in drugod. 

Hitrejše rešitve so potrebne, vsaj v večjih mestih. Anketa je v Ljubljani 
pokazala, da je približno 60% prebivalstva motenega od zunanjega hrupa, 
predvsem od prometa. Meritve pa so pokazale, da hrup na ljubljanskih ulicah 
presega splošne priznane normative za komunalni hrup in dosega vrednosti, ki 
jih ugotavljajo v milijonskih mestih. Sistem mer, s katerimi bomo urejali var- 
stvo okolja pred hrupom, bo usmerjen na dvoje področij: na področje emisije 
hrupa oziroma na omejevanje in preprečevanje nastajanja hrupa in na področje 
emisije hrupa v smislu zaščite in preprečevanja širjenja hrupa na njegovi poti « 
od vira hrupa do objekta, katerega bi moralo zaščititi. 

Osnova pravne ureditve emisije hrupa, ki ga proizvajajo stroji ali različne 
naprave, bo omejena z maksimalno dovoljeno vrednostjo širjenja hrupa v oko- 
lico. To pomeni, da ne bomo omejevali hrupa tam, kjer to ne bo potrebno, ker 
se moramo zavedati, da na sedanji stopnji razvitosti tehnike ni mogoče v^e 
dejavnosti narediti skoraj neslišne ali brezšumne. Vendar je vprašanje, kakšna 
je cena za to. S predpisi o hrupnosti strojev in naprav bomo zagotovili, da bo- 
do proizvajalci strojev proizvajali tehnično in ekonomsko našim sedanjim po- 
gojem ustrezne naprave glede hrupnosti. 
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Podlaga za pravno ureditev širjenja hrupa v bivalnem in rekreacijskem 
okolju bodo normativni predpisi, ki bodo določali maksimalno dovoljene nivoje 
hrupa, na primer v komunalnem okolju, stanovanjih, učilnicah in drugod. 

Delovni osnutek takega pravilnika, ki je trenutno v tehnični presoji, je pri- 
ložen k temu osnutku zakona. 

Posebno pozornost bomo morali posvetiti preventivnim ukrepom oziroma 
pravilnemu prostorskemu in urbanističnemu načrtovanju naselij, industrijskih 
con in zlasti glavnih prometnic. Za sanacijo izredno perečih problemov ogrože- 
nosti okolja s hrupom osnutek zakona predlaga ustanavljanje ustreznih samo- 
upravnih interesnih skupnosti, prek katerih bi občani in delovni ljudje ures- 
ničevali svoje interese in združevali sredstva za rešitev varstva pred hrupom. 
V razpravah o predloženem osnutku zakona je vse bolj prihajala do izraza, kot 
najracionalnejša oblika učinkovitega družbenega organiziranja, možnost zdru- 
ževanja samoupravnih interesnih skupnosti za varstvo zraka ki so že v fazi 
ustanavljanja, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi za varstvo pred hru- 
pom v enotne samoupravne interesne skupnosti. V največjem delu primerov je 
tesna odvisnost in povezava med povzročitelji hrupa in onesnaževalci zraka. 
Skoraj vsa mesta ali področja v Sloveniji, ki so razdeljena na cone po one- 
snaženosti zraka,, enako ogroža tudi hrup. Zato ocenjujemo, da bo najučinkovi- 
tejša oziroma najbolj racionalna oblika samoupravnega organiziranja združe- 
vanje teh dveh samoupravnih interesnih skupnostih tam, kjer se bo za to 
pokazala potreba. 

V prepričanju, da se vsi zavedamo pomena zdravega okolja za normalno 
življenje človeka in njegovo ustvarjalnost, vam predlagamo, da v razpravi pod- 
prete predloženi osnutek zakona in s tem omogočite hitrejše in bolj učinkovito 
reševanje še enega vidika varstva okolja in interesov nas vseh. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima tovariš Alojz Rebolj, Domžale, 25. okoliš. 

Alojz Rebolj: Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije z gospodarskega področja 25. okoliša Domžale je na svoji seji 
19. 1. 1976 sprejela k osnutku zakona-o varstvu pred hrupom v naravnem 
in bivalnem okolju naslednjo pripombo, in sicer k 15. členu: Osnutek zakona 
govori, da pristojni organi sanitarne inšpekcije, cestne inšpekcije, in gradbene 
inšpekcije lahko odredijo izpolnitev obveznosti iz tega zakona. Skupina dele- 
gatov meni, da bi morali nujno razširiti krog organov, ki lahko ukrepajo. To 
naj bodo tudi organi milice. V osnutku zakona navedenim organom inšpekcije 
namreč ni mogoče kontrolirati motornih vozil, ker jih nimajo pravice ustavljati 
niti nimajo pravice identificirati lastnika vozila. Zaradi navedenih razlogov 
predlagamo, da se v 15. členu osnutka zakona med pristojne organe vnesejo 
tudi organi milice. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Prosim, tovariš Janko Uršič iz 
Nove Gorice, gospodarsko področje! 

Janko Uršič: Vprašanje hrupa tako kot ekologija ni novost, pač pa 
je sorazmerno novo zakonsko urejanje tega problema, ki z industrializacijo po- 
staja vedno bolj akuten. Zaradi tega pozdravljam ta zakon. Prav pa bi bilo, 
da se določene stvari konkretizirajo. Predlagam, da se v končnih in prehodnih 
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odločbah določijo strokovni organ oziroma institucija, ki bo pooblaščena izdajati 
ocene, izvajati meritve hrupnosti oziroma biti razsodnik o hrupnosti. Na terenu 
ugotavljamo, da so te ocene tako različne, kot da hrup ne bi bil fizikalni, mar- 
več abstraktni pojav. Eden reče tako, drugi reče drugače. Torej bi bilo prav, 
da se pooblasti za to samo ena institucija, Ni sicer nujno, da se to zapise v 
zakon 

19. in drugi členi predvidevajo dodatna navodila, normative in predpise. 
In ravno tako kot zakon, ki smo ga prej sprejeli, naj tudi ta predvidi rok 
za izdajo teh predpisov. Ce ne, bo zakon v večini primerov brez osnove m ne- 
uporaben. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Prosim, besedo ima tovariš Pavel 
Trstenjak, gospodarsko področje, 13. okoliš — Maribor! 

Pavel Trstenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati 13. okoliša skupine s področja gospodarstva za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije imajo naslednje pripombe k osnutku zakona o varstvu 
pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju: 

1. 7. člen zakona naj se dopolni z odstavkom, ki bo obvezoval občinske 
skupščine, da do primernega roka določijo lokacijo območij v smislu tabele 
I pravilnika za dovoljen hrup v bivalnem in rekreacijskem okolju in emisije 
motornih vozil. Točno določena razporeditev regionalnih področij v smislu 
tabele I daje možnosti objektivnega ocenjevanja hrupa in možnost smotrnega 
širjenja industrije. 

Zadnji odstavek bi bilo treba formulirati bolj obvezujoče za projektante 
oziroma investitorje, in sicer v smislu 5. člena zakona o varstvu pri delu. Na 
primer : sestavni del lokacijske dokumentacije mora biti pismena izjava projek- 
tanta, da so pri načrtovanju zgradbe, delovne priprave ah naprave upoštevani 
vsi normativi za varstvo pred čezmernim zunanjim in notranjim ropotom ozi- 
roma hrupom. Pristojni organ inšpekcije lahko zahteva strokovno oceno po- 
oblaščene strokovne organizacije, če so izpolnjeni vsi normativi oziroma če so 
sprejeti vsi ukrepi za zavarovanje pred čezmernim hrupom. 

2. K 9. členu: Drugi odstavek se glasi: »Invenstitorji so dolžni pri nabavlja- 
nju sredstev za delo in zaščito pri delu upoštevati ukrepe za varstvo delavcev 
pred hrupom.« Varstvo delavcev pred hrupom v delovnih prostorih je regu- 
lirano s pravilnikom o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu pred 
ropotom v delovnih prostorih (Uradni list SFRJ, št. 29-71). Prosim za pojasni o, 
ali se drugi odstavek 9. člena nanaša na citirani pravilnik ali na zaščito delav- 
ca pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju. Širjenje hrupa v okolje ne 
sme presegati določenih vrednosti. Bolj jasno je treba definirati pojem ja> 
kajti maksimalno dovoljene mejne vrednosti v neposrednem delovnem okolju so 
mnogo višje kot vrednosti v naravnem in bivalnem okolju. 

3. K 11. členu: Namesto »organa sanitarne inšpekcije« bi bilo bolje navesti 
»pristojnega organa inšpekcije«, ker tudi delovni inšpektorji lahko nadzirajo 
meritve hrupa v neposrednem ah širšem delovnem okolju. 

4. K 17. členu: Besedilo »ki se običajno opravljajo v nočnem času«, naj se 
nadomesti z besedilom »ki se morajo nujno opravljati v nočnem času«. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovariš Božo Pančur! 
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Božo Pančur: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov iz 
9. volilnega območja me je zadolžila, da vam povem, da osnutek zakona o var- 
stvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju popolnoma podpiramo. 
Predlaga pa zboru, da sprejme sklep, da se hkrati s sprejemom zakona sprejme 
tudi predlog oziroma osnutek pravilnika, ki bo omogočil izvajanje zakona. 

Skupina predlaga, da bi v bivalnem industrijskem in naravnem okolju upo- 
rabljali za merila tudi razdalje in ne samo decibele. Namreč, ves hrup v sta- 
novanjskem in bivalnem okolju je že tako pomešan, da bo treba verjetno 
upoštevati tudi razdaljo. Uporaba decibelov naj velja predvsem za projektante, 
v sedanjih razmerah pa bi morali preprečevati čezmeren hrup z določenimi 
razdaljami. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Prosim! 
Besedo ima tovarišica Metka Močnik, socialno-dravstveno področje, 1. okoliš! 

Metka Močnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 1. okoliša, socialno-zdravstveno področje, podpira osnutek 
zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju. Le v 18. členu 
bi se morala beseda »lahko« nadomestiti z besedo »mora«. Občinska skupščina 
mora z odlokom o varstvu pred hrupom določiti območja, ki morajo biti poseb- 
no zavarovana. To so tista, kjer so zdravstvene, vzgojne in izobraževalne var- 
stvene in zlasti znanstvene ustanove. Enaka sprememba naj bo v tretjem od- 
stavku. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Želi še kdo razpravljati? Ne želi 
nihče več? Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam, da 
sprejmemo naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju 
se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poroči- 
lih skupščinskih teles in predloge, ki so bili dani na današnji seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na nasledno točko 
dnevnega reda, to je na 6. točko dnevnega reda, na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, ki sta ga 
Skupščini predložila v obravnavo Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor Zbora občin za urbanizem 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. 

Za svojega predstavnika sta odbora določila Janeza Marinška, člana Odbora 
za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela. 
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Borisa Mikoša, člana 
Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za urbanizem. Osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona je obravnavala Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki je dala poročilo. Prejeli pa smo tudi mnenje Izvršnega sveta. Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima tovariš Donat Štibelj, gospo- 
darsko področje, Kranj! 
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Donat Stibelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki delegira delegate v Zbor združenega dela Skupščine 

SR Slovenije za področje gospodarstva, in skupina delegatov, ki delegira dele- 
gate v Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na svoji seji dne 14. januarja 
tega leta obravnavali in sprejeli predlog konference delegacij v organizacijah 
združenega dela »Sava« Kranj, da se prvi člen osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih dopolni z besedo »neprekinjene«. 
1. člen naj se glasi zato takole: V 67. členu zakona o stanovanjskih razmerjih se 
tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Določba 1. odstavka ne velja za 
imetnika stanovanjske pravice, ki je dopolnil 10 ali več let delovne dobe, od 
tega 5 let neprekinjeno pri stanodajalcu. Stanodajalec lahko s svojim splošnim 
aktom določi, da imetniku stanovanjske pravice ni mogoče odpovedati stano- 
vanjske pogodbe, tudi če ima pri stanodajalcu krajšo delovno dobo kot 5 let.« 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima tovariš Adolf Jurše, gospodarsko področje, Maribor, 13. okoliš! 

Adolf Jurše: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
skupina je obravnavala osnutek zakona, ki ga sedaj obravnavamo, in poročilo 
Zakonodajno-pravne komisije k osnutku zakona. V diskusiji je bilo izraženo 
mnenje, da so v osnutku zakona upoštevana stališča, mnenja in predlogi našega 
zbora od 2. julija 1975 in zato k osnutku ni imela pripomb. 

Ob obravnavi poročila Zakonodajno-pravne komisije smo ugotovili, da je 
Komisija ponovila svoje staro in že znano stališče iz časa obravnave predloga 
za izdajo zakona. Gre za ponavljanje argumentov, s katerimi je Komisija svoj 
čas do zakona zavzela odklonilno stališče. Delegati Zbora združenega dela in 
Zbora občin so s sprejemom predloga za izdajo zakona potrdili širšo družbeno 
verificirano potrebo po spremembi 3. odstavka 67. člena, čigar problematika 
je postala pereča za marsikatero temeljno organizacijo združenega dela, in 
ocenili, da je sprememba veljavnega določila potrebna. 

V poročilu Zaknodajno-pravne komisije gre torej za načelne pripombe, ki 
v fazi sprejemanja predloga za izdajo zakona v našem zboru niso bile sprejete. 
Zaradi tega razloga in zaradi ugotovitve, da je osnutek zakona, ki sta ga pred- 
ložila Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora 
združenega dela in Odbor za urbanizem, stanovanjska in komunalna vprašanja 
ter varstvo okolja Zbora občin, v skladu z načeli in cilji obravnavanega pro- 
blema ter s stališči, mnenji in pripombami delegatov v Zboru združenega dela, 
menimo, da je osnutek zakona sprejemljiv in ga v celoti podpiramo. 

Predlog za izdajo zakona, ki je bil sprejet v lanskem letu, je zadoščal 
vsem določilom iz 260. člena poslovnika Skupščine SRS in ima podlago v 206. 
členu ustave SRS. 

Osebno menim, da bi morala tudi Zakonodajno-pravna komisija spoštovati 
sklep Zbora združenega dela in Zbora občin, da je sprememba zakona o stano- 
vanjskih razmerjih potrebna, in graditi naprej na sprejetih načelih. S poro- 
čilom se je Komisija povrnila za sedem mesecev nazaj in postavila problem 
v prvo fazo^ sprejemanja. Takšno obravnavo imamo za nekonstruktiven pri- 
spevek k skupnim naporom in jo v celoti odklanjamo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Kot ste lahko opazili, ste dobili danes na 
klop tudi mnenje Izvršnega sveta. V njem se Izvršni svet priključuje poročilu 
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Zakonodajno-pravne komisije in se z osnutkom zakona ne strinja. Obžalujem, 
da se je Izvršni svet negativno opredelil, posebno zato, ker je osnutek zakona 
tako širok, da dopušča v svojem 1. členu tudi drugačno rešitev: delovna orga- 
nizacija lahko v svojem splošnem aktu določi, da imetniku stanovanjske pravice 
ni mogoče odpovedati stanovanjske pogodbe, tudi če ima pri stanodajalcu krajšo 
delovno dobo kot 5 let. To pomeni z drugimi besedami, da lahko delovne orga- 
nizacije v splošnem aktu izpustijo besedilo o vezavi imetnika stanovanjske 
pravice za dobo petih let. Ali še drugače, vsebina 67. člena se tako zreducira 
na vsebino sedanjega zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Zato je nujno, da izglasujemo današnji osnutek zakona, ki, zahvaljujoč 
svoji univerzalnosti, dopušča sleherni delovni organizaciji kreiranje svoje sta- 
novanjske politike v skladu s svojimi specifičnimi pogoji , dela in poslovanja 
ter finančnimi možnostmi. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Lahko zaklju- 
čim razpravo? Zaključujem razpravo. Ugotavljam, da je razprava zakon pod- 
prla, da pa se z njim ne strinjata Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija. 

Predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 

razmerjih se sprejme. 
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona pripravita Odbor 

za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela 
in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
Zbora občin. 

Pri pripravi predloga zakona naj upoštevata predloge, dane v današnji 
razpravi. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (13 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predloženi sklep sprejet z večino glasov. 

Zaključujem 6. točko dnevnega reda in prehajam na 7. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog zakona o pristojnosti upravnih organov za 
odločanje in opravljanje drugih nalog na področju tuje informacijske dejav- 
nosti, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Za svojega predstavnika je določil tovariša Cirila Stera, pomočnika sekre- 
tarja za informacije v Izvršnem svetu. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem našega 
zbora in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili obeh teles smo prejeli. 

Ah želi besedo predstavnik predlagatelja? Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in dajem 
na glasovanje predlog zakona o pristojnosti upravnih organov za odločanje in 
opravljanje drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti. Kdor je 
za predlog zakona, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 

S tem zaključujem 7. točko dnevnega reda in prehajam na 8. točko 
dnevnega reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembah zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, ki ga je 
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Skupščini Socialistične repubike Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tova- 
rišico Milico Ozbič. 

Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da v smislu 2. odstavka 
250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije združi prvo in drugo fazo obrav- 
nave, tako da hkrati s predlogom za izdajo zakona obravnava tudi osnutek 
zakona. Ali ima kdo pripombe k postopku? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, ugotavljam, da se zbor strinja, da obravnavamo zakon kot osnutek. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Lahko 
zaključim razpravo? (Da.) Potem zaključujem razpravo in predlagam naslednji 
sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks z osnutkom zakona se sprejme. 

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

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog o razde- 
litvi dela dohodkov Loterijskega zavoda Slovenije v letu 1975, ki pripada orga- 
nizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo Loterijski zavod Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Loterijski zavod določil tovariša Iva Janže- 
koviča, predsednika Loterijskega sveta. 

Izvršni svet je določil za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda 
tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za 
finance. 

Predlog o razdelitvi dela dohodkov so obravnavali: Odbor za finance našega 
,zbora, Odbor za finance Zbora občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Njihova 
poročila smo prejeli. Prejeli smo tudi mnenje Republiške konference Socialistič- 
ne zveze delovnih ljudi Slovenije. 

Danes pa smo prejeli na klop tudi stališče Izvršnega sveta. Ah želi kdo 
razpravljati? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razdelitvi dela dohodkov Loterij- 
skega zavoda Slovenije v letu 1975, ki pripada organizacijam iz 15. člena 
zakona o Loterijskem zavodu Slovenije. Kdor je zai, naj prosim glasuje! (128 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel odlok. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o srednjeročnem programu izvajanja in financiranja geodetskih del na območju 
Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976 do 1980, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega poročevalca je Izvršni svet določil tovariša Miroslava Črnivca, 
direktorja Geodetske uprave Socialistične republike Slovenije. 

Predlog odloka so obravnavah: Odbor za urbanizem in stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in Odbor za finance našega zbora ter Zakonodajno- 
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pravna komisija. Poročila teh teles smo prejeli. Prosim poročevalca odbora, da 
poroča o mnenjih, ki so jih dale skupščine občin k predlogu odloka na podlagi 
6. člena zakona o temeljni geodetski izmeri in na podlagi 9. člena zakona 
o zemljiškem katastru! 

Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta in amandmaje k drugi 
in tretji točki. 

Besedo ima tovariš Janez Marinšek, predstavnik Odbora za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja našega zbora! 

Janez Marinšek: Tovarišice in tovariši delegati! Dodatno k poro- 
čilu Odbora, ki ste ga vsi dobili, bi podal še dve informaciji. Ko je Odbor 
razpravljal o odloku, je dobil mnenja 39 občin, do seje zbora pa so dale 
mnenja vse občinske skupščine. 

Odbor je obravnaval predlog občine Ljutomer k 2. točki odloka, da se 
doda alinea, ki se glasi: 

— izdelava zemljiškega katastra na komasiranih zemljiščih, kjer je bila 
izvršena melioracija. 

V tej zvezi je odbor ugotovil, da te zahteve ni mogoče uvrstiti v odlok, 
ker bi po grobih ocenah to predstavljalo dodatno vključitev 20 000 ha zemljišč. 
Tega ne bi bilo mogoče izvršiti V obdobju srednjeročnega programa. 

Predsednik Štefan Nemec: Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Prosim! Besedo ima tovariš Jože Kužnik, delegat 29. okoliša! 

Jože Kužnik: Delegacija Zbora združenega dela 29. okoliša in delegati, 
delegirani za skupščino vseh ljubljanskih občin so me pooblastili, da dam 
kratko pripombo: Ali bo to delo usklađeno z JLA, da ne bi prišlo do dvojnega 
financiranja. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Ali lahko predstavnik odgovori 
na to vprašanje? Besedo ima predstavnik Geodetskega zavoda. 

Miroslav Črnivec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Glede usklađenosti z deli, ki jih izvaja JLA, naj povem, da je iz pro- 
grama razvidno, da z JLA najtesneje sodelujemo. Ne delamo kart, ki jih 
izdelujejo strokovne organizacije JLA, temveč nasprotno, celo izkoriščamo jih. 
Posebna točka v našem programu je izdelava temeljne geodetske karte-v 
razmerju 1 : 25 000. Izdelali jo bomo tako, da bomo predelali vojaške karte, ki 
imajo sicer stopnjo stroge zaupnosti. Tako bo iz nje nastala civilna geodetska 
karta. To je dokaz, da smo z vojaškimi strokovnimi institucijami, ki izdelujejo 
geodetske karte, najtesneje povezani. 

Ce dovolite, tovariš predsednik, bi pojasnil oziroma podprl stališče Iz- 
vršnega sveta k pripombi občine Ljutomer. Izvršni svet je namreč na svoji 
včerajšnji seji upošteval nekatere argumente, ki jih Odbor tega zbora še ni 
poznal. Predvsem je podrobno obravnaval vprašanje izvajanja komasacij 'in se 
je zavzel za vso možno podporo te oblike razvoja kmetijstva. Ugotovljeno je bilo, 
da bi vključevanje katastrske izmere na nekaterih komasiranih področjih v ta 
program geodetskih del pomembno prispevalo k izvedbi komasacij v vsej 
Sloveniji. Pri tem pa ne gre za vsa komasirana zemljišča, torej ne za 20 000 ha, 
kot je bilo prvotno mišljeno, temveč samo za tista najboljša, na katerih bodo 
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izvedene tudi melioracije. Teh količinsko danes ni mogoče opredeliti, je pa 
jasno, da jih bo precej manj, kot je bilo predvidenih vseh komasacij v Slove- 
niji. Zato jih je možno vključiti v ta program geodetskih del brez drugih 
sprememb. Če bi se med izvajanjem v poznejših letih pokazalo, da je teh del 
izjemoma mnogo — ne moremo pa jih danes predvideti, ker je to odvisno 
od interesa občin in občanov, ki bodo tudi prispevali sredstva h komasacijam, 
bo Izvršni svet predlagal ustrezne dopolnitve oziroma spremembe namembnosti 
sredstev, predvidenih s tem odlokom, ali pa spremembo višine sredstev. S tem 
ko danes sprejemamo pripombo občine Ljutomer, dajemo osnovo za večji raz- 
mah komasacij v SR Sloveniji. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Je odgovor 
zadovoljiv? Hvala. Lahko zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih. 

Pred seboj imamo amandmaje Odbora za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja našega zbora in Odbora za urbanizem in stanovanjsko- 
komunalna vprašanja ter varstvo okolja Zbora občin k 3., 4. in 5. točki. Ali se 
Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija strinjata s temi amandmaji? (Da.) 
Dajem na glasovanje amandmaje k 3., 4. in 5. točki. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji z večino glasov sprejeti. 
Potem imamo pred seboj amandmaje odborov za finance našega zbora 

in Zbora občin k 4. in 5. točki, ki so enaki kot amandmaji, ki smo jih pravkar 
sprejeli. Menim, da ni potrebno, da o njih glasujemo. Se predstavnik Odbora 
za finance s tem strinja? (Da.) 

Izvršni svet je predložil amandma k 3. točki, ki.se glasi: »Zemljiško kata- 
strska izmera se izvede tudi na komasiranih zemljiščih, kjer je bila oprav- 
ljena melioracija.« Odbora in Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajem 
strinjajo. Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (129 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet amandma Izvršnega sveta. 
Drugih amandmajev ni. 
Dajem na glasovanje predlog odloka o srednjeročnem programu izvajanja 

in financiranja geodetskih del na območju Socialistične republike Slovenije 
za obdobje 1976—1980 v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 11. točko dnev- 
nega reda, to je na osnutek zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo 
za gospodarsko manj razvite, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v so- 
glasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet k tej točki dnevnega reda določil 
tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za 
finance, ter Jožeta Zakonjška, predsednika Republiškega komiteja za družbeno 
planiranje in informacijski sistem. 
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Osnutek zakona so obravnavali: odbora za družbenoekonomske odnose na- 
šega zbora ter Zbora občin ter Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poro- 
čila. Ta poročila smo prejeli. Izvršni svet je k osnutku zakona dal pozitivno 
mnenje. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Če ne, 
zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje 
soglasje k osnutku zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospo- 
darsko manj razvite. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena 
v poročilih teles Skupščine Socialistične republike Slovenije in pripombe Iz- 
vršnega sveta. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije, da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije in v skladu 
z njenimi pripombami soglasje k predlogu zakona. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep z večino glasov sprejet. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih 
bank republik in narodnih bank avtonomih pokrajin, ki ga je Skupščini 
Socialistične republike Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine Sociahstične federativne republike Jugoslavije. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovarišico Milico Ozbič. Osnutek zakona je zbor obravnaval že na 23. seji. 
Osnutek zakona je ponovno* obravnaval Odbor za finance, ki je dal poročilo. 
Zakonodajno-pravna komisija osnutka ni ponovno obravnavala. Njeno poročilo 
smo prejeli z dopisom 26. 11. 1975. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Zeli predstavnik Odbora za finance še kaj dodati k tem poročilom? Prosim! 
Besedo ima tovariš Vlado Šanca, predstavnik Odbora za finance našega zbora! 

Vlado Sanca: Odbor za finance Zbora združenega dela podpira sta- 
lišča, da se začne ponovna razprava o osnutku zakona o Narodni banki Jugosla- 
vije in enotnem monetarnem poslovanju kot tudi o osnutku zakona o temeljih 
denarnega sistema. 

Odbor za finance je na seji dne 12. 1. 1976 ponovno razpravljal o osnutkih 
obeh zakonov, o čemer ste prejeli obširno poročilo s stališči in predlogi. Po- 
trebo po ponovni obravnavi podpirajo nekatera nova spoznanja in izhodišča, 
ugotovljena v času po 23. seji Zbora združenega dela. Zavrnitev soglasja k 
obema osnutkoma zakonov pa bi dejansko zavrla usklajevalni postopek, ki naj 
bi se izvedel v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da so vse republiške in pokrajinske 
skupščine, razen Sabora Hrvatske, že dale svoja stališča k obema osnutkoma 
zakonov. Stališča k osnutkoma obeh zakonov Skupščina SR Slovenije ni po- 
slala, ker Zbor združenega dela na 23. seji k njima ni dal soglasja. Odbor za 
finance umika svoje poročilo k obema osnutkoma, ki ga je sprejel na seji dne 
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29. 9. 1975, in dodatno poročilo z dne 18. 11. 1975 ter predlaga Zboru združe- 
nega dela, da sprejme naslednji sklep: 

Daje se soglasje k osnutkoma obeh zakonov. Sprejmejo se pripombe k 
osnutku obeh zakonov, ki jih je v svojem poročilu navedel Odbor za finance 
k vsakemu osnutku, zlasti tiste, ki jih je sprejel na seji dne 12. 1. 1976. Sprej- 
mejo se pripombe, ki jih je dal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki podpira 
odlok za izdajo soglasja, v katerega naj se vključijo skupne pripombe. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Začenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) Če nihče, predlagam, da sprej- 
memo naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje 
soglasje k osnutku zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem 
poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin. 

2. K osnutku' zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena 
v poročilih Odbora za finance, ter mnenje Izvršnega sveta Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlagani sklep. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o temeljih denarnega sistema, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor 
republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Tudi pri tej točki je Izvršni svet določil za svojega predstavnika tovarišico 
Milico Ozbič. 

Osnutek zakona je zbor obravnaval že na 23. seji. Kot gradivo smo prejeli 
tudi predlog za izdajo zakona o temeljih kreditnega sistema, z osnutkom zakona. 
Vse gradivo je ponovno obravnaval Odbor za finance, ki je dal poročilo. Pred- 
stavnik odbora je malo prej dal pojasnilo tudi k temu zakonu. Prejeli smo 
tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Če nihče, 
zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o temeljih denarnega sistema. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena 
v poročilih skupščinskih teles in v mnenju Izvršnega sveta. 

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

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to- je osnutek zakona 
o financiranju federacije, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije 
predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Prav tako je pri tej točki predstavnik Izvršnega sveta tovarišica Milica 
Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance. 

Osnutek zakona je zbor obravnaval na 23. seji. Ponovno ga je obravnaval 
Odbor za finance in dal poročilo. Zakonodajno-pravna komisija osnutka zakona 
ni ponovno obravnavala, zato zanj velja poročilo, ki vam je bilo poslano. 
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Danes ste prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Želi kdo kaj dodati k pismenim poročilom? Prosim! Besedo ima tovariš 
Sanca, predstavnik Odbora za finance! 

Vlado Šanca: Tudi glede osnutka zakona o financiranju federacije 
lahko ugotovimo, da samo Skupščina SR Slovenije ni dala svojega soglasja 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Tudi v tem primeru naletimo na problem usklajevanja stališč v delovnih 
telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Na podlagi takega stališča 
je Odbor za finance ponovno obravnaval osnutek zakona o financiranju fede- 
racije ter sprejel nekatere načelne in konkretne pripombe, kot je razvidno 
iz predloženega poročila. 

Zato predlagamo Zboru združenega dela, da da soglasje k osnutku zakona 
in da sprejme pripombe, katere navaja Odbor v svojem poročilu, kot tudi pri- 
pombe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki podpira izdajo soglasja 
k osnutkom zakona. Zbor naj torej pooblasti delegacijo Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s pripombami 
Skupščine SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu zakona. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati? Ne želi 
nihče razpravljati? Ce ne, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo 
naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o financiranju federacije. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena 
v poročilih skupščinskih teles in v mnenju Izvršnega sveta Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije in v skladu z njenimi pri- 
pombami soglasje k predlogu zakona. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je soglasno sprejet predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji konzularne konvencije med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Republiko Grčijo, ki jo je Skupščini Socialistične republike Slo- 
venije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 

Predlog zakona sta obravnavah Komisija za mednarodne odnose, ki je 
dala predlog odloka o soglasju, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala 
poročilo. Predlog odloka in poročilo smo prejeli. Izvršni svet je dal k temu 
predlogu zakona pozitivno mnenje. Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Ce 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji konzularne konvencije med Socialistično federativno republiko Jugosla- 
vijo in Republiko Grčijo. Kdor je za predlagani odlok, naj prosim glasuje! 
(115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok v našem zboru soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. . , , 

Kot prvo imamo predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednika 
in članov Upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča, ki ga je predložila Komisija 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. Za 
svojega predstavnika je Komisija določila pri vseh predlogih odlokov tovariša 
Igorja Ponikvarja, člana Komisije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se s predlogom odloka strinja. Pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, lahko 
zaključim razpravo. Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k imeno 
vanju predsednika in članov Upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča. 

Kdor je za predlagani odlok, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je soglasno sprejet odlok o soglasju k imenovanju pred- 
sednika in članov Upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča. S tem se v Zboru 
združenega dela daje soglasje, da so v Upravni odbor Sklada Borisa Kidriča 
imenovani za predsednika Marko Bule, za člane Bojan Acceto, France Adamič, 
Rudi Babič, Tone Bole, Vladimir Bračič, Jurij Kumer, Vladimir Logar, Boris 
Majer, Roman Modic, Milan Osredkar, Miha Petrič, Anica Rak, Jože Vilfan m 
Boris Ziherl. 

Ker ugotavljam, da ni predstavnika Komisije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve, predlagam, da razpravo in sklepanje o tej točki pre- 
kinemo. Nadaljevali jo bomo, ko bo predstavnik prišel. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, na delegatska vprašanja. 
Na delegatsko vprašanje, ki ga je postavil delegat s prosvetno-kulturnega 

področja 3. okoliša Branko Godina, bo odgovorila tovarišica Danica Bresjanac, 
namestnica predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja! 

Danica Bresjanac: Tovariš Branko Godina, delegat skupine dele- 
gatov s prosvetno-kulturnega področja 3. okoliša za Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije je v zvezi z zastrupljanjem zraka in kajenjem v zaprti 
prostorih ter možnostjo zakonske rešitve tega škodljivega pojava pričakoval 
odgovor na vprašanje: »Pristojnim postavljamo vprašanje, ah je bilo poleg 
priporočila v borbi proti kajenju storjenega kaj več in ali naš delovni človek 
in mladina ne zaslužita, da se jih pred tem zaščiti z zakonom. Ce ne drugače, 
vsaj v zaprtih prostorih, v sejnih dvoranah, čakalnicah itd.« 

Preden odgovorim na vprašanje, vas želim seznaniti z naslednjo ugoto- 
vitvijo 23. skupščine Svetovne zdravstvene organizacije iz maja 1970. leta: 
»Obolenja, ki so povezana s kajenjem, predstavljajo tako pomembne vzroke 
invalidnosti in prezgodnje smrti v razvitih deželah, da lahko kontrola kajenja 
napravi več za izboljšanje zdravja in podaljšanje življenja v teh deželah kot 
katerakoli druga posamezna akcija na celotnem področju preventivne medicine.« 

Kajenje je zdravju škodljivo in lahko tudi nevarno. Prav iz varnostnih 
razlogov, da bi preprečili požare in eksplozije, je prepovedano kajenje na naj- 
različnejših delovnih mestih ali v določenih prostorih in na črpalkah. 

Kajenje očitno vpliva na organizem kadilcev. Z vdihavanjem zadimljenega 
zraka so izpostavljeni tem vplivom proti svoji volji tudi nekadilci. Iz teh in iz 
varnostnih razlogov je že prepovedano ali omejeno kajenje v mnogih primerih 
v javnem prometu, v določenih prostorih, zdravstvenih, varstvenih m vzgojno- 
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izobraževalnih organizacijah, v dvoranah kulturnih ustanov in drugod. Ome- 
jitve so sprejeli njihovi samoupravni organi ali pa so jih uvedli poslovodni 
organi in strokovne službe. Dober zgled se širi, saj sprejemajo ustrezne sklepe 
tudi drugi organi in organizacije, ki sklicujejo seje in zborovanja. Sočasno pa 
so bili sprejeti tudi ukrepi in rešitve, ki omogočajo kadilcem v posebnih pro- 
storih zadovoljiti njihove potrebe. 

To prakso je treba podpreti. Vsi samoupravni dejavniki naj bi v svojih 
prostorih uveljavili ukrepe v prid zdravju delavcev in občanov ter varovanju 
splošne in zasebne lastnine. Sprejeti 'moramo ustrezen pravilnik ali sklepe in 
določiti prostore ali možnosti za kajenje s preudarkom, kako kajenje vpliva 
na počutje in storilnost ljudi. Ni prav, da si morajo nekadilci prizadevati za 
zdravju primerne delovne ali bivalne pogoje. 

Prav posebnega pomena je vzgoja. Z obžalovanjem ugotavljamo, da se je 
kajenje zelo razširilo med mladino in celo v šolah. Vzgojne naloge imajo vsi 
družbeni dejavniki, torej tudi vsaka organizacija združenega dela in tudi vsaka 
družbena organizacija. S pomočjo RTV ni dovoljeno reklamirati tobačnih 
izdelkov. Tobačni izdelki pa nimajo opozoril glede kakovosti in sestavine 
izdelkov, kot jih imajo zdravila. 

Nedvomno je mogoče priporočilo za omejitev ali prepoved kajenja mnogo 
dosledneje m širše upoštevati na delovnih mestih in v javnih prostorih, kakor 
moremo to sedaj ugotoviti. 

Pobude za sprejem zakona nismo sprejeli in se tak zakon ne pripravlja. 
Zakon o varstvu pred onesnaženjem zraka pa tega področja ne obravnava. 
Obravnava varstvo zraka v odprtem prostoru, ne pa v zaprtih prostorih. Prav 
zato vas želimo seznaniti s priporočili 23. in 24. skupščine Svetovne zdrav- 
stvene organizacije vsem vladam in zdravstvenim organom z informacijo, ki 
jo je pripravil Republiški zavod za zdravstveno varstvo. To informacijo prila- 
gamo k temu odgovoru. Pričakujemo, da bo informacija spodbudila širšo 
javnost in samoupravne dejavnike za ustrezno ukrepanje. 

Predsednik Štefan Nemec: Sprašujem delegata iz 3. okoliša za kul- 
turno-prosvetno področje, če je zadovoljen z odgovorom! 

Branko Godina: Predlagam v imenu naše delegacije, da se odgovor 
na naše vprašanje z dodatno informacijo objavi v našem Poročevalcu. 

„ Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Imamo še nekaj delegatskih vpra- 
šanj. Ker pa ni predstavnikov Izvršnega sveta, odrejam 5 minut odmora da to 
uredimo. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.55 in se je nadaljevala ob 14. uri.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo. Najprej bomo nada- 
ljevali s 16. t oje k o dnevnega reda, to so volitve in imenovanja. 

Prvi del točke, to je odlok o soglasju k imenovanju predsednika in članov 
Jpravnega odbora sklada Borisa Kidriča smo sprejeli. Ali želi predstavnik 
Komisije še kaj dodati? (Ne.) 

Gremo na drugi odlok, to je predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega 
gospodarskega sodišča v Ljubljani. Besedo ima tovariš Ponikvar! 
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Igor P o n i k v a r : Tovariši delegati! Komisija Skupščine Slovenije 
za volitve imenovanja in administrativne zadeve predlaga, da zbor odloži skle- 
panje o izvolitvi tovariša Vinka Petača do nadaljnjega, ker so potrebne se 
nekatere kadrovske konzultacije. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Mislim, da lahko upoštevamo 
predlog Komisije, ker je predlagatelj, in odložimo obravnavo odloka o izvolitvi 
sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. ^ 

Tretja zadeva je predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodisca 
v Mariboru, ki ga je prav tako predložila Komisija za volitve, unenovanja m 
administrativne zadeve. Ali ima predstavnik Komisije še kaj dodati k pred- 
logu? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če ne želi nihče razprav j a i, 
dajem na glasovanje odlok o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru^ 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (87 delegatov glasuje za.) Je kdo proti. 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) „ 

Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. S tem je v Zboru združenega 
dela Hinko Snuderl razrešen dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru. 

S tem smo opravili 16. točko dnevnega reda, to je volitve m imenovanja. 

Vračamo se na 17. točko dnevnega reda, to je na vprašanja 
delegatov. , 5. 1C 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje l . 
okoliša bo odgovoril tovariš Drago Petrovič, predsednik Republiškega komiteja 
za energetiko. Prosim! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov z gospodarskega področja 16. okoliša — Gornja Radgona 
za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je postavila naslednje 
vprašanje: 

»Kaj misli za odpravo izgube storiti eletrogospodarstvo samo.« 
Odgovor se glasi: V elektrogospodarstvu je v primerjavi z drugimi dejav- 

nostmi določena specifičnost, ki se kaže v počasnem uveljavljanju dohodkovnih 
odnosov med organizacijami združenega dela elektrogospodarstva. Princip po- 
krivanja stroškov brez družbeno verificiranih kriterijev, ki v elektrogospo- 
darstvu še vedno nadomeščajo normalna dohodkovna razmerja, skriva nekatere 
neracionalnosti in izključuje vsako tveganje. 

Po mnenju delavcev iz elektrogospodarstva prispeva k zaostajanju reše- 
vanja te problematike tudi stalni izpad dohodkov, ki zaradi svojega relativno 
visokega deleža v celotnem dohodku delavcem v elektrogospodarstvu ne omo- 
goča da bi sami izdatno prispevali k njegovemu zmanjšanju. Ob veliki izgubi 
in nesposobnosti delavcev, da bi bistveneje vplivali na njeno znižanje, posebno 
pa tudi zaradi neurejenih dohodkovnih odnosov v elektrogospodarstvu, se 
znatno zmanjšuje tudi stimulacija delavcev za boljše gospodarjenje. Poleg tega 
so stroški elektrogospodarstva v znatni meri odvisni od tehnoloških karakte- 
ristik objektov, pomanjkanja elektroenergetskih kapacitet, časovne dmami e 
graditve in neustreznega kratko- in dolgoročnega financiranja, ki povečuje 
stroške elektrogospodarstva brez večjega vpliva delavcev v elektrogospodarstvu. 

Kliub temu ob problemu izgub samo elektrogospodarstvo Slovenije nikakor 
ni ostalo pasivno in si prav tako kot celotno združeno delo tudi delavci v 
elektrogospodarstvu prizadevajo racionalizirati poslovanje, zmzati poslovne 
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stroške in povečati delovno produktivnost. Usmerili so se torej k odkrivanju 
notranjih rezerv. Čeprav zveni morda absurdno, pomeni boj za stabilizacijo 
v delovnih skupnostih elektrogospodarstva, pa tudi v samoupravnih interesnih 
skupnostih elektrogospodarstva, pravzaprav tudi boj za priznanje primernega 
ekonomsko-fmančnega položaja, za priznanje cen, ki bi pokrivale vsaj stroške 
enostavne reprodukcije, kar smo jasno zapisali v letošnji resoluciji. 

Ni mogoče zanikati dejstva, da je cena električne energije že vrsto let 
v velikem razkoraku z dejanskimi stroški za proizvodnjo električne energije. 
Ta razkorak je žal v Sloveniji večji in dolgotrajnejši, kot to velja za druge 
jugoslovanske republike in pokrajine. Podražitev električne energije je torej 
neizbežna, pa čeprav pri tem ne gre le za stalno zviševanje cen ah za stalne 
zahteve po njihovem povečevanju, kot se v javnosti pogosto poudarja, marveč 
gre v zadnjih letih za zaostajanje cen v primerjavi s stroški. Seveda pa vse to 
ne pomeni, da delavci v elektrogospodarstvu pasivno pričakujejo, da bo pro- 
blem pokritja izgube reševala le širša družbenopolitična skupnost. S svojimi 
akcijskim1 programi so namreč sprožili aktivnost, ki si prizadeva za racionalno 
iz oriščanje naprav, za izboljšanje tehnologije dela z novimi napravami, prav 
tako pa imajo delavci v elektrogospodarstvu z omenjenimi akcijami namen, 
kar se da zmanjšati poslovne stroške in v maksimalni meri zadostiti potrebam 
potrošnikov po zadostni in kakovostni električni energiji. 

^ Pozitivna gibanja pri reševanju problematike poslovanja in razvoja elektro- 
gospodarstva bo predstavljalo predvsem dosledno ločevanje akcijskih stabiliza- 
cijskih programov in vsebinsko delovanje Interesne skupnosti elektrogospo- 
darstva. Akcijske programe, ki naj prispevajo k večji racionalnosti poslovanja 
elektrogospodarstva, so sprejele vse organizacije združenega dela elektro- 
gospodarstva, od temeljnih organizacij združenega dela, skupnosti temeljnih 
organizacij, delovnih organizacij in sestavljenih organizacij elektrogospodar- 
S , ._delarii akciJski Programi so sprožili aktivnost v smeri racionalnejšega 
izkoriščanja kapacitet, izboljševanja tehnologije in zniževanja poslovnih stro- 
škov. Tudi aktivnost dela organov Interesne skupnosti elektrogospodarstva teži 
k urejanju odprtih vprašanj, ki bodo omogočila v bodočnosti racionalnejše in 
kvalitetnejše rešitve v razvoju elektrogospodarstva. Rezultate izvajanja akcij- 

Pr°gram°v redno spremljajo in ocenjujejo samoupravni organi, družbeno- 
politične organizacije v elektrogospodarstvu in tudi ustrezni organi Interesne 
skupnosti elektrogospodarstva. Vsi dosedanji napori elektrogospodarstva za 
urejanje dohodkovnih odnosov in vprašanj razširjene reprodukcije v smislu 
sprejetih sporazumov kažejo na pozitivno usmeritev elektrogospodarstva in 
njegovo težnjo po aktiviranju lastnih sil in rezerv. Zato moramo te procese 
podpirati in omogočiti realizacijo že sprejetih nalog. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ah se delegat iz tega okoliša 
strinja z odgovorom, ah ima kakšne pripombe? (Ni navzoč.) Torei bomo 
poslali odgovor pismeno. 

Na delegatsko vprašanje iz 4. okoliša bo prav tako odgovoril tovariš Drago 
Petrovič, predsednik Republiškega komiteja za energetiko. 

Drago Petrovič: Skupina delegatov 4. okoliša, iz Maribora, ie po- 
stavila naslednja vprašanja: 

e^ektr°gospodarstvo v letu stabilizacije in v lastnih programih 
za pokritje izgub izkoristilo notranje rezerve? 
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2. Ocenjujemo, da je programiranje v elektrogospodarstvu šibko, saj v 
programu za leto 1975 ni predvidelo navedene izgube ali pa ni pravočasno 
opozorilo gospodarstva, da bo takšna izguba nastala. Prav tako je vprašanje, 
kje bo nastala praznina sredstev v gospodarstvu, če bo le-to moralo pokriti 
celotno izgubo elektrogospodarstva v letu 1975. Kako se bo reševalo v nadalj- 
njih letih vprašanje izgube v tem gospodarstvu? 

3. Kako ocenjuje Skupnost elektrogospodarstva reševanje te problematike 
na tako nesistemski način in ali predvideva ta skupnost v prihodnjem letu 
določeno sistemsko reševanje in konkretno kakšne sistemske ukrepe pred- 
videva?« 

Odgovor na prvo vprašanje je zajet že v odgovoru na vprašanje skupine 
delegatov z gospodarskega področja 16. okoliša — Gornja Radgona, zato pri- 
lagamo celoten tekst odgovora na vprašanje skupine delegatov 16. okoliša, 
ki ga razširjamo še z naslednjimi ugotovitvami: 

Akcijski programi v elektrogospodarskih organizacijah združenega dela 
dajejo poseben poudarek povečanju produktivnosti, ki se posebej odraža v 
povečanju stopnje obratovalne pripravljenosti in zboljševanju oskrbe porab- 
nikov z električno energijo. Mislim, da moramo povedati, da od septembra leta 
1973 v elektrogospodarstvu na področju porabe ni bilo pomembnejših redukcij. 
Ce merimo produktivnost v elektrogospodarstvu s proizvedeno količino električ- 
ne energije, potem podatki za prvih devet mesecev leta 1975 jasno kažejo, da se 
je produktivnost ob upoštevanju 3% povečanja zaposlenosti v elektrogospo- 
darstvu v primerjavi z istim obdobjem leta 1974 povečala za 7'%- V zvezi 
z oskrbljenostjo porabnikov električne energije pa je potrebno poudariti, da 
v letu 1975 skoraj ni bilo redukcij električne energije, za kar gre posebna 
zasluga tudi rudarjem in delavcem v elektrogospodarstvu, ki so ob visoki 
stopnji obratovalne pripravljenosti poskrbeli, da je bilo na napravah za pro- 
izvodnjo in prenos zelo malo izpadov. 

Ponovno naj poudarimo, da ima elektrogospodarstvo zaradi neurejenega 
ekonomsko-finančnega položaja le malo finančnih notranjih rezerv. 

Z realizacijo akcijskih programov elektrogospodarstva je bila v zadnjem 
obdobju pri graditvi elektroenergetskih objektov dosežena boljša organiziranost 
pri nastopih do dobaviteljev in izvajalcev. Končno je treba poudariti, da je 
v zvezi z izgubo v elektrogospodarstvu prišla do izraza velika stopnja med- 
sebojne solidarnosti med temeljnimi organizacijami združenega dela elektro- 
gospodarstva. Brez te solidarnosti bi bila namreč izguba elektrogospodarstva 
v letu 1975 večja za 12 starih milijard. Toliko namreč znaša dohodek stranskih 
in pomožnih dejavnosti temeljnih organizacij združenega dela elektrogospo- 
darstva, ki je bil porabljen za zmanjšanje primanjkljaja v elektrogospodarstvu 
v letu 1975. 

Odgovor na drugo vprašanje: Očitek o šibkem programiranju v elektro- 
gospodarstvu je neutemeljen. Na podlagi ustavnih določil in na podlagi zakona 
o elektrogospodarstvu je namreč slovensko elektrogospodarstvo skupaj s Samo- 
upravno interesno skupnostjo elektrogospodarstva, ki združuje vse uporabnike, 
že v letu 1975 hotelo napraviti konec nevzdržnega poslovanja z izgubo. 

Samoupravna interesna skupnost ah točneje Skupščina je že pred koncem 
leta 1974 ob popolni podpori uporabnikov električne energije sprejela sklep, 
da se s 40'% zvišanjem cene v letu 1975 pokrijejo stroški poslovanja. Zal je 
medrepubliški dogovor o politiki cen za leto 1975 omogočil le delno uresničitev 
sklepa. Odjemalci električne energije tako tudi v letu 1975 s ceno električne 
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energije niso pokrivali stroškov poslovanja, ki jih je tudi potrebno pokriti za 
nazaj. V elektrogospodarstvu torej ni nastala nepričakovana izguba, marveč 
pričakovani izpad dohodka. 

Prihodnja usmeritev je dovolj določno podana v resoluciji o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 
1976. Določeno je namreč, da je potrebno z dopolnitvijo sistema cen na pod- 
ročju energetike opredeliti normative elementov strukture cen, da mora biti 
politika cen usklađena z dogovorom o politiki cen in da se mora zagotoviti 
pokrivanje stroškov poslovanja elektrogospodarstva na strani reprodukcije. 
Prav tako pa tudi resolucija poudarja, da je v okviru Interesne skupnosti'za 
elektrogospodarstvo potrebno omogočiti uveljavitev pristojnosti Skupščine glede 
določanja ravni cene električne energije. 

Nesporno je torej, da se v prihodnje politika depresiranih cen v elektro- 
gospodarstvu ne sme več nadaljevati. 

Odgovor na tretje vprašanje: Dosedanje nesistemsko reševanje ekonomskih 
razmer v elektrogospodarstvu in tudi politika samoupravnih interesnih skup- 
nosti elektrogospodarstva v prihodnje sta bila opredeljena na 4. rednem zase- 
danju Skupščine Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slo- 
venije 16. 10. 1975. Na omenjenem zasedanju so bili med drugim sprejeti 
naslednji sklepi: 

»Skupščina interesne skupnosti elektrogospodarstva ugotavlja, da eko- 
nomsko ni utemeljeno, da se električna energija prodaja po depresiranih cenah 
in da se s tem stimulira neracionalna potrošnja te energije, tako v gospo- 
darstvu kot v negospodarstvu. 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva zahteva, 
da dobi take pristojnosti, kot so določene v ustavi in v samoupravnem spora- 
zumu o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva, da 
bi lahko sama določila cene za prodajo električne energije v višini, ki bo 
zagotavljala vsaj pokritje stroškov za enostavno reprodukcijo. 

Skupščina Interesne skupnosti elektrogospodarstva sprejema sklep, da od 
1. januarja 1976 ne bo pripravljena skrbeti za kritje primanjkljaja poslovanja 
z električno energijo, če cene za prodajo električne energije, ki jih bo sprejela 
Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva, iz kakršnih- 
koli vzrokov ne bodo uveljavljene. 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva zahteva 
od pristojnih republiških organov in predstavnikov v Medrepubliškem komi- 
teju za dogovarjanje o sistemu in politiki cen, da zastopajo stališča in sprejete 
sklepe Skupščine Samoupravne interesne slkupnosti elektrogospodarstva in 
da pri razpravi za nov sistem in politiko cen uveljavijo zgoraj navedene 
sklepe.« 

To je bil odgovor na postavljena vprašanja. 

Predsednik Štefan Nemec: Vprašujem predstavnike 4. in 2. okoliša, 
ali imajo kakšne pripombe k temu odgovoru oziroma ali se zadovoljujejo z 
odgovorom! Posredovali bomo pismeni odgovor. 

Drago Petrovič: Tovarišica Majda Rant, delegatka skupine delegatov 
s socialno-zdravstvenega področja 4. okoliša je postavila naslednje vprašanje: 
»Na sestanku skupine delegatov za socialno zdravstveno področje 4. okoliša smo 
v razpravi o predlogu za izdajo zakona o prispevku določenih uporabnikov 
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električne energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, 
z osnutkom zakona, zasledili določeno pomanjkljivost. 

Osnutek zakona določa, katere delovne organizacije naj bi plačevale pri- 
spevek, določen z zakonom, in katere določenega s samoupravnim sporazumom. 
V obrazložitvi pa je rečeno, da v samoupravnem sporazumu niso zajete tiste 
delovne organizacije, ki ne plačujejo davka iz dohodka. 

Izhajam iz zdravstvene delovne organizacije, delam v lekarništvu, ki pa 
je zavezanec po zakonu o davku iz dohodka, ker plačujemo letno sorazmeroma 
majhen znesek za električno energijo. V letošnjem letu pa bo ta račun za 
našo delovno organizacijo znašal okrog 153 000 dinarjev. Menimo, da bi bil 
prispevek, če bi ga plačevali po samoupravnem sporazumu, za nas prevelik in 
tudi krivičen. Zato menimo, da mora predlagatelj natančneje določiti, kam 
sodijo zdravstvene delovne organizacije, kot so lekarne in verjetno še neka- 
tere druge delovne organizacije. Hkrati prosim za pismeni odgovor!« 

Tovarišici Rantovi posredujemo naslednji odgovor: »Zavezanci za pri- 
spevek za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo so po osnutku 
zakona vsi porabniki električne energije, razen gospodinjstev in temeljnih 
organizacij združenega dela s področja gospodarstva. 

Temeljne organizacije združenega dela s področja gospodarstva bodo pri- 
spevale sredstva za preostali del ugotovljenega primanjkljaja po določilih 
posebnega samoupravnega sporazuma. Gospodinjstva pa so po sklepu Skup- 
ščine Interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije oproščena plačevanja 
prispevkov, ker se je želelo zadržati naraščanje življenjskih stroškov v letu 
1975. S temeljnimi organizacijami združenega dela s področja gospodarstva so 
mišljene vse temeljne organizacije združenega dela, ki spadajo v panoge, naštete 
v številkah od vključno 1 do vključno- številke 8 nomenklature za razvrščanje 
gospodarskih in drugih organizacij ter državnih organov po dejavnostih, 
medtem ko so lekarne razvrščene v 9. točko navedene nomenklature. Zato 
lekarne spadajo med zavezance za prispevek po navedenem osnutku zakona.« 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Predstavnika 4. okoliša za so- 
cialno-zdravstveno področje vprašujem, ali je zadovoljen z odgovorom! (Tudi 
tega predstavnika ni.) Poslali bomo pismeni odgovor. 

Drago Petrovič: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da vas ob 
koncu odgovorov obvestim, da je pripravljena in predložena Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije informacija o stanju in odprtih vprašanjih pri gradnji 
energetskih objektov v SR Sloveniji ter informacija o delovanju in organizi- 
ranosti samoupravnih interesnih skupnosti s področja energetike v Sloveniji. 

V informaciji o gradnji energetskih objektov podajamo tudi ugotovitve 
glede izpopolnjevanja sklepov, sprejetih na tem zboru v juniju 1975. leta, ko 
smo prav tako posredovah informacijo o gradnji elektroenergetskih objektov. 

Prvič podajamo informacijo o delovanju samoupravnih interesnih skup- 
nosti v energetiki z željo, da se predvsem pospeši vsebinsko delo delegatskega 
sistema. Izvršni svet bo obe informaciji posredoval zboru in menim, da bo v 
njih možno najti odgovore tudi na nekatera vprašanja, na katera morda danes 
nisem v celoti odgovoril. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Nadaljujemo z delegatskimi vpra- 
šanji. Prosim tovariša Aleksandra Skrabana, namestnika predsednika Republi- 
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škega komiteja za tržišče in cene, da da odgovor na vprašanje tovariša Igorja 
Pelana, delegata skupine delegatov prosvetno-kulturnega področja iz 3. okoliša! 

Aleksander Skraban: Tovarišice in tovariši delegati! Delegat to- 
variš Igor Pelan, član skupine delegatov s prosvetno-kulturnega področja 3. 
okoliša za Zbor združenega dela je postavil naslednje delegatsko vprašanje: 
»V veljavi je zakon, da morajo tovarne zagotoviti in servisne delavnice imeti 
na zalogi nadomestne dele za popravila proizvodov trajnejše vrednosti. Zakon 
določa, da je to rok 10 let. 

Če pa se ti dogodi, na primer, da imaš prometno nesrečo in pelješ avto 
Zastava Fiat 850 special v servisno delavnico, da ti ga popravijo, ti to uslugo 
napravijo le, če sam priskrbiš potrebne dele. Potem pa se odpraviš po trgovinah 
iskat nadomestne dele in končno ugotoviš, da jih pri nas ni moč kupiti. Ce 
torej hočeš imeti avto popravljen, se moraš odpeljati v inozemstvo, kupiti 
nadomestne dele, jih legalno uvoziti in plačati zanje carino. 

Vprašujem, zakaj smo izdali zakon za zaščito potrošnika, če ga tisti, ki bi 
ga morali izvajati, ne upoštevajo, in kakšno pot naj občan ubere, da bo uve- 
ljavil pravice, ki mu jih zakon zagotavlja.« 

Odgovor: Delegat se sklicuje v postavljenem vprašanju na zakon o zago- 
tovitvi nadomestnih delov za popravilo proizvodov trajnejše vrednosti in na 
določilo zakona, da je rok trajanja zalog nadomestnih delov 10 let. V nadalj- 
njem izvajanju omenja delegat tudi zakon za zaščito potrošnika. Uvodoma 
moramo poudariti, da navedena zakona v naši zakonodaji ne obstajata. V Ju- 
goslaviji nimamo predpsia, ki bi zavezoval proizvajalce oziroma prodajalce do- 
ločenih industrijskih izdelkov, da morajo imeti določen čas na zalogi rezervne 
dele zanje. Imamo le predpis, ki določa to za proizvode, za katere se izdaja 
garancijski list, in to le za čas, dokler traja garancijska doba. Zakon o jugoslo- 
vanskih standardih, normah, kakovosti proizvodov določa, poleg drugega, da 
smejo trajnejši industrijski proizvodi, pri katerih je raba vezana na posebne 
tehnične lastnosti in na poseben način uporabe in vzdrževanja, v promet le, 
če imajo garancijski list in tehnično navodilo in če je za določen čas zagotov- 
ljeno odpravljanje okvar ter pomanjkljivosti na njih. 

Garancijski Ust in tehnično navodilo izda organizacija združenega dela, 
ki je proizvod izdelala, za uvožene proizvode pa uvoznik. 

Na podlagi tega zakona je zvezni sekretar za trg in cene dne 17. septembra 
1975 izdal odredbo o izdelkih, ki smejo v promet le z garancijskim listom in 
tehničnim navodilom, in o izdelkih, za katere morajo biti med garancijskim 
rokom zagotovljeni servisno vzdrževanje in potrebni nadomestni deli, ter o 
najmanjšem trajanju garancijskega roka zanje. V tej odredbi so našteti tudi 
osebni avtomobili. Odredba vsebuje v 3. točki določilo, da določa organizacija 
združenega dela, ki izda garancijski Ust, trajanje garancijskega roka zanje. V 
tej odredbi so našteti tudi osebni avtomobili. Odredba vsebuje v 3. točki dolo- 
čilo, da določa organizacija združenega dela, ki izda garancijski list, trajanje 
garancijskega roka za izdelke, s pridržkom, da je spodnja meja tega roka za 
osebne avtomobile 6 mesecev ali prevoženih 10 000 km. Zakon o jugoslovanskih 
standardih in normah kakovosti proizvodov pa opredeljuje kot gospodarski 
prestopek, če da organizacija združenega dela ah druga pravna oseba v pro- 
met proizvod, za katerega ni zagotovila servisnega vzdrževanja in potrebnih 
nadomestnih delov, po predpisu pa bi morala to storiti. Obveznost proizvajalca, 
da zagotovi rezervne dele, je torej omejena na tako imenovano garancijsko 



25. seja 49 

dobo, ki jo poleg tega določa sam proizvajalec v skladu z določilom 3. točke 
te odredbe. Kolikor nam je znano, daje tovarna Zastava za svoje osebne avto- 
mobile garancijski rok 6 mesecev ali prevoženih 10 000 km. Predstavnik TOZD 
Zastava, prodaja avtomobilov in rezervnih delov pri Slovenija avto, nam je v 
zvezi z vprašanjem o zalogah nadomestnih delov za popravilo osebnih avtomo- 
bilov proizvodnega programa tovarne Zastava posredoval naslednje pojasnilo: 

»Osebni avtomobil Zastava Fiat 850 Special je sodil med tako imenovani 
dopolnilni program, ki je obsegal nekaj 1000 vozil omenjenega tipa. 2e vrsto 
let ni več v proizvodnem programu, proizvodnja tega avtomobila je opuščena 
tudi v Italiji. Rezervnih delov za Fiat 850 Special ni v zadostnih količinah, 
izbor le-teh je nepopoln, rezervnih delov v Jugoslaviji zanj ne proizvajajo. 
Navezani smo na uvoz, kjer se srečujemo z različnimi težavami. Konsignacijsko 
skladišče rezervnih delov za avtomobile Zastava je preskrbljeno predvsem z 
nadomestnimi deli tekočega proizvodnega programa, ker nam proizvajalec Za- 
stave ne dobavlja celo zahtevanih količin specifičnih rezervnih delov.« 

Temeljni zakon o blagovnem prometu se sklicuje na poslovne običaje na 
številnih mestih in kar je šte posebno značilno, predvideva le manjše število 
dopolnilnih predpisov oziroma daje le malo možnosti in pooblastil zveznim in 
republiškim organom za predpisovanje pogojev oziroma omejitev v blagovnem 
prometu. 

Čeprav pridobivajo dobri poslovni običaji s tako vsebino temeljnega za- 
kona odločilno vlogo in postajajo merilo za opravljanje blagovnega prometa 
in stroškov v blagovnem prometu, pa vendar v samem zakonu ti običaji niso 
podrobneje opredeljeni. 

V zvezi z vprašanjem zagotovitve rezervnih delov za osebne avtomobile 
je potrebno ugotoviti, ali se proizvajalci in servisne organizacije ravnajo po 
načelih dobrih poslovnih običajev. Za dober poslovni običaj se lahko ima zago- 
tovitev in prodaja rezervnih delov za trajnejše industrijske proizvode za časa 
trajanja njihove poprečne življenjske dobe ob normalnih pogojih uporabe. 
Inšpekcijska služba lahko sama ali na podlagi pismene vloge občana ukrepa v 
mejah svoje pristojnosti. Gospodarske zbornice so že po določbah zakona 
o gospodarskih zbornicah pristojne, da ugotavljajo obstoj dobrih poslovnih 
običajev in da dajejo potrdila o tem. Po omenjenem predpisu so kršitve dobrih 
poslovnih običajev glede na okoliščine zlasti takšni postopki, s katerimi se v 
nasprotju s temi običaji, povzroča škoda družbeni skupnosti, delovnim orga- 
nizacijam in posameznim osebam in s katerimi se kvari duh in smisel predpi- 
sov. Zbornica je tudi poklicana, da ugotavlja kršitve dobrih poslovnih običa- 
jev in izreka proti delovni organizaciji, ki krši te običaje, ukrepe družbene 
discipline po svojem častnem sodišču. 

Ne glede na vse navedeno Izvršni svet meni, da bi morah proizvajalci oseb- 
nih avtomobilov z večjo odgovornostjo skrbeti, da se uporabniki lahko normal- 
no oskrbujejo z rezervnimi deli. Servisne organizacije pa bi morale pravočasno 
posredovati nakup rezervnih delov, kolikor jih nimajo stalno na zalogi. 

Ker je oskrba z rezervnimi deh pomankljiva, ne samo pri servisnih orga- 
nizacijah, temveč tudi na ostalih področjih, bi bilo treba ob usklajevanju zadev- 
nih zveznih predpisov proučiti obveznost proizvajalcev, da oskrbujejo uporab- 
nike svojih proizvodov s potrebnimi rezervnimi deh. Bivši republiški sekre- 
tariat za gospodarstvo je takšen predlog posredoval bivšemu zveznemu sekre- 
tariatu za gospodarstvo že konec leta 1973. Republiški komite za tržišče in 
cene bo ta predlog ponovno posredoval pristojnim zveznim organom, ker so v 
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pripravi še nekateri drugi novi zakoni, ki bodo urejali vprašanja s področja 
blagovnega prometa, storitev, poslovnih običajev in podobno*. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Sprašujem tovariša Igorja Pelana, ali je 
zadovoljen z odgovorom? 

Igor Pelan: Lepo se zahvaljujem za izčrpen in res temeljit odgovor, 
vendar si pridržujem pravico, da bom, ko bom dobil pismeni odgovor, mogo- 
če še polemično kaj vprašal. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Na vprašanje iz 4. okoliša, ki ga je 
postavila tovarišica Zlata Kert, bo odgovoril tovariš Prane Zupan, samostojni 
svetovalec v Republiškem komiteju za kulturo. 

Franc Zupan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vprašanje se glasi: »Kdaj bodo slovenske znanstvene knjižnice spet lahko ku- 
povale kupone za mednarodno medknjižnično izposojo in se tako znova vklju- 
čevale v mednarodni pretok informacij?« 

Odgovor: Z namenom, da se uskladi obseg uvoza blaga s plačilno-bilančni- 
mi možnostmi, je v juniju leta 1975 zvezni izvršni svet sprejel vrsto ukrepov 
za omejevanje uvoza. Med njimi je bil tudi odlok o blagu, ki se uvaža na pod- 
lagi posebnega soglasja, Uradni list SFRJ, št. 30/75, s katerim je bilo za uvoz 
vrste reprodukcijskega materiala, opreme in blaga široke porabe uvedeno po- 
sebno soglasje Zveznega sekretariata za zunanjo trgovino. Ta soglasja je izda- 
jal Zvezni sekretariat na podlagi posebnih internih kriterijev in je med drugim 
tudi zavrnil Cankarjevi založbi posebno soglasje za uvoz kuponov za mednarod- 
no medknjižnično izposojo strokovne literature. Odlok o posebnem soglasju je 
nehal veljati 31. 12. 1975, zato menimo, da po sedaj veljavnih predpisih v letu 
1976 slovenske znanstvene knjižnice ne bodo imele ovir pri nakupu kuponov 
za mednarodno knjižnično izposojo in da se bodo tako lahko znova vključile 
v mednarodni pretok informacij. Glede na to, da še niso bili sprejeti vsi ustrez- 
ni predpisi o uvozu blaga široke porabe, zaenkrat še ne moremo dati natančnej- 
še informacije o postopku, ki bo potreben za ta uvoz. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Sprašujem tovarišico Kertovo 
oziroma delegata iz 4. okoliša za prosvetno-kulturno področje, ali je zadovoljen 
z odgovorom! Delegacija ni navzoča. Pismeni odgovor boste dobili. S tem smo 
izčrpali odgovore. Kdo želi postaviti novo delegatsko vprašanje? Prosim, tova- 
riš Marko Kocjan, 1. okoliš, Vič-Rudnik! 

Marko Kocjan: Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupšči- 
ne S RS s kulturno-prosvetnega področja, 1. okoliša, s sedežem v občini Vič- 
Rudnik postavlja naslednje delegatsko vprašanje. 

Skupina delegatov za zbor združenega dela je sprejela v obravnavo od 
Zavoda za slušno in govorno prizadete v Ljubljani ter Centra za rehabilitacijo 
in varstvo slepih Skofja Loka problemsko tematiko, ki narekuje, da postavimo 
delegatska vprašanja o: 

a) sanaciji Centra za rehabilitacijo in varstvo slepih in slabovidnih v 
Skofji Loki, 
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b) izgradnji Centra za korekcijo sluha in govora v Portorožu, 
c) dograditvi Centra za rehabilitacijo slušno in govorno prizadetih. 
Na sestanku skupine delegatov smo obravnavali poročilo o poteku priprav 

ter o odprtih vprašanjih financiranja sanacije centra. Poročilo je podal direk- 
tor Centra za rehabilitacijo slepih Skofja Loka tovariš Ivan Bizant. Pismo, ki 
ga je prejela delegacija, je bilo poslano prek Konference za rehabilitacijo inva- 
lidov S RS Izvršnemu svetu Skupščine SRS dne 15. 10. 1975, Skupščini SRS 
Ljubljana, Šubičeva 4, Centralnemu komiteju ZKS Ljubljana, Tomšičeva 5, 
Republiškemu odboru Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije Komen- 
skega 21, Zvezi sindikatov Slovenije — republiški svet Ljubljana, Dalmatinova 
4, Skupnosti za izobraževanje SR Slovenije Ljubljana Aškerčeva 9, Skupnosti 
socialnega skrbstva Ljubljana Zupančičeva 6, Republiški skupnosti za zaposlo- 
vanje SRS Ljubljana Viniška 12, Skupnosti pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja Ljubljana, Zvezi skupnosti otroškega varstva Ljubljana Erjavčeva 6. 
Po poročilu direktorja Zavoda za rehabilitacijo slepih v Škofji Loki do danes 
niso dobili nobenega odgovora. 

Organizacija združenega dela Zavod za slušno in govorno prizadete s svo- 
jima temeljnima organizacijama, Center za korekcijo sluha in govora v Por- 
torožu in Center za rehabilitacijo slušno in govorno prizadetih v Ljubljani 
na Vojkovi ulici, je v zadnjem času v nedorečenem statusu, saj ugotavljamo, da 
ni družbene institucije, na katero bi se obrnili in ki bi dala kvalificiran odgo- 
vor o rešitvi problematike, ki jo pesti. Za kaj gre? TOZD Center za korekcijo 
sluha in govora v Portorožu se je po urejanju urbanega področja Bernardin 
v piranski občini znašlo na tem področju. Zaradi vseh teh urbanih preurejanj 
ne more več normalno opravljati svojega poslanstva, saj pelje čez dvorišče 
prometna cesta, rekreacijski prostor pa se je zmanjšal le na nekaj m2. Občina 
Piran je v svoj samoprispevek vključila tudi ta zavod ter s tem zagotovila 
sredstva za začetek gradnje, to je za gradbeno dokumentacijo. Dodelila je tudi 
primerno lokacijo. Ker pa je Zavod širšega družbenega pomena, se postavlja 
vprašanje, kdaj in kako se bo v okviru republike reševala ta pereča problema- 
tika. 

TOZD Center za rehabilitacijo slušno in govorno prizadetih Ljubljana se 
je vselil leta 1964 v nove prostore in sicer z Zaloške ceste na Vojkovo 74. 
Takratni investicijski načrt ni bil v celoti izpolnjen, saj še danes stoji na 
sredi dvorišča nedograjena stavba, ki ne služi ničemur, Center pa nima pro- 
storov za varstvo predšolskih otrok. O potrebi le-tega ni potrebno posebej 
govoriti. Ni še dograjeno upravno poslopje, v telovadnici pa je polovica jedilnice. 
Stavba tudi nima zaklonišča. 

Za ta problem Center ni našel rešitve, zato predlagamo: 
1. Izvršni svet SRS naj izpolni svoje ustanoviteljske obveznosti ter prouči 

vprašanje sanacije Centra za rehabilitacijo in varstvo slepih v škofji Loki. Pro^ 
uči naj način financiranja dograditve Centra za rehabilitacijo slušno in govorno 
prizadetih na Vojkovi 74 v Ljubljani. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj realizira sklepe, ki jih je spre- 
jel in podprl v zvezi s sanacijo Centra za varstvo slepih in slabovidnih v Škofji 
Loki s tem, da sanacijo uvrsti v prioritetno vrsto svojih nalog in na tem 
področju zagotovi, da se gradnja Centra prične že letos, saj je problem res ne- 
odložljiv. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj kot ustanovitelj centrov pred- 
laga samoupravnim interesnim skupnostim in drugim udeležencem predlog 

i* 
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sporazuma o skupnem investiranju, s katerim bi realizirali finančne obveznosti 
za kritje sanacijskega programa Centra za varstvo slepih in slabovidnih Škofja 
Loka, programa izgradnje Centra za korekcijo sluha in govora v Portorožu ter 
dograditev najnujnejših objektov pri Centru za rehabilitacijo slušno in govorno 
prizadetih v Ljubljani. Izvršni svet naj predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
sprejme odlok o sofinanciranju gradnje centra. Odlok naj zajema vse faze 
sanacije. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma Odbor za družbene dejav- 
nosti naj v čim krajšem času prouči tudi problem koordinacije upravnih orga- 
nov v zvezi z reševanjem invalidskih zadev, kot so oprostitev za invalidske de- 
lavnice in vsa ostala nerešena sistemska vprašanja. 

Te predloge so vse prej omenjene institucije že prejele. Skupina delegatov 
s kulturno^-prosvetnega področja za okoliš 1. podpira te zahteve in s tem v zvezi 
postavlja delegatsko vprašanje, na katerega želi odgovor na naslednji seji Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Prosim! Tovariš Bogomir Hro- 
vat, gospodarsko področje, Ljubljana-Siška, 32. okoliš! 

Bogomir Hrovat: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz 32. okoliša, področje gospodar- 
stva, postavlja naslednje delegatsko vprašanje: 

Ne glede na zakon o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks, sprejet na 24. seji zborov Skupščine SR Slovenije dne 29. de- 
cembra 1975, se pred Skupščino ponovno postavlja vprašanje medrepubliške 
uskladitve omenjenih odmeritev davkov od skupnih dohodkov občanov. 

V obrazložitvi k zakonu je povedano, da so potekali usklajevalni postop- 
ki. Ugotavljamo, da že od leta 1974 potekajo ti usklajevalni postopki. Menimo, 
da bi bilo treba čimprej uskladiti davke od skupnega dohodka občanov v vseh 
republikah in avtonomnih pokrajinah. Vprašanje naše delegacije podpirajo tudi 
delegacije ostalih ljubljanskih občin. To je bilo delegatsko vprašanje. 

Ce dovolite, pa bi dopolnil odgovor v zvezi z rezervnimi deli, ker delam 
v delovni organizaciji Slovenija-avto. 

Delegatskega vprašanja ne bi bilo treba dati, če bi zvezna administracija 
pravočasno opravila svoje. Za kaj gre? Do aprila meseca lanskega leta je 
naše podjetje redno zalagalo slovenski trg z rezervnimi deli za vse avtomobile 
tako imenovanega dopolnilnega programa, to se pravi za Fiat 850, 124, 125 v 
vseh inačicah, ravno tako za fiat 132. 

Junija meseca smo prepeljali iz Italije zadnjo pošljiko teh rezervnih delov, 
ki pa žal še danes stojijo na carinarnici v Ljubljani. V lanskem letu smo dva- 
krat zaprosili zvezni sekretariat za soglasje za uvoz rezervnih delov. Obakrat 
smo, prvič po treh mesecih, drugič pa po dveh mesecih, dobili odločbo zveznega 
sekretariata, da soglasje ni potrebno, ker rabimo rezervne dele za lastno po- 
rabo, čeprav smo jasno in čitljivo napisali, da rezervne dele rabimo za vgraje- 
vanje v avtomobile, to se pravi za naše komitente, za naše stranke, katerih 
avtomobile popravljamo na naših servisih. 

Verjetno nihče od tovarišev v Beogradu te prošnje ni dobro oziroma do 
konca prebral, zato rezervni deli še danes stojijo na carinarnici. 

Druga stvar, ki sem jo hotel povedati, pa je naslednja: Naša delegacija se 
čuti prizadeto zaradi tega, ker se je danes že drugič dogodilo, da smo morali 
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čakati na predstavnike komisij in odborov oziroma Izvršnega sveta, da nam 
bi dali pojasnila k delegatskim vprašanjem oziroma danes konkretno k predlogu 
za imenovanje. 

Ce lahko delegati, ki prihajajo iz raznih koncev Slovenije, počakajo do 
konca seje, bi morali verjetno tudi predstavniki teh odborov in komisij poča- 
kati. Ce pa je isti predstavnik zadolžen, da poroča hkrati v dveh zborih, bi mo- 
rah pač določiti več poročevalcev. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš iz 13. okoliša za 
gospodarsko področje! 

Franc Stajnko: V zvezi z izvajanjem družbenega dogovora o štipen- 
diranju dijakov in študentov v SR Sloveniji postavljam v okviru skupine de- 
legatov za področje gospodarstva Skupščine SR Slovenije naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Teče že drugo leto izvajanja družbenega dogovora o štipendiranju dijakov 
in študentov v SRS. Vsebina tega družbenega dokumenta je na široko odprla 
vrata mlademu človeku v svet znanja, posebno tistim, katerih materialno sta- 
nje staršev jim tega doslej ni omogočalo. 

Danes lahko ugotovimo že določene rezultate, ki so odraz take politike 
štipendiranja. V mariborski občini je združeno delo 99,2'% podpisalo samo- 
upravni sporazum in tako realiziralo več kot 2 milijardi dinarjev. V SRS pa 
približno 20 milijard. Stipendije prejema iz združenega sklada v mariborski 
občini: v srednjih šolah 950 dijakov, v višjih in visokih šolah pa 494 študentov. 
Poleg tega dobiva dopolnilne štipendije približno 498 študentov in dijakov. S 
štipendijami iz združenih sredstev se močno spreminja vpis na srednje, višje in 
visoke šole. Na gimnaziji se je povečal vpis za otroke staršev neposrednih pro- 
izvajalcev in kmetov za 11 %, na višji in visoki šoli pa za 7,2'%. To je bil tudi 
gotovo najbolj realen dokaz o odpravljanju socialne diferenciacije, ki smo jih 
zapisali v naše družbenopolitične dokumente. 

Organizirale so se komisije za dodeljevanje štipendij v občinah in repu- 
blikah. Republiška komisija je tudi sprejela merila, po katerih se združena 
sredstva delijo. Merila pa vsebujejo nekatere elemente, ki onemogočajo obči- 
ni, da zbere več sredstev, kot jih sama potrebuje, da bi izplačevala štipendije 
svojim štipendistom tekoče do 10. v mesecu. 

Vsa sredstva se zbirajo na skupni zbirni račun, iz tega pa se po centralnem 
zbirniku potreb vseh občin v SRS zopet nakazuje na občinske žiro račune. Tak 
sistem smo v celoti podprli in sprejeli, vendar se je v izvajanju pokazala sla- 
bost, prav pri občinah, ki več dajejo v združeni sklad, kot potrebujejo. V ma- 
riborski občini smo v letu 1975 zbrali 20 milijonov 647 700 dinarjev, za lastne 
potrebe pa porabili 8 125 469 dinarjev. Ob tem pa smo s precejšnjo zamudo na- 
kazovali štipendije upravičencem, kar je imelo za posledico nezadovoljstvo di- 
jakov in študentov, posebej tistih, ki živijo izven kraja stalnega prebivališča 
in so vezani na prevoz ali živijo v dijaških in študentskih domovih. Skupna 
komisija v občini, občinska konferenca Zveze socialistične mladine in naša 
delegacija ugotavljajo, da se mora sistem solidarnosti, vzajemnosti in skupnih 
nalog v celoti uveljaviti tudi v praksi našega samoupravnega sistema, vendar 
pa ne na občutno škodo tistih, ki to realizirajo. Zato predlagam, da se 0,5 
bruto osebnega dohodka, ki ga iz sklada skupne porabe združeno delo daje za 
štipendiranje dijakov in študentov, deli v dva dela po enem sistemu, kot 
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to velja za solidarnost, vzajemnost in skupne naloge pri samoupravni interes- 
ni skupnosti za vzgojo in izobraževanje, kulturo in socialno skrbstvo. Posebej 
moram opozoriti, da so občinske in skupne komisije odtujene od združenega 
dela, saj je doslej imelo prav združeno delo premalo vpliva na delitev tega 
dela sredstev. 

Zato postavljamo naslednja delegatska vprašanja: 
1. Zakaj smo nakazovali štipendije upravičencem, to je dijakom in študen- 

tom, s precejšnjo zamudo? 
2. Želimo mnenje Izvršnega sveta glede predloga, da se 0,5 % bruto oseb- 

nega dohodka, ki ga iz sklada skupne porabe združeno delo daje za štipendira- 
nje dijakov in študentov, deli v dva dela. 

Prosil bi, da na ta vprašanja dobimo tudi pismeni odgovor. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovariš Borut Pančur ima besedo! 

Božo Pančur: Po sklepu Zbora združenega dela Skupščine občine 
Jesenice z dne 26. 12. 1975 postavlja skupina delegatov Skupščine občine Jese- 
nice za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, 
za gospodarsko področje, naslednje vprašanje: 

Samoupravna intersena skupnost za železniški in luški promet je v svojem 
poldrugoletnem obstoju že drugič angažirala pri razreševanju in pokrivanju 
izpadlega transportnega dohodka pri železniškem transportnem podjetju. Že- 
lezniško gospodarstvo Ljubljana. Izpad je v letošnjem letu ocenjen na 450 
milijonov .dinarjev in ga bo gospodarstvo pokrilo solidarnostno po stopnji 3,7% 
od davčne osnove, po kateri posamezne temeljne organizacije združenega dela 
plačujejo davek. Spričo tega dejstva, pa tudi zato, ker je to edina samoupravna 
interesna skupnost na področju železniškega gospodarstva in prometa sploh v 
Jugoslaviji, je delovanje te samoupravne institucije dokaj ohromljeno. V samo- 
upravnem sporazumu, katerega podpisniki so vse gospodarske organizacije 
oziroma temeljne organizacije združenega dela ter Železniško gospdoarstvo 
Ljubljana in Luka Koper, je opredeljeno, da Samoupravna interesna skupnost 
sodeluje na primer pri kreiranju prometne politike v SR Sloveniji, pri kreiranju 
politike cen v železniškem in luškem prometu itd. Nevzdržno je, da tako pomem- 
ben sistem, kot je železnica, ne more poslovati pod normalnimi pogoji gospo- 
darjenja. Zato menimo, da se morajo nujno odpraviti te anomalije, ki po eni 
strani hromijo delo samih železničarjev, po drugi strani pa onemogočajo Samo- 
upravno interesno skupnost pri izvajanju drugih pomembnih nalog, ki izhaja- 
jo iz samoupravnega sporazuma oziroma ustave. 

S problematiko stanja na železnici so sproti seznanjena nekatera telesa v 
republiki, kot so Komite za promet in zveze, Sekretariat za finance, Sekretariat 
ža gospodarstvo, Prometni inštitut in Gospodarska zbornica. Glede na to, 
da imajo navedeni organi v svojem sestavu dovolj strokovnega kadra za raz- 
reševanje navedene problematike in da so nekateri od njih profesionalno za- 
dolženi za področje gospodarstva in prometa, postavljamo Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije naslednja vprašanja: 

1. Kaj misli Izvršni svet ukreniti, da v najkrajšem času pride do sistemske 
rešitve železniškega gospodarstva Ljubljana v okviru Skupnosti jugoslovan- 
skih železnic? 

2. V kakšnem roku lahko pričakujemo take ukrepe? 
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3. Kako Izvršni svet gleda na dvojna merila na relaciji cesta — železnica 
glede na izredno pomembno vprašanje stroškov infrastrukture? Ali lahko pri- 
čakujemo za obe prometni panogi enotna merila? 

4. V kakšni fazi so medrepubliški dogovori o razreševanju problematike 
železnic? 

5. Kaj misli Izvršni svet ukreniti, da se težki tovori odpravijo s cest na 
železnice, glede na to, da je cestni prevoz dražji, da tovornjaki uničujejo ceste in 
da ima železnica dovolj kapacitet za prevoz. 

S takim ukrepom bi se prihranila izdatna sredstva in bi bil torej v cilju 
stabilizacijskih naporov vsega gospodarstva. 

Odgovor bi želeli tudi pismeno. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi postaviti delegatsko vprašanje? 
Izgleda, da smo delegatska vprašanja izčrpali in s tem tudi dnevni red. Hvala 
lepa. 

(Seja je bila končana ob 14.55.) 



26. seja 

(25. februarja 1976) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam 26. sejo Zbora združenega 
dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave SR Slovenije in prvega od- 
stavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 10. 2. 1976 sem razširil dnevni red, in sicer s predlogom 
odloka o določitvi višine vpisa obveznic federacije iz sredstev rezerv. 

Raziskovalna skupnost Slovenije je z dopisom z dne 17. 2. 1976 umaknila 
samoupravni sporazum o ustanovtvi in delovanju Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije in plan raziskovalne dejavnosti za obdobje od 1976 do 1980. 

Z dnevnega reda današnje seje umikam tudi točko volitve in imenovanja, 
ker nam Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine 
SR Slovenije ni predložila v obravnavo nobenega akta. 

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

ter poročilo- te komisije, 
2. odobritev zapisnika 25. seje Zbora združenega dela, 
3. izvajanje priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o delovanju 

delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in Skupščini SR Slovenije, 

4. operativni načrt Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ o nadalj- 
njem delu za pripravo in sprejetje družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1976 do 1980 in program nadaljnjega dela pri izdelavi družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do 1980, 

5. nekatera vprašanja odpravljanja posledic potresa na Kozjanskem, 
6. predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za 

republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1976, 
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7. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, 
8. predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 

davkov in taks, 
9. predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, za- 

vodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti, sa- 
moupravnih interesnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za 
leto 1976, 

10. predlog zakona o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v Velenju, 
11. predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi 9. člena zakona o 

samoupravni stanovanjski skupnosti, 
12. plan raziskovalne dejavnosti za leto 1976, 
13. predlog odloka o določitvi višine vpisa obveznic federacije iz sredstev 

rezerv, 
14. predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno 

republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo, 
15. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o zboljšanju gospodarskega 

sodelovanja med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko 
Italijo, . 

16. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o premijah za 
mleko, pitana teleta, junce in junice ter jagnjeta in o kompenzacijah za sveze 
meso, 

17. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o sredstvih rezerv, 
18. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kompenzaciji 

proizvajalcem umetnih gnojil v letu 1974 in v letu 1975, 
19. osnutek zakona o premiji za sojo, 
20. vprašanja delegatov. 
Ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate? Oe ste za predlagani dnevni 

red, prosim, da dvignete roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani dnevni red. 
Ker imajo delegati v smislu 212. člena ustave SR Slovenije in v smislu 

12. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije pravico govoriti v jeziku svojega 
naroda, vprašujem delegate, ali želi kdo razpravljati v italijanskem ali mad- 
žarskem jeziku! 

Ugotavljam, da se nihče ni prijavil. 
K posameznim točkam dnevnega reda so bili na današnjo sejo zbora po- 

vabljeni predstavniki Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega sve- 
ta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zadružne zve- 
ze Slovenije, Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, Raziskovalne skupnosti 
Slovenije, Republiškega koordinacijskega odbora za odpravo posledic potresa 
na Kozjanskem, Skupščine mesta Ljubljana, Odbora za družbenopolitični sistem 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije in Komisije za vloge_ in 
pritožbe Skupščine SR Slovenije. 

Na sejo zbora so bili povabljeni tudi člani delegacije Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ in v Zveznem zboru Skup- 
ščine SFRJ. Vse povabljene pozdravljam in vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas obve- 
ščam, da smo se predsedniki zborov dogovorili, da bomo na skupnem zasedanju 
vseh treh zborov po končani 2. točki dnevnega reda poslušali uvodne obrazlo- 
žitve, in sicer: 
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k izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o delovanju 
delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih, občinskih skupščinah in Skupščini SR Slovenije, 

— k operativnemu načrtu Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
nadaljnjem delu za pripravo in sprejetje družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1976 do leta 1980 in k programu nadaljnjega dela pri izdelavi druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do 1980, 

— k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo in k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o zboljšanju gospodarskega sodelovanja med Socialistično federativ- 
no republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo. 

Obveščam vas, da bo po končanih sejah zborov, približno ob 15. uri, 1. seja 
Kluba delegatov. Seja bo v tej dvorani. 

Prehajam na 1. točko dnevnegareda,tojena izvolitev Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in poročilo te komisije. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpraša- 
nja za današnjo sejo zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednika Nado 
Rihtaršič, za člane Štefko Zaje in Franca Novaka. 

Zeli morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, lahko preidemo 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 so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 26. sejo zbora izvoljeni: za predsednika Nada Rihtaršič, za člane 
Štefka Zaje in France Novak. Prosim predsednika in člana Komisije, da pred- 
lagajo pooblastila delegatov oziroma poročilo, ki ga bo pripravila strokovna 
služba, ter nato poročajo zboru. 

Dokler še ni izvoljen podpredsednik zbora, predlagam, da izvolimo delega- 
ta, ki bi mi pomagal pri vodenju seje. Predlagam delegatko Ido Tepejevo. Se 
zbor s tem predlogom strinja? Ker ni ugovora, prosim tovarišico Tepejevo, da 
zasede mesto v predsedstvu zbora. 

Predlagam, da preidemo na 2. točko dnevnega reda, to je na 
odobritev zapisnika 25. seje Zbora združenega dela. 

Ta zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za dopolnitev 
zapisnika? Ugotavljam, da ni pripomb. Dajem zapisnik na glasovanje. Kdor je 
za potrditev zapisnika, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 25. seje Zbora združenega dela odobren. 

Nada Rihtaršič: Poročilo komisije za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 26 seio 
dne 25. februarja 1976. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 147 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 88 dele- 
gatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, s socialno-zdravstvenega 
področja 13. delegatov, iz kmetijske dejavnosti 18 delegatov, iz obrtne in podob- 
nih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbeno- 
političnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 4 delegati, iz 
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delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 
SFRJ 1 delegat. ' . , 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: za gospodarsko področje' iz 22. in 33. okoliša po 1 delegat, za področje 
državnih organov in družbenopolitičnih organizacij iz 3. okoliša 1 delegat. 
Skupno so odsotni 3 delegati. 

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

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati? Koli- 
kor ne, prehajamo na glasovanje. Glasovali bomo z dvigom rok, in sicer v 
celoti ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne 
rokol' (Vsi delegati dvignejo ropo.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdrza . 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo- Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 26. sejo Zbora združenega dela. 

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

Sedaj prekinjam sejo Zbora združenega dela. Prosim delegate, da počakajo 
v tej dvorani, da se zberejo še delegati ostalih dveh zborov. Poslušali bomo 
skupne obrazložitve oziroma uvodne besede k točkam dnevnega reda, ki sem 
jih že omenil. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 
Prehajamo na obravnavo 3. točke dnevnega reda, to je na poročilo 
o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o delovanju delegat- 
skega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih, občinskih skupščinah in skupščini SR Slovenije in aktualna 
vprašanja obveščanja v delegatskem sistemu in informacij sko^dokumenta- 
cijskih centrih, kar je predložil v obravnavo Odbor za družbenopolitični sistem 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Gradivo je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 2. Za svojega predstavnika 
je Odbor določil tovariša Ludvika Goloba, predsednika Odbora za družbeno- 
politični sistem Družbenopolitičnega zbora. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svoja predstavnika določil tova- 
rišico Evo Naglič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun, in tovariša Milana Baškoviča, sekre- 
tarja Izvršnega sveta za zakonodajo. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh 
zborov. -ji 

Gradivo je obravnaval Odbor za družbenopolitični sistem, ki je dal poro- 
čilo. Poročilo ste prejeli. Danes pa ste prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima delegat Janko Muraus, 
gospodarsko področje, 13. okoliš — občina Maribor! 
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Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati za področje gospodarstva 13. okoliša, s sedežem v občini Maribor 

smo obravnavali poročilo o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR 
Slovenije o delovanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in Skupščini 
SR Slovenije. Prav tako smo obravnavali poročilo, ki ga je o tem predložil 

dbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije. Menimo, da so bile razprave o delovanju delegatskega sistema in 
o delegatskih odnosih v mariborski občini in pripadajočih okolišnih območjih 
dovolj temeljite, kajti potekale so tako v delovnih organizacijah, kjer so sode- 
lovali delegata konferenc delegacij ah vsaj predsedniki temeljnih delegacij 

s upaj s političnimi aktivi delovnih organizacij, družbenopolitične organizacije 
in drugi, kakor tudi v krajevnih skupnostih, v skupinah delegatov in tudi na 
izredni seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine občine Maribor. Te seje so 
se udeležili: predsednika ostalih dveh zborov Skupščine, predstavniki družbeno- 
političnih organizacij in delegati s področja gospodarstva, ki smo danes tukaj 
navzoči. 

Ko sem podrobno proučil oboje omenjenih poročil in vsa poročila za- 
piske in zaključke v okviru občine, sem ugotovil, da se večina ocen in zaključ- 
kov nase občine ujema z ocenami in zaključki poročil delovne skupine in Odbora 
za družbenopolitični sistem. Menimo, da sta delovna skupina in Odbor zelo 
vestno in temeljito opravila svojo nalogo. Podpiramo njune ocene in predloge 
za ukrepanje. Kljub temu delegati menimo, da smo prišli do nekaterih ugoto- 
vitev, ki jim je potrebno dati poseben poudarek. 

Menimo, da naj odgovorni činitelji določijo vrstni red, prioriteto nalog 
m ukrepov, ki so potrebni za uresničitev že sprejetih sklepov in priporočil 
Skupščine SR Slovenije, kakor tudi tistih, ki jih bomo sprejeli danes v zvezi 
z delom delegatov, skupin delegatov in občinskih skupščin kot konferenc dele- 
gacij ter delegatskega sistema. Vemo namreč, da so za izvajanje delegatskega 
sistema kot procesa potrebna tudi precejšnja finančna sredstva in zato menimo 
da je določitev prioritete nujna. Obnašajmo se tudi na tem področju kot dobri . 
gospodarji. 

V delu republiške skupščine, kakor tudi občinskih skupščin, bo potrebno 
v bodoče dajati večji poudarek programiranju in še zlasti pravočasni dostavi 
gradiv, o katerih bomo delegati razpravljali. Nevzdržna je praksa, da za repu- 
bliško skupščino sprejemamo delegati vseh treh zborov zadnji hip celo vrsto 
stališč, mnenj in predlogov posameznih skupščinskih teles. Kako naj v teh pri- 
merih sodelujemo z bazo, če je to potrebno? Pri iskanju najboljših metod dela 
za odločanje v delegatski skupščini je vsekakor nujno, da bo uveden na ravni 
občinske skupščine tako imenovani dvofazni postopek. Ugotavljamo, da način 
odločanja v sedanjem sistemu ni dober, zato ga bo treba spremeniti tako, da 
bodo pri skupščinskih odločitvah prisotna stališča delegatske osnove oziroma 
da bomo delegati imeli možnost določeno problematiko oziroma stališča proučiti 
in nato odločati. 

Pri današnji metodi dela oziroma sistemu dela prihaja vse preveč do izraza 
premočna funkcija izvršilnih organov. Dejstvo je, da obstaja kakovostna raz- 
lika ob razpravi o predloženem gradivu, če je bilo obravnavano že prej v skup- 
ščini občine kot konferenci delegacij in ne samo v skupinah delegatov. V pri- 
meru, ko bi skupščina opravila nalogo konference delegacij za republiško skup- 
ščino, bi razbremenili delegate sej skupin delegatov. Proučiti pa bi morah tudi 
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možnost, da bi pošiljali na zasedanje republiške skupščine tudi delegate di- 
rektno z zasedanja zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnost občinske 
skupščine. Ugotavljamo, da bo potrebno v bodoče razpravljati že ob spreje- 
manju osnutkov predlaganih zakonov. Poudarek naj bo dan razpravi takrat, 
ko sprejemamo osnutke, ne pa šele takrat, ko sprejemamo predloge zakonov. 

Menimo, da je potrebno zagotoviti vse pogoje za nemoteno delo delegacij 
in delegatov v združenem delu. Nujna je zato tesna povezanost delegacij in 
delegatov v organizacijah združenega dela s samoupravnimi organi in družbeno- 
političnimi organizacijami, prav tako s strokvnimi delavci iz skupnih služb. 
V bodoče moramo zagotoviti permanentno izobraževanje in usposabljanje dele- 
gatov za delo. Zlasti to velja za vodje temeljnih delegacij, vodje konferenc 
delegacij in vodje skupin delegatov. Le na ta način bomo zagotovili, da bodo 
njihova stališča in odločitve odraz delegatske baze in da bodo koristne za 
delavce, občane oziroma za našo celotno družbo. Zavedamo se naših z ustavo 
in ostalimi predpisi določenih obveznosti, zato predlagamo, da ta naš prispevek 
k razpravi tudi tako obravnavate. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim! Besedo ima delegat Marjan Somrak, gospodarsko področje, 17. okoliš! 

Marjan Somrak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da povem nekaj ugotovitev o uveljavljanju delegatskega sistema 
v zborih občinske skupščine Novo mesto. Uresničevanje ustavnih določil je 
v novomeški občini doživelo popoln razmah v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in drugih delovnih skupnostih, krajevnih skupnostih in v zborih 
občinske skupščine. 

Celotna ustavna preobrazba naše skupnosti temelji na uresničevanju dele- 
gatskega sistema, ki omogoča nove neposredne oblike alternativnega odločanja 
delovnih ljudi in občanov v vseh družbeno pomembnih zadevah. Seveda se pri 
realizaciji ustavnih načel delegatski sistem srečuje z marsikaterimi težavami 
in ovirami, ki bi jih splošno gledano lahko razdelili v dve večji skupini. 

Prva skupina težav in ovir obsega tako imenovane sistemske težave. To 
so ovire, ki so prisotne v našem skupščinskem sistemu kot celoti. Te ovire so 
značilne za vse občine in so v nekem smislu otroške bolezni nastajajočega 
sistema in odraz preživelih družbenih odnosov. V to problematiko spada npr. 
nezadostna informiranost delegatov in delegacij, forumski pristop pri obrav- 
navanju tekoče problematike, nezadostna povezava delegatov in delegacij z 
delegatsko bazo, premajhna povezava zborov, neizdelan sistem odnosov Druž- 
benopolitičnega zbora do družbenopolitičnih organizacij in delegatske baze 
ter drugo. 

Druga skupina težav je slej ko prej pogojena s specifičnostjo položaja no- 
vomeške občine, njenim hitrim gospodarskim razvojem, veliko fluktuacijo de- 
lovne sile, perečo komunalno in urbanistično problematiko ter specifičnimi 
družbenoekonomskimi gibanji. Analize kažejo, da se težave javljajo v delovanju 
delegacij. Delegacije premalo izkoriščajo možnosti in nujnosti samostojnega 
delovanja, kar vpliva na to, da so neaktivne na sejah Skupščine. Zgodilo se 
je že, da so bili nekateri sklepi, ki so imeli posebno težo, sprejeti brez razprave. 
Delegati se za sejo Skupščine vedno ne izbirajo »po temi« ampak »po času«, 
se pravi, da zastopa delegacijo tisti, ki ima čas. 
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V novomeški občini smo se pospešeno lotili odpravljanja teh pomanjklji- 
vosti. Zanimivo je, da so delegacije pokazale zanimanje za boljše obveščanje 
in dodatno izobraževanje. Izobraževanje prek pisanih gradiv in priročnika 
delegatov ni dovolj funkcionalna oblika, zato take oblike združujemo z živo 
besedo, kot so predavanja in razprave. Prav sedaj se izvaja drugi krog te vrste 
izobraževanja, ki zajema prek tisoč članov delegacij in delegate v zborih ob- 
činske skupščine. Poleg teh področij delegatskega in skupščinskega sistema ter 
družbenoekonomske ureditve naše družbe bo nedvomno največje zanimanje za 
temo izvajanja delegatskega sistema v praksi, kjer bomo na izkušnjah lastne 
dejavnosti s predavanji in razpravo odkrivali tiste pomanjkljivosti, ki so naj- 
bolj pereče. Prikazali bomo razkorak med normativnim in dejanskim stanjem 
in skupno sprejeli osnovne smernice za čimboljše delovanje v bodoče. 

Tudi na področju informiranja ne držimo križem rok. Pripravlja se posebna 
oblika delegatskega glasila, ki naj bi v priročni obliki in na čimbolj neposreden 
način — s komentarji in obrazložitvami — posredoval delegatom gradivo za 
sejo občinske skupščine in jih obveščal o delu občinskih upravnih organov. 
Obenem naj bi bilo to glasilo tudi tribuna delegatov oziroma tisti povezovalni 
dejavnik pri informiranju in delovanju zborov, ki smo ga do sedaj najbolj 
pogrešali. 

V novomeški občini smo pred kratkim, na podlagi vprašalnikov in analiz 
. zapisnikov skupnih in ločenih sej zborov skupščine, pripravili posebno analizo 

dosedanje realizacije delegatskega sistema. Iz te analize bom navedel nekatere 
zanimivosti: 

Delegacija se med sejami občinske skupščine sestane samo enkrat, in to 
običajno 2 dni pred sejo. Delo delegacij je močno ovirano, ker je udeležba 
na seji delegacij včasih tako slaba, da seja odpade. Se vedno ni povsod urejeno 
obračunavanje nadomestila za izgubljeni delovni čas in za prevozne stroške 
delegatov. Izostanke na sejah delegacij opravičujejo delegati običajno s pre- 
zaposlenostjo in terenskim delom ah pa se niti ne opravičijo. 

Na sejo delegacija običajno ne vabi predstavnikov družbenopolitičnih orga- 
nizacij ah samoupravnih organov. Če delegacija oblikuje stališča, jih oblikuje 
samostojno. Do sedaj so imele skoraj vse delegacije kritične pripombe k preveč 
kratkim rokom za obravnavo gradiv. Menile so, da so gradiva preobširna, 
komplicirana ter nerazumljiva. Posledica te obširnosti je, da delegacije na 
sejah obravnavajo le »zanimive stvari«, ostalega gradiva pa ne obravnavajo 
v takšni obliki. Delegacije se zavzemajo za prakso ločenih sej zborov občinske 
skupščine, ker je po njihovem mnenju tako delo kvalitetnejše. Precej trpi delo 
delegacij, ker le-te ne poznajo dovolj delegatskega sistema in svoje vloge ter 
pristojnosti v njem. Nekatere imajo celo kompleks »kolektivnega odbornika«. 

Navedel sem le nekatere podatke iz občinske analize, na podlagi katerih 
lahko ugotovimo napredek pri uveljavljanju delegatskega sistema, hkrati pa 
tudi slabosti, katere bomo morah odpraviti v naslednjem obdobju. To je 
naša obveznost in naloga. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim! Besedo ima tovari- 
šica Eli ca Jelen, gospodarsko področje, 30. okoliš! 

Elica Jelen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela republiške skupščine iz 30. okoliša 
me je pooblastila, da na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
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posredujem nekatere ugotovitve, zahteve in predloge. Za tako vsebino razprave 
me pooblaščajo tudi delegacije za Zbor združenega dela ostalih ljubljanskih 
občin. 

Delegati ljubljanskih občin podpiramo poročilo o izvajanju priporočil in 
sklepov Skupščine SR Slovenije o delovanju delegatskega sistema in dele- 
gatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, občin- 
skih skupščinah in Skupščini SR Slovenije. 

Našo razpravo razvrščamo v tri vsebinske sklope, in sicer: pobuda za po- 
polnejšo oblikovanje ocene, zahteva za trenutno nujnejše ukrepe in predloge 
za nadaljnje uresničevanje izgrajevanja delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov. 

1. V podporo današnji oceni delegatskega sistema vključujemo tudi ugoto- 
vitev, da ocena preveč obravnava organizacijsko raven delegatskih odnosov ter 
metode dela nekaterih subjektov v procesu odločanja, premalo pa je usmerjena 
na vsebino delegatskih odnosov. Zato dajemo pobudo, da ocena v naslednji 
fazi zajame še naslednje podatke; 

— koliko se je pojačil položaj združenega dela v družbenopolitičnem 
odločanju, 

  kolikšna je odvisnost funkcioniranja delegatskih odnosov od stopnje 
samoupravnih odnosov in kakšno je stanje doslednega samoupravnega konsti- 
tuiranja v TOZD in drugih temeljnih samoupravnih skupnostih, 
  kolikšna je vkomponiranost interesnih skupnosti kot faktorja povezo- 

vanja združenega dela v materialni proizvodnji in koliko organizacijska in 
vsebinska nedograjenost samoupravnih interesnih skupnosti ovira funkcioni- 
ranje delegatskega sistema, 
  kakšni so vzroki za zaviranje ustavne vloge političnih izvršilnih organov 

družbenopolitičnih skupnosti, 
— kakšno je vključevanje družbenopolitičnih organizacij v proces odlo- 

čanja, predvsem v fazi oblikovanja stališč do predlogov, 
   odgovornost nosilcev javnih funkcij, poslovodnih organov in delavcev 

s posebnimi pravicami in obveznostmi za ustvarjanje pogojev za organizacijsko 
in vsebinsko funkcioniranje delegatskega sistema. 

2. Med trenutno neobhodne ukrepe uvrščamo tudi uskladitev programov 
dela občinskih, mestnih in republiške skupščine ter rokovno uskladitev zasedanj. 
Gradiva za delegate morajo biti kratka in morajo pravočasno doseči vse udele- 
žence samoupravnega komuniciranja, vključno s temeljnimi organizacijami. 

Vzpostavljena mora biti kontinuiteta v vsebini in organizaciji od temeljne 
delegacije do republiške skupščine. Občinske skupščine morajo na dnevne 
rede sej uvrstiti važnejša gradiva, določena po enotnem kriteriju, vsekakor ne 
tista, za katera bodo v posamezni občinski skupščini menih, da so najnujnejša. 

3. Kot predlog za nadaljnje uresničevanje ter izgrajevanje delegatskega 
sistema, ki bi pomenil določen korak naprej, pa uvrščamo Zahtevo, ki izvira 
iz nezadovoljive razmejenosti in pristojnosti med subjekti celotnega procesa 
odločanja. 

Ta proces odločanja vključuje naslednje faze: oblikovanje predlogov samo- 
upravnih odločitev, oblikovanje mnenj in razpravljanje o predlogih ter ustvar- 
janje političnega vzdušja, to je dajanje tako imenovane politične intonacije 
za pravilno usmeritev v razpravi, odločanje ter izvajanje sprejetih sklepov 
in odločitev. Pravila igre v procesu celotnega odločanja med subjekti niso 
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dovolj precizirana, to je, ni določeno, v kateri fazi vstopa v proces posamezen 
subjekt. Če so ta pravila izdelana, pa subjekti zamujajo. 

Med subjekte vsekakor štejemo predlagatelje, družbenopolitične organi- 
zacije, samoupravne organe v delovnih organizacijah, skupščine in izvršne 
organe. 

Se posebej so nedoločene pristojnosti med subjekti odločanja in izvrše- 
vanja. Delegatskega sistema ni mogoče drugače razmejiti kot neprestan proces 
usklajevanja parcialnih interesov v splošni interes, ki poteka v logičnem in 
časovnem zaporedju na treh nivojih, in sicer: usklajevanje posamičnih interesov 
v interes združenih delavcev v TOZD in drugih temeljnih samoupravnih skup- 
nostih kot prvi nivo, drugi nivo je usklajevanje posebnih interesov v okviru 
združenega dela, ki se soočajo v občinski skupščini, in tretji nivo, soočanje 
lokalnih, občinskih interesov v splošni družbeni interes v republiški oziroma 
zvezni skupščini. 

Tako kot predstavlja občinska skupščina konferenco delegacij za republiško 
skupščino, tako predstavlja temeljna organizacija združenega dela oziroma 
druga temeljna samoupravna skupnost bazo za skupino delegatov. Katerikoli 
nivo bi preskočili, bi izmaličili ustavno zastavljen koncept delegatskega sistema. 
Seveda je vprašanje, za katere odločitve je baza temeljna organijacija in za 
katere občinska skupščina oziroma za katere obe skupaj. Najbrž ne za vse 
tiste, ki smo jih do sedaj uvrščali na dnevne rede. 

Menimo, da bodo neodtujljive pravice delavcev v temeljni organizaciji in 
drugih temeljnih samoupravnih skupnostih dosledno zaživele s tem, ko bomo 
na zborih delavcev oziroma na zborih volivcev sprejemali samoupravne spo- 
razume in družbene dogovore, dolgoročne plane in programe, določali splošna 
načela, cilje in smeri politike ter druge temeljne, dolgoročne dokumente, v 
okviru katerih bodo delegatsko oblikovane skupščine določale posamične poli- 
tike, parcialne programe, časovno determinirane s finančnimi okviri. Izvršilnim 
organom odpade izvajanje začrtane politike, s čimer ni podana samostojna 
kreativna vloga tako kot nekdaj, to je izven nekih okvirov, temveč izvrševanje 
po vnaprej določenih okvirih in odgovorno ukrepanje z maksimalno realizacijo 
postavljenih planov in programov. 

Ker takih planov in programov nimamo ah pa jih sprejemamo zaradi nuje 
in po potrebi, smo prisiljeni uvrščati na dnevne rede predloge parcialnih odlo- 
čitev, ki zamegljujejo predstavo v celoti, vzbujajo nezadovoljstvo in dajejo 
vtis neurejenosti. Ce upoštevamo dejstvo, da na tem področju vlada neurejenost 
tudi v delovnih organizacijah, da tudi tukaj ni razmejeno, kaj uvrstiti na 
dnevne rede zborov delovnih ljudi in kaj na dnevne rede delavskih svetov 
oziroma kolegijskih izvršilnih organov, je jasno, da so dnevni redi tudi v de- 
lovnih organizacijah in temeljnih organizacijah prenatrpani in je zato iluzorno 
pričakovati, da bi lahko vključevali v obravnavo še gradivo občinske oziroma 
republiške skupščine. Naš predlog je, da ponovno pregledamo in razmejimo, 
kaj v konceptu samoupravnega odločanja predstavlja dejansko odločanje in 
kaj izvajanje sprejetih odločitev. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
Prosim! Besedo ima tovarišica Eva Naglič, članica Izvršnega sveta! 

Eva Naglič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Mi- 
slim, da je utemeljeno, da posredujem mnenje, ki ga je na včerajšnji seji 
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sprejel Izvršni svet v zvezi s predmetnim poročilom, ker ste to mnenje šele 
danes prejeli na klop. Zato mislim, da je potrebno, da ga tudi ustno posredujem. 

Pobuda za proučitev delovanja skupin delegatov za pošiljanje delegatov 
v zbore Skupščine SR Slovenije, ki izhaja iz priporočil in sklepov, ki jih je 
o teh vprašnjih sprejela Skupščina SR Slovenije, nedvomno zasluži podporo. 
V gradivu so podane številne ocene o delovanju skupin delegatov, pa tudi o 
drugih vprašanjih iz prakse delovanja delegatskega sistema. 

Gradivo, po naši oceni, realno prikazuje dosežene rezultate, opozarja na 
probleme, možne rešitve ter s tem povezane neposredne naloge. Skozi navedbe 
in ocene posameznih vprašanj se potrjuje splošna ocena iz razprav o dose- 
ženem razvoju delegatskih odnosov, to je, da je razvitost teh odnosov v osnovi 
odvisna od splošne stopnje razvoja samoupravnih odnosov v združenem delu 
oziroma v temeljnih celicah delegatskega sistema in da je v tem okviru raz- 
vitost delegatskih odnosov odvisna tudi od aktivnosti družbenopolitičnih orga- 
nizacij . 

Ob poročilu se odpirajo tudi nekatere načelne dileme, kot je vprašanje, 
ali naj se skupine delegatov za Zbor občin zadržijo. V poročilu je opozorjeno 
na ta problem, vendar sodi to vprašanje med tista, glede katerih bo potrebno 
po določenem času sprožiti posebno načelno razpravo. Čeprav sicer gradivo 
le na nekaterih mestih neposredno obravnava delovanje upravnih organov 
in Izvršnega sveta, je očitno, da je delovanje Izvršnega sveta in upravnih orga- 
nov vključeno v uresničevanje delegatskih odnosov oziroma v širšem smislu 
v delegatski sistem.. Zato je to gradivo s svojimi ugotovitvami in usmeritvami 
tudi kot celota pomembno za nadaljnje delo upravnih organov in Izvršnega 
sveta. 

Od začetka dela delegatske skupščine so bih tudi v Izvršnem svetu in 
upravnih organih sprejeti ukrepi, ki naj bi prispevali k čimbolj uspešnemu 
uveljavljanju delegatskih odnosov in sistema. Seveda ne gre precenjevati pozi- 
tivnih premikov v tej smeri, saj bodo očitno potrebni še nadaljnji ukrepi in 
spremembe v delu upravnih organov in kolegijskih izvršilnih organov in nji- 
hovo prilagajanje delu delegatskih skupščin. Med drugim bi bilo potrebno 
doseči večjo usklađenost strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti 
in ustreznih upravnih organov, v fazi priprav gradiv za skupščinsko obravnavo 
zagotoviti, da bo v začetnih fazah v gradivih več variantnih predlogov oziroma 
da se opredeljevanje o posameznih variantah ne bo sklenilo pred začetkom 
skupščinske razprave, nadalje takšno programiranje, ki bo omogočalo več te- 
matsko povezanih dnevnih redov in podobno. 

Ze pri dosedanjem delu smo si med drugim prizadevali, da bi se zakonsko 
urejarjje usmerilo predvsem k opredeljevanju temeljnih vprašanj družbenih 
odnosov oziroma določanju temeljev politike, pri čemer se hkrati razširja vloga 
in odgovornost izvršnih in upravnih organov za izdajanje izvršilnih predpisov 
in izvajanje politike, da bi se delegatska skupščina razbremenila tudi različnih 
nalog operativne narave — to je potrjevanja večjega dela samoupravnih aktov, 
izvrševanja ustanoviteljskih pravic in podobnega. Seveda taka usmeritev v 
praksi ne tako redko zadeva na nasprotna mnenja in ovire. Na podlagi dose- 
danjih izkušenj bo k še doslednejšemu izvajanju te usmeritve prispevala 
tudi predvidena resolucija o zakonodajni politiki republike. 

Za uspešno delo Skupščine je pomembno tudi letno in trimesečno progra- 
miranje dela Skupščine in Izvršnega sveta, ki se je že uveljavilo. Izvršni svet 
in upravni organi so skušali s svoje strani prispevati čim več, da bi se odpravila 
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praksa pošiljanja gradiv v kratkih rokih, ki je zlasti v začetku dokaj oteževala 
normalno delo delegatske skupščine. Prav tako so že dala prve rezultate priza- 
devanja, da bi se še izboljšala kvaliteta gradiv, kar je tudi v prihodnje ena 
od naših bistvenih nalog. Skladno s tem je na novo uvedena praksa priprave 
povzetkov zakonskih in drugih aktov. Prizadevamo si, da bi se v obrazlo- 
žitvah izpostavili bistveni problemi in da bi obrazložitve vsebovale točno 
navedbo materialnih posledic ter druge navedbe, potrebne za odločitev. To bi 
hkrati morala biti tudi podlaga za oceno, ali je posamezno gradivo preobsežno 
ah ni. 

Glede problematike amandmajev, ki jih predlagajo delegati, ter njihovega 
sprejemanja oziroma zavračanja s strani Izvršnega sveta, kaže podpreti pobudo 
v gradivu (točka 1/9), da bi se v Poročevalcu objavljale utemeljitve in argumenti, 
zaradi katerih niso bili sprejeti posamezni amandmaji, ne glede na to, ah je 
v skupščinski razpravi zavzel odklonilno stališče Izvršni svet ali odbor oziroma 
drugo telo Skupščine. To prakso bi kazalo vpeljati vsaj za pomembnejše vse- 
binske amandmaje. 

Glede odnosa Izvršnega sveta do amandmajev drugih predlagateljev do- 
sedanja praksa ne potrjuje mnenja, da ima Izvršni svet do mnogih amandmajev 
ter predlogov odklonilen odnos. Z amandmaji so pogosto dane koristne pobude 
in dopolnitve, ki jih Izvršni svet v celoti oziroma smiselno tudi sprejema. Res 
pa je, da je težje upoštevati in uveljaviti amandmaje, ki so dani na sami seji 
oziroma neposredno pred sejo ter glede njih ni bilo izpeljano potrebno uskla- 
jevanje v delegatski bazi. Ne tako redko je takšne dopolnitve težko vključiti v 
že obravnavano in sprejeto zamisel, zlasti če nasprotujejo koncepciji rešitve. 
Zato si je treba prizadevati, da oblikovanje in obravnavanje poteka v okviru 
normalnih pogojev dela delegatske skupščine in da se pravočasno rešujejo 
sporna vprašanja, ne glede na to, da se tudi odločanju o amandmajih posveča 
vsa potrebna pozornost. 

Glede organizacije republiških upravnih organov in Izvršnega sveta sta že 
zakona, sprejeta konec leta 1974, poskušala v kar največji meri upoštevati, 
da se morajo njihova organizacija, vsebina in metode dela prilagoditi potrebam 
nove delegatske skupščine. Ob sprejetju zakonov je bil sprejet tudi sklep, 
da se pripravi analiza izvajanja obeh zakonov. Medtem pa so se začele pri 
Zveznem svetu za vprašanja družbene ureditve pripravljati skupna izhodišča, 
ki zadevajo položaj in vlogo kolegijskih izvršilnih in upravnih organov. Obvez- 
nosti iz teh skupnih stališč ter ugotovitve iz anahze o izvajanju obeh sprejetih 
zakonov naj bi služile tudi za odločitve o morebitnih spremembah v organizaciji 
in na delovnem področju upravnih organov. V tem okviru bo obravnavana 
tudi pobuda v gradivu, da naj bi se področje informacijskega sistema izločilo 
iz sedanjega republiškega komiteja za plan in informacijski sistem. Poleg tega 
se ta pobuda veže tudi na druge spremembe, ki jih terja preobrazba družbeno- 
informacijskega sistema na podlagi ustave. To materijo naj bi urejala tudi 
ustrezen zvezni in republiški zakon. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Ali želi besedo predstavnik 
Odbora? Prosim! Besedo ima tovariš Golob, predstavnik Odbora za družbeno- 
politični sistem Družbenopolitičnega zbora, ki je pripravil poročilo. 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši delegati! Če sem prav dojel 
celotno razpravo in predloge, potem lahko ugotovim, da se delegati v tem 
zboru strinjate s stališči v poročilu in v oceni. 



26. seja 67 

Sproženih je bilo nekoliko vprašanj, ki zadevajo vsebino tega poročila. 
V poročilu smo se temeljito poglobili v organizacijski del, zlasti v funkcioni- 
ranje skupin delegatov za republiško skupščino in v metode delovanja. Mislim, 
da so ob tem bili obravnavani vsebinski odnosi med temeljnimi delegacijami, 
zbori občinskih skupščin kot konferencami delegacij in skupinami. Danes je 
bilo danih več predlogov o nadaljnjem delu na tem področju. Ker sta Odbor 
za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora in delovna skupina od- 
govorna za to, da spremljata področje delovanja delegatskega sistema, zlasti pa 
ker sta odgovorna, da spremljata, kako se uresničujejo sklepi in stališča repu- 
bliške skupščine, bom v nadaljevanju navedel nekatera naša stališča do pred- 
logov v današnji razpravi: 

1. Kar zadeva konkretne predloge, ki jih je dala delegatka iz Ljubljane, 
mislim, da predstavljajo celovit pristop k temu vprašanju. Obenem vas ob- 
veščam, da je omenjena celovita raziskava že organizirana na ravni republike. 
Priprava za tako oceno pomeni znanstveni pristop, saj gre za raziskavo, ki lahko 
traja dalj časa. Organizator te naloge je Republiška konferenca Socialistične 
zveze, ki se je za pripravo te naloge dogovorila z ustreznim znanstvenim inšti- 
tutom na ravni republike. Ugotoviti moramo, ali morda nekatera vprašanja 
in predlogi niso vključeni v to raziskavo, kot so danes navedli nekateri delegati. 
Menim, da bo ta raziskava odgovor na postavljeno zahtevo, saj bo celoviteje in 
obširneje lahko dala odgovore, do kje smo prišli v realizaciji delegatskega si- 
stema in delegatskih odnosov. Naš odbor in tudi ostala telesa Skupščine ne bodo 
izdelali tako celovite ocene, ker bi po nepotrebnem podvojili delo. 

2. Omenil bom še predloge, ki pomenijo nadaljnje oblikovanje programa 
dela ali pa se nanašajo na prioritete v okviru teh programov. Predlagano je, 
da bi bilo v okviru stališč in sklepov potrebno opredeliti nekatere prioritete. 
Na podlagi ocene naj bi sprejeli določene dopolnilne ukrepe za to, da bi hitreje 
odpravili in presegli neustrezne odnose v razvoju delegatskega in skupščin- 
skega sistema. Ko smo sprejemali sklepe in stališča, smo precej časa razprav- 
ljali o tem, ali je mogoče vrstni red nalog opredeliti ob sprejemu programov. 
Menili smo-, da to ni mogoče, saj gre za vsa tista temeljna vprašanja, ki se 
morajo v procesu uveljavljanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov 
neprestano razvijati in stalno razreševati. Mogoče bi vendarle vključili novo 
pobudo, če gre za vprašanja, katerim bi kazalo dati večjo težo in poudarek. 
Mislili smo, da je taka prioriteta že vpogled v določene segmente problemov. 
Najprej smo bolj podrobno obravnavah vprašanje delovanja delegatskih skupin 
in konferenc delegacij občinskih zborov, ki je prioritetna naloga pri doseda- 
njem uveljavljanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov. Verjetno bi 
na osnovi tega predloga kazalo, da bi dali prednost pri vključevanju v dnevne 
rede najbolj kočljivim vprašanjem, od reševanja katerih je v veliki meri 
odvisna hitrejša realizacija sprejetih sklepov in stališč Skupščine. 

Delegat iz Novega mesta nas je opozoril na vprašanje razmejitve odnosov 
med družbenopolitičnim zborom in družbenopolitičnimi organizacijami. Na 
ravni Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije je tekla že večkrat 
razprava o tem vprašanju, zlasti ob sprejemanju statuta Socialistične zveze. 
Zato smo v precejšnji meri že razvili te delegatske odnose, čeprav se strinjam, 
da ne v celoti. Tu so še določene vrzeli. Zato se mi zdi prav, da se ta pobuda 
sprejme. Veliko manj razviti so ti odnosi v občinskih družbenopolitičnih zborih, 
ne glede na to, da so že bili seminarji s predsedniki občinskih konferenc Socia- 
listične zveze, kjer so se ti odnosi opredeljevali. Vendar menim, da je osnovni 
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problem v tem, da družbenopolitične organizacije premalo vključujejo delegacije 
in delegate v svoje delo, v delo svojih delovnih teles in v delovanje izvršilnih 
in drugih organov političnih organizacij. Na drugi strani se čuti premajhna 
povezanost zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti na ravni občin, 
da bi vrsto vprašanj, iniciativ, razprav, ki tečejo v družbenopolitičnih organi- 
zacijah, sprejeli kot iniciativo za razpravo na sejah svojih zborov. 

Naj omenim, da so vprašanja, ki so na dnevnih redih Zveze sindikatov in 
Socialistične zveze, dostikrat zelo pomembna z družbenoekonomskega in druž- 
benopolitičnega vidika. Taka vprašanja bi lahko družbenopolitični zbori ob- 
činskih skupščin sprejeli kot pobudo za razpravo na svojih sejah. Tudi tako bi 
povezanost delovanja družbenopolitičnih organizacij prišla bolj do izraza. 

Kar zadeva programe dela, smo proučili današnjo pobudo, ki ni bila spro- 
žena prvič. Mislim, da je prav, da jo ponovno proučimo. Ugotoviti moramo, 
ali se lahko na ravni republike enotno dogovarjamo, katera so tista vsebinska 
vprašanja, pri katerih naj bi obvezno zasedah posamezni zbori ah občinske 
skupščine kot konference delegacij in opredeljevali smernice ter stališča za 
delegacije. 

Menili smo, da je to suverena ustavna funkcija temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti in tudi občine. Ni nujno, da se morajo v vseh občinah 
zanimati za iste točke dnevnih redov zborov. Menim, da teh vprašanj ne bi 
kazalo poenotiti. 

Glede faz odločanja menim, da je poslovnik republiške skupščine te faze 
opredelil zelo jasno. Najprej bodo obdelali to vprašanje poslovniki posameznih 
zborov. Ugotovljeno pa je, da kasnimo pri sprejemanju poslovnikov v občin- 
skih skupščinah in se zaradi tega pojavljajo določene nejasnosti. 

Mislim, da je sprejemljiv predlog glede odgovornosti upravnih in izvršilnih 
organov in faz vključevanja posameznih subjektov v javno razpravo in od- 
ločanje. 

V imenu Odbora se zahvaljujem za vse pripombe, ki so bile danes izrečene, 
ker predstavljajo delovno zasnovo za takojšnjo razpravo v Odboru. Menim, da 
kljub aktiviranju na republiški in občinski ravni in pripravi ocen ter analiz 
ne bomo dosegli vsebinskih premikov v realizaciji delegatskih odnosov in dele- 
gatskih razmerij, kolikor ne bomo te ocene prenesli neposredno na temeljno 
raven. 

Po vseh dosedanjih ocenah imamo zelo koristne analize in ocene na 
republiški in občinskih ravneh. Vendar s takimi ocenami nismo dovolj posegli 
v temeljno raven, v krajevno skupnost, v temeljno organizacijo združenega dela 
in v samoupravne interesne skupnosti. 

Mislim, da pomenijo nekateri vsebinski premiki nadaljnji razvoj samo- 
upravnih socialističnih odnosov in delegatskih odnosov. Predvsem je to ne- 
posredna politična in samoupravna akcija na temeljni ravni. Prav bi bilo, da 
bi tudi v današnji razpravi dah predlog, da se stalno spremlja, analizira in 
konkretno ukrepa glede na probleme in ovire, ki so lahko objektivne narave, 
včasih pa tudi subjektivne oziroma tudi pohtične narave. Take ovire vplivajo 
na hitrejšo ustavno preobrazbo in tudi na razvoj delegatskih in samoupravnih 
odnosov. Zato je treba voditi samoupravno in politično bitko neposredno na 
temeljni ravni naše družbene in samoupravne organiziranosti. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Ugotavljam, da ne želi nihče. 
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Kot sem v uvodnih besedah že povedal, smo danes opravili le del analize 
oziroma analizirali smo le del problematike celotnega področja delegatskih 
razmerij. Pripravljajo se analize, ki bodo prikazale povezanost delegatskih 
odnosov v temeljnih organizacijah združenega dela. To bo tudi analiza delegat- 
skega sistema in delovanja samoupravnih interesnih skupnosti. Zato bodo 
današnje pobude, ki so bile dane v razpravi, pomoč pri izdelavi analiz, ki se 
pripravljajo. 

Osebno mislim, da so zahteve, ki jih je dala v svoji razpravi delegatka 
30. okoliša glede krajših in bolj izčrpnih gradiv, deležne podpore vseh dele- 
gatov. Lahko ugotovimo, da je tudi današnja razprava sestavni del razprave 
o tem gradivu. 

Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
Zbor združenega dela sprejema poročilo o izvajanju priporočil in sklepov 

Skupščine SR Slovenije o delovanju delegatskega sistema in delegatskih odno- 
sov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skup- 
ščinah in Skupščini SR Slovenije, poročilo o aktualnih vprašanjih obveščanja 
v delegatskem sistemu in informativno-dokumentacijskih centrih ter uvodno 
obrazložitev. 

Zbor ugotavlja, da so priporočila in sklepi, ki so jih zbori Skupščine SR 
Slovenije sprejeli v aprilu leta 1975, kljub določenim premikom, še vedno 
aktualni in da tudi danes pomenijo idej no-politično usmeritev pri reševanju 
problemov in, vprašanj s področja delegatskega sistema in delegatskih odnosov. 
Zato zbor poudarja, naj delegacije temeljnih organizacij združenega dela, kra- 
jevnih skupnosti in drugih temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
konferenc delegacij, občinske skupščine in Skupščina SR Slovenije ter družbeno- 
politične organizacije še dosledneje skrbijo za uresničevanje sprejetih priporočil 
in sklepov, spremljajo njihovo izvajanje in aktualno reševanje nastale pro- 
blematike. 

Da bi bilo mogoče analizirati te naloge, naj vsi odgovorni subjekti, od 
temeljnih delegacij do Skupščine SR Slovenije, upoštevajoč dosedanje ugoto- 
vitve in dosežena spoznanja, analizirajo svoje delo in vlogo, ugotovijo zlasti 
vzroke za težave in slabosti pri uveljavljanju delegatskih razmerij ter se dogo- 
vorijo za ustrezne ukrepe. 

V samoupravnih splošnih aktih temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, v občinskih statutih, poslovnikih občinskih skupščin in njihovih 
zborov in v drugih aktih je treba čimbolj popolno in konkretno opredeliti 
odnose med temeljnimi delegacijami, skupinami delegatov za pošiljanje dele- 
gatov v zbore republiške skupščine ter občinskimi skupščinami kot konfe- 
rencami delegacij. Tako opredeljeni odnosi bodo prav gotovo pripomogli k 
temu, da se bodo interesi delovnih ljudi in občanov še bolj kot doslej odražali 
v odločitvah, sprejetih v skupščinah družbenopohtičnih skupnosti, kar je pogla- 
vitni cilj uveljavljanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov. 

Zbor se zavzema za uresničevanje neposrednih nalog na področju ob- 
veščanja v delegatskem sistemu, pri čemer še posebej podpira ustanavljanje 
informacijsko-dokumentacijskih centrov povsod tam, kjer se bo za to pokazala 
potreba in kjer bodo za njihovo ustanovitev izpolnjeni potrebni pogoji. 

Ali se strinjate s takšnim sklepom? Ima kdo kakšno pripombo? Ugotavljam, 
da ni pripomb. 
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Dajem sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (113 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 4. točko dnev- 
nega reda, to je na obravnavo operativnega načrta nadaljnjega dela za 
pripravo in sprejetje družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od 1976—1980, 
ki ga je predložil v obravnavo Skupščini SR Slovenije Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, in program aktivnosti pri izdelavi srednjeročnih planov za 
obdobje 1976—1980, ki ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovariša Zdravka Praznika, direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje. Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh 
zborov. Gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomski razvoj, ki je dal 
poročilo. Poročilo ste prejeli. 

Prejeli ste tudi popravek programov aktivnosti pri izdelavi srednjeročnih 
planov za obdobje 1976—1980. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ali želi besedo predstavnik Odbora? 
Ker ne želi nihče razpravljati, potem lahko zaključim razpravo. Predlagam, 
da sprejmemo naslednji sklep: 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije se strinja z operativnim 
načrtom nadaljnjega dela za pripravo in sprejetje družbenega načrta Jugoslavije 
za obdobje od 1976—1980 in s programom aktivnosti pri izdelavi srednjeročnih 
planov za obdobje 1976—1980. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 5. točko dnevne- 
ga reda, to je na informacijo o nekaterih problemih pri odpravljanju po- 
sledic potresa na Kozjanskem. 

To informacijo je, gledano z vidika vlog in pritožb občanov Skupščini SR 
Slovenije, predložila v obravnavo Komisija za vloge in pritožbe Skupščine 
SR Slovenije. Poročilo o solidarnostni akciji za odpravo posledic potresa na 
Kozjanskem pa je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Komisija za 
vloge in pritožbe je določila za svojega predstavnika tovariša Staneta Vilarja, 
predsednika Komisije. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je k tej točki do- 
ločil za svojega predstavnika Borisa Mikoša, člana Izvršnega sveta in repu- 
bliškega sekretarja za urbanizem. 

Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, ki je dal 
poročilo, Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega 
zbora in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo. Poročili ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Ah želi predlagatelj oziroma predstavnik Izvršnega 
sveta še kaj ustno dodati? Prosim! Besedo ima tovariš Stane Vilar, predsednik 
Komisije za vloge in pritožbe! 

Stane Vilar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Kljub 
temu, da ste dobili to uvodno mnenje, menim, da je potrebno, da se del tega 
mnenja prebere: 
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Poročilo Republiškega koordinacijskega odbora za odpravo posledic potresa 
na Kozjanskem in informacija Komisije za vloge in pritožbe Skupščine SR 
Slovenije nam nudita možnost, da približno leto in pol po potresu, ki je dne 
20. 6. 1974 prizadel Kozjansko, ponovno kritično in objektivno spregovorimo 
o nekaterih vprašanjih v zvezi s tem potresom. Nujno je, da se pri tem osredo- 
točimo' na nekatera osrednja in še vedno aktualna vprašanja, zlasti na to, kakšno 
je sedanje stanje na potresnem območju, kakšen je obseg sedanje solidar- 
nostne pomoči in kakšni so njeni rezultati. 

Spregovoriti je treba tudi o potrebi nadaljnje pomoči prizadetim v tem 
območju. Ne bo odveč, če se po tej največji naravni nesreči v Sloveniji v tem 
stoletju tudi vprašamo, ali smo storili vse, da bi bila družbena akcija za od- 
pravo posledic potresa čim bolj organizirana in učinkovita. Vse te probleme 
v obeh poročilih načenjamo, zato da bi- se prepričali o nujnosti nadaljnje 
družbene pomoči na potresnem območju in da bi ob analizah sedanjega pristopa 
k odpravljanju posledic potresa izluščili nekatere koristne napotke za reševanje 
morebitnih novih naravnih nesreč, tako da bi bila v bodoče družbena akcija 
v takšnih primerih čimbolj učinkovita in organizirana. 

Kljub nekaterim problemom, težavam in slabostim pri odpravljanju po- 
sledic tega potresa, ki jih je ugotovila v svoji informaciji Komisija za vloge 
in pritožbe, Skupščine SR Slovenije, moramo ponovno poudariti, da so bih v 
dosedanji akciji vendarle doseženi pomembni rezultati. 

Delež Republiškega koordinacijskega odbora za odpravo posledic potresa 
ter ostalih, ki so sodelovali pri razvijanju solidarnostne in organizirane opera- 
tivne akcije, je še večji, če upoštevamo, da so se pri svojem delu srečevali 
z obsežno in zapleteno problematiko ter vrsto objektivnih težav. Ne smemo 
namreč prezreti in pozabiti, da je bilo treba pomoč ob potresu organizirati 
v času dopustov, ob pomanjkanju ustreznih strokovnjakov in tudi izkušenj 
ter na nerazvitem območju, z značilno socialno strukturo prebivalstva in z vrsto 
drugih posebnosti. 

V takšnih okoliščinah je bilo težko vedno in pravočasno poiskati pravilne 
in najbolj ustrezne rešitve. Nedvomno je dosti lažje analizirati pristop k po- 
sameznim akcijam in ugotavljati slabosti eno leto in pol po potresu. Kljub 
temu ni odveč, da se zaradi preventive dotaknemo tudi teh problemov, ki jih 
je v svoji informaciji nakazala Komisija za vloge in pritožbe Skupščine SR 
Slovenije. 

S tem v zvezi ugotavljamo, da se je ob reševanju posledic potresa na 
Kozjanskem pokazala potreba, da bi za takšne ali podobne naravne nesreče 
morali imeti že vnaprej pripravljen mobilizacijski oziroma operativni načrt. 
Ta bi moral vsebovati organizacijsko shemo o organih in telesih, ki naj bi 
sodelovali pri odpravljanju posledic morebitne naravne nesreče, natančno pa 
naj bi opredelil tudi delovna področja ter dolžnost teh organov. Takšen načrt 
bi omogočil, da bi v primeru potrebe pravočasno organizirah in mobilizirali 
ustrezno število strokovnega osebja in služb. Tako bi odpadla marsikatera 
težava, ki je nastala pri odpravljanju posledic tega potresa. 

Izkušnje tega potresa nas tudi opozarjajo na nujnost, da se škoda pri 
naravni nesreči sistematično popiše in ugotovi čim hitreje in kar se da na- 
tančno. Od prvih podatkov o višini škode je namreč odvisno, kakšen obseg bo 
imela solidarnostna akcija in za kakšne oblike družbene pomoči se bomo 
opredelili. Taki podatki so pomembni tudi zaradi tega, ker je med drugim 
od njih odvisno, ali bomo posledice naravne nesreče reševali na občinski, 
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republiški ali celo na zvezni ravni. O nujnosti takšnega ugotavljanja škode 
pa nas prepričuje tudi dejstvo, da utegne dolgotrajen postopek ugotavljanja 
škode in s tem v zvezi naknadno in nenehno povečevanje prvotnih podatkov 
o škodi pri občanih in delovnih ljudeh, ki sodelujejo v solidarnostni akciji, 
vzbuditi občutke o neracionalnem trošenju sredstev, ne redko pa tudi pomisleke, 
da prizadeto območje želi zbrati več sredstev, kot je to potrebno. Čeprav je 
bil postopek o ugotavljanju škode po tem potresu dolgotrajen, slednjega vse- 
kakor ni mogoče trditi za Kozjansko, saj so razpoložljivi podatki o škodi realni, 
glede uporabe do sedaj zbranih sredstev pa Služba družbenega knjigovodstva 
ni ugotovila praktično nobene nepravilnosti. 

V omenjeni informaciji in poročilu je poudarjen kot osrednji in najbolj 
pereč problem zbiranje in priliv sredstev za odpravo posledic potresa, saj pre- 
težna večina ugotovljenih težav in problemov izvira prav od tod. Ugotavljamo 
namreč, da sredstva ne dotekajo v dogovorjenem obsegu in rokih. Dejstvo je 
tudi, da v do sedaj ugotovljenem obsegu ne zadoščajo niti za pokritje najnuj- 
nejše škode. To pomeni, da sedanja družbena akcija ni bila dovolj hitra in 
učinkovita. V okrepitev teh trditev povzemamo nekatere podatke iz poročila 
Republiškega koordinacijskega odbora za odpravo posledic potresa: 

Pri ugotavljanju obsega te naravne nesreče je bilo preverjenih skupno 
6774 objektov. Od tega je bilo uničenih ah poškodovanih 3314 stanovanjskih 
objektov v zasebnem in družbenem sektorju, ki so -bih razvrščeni v III. in IV. 
kategorijo, kar pomeni, da bivanje v njih ne bi bilo mogoče ah bi bilo nevarno. 
Manjše poškodbe so bile na 2949 stanovanjskih in gospodarskih objektih, po- 
škodovanih ali uničenih pa je bilo precej drugih objektov, kot so šole, kmetijski 
gospodarski objekti v družbeni lastnini, zdravstvene postaje, domovi za osta- 
rele, gasilski domovi, poslopja krajevnih uradov, kulturno-zgodovinski spo- 
meniki in drugi. 

Po podatkih iz preteklega leta je bila skupna škoda ocenjena na približno 
1280 milijonov dinarjev. Do 31. 12. 1975 je bilo s skupno družbeno akcijo zbranih 
243 milijonov 80 tisoč 360 dinarjev. Pri tem je treba poudariti, da gre za pro- 
stovoljno zbrana sredstva, kjer obsega in dinamike dotoka dostikrat ni bilo 
mogoče predvideti vnaprej. To je ogrožalo in onemogočalo realizacijo programov 
obnove in sanacije. Glede na takšen obseg škode in zbranih sredstev prav nič 
ne preseneča ugotovitev, da so doslej doseženi rezultati skromni in zaskrblju- 
joči. Ce bomo nadaljevali s takšnim tempom, bomo posledice tega potresa 
odpravili čez 5 ali več let, kar je v nasprotju s potrebo, da se pretežni del 
pomoči dodeli v letih 1976 in 1977. 

Ob pregledu podatkov o obsegu in rezultatih dosedanje družbene pomoči 
vidimo, da je bila doslej odpravljena le 1/3 skupne škode. Od 1598 hiš, razvr- 
ščenih v III. in IV. kategorijo, je vseljivih 77 hiš, čeprav pretežno še niso kon- 
čane. V obnovi ali gradnji je trenutno še 435 objektov, kar pomeni, da je do 
sedaj od skupno 3314 objektov že saniranih ah v obnovi le 774 objektov. O 
skromnosti dosedanje družbene pomoči pričajo tudi podatki, da je doslej iz 
zbranih sredstev dobila kredite le 1/3 oškodovancev III. in IV. kategorije, medtem 
ko tisti, ki so bih razvrščeni v I. ali II. kategorijo, zaradi pomanjkanja denarja 
niso bih deležni nobene pomoči. Če odmislimo osem zgrajenih šol, velja po- 
dobna ugotovitev tudi za družbene kmetijsko-gospodarske in kulturne objekte, 
zdravstveni dom in drugo. 

Sedaj veljavni dogovori in ukrepi za zagotavljanje materialne pomoči ne 
jamčijo, da se bo takšno stanje učinkovito spremenilo v prid razvoja potresne- 
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ga območja. Družbeni dogovor, ki je bil podpisan na podlagi zakona o obli- 
kovanju sredstev solidarnosti z več kot 6-mesečno zamudo, sicer zagotavlja v 
mesecu februarju letos 70 milijonov dinarjev, do 15. aprila 1976 po sprejetih 
zaključnih računih pa še nadaljnjih 25 milijonov dinarjev. Vendar moramo 
upoštevati, da bodo ta sredstva porabljena za odplačilo kreditov in še nepo- 
ravnanih obveznosti pri šolskih objektih, tako da novi sanacijski posegi s 
temi sredstvi ne bodo mogoči. 

Ce k navedeni obliki družbene pomoči dodamo še samoupravni sporazum 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti v Sloveniji, ki bodo v letu 1975 in 1976 
dale potresnemu območju dolgoročno posojilo v višini 105 milijonov dinarjev, 
smo izčrpali do sedaj vse dogovorjene oblike zbiranja sredstev. Očitno je torej, 
da pomoč družbe ob takšnem stanju ne more ostati v sedanjih okvirih, saj z 
dosedanjo družbeno akcijo zbrana sredstva ne zadoščajo in bo za odpravo po- 
sledic potresa potrebno zagotoviti znatno večja sredstva. Zato se je treba za- 
vzemati, da se postopno, vendar dovolj hitro, zagotovi nadaljnja materialna po- 
moč, ki naj bi bila v okviru sanacijskega programa realizirana v letih 1976 
in 1977. Ob tem seveda ni treba posebej poudariti, da je v tej akciji vključena 
zahteva, da prizadeto območje z lastnimi silami ter z racionalno porabo sred- 
stev tudi samo prispeva tehten delež pri odpravljanju posledic potresa. V okvi- 
ru teh ciljev vsekakor kaže odločno podpreti predloge Republiškega koordina- 
cijskega odbora glede nadaljnje zagotovitve sredstev: 

1. Nujno bi bilo potrebno sprejeti politični dogovor, da se podpisniki druž- 
benega dogovora, sklenjenega v smislu zakona o oblikovanju sredstev solidar- 
nosti, dogovorijo, da se tako kot v letu 1975 tudi v letošnjem letu izloči 75°/o 
od skupno zbranih sredstev za odpravljanje posledic potresa, to je predvidoma 
100 milijonov. Sprejeti je torej treba sklep o nadaljevanju pomoči iz sredstev, 
zbranih po navedenem zakonu. 

2. Glede na to, da vsa ta sredstva za korenito spremembo znanega stanja 
ne bodo zadoščala, bi bilo potrebno s posebnim zakonom zagotoviti namensko 
zbiranje sredstev za odpravo posledic tega potresa. Občinski skupščini priza- 
detih občin Šmarje in Šentjur naj bi prej v sodelovanju s Skupščino SR Slo- 
venije sprejeli akcijski program obnove, v katerem bi objektivno predvideli in 
določili višino sredstev, ki so še potrebna, upoštevajoč pri tem tudi lastno ude- 
ležbo prizadetega območja. 

Za izvedbo tega programa pa naj bi bil nato sprejet omenjeni zakon, 
ki bi zagotavljal zbiranje sredstev v obsegu dogovorjene pomoči, z omejitvijo, 
da naj bi ta pomoč trajala največ 2 leti. 

V marcu ali aprilu 1976 naj bi prenehala obveznost Socialistične republike 
Slovenije po zakonu o prispevku federacije pri obnovi Bosanske Krajine. Tako 
bi lahko sredstva, ki jih je doslej prispevala republika Slovenija za Bosansko 
Krajino, preusmerili v enakem ali pa tudi v nekoliko zmanjšanem obsegu na 
potresno območje Kozjanskega. Takšna rešitev naj bi ustrezala splošnim druž- 
benim prizadevanjem, da se obveznosti gospodarstva ne povečujejo. 

Ob predlaganih ukrepih, za katere se zavzemamo, je potrebno hkrati opo- 
zoriti tudi na nujnost, da mora prizadeto območje tudi samo tvorno sodelovati 
v okviru lastnih ekonomskih možnosti: še nadalje pa je treba vzbujati in krepiti 
zavest o solidarnosti v vseh tistih delovnih organizacijah, samoupravnih in 
drugih skupnostih, ki so tako ah drugače povezane s potresnim območjem in 
njegovim prebivalstvom. 
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Predlagani ukrepi bi bili primerni in koristni iz več razlogov: Vedeti mo- 
ramo, da bi takšna družbena pomoč omogočila zagotovitev osnovnih življenj- 
skih pogojev precejšnjemu delu prebivalstva na Kozjanskem, poleg tega pa bi 
bila tudi v skladu z družbenim prizadevanjem za pomoč nerazvitim območjem 
in za enakomeren razvoj Slovenije, ne nazadnje pa bi tudi prispevala h gospo- 
darskemu in družbenemu razvoju tega nerazvitega območja, da bi kasneje tudi 
samo lahko prevzelo bremena družbenih obveznosti. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Prosim! Besedo ima delegat Miroslav Brečko, gospodarsko področje 
32. okoliš! 

Miroslav Brečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Skupina delegatov 32. okoliša je na svoji seji dne 17. 2. 1976 obravnavala 
poročilo o solidarnostni akciji za odpravo posledic potresa na Kozjanskem in 
informacijo o nekaterih problemih pri odpravljanju posledic potresa na Koz- 
janskem ter po koordinacijski seji delegatov ljubljanskih občin, ki je bila 
23. 2. 1976, v dogovoru z delegati 33. okoliša občine Ljubljana Vič-Rudnik 
sprejela sklep, da sodelujemo v razpravi o tej točki dnevnega reda na seji 
Zbora združenega dela. 

... kot leto in P01 minil° od 20. 6. 1974, ko je bil potres. Natančna 
višina škode, ki je nastala, še ni bila objavljena. Imamo samo ugibanja o višini 
škode. Prva ocena o ugotovljeni škodi, ki je temeljila na prijavah škode, je bila 
površna in nepopolna. Skoda je bila po teh podatkih približno 680 milijonov 
dinarjev. Številne kasnejše prijave in pritožbe so to pomanjkljivost potrdile. 

Po drugem roku za prijavo škode, ki je bil 31. 12. 1974, je bila škoda oce- 
njena na 910 milijonov dinarjev, danes pa je ocenjena škoda na 1280 milijonov 
dinarjev. V poročilih in razpravi, ki je bila v Skupščini SR Slovenije junija 
1975, smo slišali poročilo o raznih težavah pri ugotavljanju škode in tudi o tem, 
kako smo se lotili zbiranja sredstev za odpravo posledic. Res so bile pobude 
in pozivi za solidarnostne akcije delovnih ljudi sprejeti že kmalu po potresu. 
Tako smo zbrali v prvem krogu solidarnosti pomoč v višini 89 294 000 dinarjev, 
po drugem krogu pa so narasla ta sredstva na 169 170 000 dinarjev ter sredstva 
drugih republik na 916 000 dinarjev. Skupaj je bilo zbranih do lanskega zase- 
danja Skupščine SR Slovenije 214 milijonov 91 tisoč dinarjev. 

To pa je le 1/6 sredstev od sedanje ocene škode. Ta solidarnostno zbrana 
sredstva so bila dokaj hitro in uspešno usmerjena in so tako preprečila še 
večjo škodo spričo bližajoče se zime. Vendar je bilo tudi očitno, da solidarnost- 
no zbrana sredstva ne bodo mogla kriti vse nastale škode. Kljub ugotovitvam, 
ki so bile navedene v gradivu za sejo zborov v juniju 1975, in kljub sklepom 
ki smo jih tedaj sprejeli, se v preteklem letu nismo resno lotili pospešenega 
reševanja in hitrejšega odpravljanja nastale škode. To dokazuje tudi dejstvo, 
da je bilo zbranih sredstev v II. polletju leta 1975 le še okoli 36 milijonov dinar- 
jev, kakor tudi številne pritožbe občanov, naslovljene na republiško komisijo 
za vloge in pritožbe ah na biro za tehnično pomoč. Z zakonom o zbiranju in 
oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravo elementarnih nesreč, ki smo ga 
sprejeli na 11. seji Zbora združenega dela v letu 1975, smo opustih nadaljnje 
solidarnostno reševanje in odpravo škode misleč, da smo svoje opravili. Vendar 
v resnici tako ne bi smeh delati. Po 3. členu zakona o oblikovanju sredstev so- 
lidarnosti za odpravo elementarnih nesreč bi morali občinske skupščine, Izvrš- 
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ni svet Skupščine SR Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva, Zveza 
sindikatov Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije skleniti družbeni 
dogovor, ki bi prizadetim na Kozjanskem zagotovil 75 % sredstev od sredstev, 
zbranih po tem zakonu. 

Ta družbeni dogovor bi moral biti sklenjen do 6. 5. 1975. To ni bilo uresni- 
čeno. Znano nam je, da je bil ta družbeni dogovor podpisan šele januarja 1976. 
Vprašujem, kje je zavest in odgovornost družbenopolitičnih delavcev v občinah, 
ki so zavlačevale podpis tega družbenega dogovora za več kot šest mesecev. 
Mislim, da je tak postopek za našo socialistično družbo obsojanja vreden. 
Sredstva, ki so bila po tem zakonu solidarnostno zbrana, približno 10 milijonov, 
niso bila usmerjena ljudem, ki so na njih čakali. Tako je nastala dvojna škoda. 
Denar je spričo inflacije manj vreden, saj vemo, da se cene gradbenega mate 
riala in storitev povečujejo letno za približno 30'%, hkrati pa se je nejevolja in 
vznemirjenost prizadetih občanov še stopnjevala; da ne govorim o primerih, 
ko so imeli ljudje odobrene kredite, vendar sredstev niso dobili, da bi plačali 
gradbeni material. Tako je prišlo do težav in tožb trgovskih organizacij proti 
občanom. 

Sredi zime smo in ugotavljamo, da doslej še ni rešeno stanovanjsko vPr£*- 
šanje 2/3 oškodovancev, od družbenih stanovanj pa jih je bilo popravljenih le 
40,0/o. Tako bo pod zasilno streho prezimilo to zimo še nad 1000 druzm. V 201 
primerih še ni bilo ničesar storjenega za odpravo posledic. Hkrati se sprašuje- 
mo ali obstaja možnost za uvedbo davčnih olajšav pri gradbenem mat ena u 
in pri storitvah za objekte, ki se sanirajo iz solidarnostnih sredstev. Iz pred- 
loženega gradiva to ni razvidno. 

Poleg tega do sedaj iz poročil ni razvidna cena za m2 na novo zgrajenih 
objektov. Mnenja smo, da gradbena podjetja v takšni reševalni akciji, kot je 
bila ta, ne bi smela zahtevati komercialne cene z dobički kot na ostalem trgu 
stanovanj. 

Naša nadaljnja naloga je, da zastavimo akcijo, ki bo hitro stekla in s 
katero bomo zagotovili nadaljnja najnujnejša sredstva za čim hitrejšo odpravo 
posledic. 

Strinjamo se z ugotovitvami Koordinacijskega odbora, da sredstev za sa- 
nacijo škode zaradi potresa ne bo mogoče zbrati na solidarnostni osnovi, tem- 
več bo potrebno, da se sredstva za dogovorjeni obseg pomoči zberejo s. poseb- 
nim zakonom, tako da reševanje škode ne bi zavlekli za nadaljnjih pet ah s 
več let. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Ne želi 
nihče več? Prosim! Besedo ima tovariš Boris Mikoš, član Izvršnega sveta m 
sekretar za urbanizem! 

Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši! Bom zelo kratek. Prosim Zbor 
združenega dela, da podpre naše osnovne predloge, ki smo jih dali v poročilu. 
Želimo, da bi v letošnjem in prihodnjem letu sanirah stanje na Kozjanskem na 
način da družbena pomoč iz posebnih virov ne bi bila več potrebna. Ne bi se 
ponovno spuščal v analizo obsega in pomena te pomoči za slovensko gospodar- 
stvo. Naj samo še enkrat ilustriram ves obseg nesreče s podatkoma, da je bi o 
škode za 128 starih mihjard in da je bilo uničenih 3 300 stanovanj.^ e o se- 
štejemo, pomeni, da smo s tem potresom izgubili mesto s približno 
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prebivalci. Taka škoda pa seveda zahteva veliko večja sredstva, kot smo jih 
zbrali v letu in pol na podlagi solidarnosti. Naša dosedanja pomoč znaša pri- 
bližno od i/5 do Ve potrebnih sredstev. Ni potrebno, da bi slovenska družba za- 
gotovila vsa sredstva za obnovo, menimo pa, da bi morala zagotoviti nad po- 
lovico^ oziroma do dve tretjini potrebnih sredstev. To je gospodarsko nerazvito 
območje, ki ima malo lastnih gospodarskih sil, da bi lahko samo pokrilo izpadli 
dohodek in obnovilo, kar je potres uničil. Doslej smo predvsem zagotovili sred- 
stva iz solidarnosti za prezimitev 151 družin. Znano vam je, da je bilo šolstvo 
od vseh družbenih dejavnosti najhuje prizadeto, zato smo najprej reševali nje- 
ga, z ostankom sredstev pa smo začeli obnavljati družbeni in zasebni stano- 
vanjski fond. Zato je ta problem ostal pereč, saj je s tega naslova največ 
pritožb občanov. 

Zato prosim, da Zbor združenega dela podpre naš predlog za družbeno 
pomoč Kozjanskemu, da bi tako družbenopolitični delavci in prizadeti vedeli, 
kaj lahko pričakujemo od naše družbe, in sicer, da zbor sklene: 

1. da se bo pomoč dodeljevala v letošnjem in v naslednjem letu, 
2. da naj se ta pomoč zbere s pomočjo zakona. 

t 1 Pre^agam°' da bl zadržaii isti vir, kakršnega smo doslej imeli za Bani a Luko. Obvezno pomoč Kozjanskemu bi predpisali potem, ko bo prenehala 
obveznost za Banjo Luko, da bi tako dodatno ne obremenjevali gospodarstva. 
Moramo red, da je bila splošna situacija v našem gospodarstvu temeljni razlog, 
da ze v lanskem letu nismo posegli po zakonskem zbiranju sredstev. Menih 
smo, da gospodarstva, ki že tako v svojem velikem delu težko realizira renta- 
bilnost in ustvarja dohodek, ne moremo dodatno obremenjevati, čeprav smo 
seveda zaradi tega zašli na Kozjanskem, v situacijo, ki vam jo je predsednik 
skupščinske komisije dobro opisal. Gre torej za to, da bi se skupščina z današ- 
njim sklepom zavzela za to, da čimprej določimo obseg družbene pomoči, da 

ajanje te pomoči omejimo na dve leti in da jo uresničimo z zakonom na pod- 
agi programa, ki naj bi ga sprejeli obe skupščini na prizadetem območju in h 

kateremu bi dala soglasje Skupščina SR Slovenije. Hvala lepa. 

„ Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? Ne 
zeli mhce? Tovariš Brečko je postavil nekaj vprašanj. Ali- je s temi odgovori za- 
dovoljen? (Da.) 

Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam, da sprej- 
memo naslednji sklep: 

Zbor združenega dela sprejema informacijo Komisije za vloge in pritožbe 
Skupščine SR Slovenije o nekaterih problemih pri odpravljanju posledic potre- 
sa na Kozjanskem, gledano z vidika vlog in pritožb občanov, ter poročilo Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije o solidarnostni akciji za odpravo posle- 
dic potresa na Kozjanskem. 

Zbor združenega dela ugotavlja, da sta predloženi gradivi skupaj s pred- 
logi in zaključki osnova za nadaljnje delo in predlaga, da Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije, Koordinacijski odbor in vsi tisti, ki so že do sedaj sodelovali 
pri odpravi posledic potresa, sprejmejo oziroma predlagajo ustrezne ukrepe za 
dokončno odpravo posledic potresa na Kozjanskem. Urede naj se vsa odprta 
vprašanja, da bo družbena akcija za odpravo posledic sedanje naravne nesreče 
predvsem pa morebitnih novih, čimbolj organizirana, smotrna in učinkovita. 
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Ima kdo kako pripombo k tako oblikovanemu sklepu? Če ne, dajem ta sklep 
na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predloženi sklep sprejet z večino glasov. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 6. točko dnevne- 
ga reda, to je na predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v letu 1976, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Zvonka Draks- 
lerja, pomočnika sekretarja za finance. 

Predlog so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora občin ter 
Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila smo prejeli. Od Zakonodajno- 
pravne komisije smo prejeli tudi dodatno poročilo. 

Danes pa smo prejeli dodatno poročilo Odbora za finance, amandma Izvrš- 
nega sveta k 4. členu in amandma skupine delegatov iz 14. okoliša. Želi besedo 
predstavnik predlagatelja? Prosim! Besedo ima tovariš Zvonko Draksler, po- 
močnik sekretarja za finance. 

Zvonko Draksler: Tovarišice in tovariši delegati! V amandmaju 
Izvršnega sveta k 4. členu je strojepisna napaka, ki ima pa vsebinski pomen. 
Beseda »gospodarstvo« se mora glasiti »gozdarstvo«, kar iz besedila in obraz- 
ložitve nedvomno izhaja, To je očitno strojepisna napaka in to je treba popra- 
viti, ker ima lahto drugačen pomen. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Začenjam razpravo. Kdo želi raz- 
pravljati? Ne želi nihče razpravljati? Prosim! Besedo ima tovariš Gojmir Vizovi- 
šek, gospodarsko področje, 13. okoliši 

Gojmir Vizovišek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za gospodarsko področje iz 13. okoliša me je pooblastila, 
da povem nekaj mnenj in razmišljanj v zvezi s tem predlogom zakona. 

Pred nami je predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olaj- 
šav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v 
Letu 1976. Ta dokument smo vsi v združenem delu z zanimanjem pričakovali. 
Upravičeno smo pričakovali ukrepe, ki bi na področju davčnih stopenj prinesli 
določene spremembe, ki bi razbremenile predvsem organizacije združenega 
dela, istočasno pa vnesle več jasnosti pri opredeljevanju posameznih postavk. 
Gre torej za dokument, ki je za delovanje organizacij združenega dela velikega 
pomena. Ugotoviti pa moramo, da nas je predlagatelj zakona ponovno razoča- 
ral, in sicer s treh vidikov: 

1. Predlagatelj želi, da obravnavamo zakon po skrajšanem postopku. Tega 
sicer še nismo slišali, ampak mislim, da je to točno. Izpuščena naj bi bila faza 
osnutka. 

2. Dokument je izključno finančne narave in zahteva sodelovanje strokov- 
njakov s tega področja. To pa sedaj v večini organizacij združenega dela in 
temeljnih organizacij združenega dela ni bilo možno, saj so vsi njihovi napori 
usmerjeni k izdelavi zaključnih računov. Pri njih je angažiran ves finančni in 
vodilni kader. To okoliščino bi moral upoštevati tudi predlagatelj. 
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3. Predlagatelj nas je razočaral s svojo širokogrudnostjo, ko je predlagal 
znižanje davčne stopnje za en odstotek. 

Tovarišice in tovariši! Kljub obilici drugega dela in kljub časovni stiski, 
v kateri se nahaja večina delovnih organizacij, smo ta dokument kritično 
obravnavali v skupini delegatov in v delegacijah delovnih organizacij in skupaj 
s strokovnimi sodelavci ocenili naslednje vidike: 

Imamo veljavne davčne obveznosti, ki so bile predpisane z zakonom, ob- 
veznosti, ki izvirajo iz sprejetih in podpisanih družbenih dogovorov in samo- 
upravnih sporazumov in pa obveznosti, ki naj bi jih organizacije združenega 
dela sprejele na osnovi samoupravnih sporazumov, ki so v fazi sprejemanja in 
podpisovanja. 

Rezultati njihove analize, ki sicer ni bila izdelana v širokem krogu stro- 
kovnjakov, temveč le bolj bežno, so naslednji: Davčne stopnje so se v letu 
1975 povečale. Stopnja posojila za investicije v gospodarstvu od 1,6 na 3,2%; 
stopnja energije od 16 na 24%, stopnja odplačil za investicije od 3,2 na 4,8 %. 
Zadnjega povečanja tu ne bi upošteval, ker so osnove različne. 

V lanskem letu so se pojavile še naslednje nove obremenitve dohodka te- 
meljnih organizacij: prispevek solidarnosti v višini 0,3 %, posojilo za ceste 
v višini 4*% in posojilo za manjkajoča sredstva pri gradnji elektroenergetskih 
objektov v višini 2,4%. Sprejet je bil samoupravni sporazum o pokrivanju 
izgube v elektrogospodarstvu v višini 3 % obremenitve dohodka in 9 % pri- 
spevek od vrednosti porabljene elektroenergije. V pripravi pa je kopica novih 
samoupravnih sporazumov, ki nas bodo tudi obremenili. Naj nekatere omenim. 
Sporazum za pokrivanje izgube v železnici v višini 3,7 %, dalje za Luko Koper 
v višini 0,5%, za investicije v železnico v višini 3,2 % in za pokrivanje stroškov 
krajevnih skupnosti v višini 0,3%. Če povzamemo vse to, ugotovimo, da so se 
lani zakonske obveznosti povečale za 1,6%, da so se pojavile nove zakonske 
obveznosti v skupni stopnji 6,7%, da so se pojavili novi samoupravni sporazu- 
mi in da so v pripravi in sprejemanju samoupravni sporazumi, ki skupaj da- 
jejo postavko 7,5 % od ustvarjenega dohodka temeljne organizacije. 

Skupno zvišanje s povečanimi sedanjimi stopnjami in z novimi samouprav- 
nimi sporazumi bo znašalo približno 19%. 

Naj mi bo oproščeno, če nismo zajeli vsega, ker kot rečeno strokovne 
službe niso imele časa zaradi preobliče dela pri sestavljanju zaključnih računov, 
da bi lahko to širše obravnavale. Mislim pa, da je takšno stanje že po bežnem 
pregledu nevzdržno. Nevzdržno zato, ker predlagamo znižanje prispevne stopnje 
za en odstotek, ki še zdaleč ne pokriva vseh novih in povečanih prispevnih 
stopenj. Vsiljuje pa se vprašanje, ali so sestavljalci tega dokumenta upoštevali 
tudi resolucijo o skupni politiki družbenoekonomskega razvoja v republiki in 
v zvezi, predvsem tisti njun skupni del, ki govori o tem, da je treba gospodar- 
stvo razbremeniti, da mu bomo na ta način omogočili večjo' reproduktivno spo- 
sobnost, omogočili zbiranje sredstev za uvajanje modernejše tehnologije, odpi- 
ranje novih delovnih mest, omogočili dvig produktivnosti in tako dalje. 

Ce k vsemu temu prištejemo še obveznosti, o katerih se dogovarjamo na 
občinskih ravneh, katerih pa namenoma nisem želel omeniti, ker je njihova 
osnova drugačna, to je bruto osebni dohodek, je po mnenju skupine vse to 
dovolj tehten razlog, da se zakon obravnava po rednem postopku. Tudi obre- 
menitev bruto osebnega dohodka sproži obremenjenost posameznih delovnih 
organizacij. Tiste, ki imajo večje število zaposlenih, so bolj obremenjene, tiste 
ki imajo manj zaposlenih in ustvarjajo več dohodka, pa jasno niso toliko obre- 



26. seja 79 

menjene. V zaključnih računih za leto 1975 je upoštevana prispevna stopnja 
6,5 %; zaključni računi so pa že izdelani. To se pravi, da za delovne organiza- 
cije to ne predstavlja nekega posebnega interesa, ker je za lansko leto to že 
urejeno. To je dodatni argument, da zakon obravnavamo v vseh fazah in da 
ga temeljito obravnavajo vse temeljne organizacije. Tega doslej niso mogle 
storiti zaradi preobilice drugega dela. Predlagatelj naj prouči predlog za zni- 
žanje davčne stopnje, da bo sprejemljivo za temeljne organizacije združenega 
dela. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Ni nikogar več? 
Prosim, tovariš Draksler! Ugotavljam, da je tovariš delegat Gojmir Vizovišek 
imel pripombe h predlaganemu postopku. 

Zvonko Draksler: Tovarišice in tovariši delegati! Na kratko bom 
pojasnil postopek in skušal odgovoriti na pripombe, ki jih je pravkar omenil 
tovariš delegat. 

Ob koncu lanskega leta je Skupščina razpravljala o predlogu za izdajo za- 
kona. Skupščina je sicer sprejela sklep-, naj predlaga predlagatelj najprej osnu- 
tek in potem predlog. Naslednja seja Skupščine po novem letu je bila 21. janu- 
arja. Predlagatelj v tem kratkem času ni mogel pripraviti osnutka, da bi ga 
lahko Skupščina obravnavala že 21. januarja, tako da bi bili varovani vsi 
roki poslovnika. Zato smo se odločili predlagati dokument, ki bi bil obravnavan 
na februarski seji. Ker pa ni več časa za osnutek, predlagamo predlog zakona. 

So pa še tile razlogi: 
V sistemskem zakonu o davku iz dohodka TOZD je predvideno, da se davč- 

ne stopnje in olajšave predpišejo pred letom, za katerega začne ta zakon 
veljati. To se pravi, da bi moral biti sprejet lansko leto. Ker še nismo poznali 
vseh elementov proračuna in ukrepov naše ekonomske politike, smo predla- 
gali Skupščini poseben zakon o podaljšanju rokov za sprejetje stopenj prispev- 
kov in davkov. S tem zakonom smo podaljšali roke do konca februarja. To se 
pravi, do konca februarja morajo biti sprejeti vsi predpisi, torej tudi ta repu- 
bliški zakon, in vsi občinski dokumenti, ki določajo stopnje davkov. Teh rokov 
ni mogoče več podaljšati, razen če spremenimo omenjeni zakon. 

Res imamo težave s finančnimi kadri. Opozoril bi pa le na to, da pri tem 
zakonu ni novega pristopa. To je v bistvu zakon, ki ga ponavljamo četrto leto, 
pri čemer samo uveljavljamo nekatere nove odbitne postavke. Drugače pa so vse 
njegove osnove iste in jih le v mnogočem poenostavljamo. Ne predpisujemo več 
zneskov za odbitne postavke, ampak se sklicujemo na sporazumne dogovore. 

Glede splošne obremenitve gospodarstva bi opozoril, da je res to, kar je 
dejal delegat, da je še cela kopica drugih obveznosti, vendar mislim, da bi se 
ob tem zakonu težko pogovarjali o vsem obsegu obremenitve. Pri tem zakonu 
smo skušali realizirati resolucije in obljube, ki so bile dane Skupščini v zvezi 
s prenosom obveznosti iz splošne v skupno porabo. Zato smo davčno stopnjo 
znižali za en odstotek. Vprašanje ostaja na drugih področjih, kjer se zdru- 
žujejo sredstva, vendar, kot rečeno, tega sedaj ne moremo razčistiti. Zlasti še, 
ker se ne predlaga noben amandma oziroma noben konkretni ukrep v zvezi s 
sprejetjem tega zakona. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Sprašujem za 
mnenje predstavnika Odbora za finance! Prosim. Besedo ima tovariš Anton 
Jelenko, poročevalec Odbora za finance! 
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AntonJelenko : Tovarišice in tovariši delegati! Odbor za finance Zbo- 
ra združenega dela in Odbor za finance Zbora občin sta na skupni seji 11. febru- 
arja letos, obravnavala predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
za leto 1976, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v 
obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Odbora sta v razpravi glede postopka za sprejem tega zakona ugotovila, 
da je Izvršni svet predložil Skupščini Socialistične republike Slovenije 28. no- 
vembra 1975 predlog za izdajo tega zakona, osnutka zakona pa ni predložil in 
da gre torej za določeno obliko hitrega postopka, ki doslej ni bila v praksi 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, zlasti pa ne po sprejemu novega 
poslovnika Skupščine. Doslej je bilo več primerov, da se je skupaj s predlogom 
za izdajo zakona predložil Skupščini tudi osnutek zakona, s predlogom, da naj 
se prva in druga faza obravnave zakona združita. Posebej pa se je zakon obrav- 
naval v tretji fazi, to je kot zakonski predlog. Odbora pa sta se kljub temu 
strinjala s predloženim postopkom, ker sta menila, da je potrebno upoštevati 
naslednje okolnosti pri obravnavi tega zakona: Do konca decembra 1975 še 
niso bili znani pomembni elementi za sestavo osnutka zakona, zlasti glede višine 
odbitnih postavk in olajšav. Tako je bila sindikalna Usta sprejeta šele 27. de- 
cembra 1975, tekla pa je razprava tudi glede drugih olajšav oziroma oprostitev. 
Zato Izvršni svet ni mogel pravočasno predložiti besedila osnutka zakona za 
januarsko zasedanje zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki je 
bila 21. januarja 1976, ampak ga je predložil šele 30. januarja 1976, ko je pred- 
ložil Skupščini predlog zakona. 

Ce bi Izvršni svet namesto predloga zakona predložil Skupščini SR Slo- 
venije 30. januarja 1976 samo osnutek tega zakona, bi se na ta način zavlekla 
razprava o tem zakonu v drugo polovico marca 1976. Tako pa bi bil prekora- 
čen rok 28. februar, ki je bil sprejet za določitev stopenj in osnov davkov za 
leto 1976. 

Ta rok je določila Skupščina Socialistične republike Slovenije z zakonom 
o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976. V 
svojem poročilu z dne 18. 12. 1975 k predlogu za izdajo tega zakona sta odbora 
dala konkretne predloge stališč, ki naj bi jih po njihovem mnenju upošteval 
Izvršni svet pri oblikovanju besedila osnutka tega zakona. Stališča odborov 
sta potrdila tudi zbora. 

Odbora ugotavljata, da so ta stališča odborov v celoti upoštevana v pred- 
loženem besedilu predloga zakona. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim delegata tovariša Vizoviška, ali še 
vztraja pri svojem predlogu glede postopka! (Da.) Hvala! Predlagam, da preki- 
nemo sejo Zbora združenega dela, da bi med odmorom dobili nove podatke za 
nadaljevanje te točke dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 14.05.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 
Smo pri 16. točki dnevnega reda, ki smo jo prekinili. 

2eli predstavnik Izvršnega sveta še kaj dodati k razpravi o postopku za 
sprejemanje predloga zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav. 
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Besedo ima tovarišica Milica Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za finance! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Gle- 
de samega postopka lahko samo ponovim, kar je že bilo povedano. Neprijetno je, 
da se moramo pred vami opravičevati zaradi tega, ker je v predlogu presko- 
čena ena faza obravnave, še bolj neprijetno pa nam je bilo pripraviti predlog 
ob kopici nejasnih in nedorečenih stvari v času, ko smo pripravljali predlog za 
izdajo tega zakona in ko bi morali kot predlagatelji zadostiti formalni proce- 
duri, to je pripraviti osnutek. Kasneje smo ocenili, da bi obravnava takega 
osnutka pomenila golo formalnost in smo ga zaradi tega raje vzeli iz obravna- 
ve vaših preobseženih dnevnih redov, da vas ne bi obremenjevali še z dodat- 
nimi točkami, ki bi bile na dnevnih redih zgolj zaradi formalnosti. 

Vi veste, da je v januarju in februarju tega leta, tako kot običajno v tem 
letnem času, tekla razprava o mnogih dogovorih, katerih materialne kvantifi- 
kacije dajo osnovo za pripravo predloga zakona, ki ga imate pred seboj. Ce 
bi v januarju, tako kot bi bilo proceduralno potrebno, prišli pred vas z osnut- 
kom zakona, bi v osnutku lahko ponudili rešitve, za katere bi že takrat vedeli 
da so zgolj začasne, zato ker definitivnih ni bilo in nismo vedeli, kakšne bodo. 

Zakon mora biti precizen in jasen; če za kakšen zakon to velja, velja to za 
davčni zakon. Določila v njem morajo povzeti mnoge dogovore, ki jih pa lah- 
ko, ko so ti sklenjeni. Posebej se je v letošnjem letu zavleklo in se še vleče 
dogovarjanje o splošni in skupni porabi. Rezultat čiščenja splošne porabe je 
davčna stopnja. Ne glede na to, da smo vam v predlogu ponudili davčno stop- 
njo, potem ko smo vnaprej potegnili iz dogovorov o skupni in splošni porabi 
nekaj zaključkov v zvezi s kvantifikacijami, za katere menimo, da se ne morejo 
več spremeniti, vam moram povedati, da oba dogovora do danes še nista skle- 
njena. Zaradi datuma, do katerega mora biti sprejet davčni zakon, smo nekatere 
stvari prejudicirah, vendar v tem smislu, kot sem povedala, da računamo in 
ocenjujemo, da se obe kvantifikaciji, o splošni in skupni porabi, ne dasta več 
spreminjati. 

Prav tako v začetku januarja, ko smo pripravljali osnutek zakona, da bi 
zadostili proceduri, sindikalna lista, katere povzetki so tudi vsebovani v tem 
zakonu, še ni bila dokončno sprejeta. Sprejeta je bila sicer v januarju, vendar 
v času, ko bi moral biti osnutek dan v postopek, še ni bila sprejeta. 

Glede na to smo se odločili, da vam predlagamo predlog zakona na tem 
februarskem zasedanju. To je naše opravičilo ali konstatacija določenih dejstev. 
Hkrati bi vas rada opozorila na tole: Ce bi danes prekvalificirali predlog v 
osnutek, čemur ne moremo oporekati, ker ima tak predlog v formalnostih svo- 
jo težo, vas moram opozoriti, da bi v tem primeru morali še danes sprejeti 
neka stališča do davkov. V tem primeru bi morali predlagatelji še med sejo 
pripraviti ustreznejšo rešitev. Najbrž pa ne bomo mogli ponuditi nič drugega, 
kot da se preprosto podaljša veljavnost lanskoletnega zakona še za določeno 
obdobje letošnjega leta. Vi veste, da ni države, ki bi lahko živela brez davkov 
in da je to za vse nas obvezujoče pravilo. 

K vsemu povedanemu lahko dodam še ugotovitev, da je bilo ob pripra- 
vi tega predloga letos neprimerno več predlogov kot katerokoli prejšnje leto. 
Dale so jih posamezne dejavnosti in organizacije združenega dela, in sicer za 
olajšave in oprostitve. Obravnava vseh teh predlogov je vzela ogromno časa. 

6 
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Zahtevala je veliko sej in preračunavanj. Glede na to mislim, da se predloga 
ne da več veliko spremeniti. 

Lahko se sicer spremeni, če bi bila to naša skupna volja, vendar je treba 
imeti pri vsaki obravnavi in pri pričakovanjih po spremembah tega predloga 
pred očmi dejstvo, da je v zakonu o letošnjem proračunu republike določen 
fiksen znesek, ki naj se zagotovi s tem davkom. 

Ta znesek je okvir, v katerega se lahko stlačijo možnosti za pobiranje davka, 
pa tudi možnosti za oprostitve za tega ali za onega predlagatelja. Zunaj tega 
okvira ne more predlagatelj ničesar storiti, če se hkrati Skupščina ne odloči 
za rebalans republiškega proračuna. 

Zato prosim za razumevanje, kajti ni vedno vse od predlagatelja odvisno. 
Dolžan je sestavljati nepopularne davčne zakone, katerih značaja ne more 
spreminjati. Imperativ pri tem zakonu je zbrati iz tega davka toliko in toliko 
milijonov din, ki ste jih določili v proračunu. Proučevanje možnosti v gospodar- 
stvu in davčnih oprostitev so optimalni okvir, v okviru katerega moramo za- 
dostiti potrebam proračuna v določenem znesku. Zato v razpravah, ki smo jih 
imeli in ki bodo še danes, prihajajo v poštev le še morebitni predlogi za olajša- 
ve in odbitne postavke davka. 

Težko je prognozirati v današnjem dinamičnem gospodarstvu in se zato 
sredi leta dostikrat pokaže nerealnost planskih predpostavk. To velja še toliko 
bolj za letošnje leto. Zato naš sekretariat ne more dajati preoptimističnih ocen 
o gibanju dohodka v letošnjem letu v gospodarstvu. Menimo tudi, da smo 
možnost odbitnih postavk in olajšav do maksimuma izčrpali. Sekretariat je iz- 
delal temeljit predračun, ki je bil obravnavan v ustreznih delovnih telesih 
Skupščine in v Izvršnem svetu. Dodanih je bilo še nekaj olajšav, katerih kvan- 
tifikacija pa nima bistvene teže, da bi jim lahko oporekali. O teh bo verjetno 
govoril poročevalec Odbora za finance. 

Glede same stopnje, ki je predlagana, pa ne bi smeli imeti iluzij, da bi jo 
lahko spremenili. Pri tem je treba povedati namreč to, da so po predlagani 
konstrukciji zakona, ki ima zelo razširjen krog upravičencev do odbitnih po- 
stavk in olajšav v primerjavi z lanskim, izčrpane vse možne rezerve. Izčrpana 
je tudi rezerva, ko smo konec lanskega leta ustavili vsa nadaljnja plačila, de- 
nar pa pustili v gospodarstvu. Tudi ta neplačani davek je vključen v' letošnji 
znesek. Zato je bilo možno letos krog upravičencev do odbitnih postavk in 
olajšav bolj razširiti. 

Seveda, če bo inflacija burnejša, se bo nateklo manj sredstev, če pa bo 
nižja, kot ocenjujejo planerji, pa se bo nateklo več sredstev, vendar tega v 
februarju še ne vemo. Ocenjujemo, da bo taka, kot je bila planirana, in na tej 
oceni temelji tudi davčna stopnja. Ce bo drugače, vam bomo predlagali ukrepe. 
Znano pa vam je, da med letom stopenj ni mogoče povečati, lahko jih le zniža- 
mo! Ce bo iz tega naslova sredstev za proračun premalo, bomo morali poiskati 
druge vire. Ce jih bo pa preveč, bomo skladno z razpoloženjem Skupščine 
ustavili nadaljnja plačila ah pa presežena vplačila upoštevali kot akontacijo za 
prihodnje leto. 

Skupščina je lani sprejela postopek, ki ga bomo najbrž tudi letos uporabili, 
če bi se izkazalo, da smo preveč pesimistično ocenjevali. Zal se bojimo, da le- 
tos ne bo tako. Natančno pa nihče od nas ne ve, kako bo. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Gojmir Vizovišek! 
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Gojmir Vizovišek: Dovolite, da ne razpravljam več kot član sku- 
pine delegatov, ampak kot član delovnega kolektiva, ki mu ni vseeno, kaj se 
dogaja s sredstvi, ki jih je ustvaril kolektiv. Gre namreč za ugotovitev, da ni 
predvse msporno vprašanje, kakšen bo postopek sprejemanja tega dokumenta, 
marveč vprašanje stopenj. Navedel sem oceno delovnih ljudi, da je predlagano 
znižanje stopnje premajhno. Z odbitnimi postavkami ne zagotavljamo znižanja 
obveznosti v enaki višini, kakor naraščajo obveznosti iz samoupravnih spora- 
zumov. In če nam danes nekdo> očita, da smo republiški proračun že sprejeli, 
potem moram opozoriti, da ob sprejemanju proračuna republike nismo bili 
seznanjeni z dajatvami, ki so danes pred nami. Ce bi nas bil nekdo takrat ob- 
vestil o dodatnih obremenitvah oziroma o novih stopnjah, ki izvirajo iz samo- 
upravnih sporazumov in družbenih dogovorov, bi verjetno tekla razprava v 
drugo smer. Mislim, da je čas, 'da nekdo pove, do kakšne mere je mogoče go- 
spodarstvo obremeniti, ali pa bo gospodarstvo tisto, ki bo navsezadnje poklek- 
nilo in bomo potem ostali praznih rok vsi, ne samo širša družba, ampak tudi 
delovni kolektivi. To je osnovno vprašanje, ki ga je treba razčistiti. Ce si bo 
vsak odrezal velik kos kruha, bo morda prvo leto še šlo, naslednje pa verjetno 
ne več. Hkrati naj še povem, da takšen način reševanja družbene problematike 
ni spodbuden za takšno delovanje v delovnih organizacijah, da bi ustvarjale 
več dohodka. Vsakdo se bo vprašal, zakaj bi ustvarjal dohodek, ko pa mu 
bo polovica tega dohodka ušla. Tistemu, ki ne bo ustvarjal dohodka, mu ga ne 
bo treba odvajati, tisti pa, ki bo dobro gospodaril, da bi zvečal svojo repro- 
dukcijsko sposobnost, bo dodatno obremenjen. 

Mislim, da je to pomembna zadeva. Govorim v interesu delovnih ljudi, 
ki sprejemajo tudi samoupravne sporazume. Imam namreč to smolo, da sfem 
med tistimi, ki so zadolženi tolmačiti samoupravne sporazume v delovnih 
kolektivih oziroma v delpvnih skupinah. Ni lahko stati pred toliko ljudmi, ki 
te vprašujejo, zakaj pa jaz nimam stola, zakaj pa jaz nimam klešč, zakaj pa 
jaz nimam tega in onega. In mu moraš reči, da zato ne, ker smo morali odvesti 
sredstva drugam. Mislim, da je to stvar, ki je potrebna razmišljanja in pa- 
metnega odločanja. Čeprav je rok tu, bomo verjetno kaj drugega sprejeli, 
nekaj takega, kar bo sprejemljivo za obe strani. Ne moremo pa reči: Rok je tu 
in biti tako postavljeni pred dejstvo glasovati za to, kar je predlagano. Hvala 
lepa., 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Lahko zaključimo in preidemo na odločanje o postopku. Izvršni svet predlaga, 
da obravnavamo zakon kot predlog zakona. Opozorim naj vas, da je Zbor občin 
zakon že sprejel. Glede postopka še to, da smo se zanj opredelili s sprejemom 
dnevnega reda. To samo kot obvestilo. Dajem na glasovanje predlog, da obrav- 
navamo zakon o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški 
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1976 kot pred- 
log zakona. Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (42 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (20 delegatov.) Predlog ni sprejet. 
Torej obravnavamo zakon kot osnutek, 

Nadaljujemo razpravo. Predložene amandmaje bomo obravnavali kot pri- 
pombe. Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo ima tovariš Aleksander Ilič, 
25. okoliš! 
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Aleksander Ilič: Tovarišice in tovariši! Včeraj me je delegacija 
delovne organizacije »To m os« pooblastila, da postavim naslednje vprašanje: 

V dnevnem časopisju smo zasledili, da je v republiški blagajni ostalo od 
lanskoletnega davka na dohodek temeljnih organizacij združenega dela 23,5 
milijarde starih dinarjev. In zaradi tega se bo letošnja stopnja republiškega 
davka na dohodek znižala od 6,5"% na 5,5%. Iz gradiva za današnjo sejo pa 
smo ugotovili, da se bo republiški davek na promet povečal od 6% na 7'%. 
Ali naj s tem razumemo, da se kljub ostanku sredstev 23,5 milijarde starih 
dinarjev v republiški blagajni ne bo zmanjšala obremenitev gospodarstva. 
Naše gospodarstvo je preveč obremenjeno, poleg tega ga včasih pavšalno obre- 
menjujemo. Imamo kup izdatkov, katere bi lahko znižali in tako razbremenili 
gospodarstvo. 

Podatki dokazujejo, da že režemo akumulacijo gospodarstva. Prosil bi, da 
republiški organi o tem trezno razmislijo, če hočemo, da bomo produktivnost, 
rentabilnost in modernizacijo gospodarstva dvignili na ustrezen nivo. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Lahko zaključipn razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje 
naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet, ki naj upošteva predloge, dane v 

poročilih teles in drugih gradivih ter predloge, dane v današiiji razpravi. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (6 delegatov.) 
Ugotavljam, da je predlog z večino glasov sprejet. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 7. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o davkih občanov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Iz- 
vršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič, 
članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Predlog zakona so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora 
občin ter Zakonodaj no-pravna komisija. Vsa poročila smo prejeli. Pričenjam 
razpravo! Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Lahko zaključim raz- 
pravo? Prosim! Besedo ima tovariš Bruno Blažina, gospodarsko področje, 20. 
okoliš —■ Postojna, Cerknica, Sežana! 

Bruno Blažina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija za Zbor občin iz Postojne in delegacija za Zbor združenega dela 
iz 20. okoliša sta na zadnji skupni seji ponovno obravnavali amandmaja k 
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov. 

Sprejeli smo sklep, da vztrajamo pri amandmaju, s čimer želimo opozoriti 
predvsem na naslednje: 

1. Ce ne sprejmemo amandmaja, bo v zakonu določba, za katero poznavalci 
razmer dobro vedo, da je v praksi ne bo mogoče dosledno izvajati. Tako bi 
vnaprej soglašali s tem, da zakona ne bomo dosledno izvajali. 

2. Predlagani rok za prijavo sečnje ni realen za lastnike, saj vemo, da druž- 
bene plane gospodarjenja z gozdovi sprejemamo v marcu in aprilu po široki 
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javni obravnavi zaključnih računov in programov dela na zborih delavcev in 
kmetov v samoupravnih organih in v interesnih skupnostih za gozdarstvo. 
Mar ni potem postavljeni rok 15. februar za prijavo sečenj in za predložitev 
poimenskih seznamov nekaj tisoč lastnikov gozdov, predvidenih koristnikov, 
dovolj zgovoren dokaz za to, da je to določilo iz časov, ko smo hoteli s pred- 
pisovanjem davkov od gozdov prisiliti kmeta na sečnjo. Kmet takrat za sečnjo 
ni imel ekonomske računice, ker je bila cena lesne surovine postavljena admi- 
nistrativno in ne ekonomsko. 

3. Zaradi vseh razlogov, ki jih bodo predlagatelji tega zakona povedali v 
obrambo sedanjega sistema davkov na dohodek iz gozdov, naj opozorim ta 
zbor na to, da smo zaradi tega določila imeli tudi politične probleme in prišlo 
je do nerazpoloženj a kmetov-lastnikov gozdov, da ne govorim o vsem nepo- 
trebnem delu in stroških, ki si jih s tem delamo. 

In ne nazadnje bi moral tudi dopolnjeni zakon o davkih občanov upoštevati 
nove samoupravne odnose na področju gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, 
s katerimi niso zagotovljene samo pravice kmetov lastnikov gozdov. Z novim 
zakonom o gozdovih so zagotovljeni tudi splošni družbeni interesi za realizacijo 
z načrti predvidenega etata. S tem pa bo tudi priliv sredstev od davkov iz go- 
zdov normalno potekal. Za to so dovolj velika garancija samoupravna združenja 
kmetov v obratih za kooperacijo in ne rabimo dodatnega določila v zakonu o 
davkih občanov, ki bi še naprej s silo urejal zadeve, ki jih doslej na tak način 
nismo uspeli urediti. Določila zakona o gozdovih glede prijave sečenj za na- 
slednje leto in plan sečnje seveda nimajo nič skupnega. Ko gre za odločitve 
kmetov o predvidenem etatu, v praksi napoved nikdar ne bo točna. Bo večja ali 
manjša ah je pa sploh ne bo, kajti takšni so praktični pogoji gospodarjenja 
z zasebnimi gozdovi. Zato nima nobenega smisla, da bi še naprej ohranjali 
težave. Poglobljeni samoupravni odnosi in obrati za kooperacijo bodo zagotovili 
družbeni interes za gospodarjenje v teh gozdovih, pa tudi davki iz tega naslova 
bodo redno pritekali brez nepotrebnega dela in jeze vseh prizadetih. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Kdo še želi razpravljati? Prosim! 
Besedo ima tovarišica Rovanova iz Sekretariata za finance! 

Mara Rovan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite, da na kratko pojasnim razloge, zaradi katerih predlagatelj ne more 
sprejeti amandmaja. 

Predlagani 27. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih 
občanov, ki se nanaša na spremembo drugega odstavka 163. člena zakona o 
davkih občanov, pomeni le tehnično uskladitev tega zakona s spremembami 
v načinu ugotavljanja vrednosti lesa po novem zakonu o gozdovih. Sistem 
odmere davka se ob tem ne spreminja. Zadržujemo^ torej sedanjo ureditev, to je, 
da se za odmerno leto za naprej z eno odločbo odmeri kmetu davek iz kmetijstva 
od negozdnih in gozdnih površin. 

Po predloženem amandmaju pa naj bi se spremenil sistem obdavčenja, ko 
naj bi se davek od kmetijstva v obsegu, kolikor se nanaša na dohodek iz gozda, 
v bodoče odmeril po preteku leta za preteklo leto, in to na podlagi posekanih 
količin, in ne za posek določenih količin lesa. Gre torej za pomembno vsebinsko 
spremembo' obdavčenja, ki zahteva podrobnejšo proučitev. To še zlasti, ker 
tudi veljavni sistem omogoča upoštevanje okoliščin oziroma pomanjkljivosti, 
na katere opozarja amandma. Načelo, naj sorazmerno prispeva več tisti, ki 
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ustvarja višji dohodek, je uresničeno tako, da je obdavčenje odvisno od obsega 
za posek določenega lesa. Okoliščina, da bi bilo po določitvi lesne letne koli- 

čine poseka posekanega manj lesa zaradi elementarnih nezgod ah drugih 
izrednih okoliščin, je tudi upoštevana. Zakon izrecno določa, da gozdnogospo- 
darska organizacija o naknadnem poseku obvesti davčno upravo v 15 dneh 
po odkazilu lesa. 

Ce bi menili, da je potrebno presojati primernost veljavnega sistema 
obdavčevanja dohodkov iz gozda, je to vprašanje, ki ga ni mogoče rešiti v tem 
trenutku. Zahteva podrobnejšo proučitev te in še drugih določb zakona o 
davkih občanov. Ker bi bila to sprememba sistema, je treba rešiti vrsto vpra- 
šanj glede ugotovitve doseženega dohodka. To je spremljanje poseka, prijav- 
ljanje posekanih količin, vrednost posekane količine za lastno potrošnjo, potrebe 
gospodarstva, priznavanje stroškov v zvezi s posekom, s spravilom lesa in tako 
dalje. Kajti treba je ugotoviti dejansko doseženi dohodek. S tem so seveda 
povezane določbe o postopku. 

Ob tem želim še pripomniti, da je sedaj veljavni sistem obdavčevanja 
dohodka iz gozda usklađen s sistemom odmere prispevkov za starostno in 
za zdravstveno zavarovanje kmetov. Drugačen sistem bi terjal tudi vzporedne 
spremembe v sistemu odmere teh prispevkov. 

Vse to so torej motivi, zaradi katerih, po mnenju predlagatelja, v tem 
času amandmaja ni mogoče sprejeti. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Ne 
želi nihče več? Lahko zaključim razpravo? 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o amandmajih. Najprej 
bomo glasovali o amandmaju odborov za finance našega zbora in Zbora občin, in 
sicer k 2. -členu. Besedilo drugega odstavka 21. d člena naj se spremeni tako, 
da se glasi: »Davek na dohodek od premičnega premoženja«.. . in tako dalje. 
Amandma je redakcijskega značaja. Prosim za stališče Zakonodajno-pravne 
komisije! 

Stane Boštjančič: Mislim, da je ta amandma vključen v amandma 
Zakonodajno-pravne komisije. 

Anton Jelenko: Da. Ta amandma je vključen v amandma Zakono- 
dajno-pravne komisije k 2. členu. 

Predsednik Štefan Nemec: Ce razumem prav, Izvršni svet podpira 
ta amandma. Nima pa praktične vrednosti, ker je upoštevan v amandmaju 
Zakonodajno-pravne komisije. 

Potem je morda bolje, da najprej glasujemo o amandmajih Zakonodajno- 
pravne komisije k 2., 14. in 18. členu in k preštevilčenemu 20. členu. 

Izvršni svet se z amandmaji strinja. Odbor svoj amandma umika, ker ga je 
v svojem amandmaju upoštevala Komisija. Dajem na glasovanje amandmaje 
Zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za, naj prosim glasuje! (112 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije sprejeti. 
Prehajamo na amandma, ki ga je dala delegacija iz Postojne k 27. členu. 

Delegat ga je v razpravi obrazložil. Amandma imate pred seboj in ga je pod- 
pisalo deset delegatov. Izvršni svet pa se z amandmajem ne strinja, kot je 
bilo to razvidno iz dosedanje razprave. Prosim za mnenje Odbora za finance! 
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Anton Jelen ko: Odbor za finance našega zbora ni dobil uradno 
v obravnavo tega amandmaja. Vseeno pa ga je obravnaval, ko je skupaj z Od- 
borom za finance Zbora občin ponovno obravnaval predlog zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o davkih občanov. Obravnaval je tudi amandma k 27. 
členu, ki je istoveten z amandmajem, ki ste ga danes dobili na klop. 

Odbor je amandma k 27. členu že obravnaval na 29. seji dne 11. februarja 
1976 in sklenil do njega zavzeti stališče, potem ko bodo svoja mnenja posredo- 
vali pristojni davčni organi. Člani Odbora so bili obveščeni, da so pristojni 
davčni organi amandma proučili in da menijo, da ni sprejemljiv. Med davki, 
ki se odmerjajo letno, je tudi davek na dohodek od gozda, ki je odvisen od 
vrednosti odkazanega poseka, ki ga davčnim organom predlože gozdnogospo- 
darske organizacije po davčnih zavezancih. Kot tak služi tudi za odmero za 
prispevke za starostno in invalidsko zavarovanje kmetov. Ker se predlagajo 
nove rešitve, ki globlje posegajo v sistem davkov občanov, jih je treba proučiti 
v okviru novih sistemskih ukrepov na tem področju. Predstavnik predlagatelja 
zakona je Odbor obvestil, da Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije še ni zavzel stališča do tega amandmaja. Člani Odbora so se strinjali 
z mnenjem davčnih organov in se izrekli proti amandmaju. Poročevalca Odbora 
za finance Zbora občin so člani pooblastili, da na seji da soglasje k amandmaju, 
če bi Izvršni svet Skupščine Slovenije z amandmajem, ne glede na mnenja 
davčnih organov, soglašal. 

S stališčem Odbora za finance Zbora občin so se strinjali tudi člani Odbora 
našega zbora. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim za mnenje Zakono- 
dajno-pravne komisije! 

Stane Boštjan čič: Amandma Skupščine občine Postojna k 27. členu 
je obravnavala tudi Zakonodajno-pravna komisija in meni, da je sistemsko 
ustreznejši od rešitve v predlogu za spremembe in dopolnitve tega zakona, 
ker izhaja iz sistema. obdavčitve doseženega dohodka davčnih zavezancev za 
preteklo leto. Rešitev predloga za spremembo in dopolnitev zakona o davkih 
občanov pa temelji na obdavčitvi predvidenega dohodka na podlagi odkazane 
količine lesa za posek za tekoče leto. Odkazane količine lesa pa se mnogokrat 
ne pokrivajo s količino, ki je dejansko posekana, prav tako pa ni mogoče 
vnaprej ugotoviti dohodka, ki ga bo davčni zavezanec dosegel s posekom lesa. 
Poleg tega pa po predlagani rešitvi ni mogoče vnaprej določiti količine poseka- 
nega lesa, ker med letom nastajajo različne okoliščine, ki zahtevajo dodaten 
posek lesa, na primer naravne sečnje, izredne potrebe lastnikov. Zato Komisija 
meni, da je treba upoštevati doseženi dohodek od posekanega lesa, ne pa pred- 
videnega na podlagi odkazanih količin, ki so ob poseku lahko večje ali manjše 
in torej ne ustrezajo resnično doseženemu dohodku. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Torej amandmaja ne pod- 
pirata Izvršni svet in Odbor za finance, podpira pa ga Zakonodajno-pravna 
komisija. Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (5 
delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
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Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič, 
članico Izvršnega sveta in sekretarko za finance. 

Predlog zakona so obravnavali: odbor za finance našega zbora in Zbora 
občin ter Zakonođajno-pravna komisija. Vsa poročila smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati? 
Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks! Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona v našem zboru z večino glasov sprejet. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih 
organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skup- 
nosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1976, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Evo Naglič, čla- 
nico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za pravosodje. 

Predlog odloka so obravnavali: odbora za finance našega zbora in-Zbora 
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Poročila smo prejeli. Začenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati? Zaključujem raz- 
pravo in dajem na glasovanje predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe 
republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbeno- 
političnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in civilnih pravnih 
oseb v SR Sloveniji za leto 1976. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! 
(122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v Velenju, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Marjana Oblaka 
iz Republiškega sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Predlog zakona sta obravnavala Komisija za pravosodje in Zakonodajno- 
pravna komisija. Poročila smo prejeli. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog zakona o ustanovitvi občinskega javnega 
tožilstva v Velenju. Kdor je za, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je soglasno sprejet predlog zakona o ustanovitvi občinskega 
javnega tožilstva v Velenju. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi in dopolnitvi 9. člena zakona o samoupravni stanovanjski 
skupnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Skupščina 
mesta Ljubljana. _ 

Za svojega predstavnika je Skupščina mesta Ljubljana določila Jožeta 
Erjavca, člana Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljana. Izvršni svet je k tej 
točki določil za svojega predstavnika tovariša Borisa Mikoša, člana Izvršnega 
sveta in republiškega sekretarja za urbanizem. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: odbora za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in Zbora občin ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Poročila smo prejeli. Danes smo prejeli tudi mnenje Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Ali želi predstavnik predlagatelja predlog ob- 
razložiti? Besedo ima Jože Erjavec! 

Jože Erjavec: V imenu predlagatelja Skupščine mesta Ljubljana 
sprejemamo stališča Zakonodajno-pravne komisije, odborov, zborov in Izvršnega 
sveta, da se predlog obravnava ob novelaciji zakona o samoupravnih stano- 
vanjskih skupnostih, ki bo še v tem letu. Seveda pričakujemo, da bo naš pred- 
log ustrezno upoštevan. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! S tem je predlog za izdajo 
zakona umaknjen. 

Prehajam na 12. točko dnevnega r e d a, to je na plan raziskovalne 
dejavnosti za leto 1976, ki ga je Skupščini predložila v obravnavo Raziskovalna 
skupnost Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Raziskovalna skupnost Slovenije določila tova- 
rišico dr. Aleksandro Kornhauser, predsednico1 Skupščine Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije. Izvršni svet je k tej točki določil za svojega predstavnika 
dr. Bena Lukmana, pomočnika predsednika Republiškega komiteja za razisko- 
valno dejavnost. Plan Raziskovalne skupnosti za letoi 1976^ je obravnaval 
Odbor za družbenoekonomske odnose, ki je dal poročilo. Poročilo smo prejeli. 
Danes smo prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Prosim! Besedo ima tovarišica dr. Aleksandra Korn- 
hauser, predsednica Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije! 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš predsednik, tovariši de- 
legati ! 

Opravičujem se, ker vas zadržujem ob tej pozni uri. Vendar naj ponovim 
besede, ki sem jih izrekla na seji Zbora občin, da brez močne organizacije in 
podpore organizacij združenega dela in s tem tudi tega zbora našega plana 
uresničiti ne bo mogoče. Zato mi dovolite, da na kratko opozorim na značilnosti 
plana. Prosim za vašo kritično presojo in hkrati, če se boste z njim strinjali, 
tudi za vso aktivno podporo. 

Vsi ste najbrž ugotovili, da plan temelji na družbenem planu Slovenije in 
da upošteva njegove prioritete. Na raziskovalnem področju so te prioritete 
zlasti naslednje: 
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Najprej je tu naš samoupravni sistem, ki ga moramo nadalje izgrajevati. 
Dalje je tu dejstvo, da je raziskovalna dejavnost primarnega gospodarskega 
pomena. Ko smo namreč analizirali programe in sredstva, smo ugotovili, 
da nad tri četrtine sredstev namenjamo raziskavam gospodarskega pomena. 
Zaradi tega so prioritete za področja gospodarstva naslednje: 

Surovine: Pri surovinah zajema plan ne samo primarne surovine v Slo- 
veniji, temveč tud sekundarne, to je odpadne surovine in njihovo predelavo 
iz obeh aspektov — ekonomike in varstva okolja. 

Energetika: Energetiki kot primarni veji gospodarstva posveča raziskovalna 
dejavnost posebno skrb. 

Postopki: Pri postopkih za modernizacijo proizvodnje bi vas zlasti opozorila 
na usmeritev raziskovalne dejavnosti, da je treba doseči večji delež znanja 
v strukturi dela, s tem zmanjšati ekstenzivno zaposlovanje in, razumljivo, 
večati dohodek. Hkrati bi vas želela posebej opozoriti na odnos skupnosti do 
nekritičnega uvažanja licenc. To usmeritev utemeljujemo z naslednjim. Licence 
praviloma prinašajo sekundarno znanje, kajti prodajajo se takrat, ko so boljši 
postopki že iznajdeni. Licence praviloma vključujejo uvoz bodisi surovin ali 
repromateriala in s tem večajo pritisk na uvoz, na drugi strani pa nas sprav- 
ljajo v odvisnost od prodajalcev licenc. 

Velika večina licenc omejuje prodajo na domače jugoslovansko tržišče. 
S tem nas licenčna politika zapira v domače okvire in zmanjšuje možnosti pro- 
dora v tujino, posebej pa sodelovanja z deželami v razvoju. Ne nazadnje pomeni 
uvoz tujega znanja manjše možnosti domačemu znanju. Zaradi tega so vse 
lazprave v raziskovalnih skupnostih pokazale, da je nujno dolgoročno pospe- 
ševanje in intenzivno vključevanje domačega znanja. Vključevanje domačega 
znanja pa pomeni tudi prenos raziskovalnih dosežkov v prakso. In tu naletimo 
na dokajšn jo pomanjkljivost te dejavnosti. Medtem ko se lahko na številnih 
podi očjih s teoretičnimi dosežki kosamo z drugimi, ne samo v evropskem, 
ampak v svetovnem okviru, pa imamo pri prenosu teh dosežkov v prakso 
bore malo pokazati. In to-je spet temeljna orientacija raziskovalne dejavnosti 
v letošnjem planu. To pomeni, da moramo raziskave vključevati v projekte, ki 
naj jih vodijo projektni sveti. V njih naj bodo enakopravno zastopani razisko- 
valci in uporabniki. Zlasti uporabniki naj odločajo o usmeritvah in o vsej 
inovacijski verigi. Ta pa mora obsegati uvodne, temeljne raziskave, raziskave 
uporabnega značaja, razvojne raziskave, ki naj prenašajo dosežke v neposredno 
proizvodnjo., in vključevanje začetnega dela proizvodnje z njenim pomembnim 
raziskovalnim dosežkom, ki kaže na pomanjkljivosti pri pripravljalnem pro- 
jektu in vrača svoje rezultate nazaj v raziskovalni proces. Taka inovacijska 
veriga mora biti pogoj in skupno vodenje raziskovalcev in uporabnikov, praksa 
in metoda nadaljnjega dela, ki ga bomo že letos skušali dobesedno uveljav- 
ljati. 

Pri tem opažamo veliko pomanjkljivost, da nimamo v organizacijah zdru- 
ženega dela ustreznih razvojnih kadrov. Zaradi tega je kadrovska politika ena 
ključnih nalog v letošnjem letu raziskovalne dejavnosti. Usposabljanje kadrov 
za razvojno raziskovalno delo naj bo tako, da bi se najsposobnejši kadri iz 
organizacij združenega dela vključevali v projekte in istočasno v podiplomsko 
izobraževanje. Znotraj raziskovalnega dela, ob potrebnem teoretskem dopolnje- 
vanju znanja, naj bi ti kadri rasli in postopno zrasli v samostojne razvojne kadre 
v vsaki organizaciji združenega dela in v njihovih združenjih. Tu se Raziskoval- 
na skupnost močno zavzema za odpiranje delovnih mest za tak kader in za nje- 
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govo intenzivno povezovanje z neposredno proizvodnjo Temu daje seveda prio- 
riteto v programih in razumljivo tudi pri financiranju, Ker je pozna ura, mi do- 

, volite samo še nekaj finančnih opozoril. 
V letošnjem letu prehajamo v mnogo večji meri kot doslej na sistem so- 

financiranja in kreditiranja raziskovalne dejavnosti. Za kaj gre? Doslej smo 
imeli takole razmerje: Dve tretjini sredstev za raziskave sta bili namenjeni 
organizacijam združenega dela neposredno po sklenjenih pogodbah z razisko- 
valnimi organizacijami. Približno tretjina sredstev se je združevala v razisko- 
valnih skupnostih in razporejala za prioritetne naloge po družbenem planu. 
Velikokrat med obema področjema ni bilo pravega sodelovanja, kaj sele 
direktne povezave. Sedaj želimo doseči neposredno povezavo v že prej omenjeni 
inovacijski verigi. To pomeni, da bomo .morali zagotoviti sodelovanje kadrov, 
da bo teorija podala praksi roko in tudi skupno financiranje. Zaradi tega je 
mehanizem takšen, da bodo imele prednost raziskave, ki bodo imele ze nepo- 
srednega uporabnika. In ta neposredni uporabnik bo seveda moral izraziti 
svojo ljubezen, ne samo na platonski način, ampak tudi z delom m ne nazadnje 
z vključevanjem svojih kadrov in svojih sredstev. Skratka, gre za resnično 
vključevanje raziskovalne dejavnosti v združeno delo, kjer naj bi bili skupni 
rizik in napori, pa tudi rezultati te dejavnosti. Pri takem sistemu poglab- 
ljamo tudi kreditiranje. Priznati je treba, da so upravljal« bank pokazali 
razumevanje za inovacijske projekte in dano je bilo zagotovilo, da bo vsak 
kvalitetni inovacijski projekt našel uporabnika in tudi ugodne kredite zato, da 
bi se vse hitreje odlepili od pretirane navezanosti na uvoz, ne samo surovin 
in artiklov, temveč tudi na uvoz tujega znanja, in da bi močneje nastopali 
z lastnim znanjem doma in razumljivo tudi na tujih tržiščih. Torej sistem 
kreditiranja postaja po letošnjem planu obvezen. 

Zaradi tega naj vas tudi pretirano ne moti kvantifikacija v planu, ki ste jo 
dobili in v kateri je napisano, da je le eden izmed možnih kazalcev. Ta plan je 
bil namreč sprejet, preden je bil sprejet družbeni dogovor o skupni porabi m 
kot veste je ta družbeni dogovor odmeril nižji indeks, kakor je postavljen 
v teh kvantifikacijah. Zaradi tega bo treba nekatera področja in nekatere 
postavke stisniti, za druge pa v takem sodelovanju znotraj združenega de a 
zbrati sredstva, da bomo lahko realizirali tiste projekte, ki bodo resnično imeli 
podporo in sodelovanje delavcev v združenem delu. 

Za konec bi vas prosila, samo še za kritično oceno in za pomoč. Na vse 
kriplje si moramo prizadevati podpreti raziskovalne organizacije, da ne bodo 
ostale na suhem, in hkrati organizacije združenega dela. Nekritične dotacije 
raziskavam so preživete in moramo resnično začeti združevati delo m postaviti 
celotno verigo, ki naj navsezadnje prenaša naše znanje v korist hitrejšega na- 
predka gospodarstva in večjega dohodka in s tem večjih možnosti za vse, tudi 
za znanost samo. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec! Kdo želi razpravljati? Besedo ima tova- 
riš Vojko Ozim, kulturno-prosvetno področje, 4. okoliš — Maribor! 

Vojko Ozim: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Upo- 
■ števajoč stališče, da je raziskovalna dejavnost izhodišče in temelj sleherne 

gospodarske dejavnosti, ki hoče biti sodobna, lahko samo potrdim, da se v 
mariborskem območju že pričenja čutiti vpliv-nove organizacije slovenske 
raziskovalne skupnosti, in to zlasti prek občinskih raziskovalnih skupnosti. 
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Kaže se predvsem v povečanju interesov gospodarstva za najrazličnejše apli- 
kativne raziskave. 

Četudi upoštevamo, da predloženi plan raziskovalne dejavnosti v Slove- 
niji za letošnje leto sicer še vedno bolj načelno kot pa konkretno opredeljuje 
nekatere širše cilje iz resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju naše 
republike v tem letu, smo lahko s predvidenimi programi, ki so podrobno ob- 
delani v področnih raziskovalnih skupnostih, zadovoljni. 

Prav gotovo odražajo konkretne in večkrat tudi nemajhne napore v pri- 
zadevanju, da postane raziskovalno delo, bolj kot je bilo doslej, povezano s 
potrebami in interesi gospodarstva. Ob tem pa moram vseeno izraziti mnenje 
delegatov mariborskega območja, ki želijo še bolj smelo in še bolj odločno 
usmerjanje raziskovalnih nalog na prioritetne potrebe gospodarstva. Takšne 
naloge naj bi bile rezultat usklajevanja potreb gospodarstva in drugih druž- 
benih dejavnosti z realnimi zmogljivostmi vseh obstoječih raziskovalnih orga- 
nizacij, upoštevaje pri tem njihovo opremljenost, izkušnje in kadre. Tako bi 
smotrno razvijali in hkrati usmerjali delo raziskovalnih organizacij tudi na 
nova področja, pomembna za interesente, obenem pa pravilneje planirani razvoj 
in specialnost novih raziskovalnih kadrov. 

Pri tem ni pomembno samo, kaj trenutno različne raziskovalne organizacije 
lahko nudijo kot svoj prispevek združenemu delu, temveč predvsem, kaj 
dejansko na raziskovalnem področju potrebujemo. Nekateri namreč bolj ali 
manj upravičeno še vedno smatrajo, da so1 marsikatere raziskovalne naloge 
projicirane samo na obstoječe raziskovalne kapacitete, to je obstoječo opremo, 
kadre in inštitute, ne pa vedno na naše dejanske raziskovalne potrebe. 

Zaiadi tega želim podpreti program in zlasti nadaljnji razvoj dejavnosti 
slovenske raziskovalne skupnosti, predvsem v smislu nadaljnjega organskega 
povezovanja konkretnih raziskovalnih potreb, prisotnih v posameznih sloven- 
skih območjih, ki naj se prek področnih raziskovalnih skupnosti konfrontirajo 
s potrebami celote in z obstoječimi' raziskovalnimi zmogljivostmi. Prav zato 
tudi menim, da je potrebno še bolj razvijati in krepiti vpliv zlasti občinskih 
i aziskovalnih skupnosti kot osnovnih celic za spodbujanje realnih in racio- 
nalnih raziskovalnih dejavnosti v okviru naših potreb. 

Ob tem seveda tudi pričakujemo od obeh slovenskih univerz, ob povezo- 
vanju s problematiko združenega dela, novih koristnih pobud. Zavedamo se, 
da gre ob tako zastavljenih raziskovalnih konceptih za dolgoročnejša prizade- 
vanja, ki naj raziskovalno delo neločljivo in trajno združijo s proizvodnjo, kar 
zahteva od vseh sodelujočih mnogo posluha, znanja in uvidevnosti pri reše- 
vanju vprašanj, ki ob tem neizbežno nastanejo. 

Prvi rezultati, čeprav še skromni, so vsekakor spodbudni, pa tudi predloženi 
raziskovalni program za leto 1976 vzbuja realno upanje za nadaljnji napredek 
v nakazanih smereh. V prepričanju, da se s tem pridružujem intencijam, ki 
spodbujajo raziskovalno delo kot enega od osnovnih elementov za hitrejšo mo- 
dernizacijo in dvig produktivnosti, s tem pa tudi akumulativnosti našega go- 
spodarstva in vse naše družbe, bom glasoval za predloženi plan raziskovalne 
dejavnosti za letošnje leto. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovarišica Marija Harmel 
gospodarsko področje, 29. okoliš! 



26. seja 93 

Marija Harmel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz delovnega načrta Raziskovalne skupnosti za leto 1976 izhaja, tabeli 3 in 4, 
da naj bi Raziskovalna skupnost prevzela tudi nekatere naloge, ki niso finančno 
pokrite. Ne da bi se spuščali v oceno utemeljenosti posameznih postavk in ali 
resnično spadajo v okvir Raziskovalne skupnosti ali ne, pa se odpirajo širša 
vprašanja, na katera bi želeli opozoriti vsi delegati za Zbor združenega dela iz 
vseh ljubljanskih občin. Prav gotovo je v republiki niz dejavnosti, ki so pri- 
bližno enakovrednega družbenega pomena in brez katerih na sedanji stopnji 
družbenega razvoja ne bi mogli biti. Pri tem mislimo na geodetsko dejavnost. 
Ce upoštevamo tabelo 3, kjer postavka navaja geološko karto, lahko sklepamo, 
da so dejavnosti, ki so enakega družbenega pomena in ki bi jih morali jasno 
opredeliti in poznati, obravnavane različno. Zato menimo, da bi bilo nujno, 
da se opredelimo, kaj predstavlja v republiki Sloveniji v tem pogledu dejavnost 
splošnega družbenega pomena. Morda je to resnično pedološka ah ekološka 
karta ali druge dejavnosti, katerih v celoti sedaj in na tem mestu ne bom 
naštevala. Vendar pa bi morali opredehti tiste, ki so pomembne za nas in jim dati 
ustrezno mesto v družbenem sistemu, kakor tudi določiti stopnjo družbene 
skrbi za tako izbrane dejavnosti. 

To pomeni, da bi razvili enoten koncept, začrtali enotne smernice in prav 
zdaj, se mi zdi, je najbolj primeren trenutek, da se do tega vprašanja opredele 
ustrezni organi in predlože Skupščini ustrezno rešitev, saj bomo v kratkem 
sprejemali srednjeročni plan 1976—1980, ki prav gotovo brez takšne zasnove ne 
bo celovit. Zato predlagamo, da naj se o tem čimprej opredele strokovne 
službe in ustrezne družbenopolitične organizacije, da bi tako v relativno krat- 
kem času oblikovali koncepcijo, ki bi v tem pogledu pomenila enotna druž- 
bena stališča teh in takšnih potreb. In če je ne moremo pripraviti prej, 
naj bo vključena vsaj v srednjeročni družbeni plan raziskovalnih organizacij. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Prosim, besedo ima tovarišica 
Marjeta Sentjurc, gospodarsko področje, 33. okoliš! 

Marjeta Sentjurc: Skupina delegatov 33. okoliša Ljubijana-Vič- 
Rudnik je na svoji seji obravnavala plan raziskovalne dejavnosti za leto 1976. 
S planom se v celoti strinjamo in ga podpiramo, želeli pa bi opozoriti na dve 
točki, ki sta neobhodno potrebni za realizacijo tega plana. 

Na prvo sta delno že opozorila tovarišica dr. Kornhauserjeva in diskutantka 
pred menoj, to je, da s 6% valorizacijo sredstev skupaj s faktorji povečane 
aktivnosti, ki opredeljujejo prednostne naloge, ne bo mogoče v celoti uresničiti 
predlaganega programa. Ker pa izhaja predlagani program neposredno iz 
potreb^ gospodarskega in družbenega plana — kot je bilo navedeno, je že v 
več kot tričetrt primerih — raziskovalna dejavnost vezana na gospodarstvo in 
projekte inovacij v proizvodnji — bi bilo za naš družbenoekonomski razvoj 
izredno škodljivo zmanjšati ali celo ukiniti katerokoli izmed dejavnosti, ki so 
v planu navedene. Zato je ena izmed osnovnih nalog nas vseh, da omogočimo 
realizacijo teh programov v celoti. Mislimo, da je upravičen poziv s tega mesta 
vsem uporabnikom raziskovalnega dela, da še dodatno združujejo svoja sred- 
stva za realizacijo posameznih nalog. Kot primer želimo poudariti, da bi morali 
pri vseh večjih investicijah planirati del sredstev tudi za raziskovalno delo. 
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Poleg tega pa je bistveno za uspeh predlaganega plana, da sproti sprem- 
ljamo njegovo izvajanje. Predlagamo, da dajo izvajalci posameznih nalog vsaj 
enkrat letno v javni pretres rezultate svojega dela. Doslej so bili v javni obrav- 
navi samo predlogi raziskovalnih nalog, medtem ko se je o realizaciji teh nalog 
razpravljalo le v ožjih krogih. Mislimo, da je to pomanjkljivost, ki jo je treba 
pri nadaljnjem delu odpraviti. Le s sprotno kontrolo izvajanja nalog bomo 
dosegli, da bodo finančna sredstva optimalno izkoriščena. 

Zato predlagamo, da Raziskovalna skupnost Slovenije čimprej izdela 
ustrezno metodologijo, po kateri bo mogoče sproti spremljati izvajanje pred- 
laganega programa. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Besedo ima tovariš Miroslav 
Brečko, 32. okoliš, gospodarsko področje! 

Miroslav Brečko: Kljub uvodni besedi tovarišice dr. Kornhauser- 
jeve in besedi tovariša delegata iz Maribora bi želel povedati še nekatere stvari. 

Po pregledu in obravnavi plana raziskovalne dejavnosti za leto 1976 v 
naši organizaciji združenega dela Titovi zavodi Litostroj, posebno pa še v 
Temeljni organizaciji združenega dela Inštitut za raziskave, razvoj in projek- 
tiranje, imamo naslednje vprašanje: Kje je v tem programu gospodarstvo, 
kako je zagotovljeno, da bo ves ta program povezan z družbenim delom in 
njegovim planom? Kot je razvidno iz konkretnih nalog, je zagotovljeno prav 
malo. Dela ostajajo nedodelana do aplikativne ravni in zato neuporabna za 
gospodarstvo. Ce pogledamo plan raziskovalne dejavnosti za leto 1976, str. 6, 
lahko ugotovimo, da je gospodarstvo udeleženo pri raziskavah v točkah od 3 
do 4.4 v skupnem znesku 198,69 milijona dinarjev, pri tem pa seveda ni zajeto 
vse gospodarstvo, temveč nekako 60 do 70 % gospodarstva. Ta delež za gospo- 
darstvo pomembnih raziskav je nasproti celotnemu planu v tabeli II 452,4 mili- 
jona dinarjev ali komaj 44 %• Tako je v resnici ta delež pri 60—70% udeležbi 
gospodarstva le 26 do 31'%. To je odločno premalo, saj so sredstva zbrana iz 
gospodarstva. Velik delež, ki stalno narašča, pa je tudi tako imenovani delež 
skupne porabe Raziskovalne skupnosti, saj je od 452,4 milijona dinarejv kar 94,5 
milijona dinarjev ali 21'% namenjenih za spremljajočo dejavnost. Iz leta v leto 
pa je ta odstotek višji in tako oži dejansko fronto Raziskovalne skupnosti. 
Pri srednjeročnem planu 1976—1980 je treba na to še posebno paziti. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Ne želi nihče 
več? Lahko zaključim razpravo? Prosim! Besedo ima tovarišica dr. Kornhauser- 
jeva! 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Rada bi takoj odgovorila na tisto, 
na kar je seveda moč takoj odgovoriti. 

Mislim, da je ta mariborski klic zelo utemeljen. Seveda pa je to mogoče 
samo ob odprtosti gospodarstva, na kar je tovarišica Šentjurčeva tako lepo 
opozorila. Ne bo mogoče biti še tako pripravljen na eni strani, če druga stran 
ne bo tega sprejemala. Mislim pa, da je zadnji govornik, tovariš Brečko, ostro, 
in tako je prav, opozoril na to, kje je tukaj gospodarstvo. Jaz bi postavila vpra- 
šanje širše: Kje je gospodarstvo in kje mora biti pri prijavah raziskovalnih 
nalog, kajti kdo je lahko nosilec razvojnih nalog in prenosa neposredno v 
proizvodnjo, če ne raziskovalne enote pri organizacijah združenega dela v so- 
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delovanju z drugimi raziskovalnimi kapacitetami? Te morajo prijaviti, te se 
morajo pojavljati v raziskovalnih skupnostih, ne samo kot uporabniki, ampak 
tudi kot izvajalci, kot ponudniki raziskovalnih uslug, raziskovalnega dela. 
Zaradi tega gre letos na podlagi razpisa, ki je potekel konec decembra, že v 
prvi polovici marca vsem organizacijam združenega dela seznam prijavljenih 
nalog. To je seznam prijavljenih, ne pa že sprejetih nalog. Pri teh nalogah se 
morajo organizacije združenega dela opredeliti po svoji delegatski strukturi 
in jih sprejeti, morda v celoti ali pa sprejeti pogojno, če se vključijo nepo- 
sredno v ta ali oni projekt, ali pa jih zavrniti in terjati, da se glede na to, 
da neka prioriteta ni ustrezno pokrita z nalogami, opravi nov razpis in se da 
nova možnost, da raziskovalci in uporabniki prijavijo svoje potrebe. 

Skratka, funkcioniranje je postavljeno. Poleg Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije imamo 17 področnih raziskovalnih skupnosti, po področjih združenega 
dela, in 56 občinskih, 4 pa so še vedno v nastajanju. Prek teh skupnosti je treba 
odločno postaviti prioritete. Noben projekt ne more biti sprejet v zaprtem 
sistemu. Zahteva, da naj bo- to delo javno, je zahteva, ki jo je postavila prav 
tako Skupščina Raziskovalne skupnosti. Tudi to je novost v našem letošnjem 
delu. Javna ocena raziskave naj eksponira tako prijavitelja kakor ocenjevalca. 
Javna ocena pomeni, da ni več tajnega ocenjevanja, temveč morajo ocenje- 
valci svojo oceno podpisati. Ocena se pošlje vsem zainteresiranim in obenem 
objavi v javni razpravi, v kateri sodelujejo raziskovalci in uporabniki. Razlog 
več, da se zmanjšajo špekulacije tam, kjer so morda bile. 

Se nekaj besed o zahtevi, ki jo je postavila tovarišica Šentjurčeva, da po- 
ročamo o delu. Ta zahteva bo letos in upamo še vnaprej, mnogo bolj sistemsko 
uresničevana. Vsak projekt, kot sem že omenila, ima svoj projektni svet, se- 
stavljen iz raziskovalcev in uporabnikov. Projektni svet bo sproti sledil vsem 
raziskavam in najmanj enkrat letno bo javna obravnava, saj gre za združena 
skupna sredstva in javno poročanje o doseženih rezultatih, pa seveda tudi o po- 
manjkljivostih. Javnost dela je tu namreč nujno potrebna in tam, kjer ne gre 
za resnične poslovne skrivnosti, tam je skrivanje, kot je zadnjič lepo rekel 
tovariš Svarun, skrivanje v bunker lastne nevednosti. Zaradi tega mislimo, 
da je javnost dela eden od osnovnih pogojev za napredek. 

Pri tem, katera sredstva so namenjena gospodarstvu, bi morala tovarišu 
Brečku povedati, da vendarle ne moremo reči, da so to samo sredstva raziskav. 
Imamo vrsto kapacitet, za katere je nujno, da jih združeno obravnavamo in 
združeno financiramo1. V uvodu sem že omenila, da bo Raziskovalna skupnost 
Slovenije s posebno številko Raziskovalca objavila seznam drage raziskovalne 
opreme, ki je bila nabavljena in tudi funkcionira z njeno pomočjo. To pomeni, 
da mora ta draga oprema, velikokrat stanejo aparature 200 in več starih mili- 
jonov, služiti vsem uporabnikom v Sloveniji, in to pod določenimi pogoji, ki 
nikakor ne morejo biti pridobitniški. Ti materalni pogoji, ki jih mora pokriti 
uporabnik, naj krijejo lastno ceno takih uslug. S tako skupno infrastrukturo, 
skupno raziskovalno opremo, ki bo resnično odprta in na razpolago skupaj 
z raziskovalno ekipo — na razpolago naj bo tistemu, ki jo potrebuje, in to po 
minimalni ceni, bomo lahko omejili nepotrebno dvojno, trojno ah celo večkratno 
nabavljanje drage opreme, ki velikokrat nima ustrezno- usposobljene ekipe za 
resnično izrabo. Isto velja za celo vrsto računalniške opreme. 

Dalje, znanstveni'tisk. Ta je vključno z Raziskovalcem namenjen vsem, in 
ker prevladujejo v Sloveniji organizacije združenega dela na področju gospo- 
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darstva in upam, da bodo v bodoče še bolj prevladovale, to pomeni, da so 
tudi to sredstva, ki so namenjena neposredno gospodarstvu. 

Štipendije in kadri kot posebna postavka so tudi letos v prvem planu. 
Omenila sem že veliko potrebo po razvojnih kadrih v gospodarstvu. Letošnje 
leto in leta naprej naj bi podiplomski študij razvijali predvsem za kadre iz 
neposredne proizvodnje, razvijali takšne oblike, ki bodo omogočale, da bodo 
ti ljudje pridobili kvalifikacijo ob svojem delu. To bodo prav gotovo sredstva, 
namenjena gospodarstvu. Skratka, naj rečem takole: Ko ocenjujemo, kam 
gredo sredstva, moramo resnično pogledati vse postavke, ne samo knjigovodsko, 
ampak predvsem vsebinsko. Naloga raziskovalnih skupnosti pa bo, da bodo 
skrbno kontrolirale javnost dela, to pomeni tudi javnost porabe vsakega dinarja. 
To je najboljša garancija, da ne bo špekulacij. 

Se tovarišici Harmel bi rada odgovorila. Popolnoma pravilno je opozorila 
na tabele 3 in 4. Te res nimajo kritja. Moram reči, da nimajo kritja zato, ker 
niso mogle biti uvrščene v program takrat, ko smo se sporazumevali za razisko- 
valno dejavnost. Nekatere postavke pa so take, da ne sodijo v celoti v razisko- 
valno dejavnost. Predvsem moram biti iskrena in vam povedati, da se otepamo 
prenosa raznih prekoračenih investicij, prevelikih zalog in sredstev za odpis 
zanje in podobnega v raziskovalno sfero. Mislimo, da bi to diskreditiralo naše 
sporazumevanje in dogovarjanje za raziskovalni program. Zaradi tega takih 
paketov seveda ne sprejemamo, vsaj ne brez širše razprave. Med te naloge se- 
veda ne sodi geološka karta. Geološka karta je bila financirana iz proračuna. Ce 
jo proračun prenaša na interesno skupnost, potem je razumljivo, da jo lahko 
prenese samo na dva načina. En način je skupaj s sredstvi, če pa to ni mogoče, 
in najbrž res ni, potem pride v poštev drug način, in sicer da se osnova, do 
katere se raziskovalne skupnosti lahko sporazumejo za sredstva v okviru 
družbenega dogovora, za toliko poveča. Kolikor nam je znano, je Izvršni svet 
o tem že razpravljal in tudi zavzel tako stališče, da bodo ta sredstva oziroma 
da bo ta osnova ustrezno povečana in s tem tudi sredstva za geološko karto 
po postopku samoupravnega sporazumevanja namensko zagotovljena. Drugače 
pa lahko rečem, da z velikim veseljem ugotavljam, da je bila razprava bogata, 
z vrsto dobrih, zelo pomembnih sugestij in predlogov, ki jih bomo prav gotovo 
v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije in v povezavi s področnimi in ob- 
činskimi skupnostmi skušali uresničiti. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Tovarišica Harmelova, ali ste 
z odgovorom zadovoljni? (Da.) Hvala! Želi še kdo razpravljati? Ce ne, zaklju- 
čujem razpravo in dajem na glasovanje plan raziskovalne dejavnosti za leto 
1976. Kdor je za predlagani plan, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je plan soglasno sprejet. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi višine vpisa obveznic federacije iz sredstev rezerv, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišioo Milico Ozbič, 
članico Izvršnega sveta. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
obravnava predlog odloka v smislu 294. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
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ki določa, da zbor lahko na obrazložen predlog predlagatelja skrajša rok v 
posameznih fazah postopka. 

Delegat skupine delegatov za gospodarsko področje 8. okoliša Jože Podakar 
je predlagal, naj se predlog obravnava v smislu prvega odstavka 101. člena, 
to je kot osnutek odloka. Prosim, da predstavnik Izvršnega sveta obrazloži pred- 
log za skrajšani postopek in pove stališče do predloga, ki ga je dal tovariš 
Jože Podakar! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pri tem predlogu odloka gre za to, da odlok sprejmemo ah pa ga sploh ne 
obravnavamo. 

Odlok temelji na zveznem zakonu o izvajanju proračuna, po katerem se 
del proračuna zveze pokriva tako, da nosilci rezervnih skladov obvezno plasi- 
rajo del rezervnih skladov v obveznice federacije. 

V zveznem zakonu je dana republikam in pokrajinam možnost, da same 
odločijo, da se sredstva rezervnih skladov ne spreminjajo v obveznice federacije 
linearno, kot to predvideva zvezni zakon, ampak diferencirana. Izvršni svet 
kot predlagatelj predloga odloka predlaga, da bi Skupščina SR Slovenije spre- 
jela diferencirano stopnjo obveznega plasmaja dela rezervnih skladov v obvez- 
nice federacije. 

Takšen pristop je utemeljen, ker se s tem zaščitijo rezervni skladi gospo- 
darstva, da se lahko uporabljajo za namerie, za katere so ustanovljeni. 

Glede roka in postopka pa tole: Z zveznim zakonom je določeno, da se 
ob predaji zaključnih računov izroči SDK s strani OZD in TOZD tudi nalog 
za polovico teh sredstev, za drugo polovioo pa v aprilu. Slovenija mora tako 
zbrati po tem zveznem zakonu 48 starih milijard, in sicer 24 v aprilu, 24 pa v 
marcu. Zato tudi predlagamo enofazni postopek. Če se odpovemo enofaznemu 
postopku in obravnavamo predlog v dvofaznem postopku, je odlok nepotreben, 
ker izteče rok za predajo zaključnih računov. Če do izteka roka odloka ne 
sprejmemo, morajo TOZD avtomatično, v smislu zveznega zakona, ob predaji 
zaključnega računa predati tudi nalog za celotna sredstva po linearni stopnji 
9,9 %. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Če nihče ne 
želi, moramo najprej razčistiti postopek. Predlog Izvršnega sveta je, da obrav- 
navamo odlok v eni fazi, pred vami pa je tudi predlog delegatov iz Kranja, 
da naj bi odlok obravnavah v dveh fazah. Prosim predlagatelja predloga za 
dvofazni postopek, da pove, ali pri predlogu, glede na dano obrazložitev, še 
vztraja! Prosim! Delegacija 8. okoliša je svoj predlog umaknila. 

Nadaljujemo z razpravo. Kdo želi besedo? Če ne želi nihče razpravljati, lah- 
ko preidemo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o določitvi višine vpisa obveznic fe- 
deracije iz sredstev rezerv. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(94 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (9 dele- 
gatov.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in 
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Republiko Italijo, ki jo je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet je k tej točki dnevnega reda določil za svojega predstavnika 
tovariša Marjana Osolnika, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja 
za mednarodno sodelovanje. Uvodno obrazložitev k tej in naslednji točki dnev- 
nega reda smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog zakona so obravnava- 
li: Komisija za mednarodne odnose, Komisija za narodnosti, Odbor za družbeno- 
ekonomski razvoj našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj Zbora občin, ki so dali skupno poročilo in mnenje, ter Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki je dala poročilo. Poročila smo prejeli. Prejeli smo tudi predlog 
odloka o soglasju in mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Drago Mirošič, član Komisije za 
mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije! 

Drago Mirošič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija in skupščinski odbori, ki so obravnavali jugoslovansko-italijanski spo- 
razum, so ocenili, da so rešitve, ki so zajete v pogodbi med Socialistično fede- 
rativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo ter v sporazumu o izboljšanju 
gospodarskega sodelovanja med obema državama, velikega pomena za naro- 
de obeh sosednjih držav, zlasti še, ker z ureditvijo mejnih in drugih vprašanj 
državi končno odpravljata iz medsebojnih odnosov ostanke preteklosti, ki jih 
je zapustila II. svetovna vojna. Sporazum bo omogočil stabilen razvoj vsestran- 
skega medsebojno vzajemnega koristnega sodelovanja. 

Dovolite, da v diskusiji na kratko spregovorim o položaju narodnih manjšin 
v luči sporazuma. V pogodbi sta obe državi v preambuli in v 8. členu določili 
maksimalno zaščito slovenske narodnostne skupnosti v Italiji in italijanske 
narodnosti v Jugoslaviji. Preambulo in 8. člen je treba jemati kot celoto. Le 
tako je namreč mogoče razlagati pravi smisel določil pogodbe, ki se nanašajo 
na varstvo narodnih manjšin. Državi sta se sprazumeli, da bosta avtomno 
uresničevali varstvo narodnih manjšin in pri tem izhajali iz svojih ustav in 
notranje zakonodaje obeh držav, iz načel ustanovne listine Organizacije zdru- 
ženih narodov, ustreznih mednarodnih pogodb ter iz same pogodbe. Ta še 
posebej obvezuje, da morata državi zagotoviti najmanj raven zaščite manjšin- 
skih pravic, kot jo vsebuje posebni statut, priložen Londonski spomenici o 
soglasju, katera po uveljavitvi pogodbe preneha veljati. 

Slovenska narodnostna skupnost v Italiji in italijanska narodnostna skup- 
nost v Jugoslaviji sta z odobravanjem sprejeli italijansko-jugoslovanski spora- 
zum, ker vidita v njem možnost vsebinsko polnejšega reševanja svojega polo- 
žaja in pravic. Pri tem je treba poudariti drugačen položaj, ki ga ima italijan- 
ska narodnost v Jugoslaviji, od položaja, kakršnega je deležna slovenska na- 
rodnostna skupnost v Italiji. Italijanski narodnosti so zagotovljene in se ures- 
ničujejo pravice, ki v splošnem presegajo pravice narodnih manjšin, določene 
v posebnem statutu, priloženem k Londonski spomenici o soglasju. Posameznim 
delom slovenske narodnostne manjšine v Italiji pa so še vedno kratene osnovne 
pravice. Slovensko narodno manjšino v Italiji ščitijo določila italijanske ustave 
in poseben statut avtonomne dežele Furlanija-Julijska krajina. Vendar ustav- 
na določila še nimajo potrebnih izvedbenih zakonov za slovensko manjšino, 
kot jo uživajo druge priznane narodne manjšine v Italiji. 

Položaj teh manjšin je pravno in sicer mnogo bolj urejen kot pa položaj 
slovenske narodne manjšine. Saj je na primer pravni položaj francoske in 



26. seja 99 

nemške narodne manjšine določen s posebnimi normami dveh deželnih statutov, 
ki imata vlogo ustavnih zakonov Italije in jih je začela republika Italija uresni- 
čevati z izvršilnimi predpisi že' leta 1945, še pred uveljavitvijo njene ustave. 
Pripadnike slovenske narodne manjšine v tržaški pokrajini formalno ščiti še 
posebni statut, priložen Londonski spomenici o soglasju, čeprav ni postal del 
notranjega prava Italije, ker Londonske spomenice Italija ni ratificirala niti ni 
poseben statut dejansko v celoti uresničen. V prid slovenske narodnostne skup- 
nosti v Italiji je bil doslej v bistvu sprejet samo en zakon. Leta 1961 je bil 
sprejet, leta 1973 pa spremenjen zakon o slovenskem šolstvu, vendar ta zakon 
ne velja za Slovence na področju Videmske pokrajine. Tudi z ustanovitvijo 
avtonomne dežele Furlanija-Julijska krajina ni prišlo do bistvenega izboljšanja 
položaja slovenske narodne manjšine v Italiji, čeprav je znano, da je bila usta- 
novljena dežela s posebnim statutom prav zaradi prisotnosti slovenskega živ- 
lja v njenem območju. Ni sicer mogoče zanikati, da je prišlo v Fur lani j i- Julijski 
krajini v stališčih političnih in oblastvenih dejavnikov do napredka glede pri- 
znanja slovenske narodne manjšine v Italiji in potrebe po zakonski zaščiti te 
skupnosti, kar je našlo viden odraz tudi na mednarodni tržaški konferenci o 
manjšinah leta 1974. Pristaviti pa je treba, da je dežela Furlanija-Julijska kra- 
jina avtonomno poskušala reševati nekatera vprašanja, ki zadevajo slovensko 
narodno manjšino, kot na primer financiranje dvojezičnega poslovanja. Tudi ni 
prezreti, da so demokratične stranke v tej deželi oziroma v Italiji dale konkretne 
pobude in predloge za reševanje vprašanj slovenske narodne manjšine. Med 
drugim so se zavzele tudi za globalnejšo zaščito naše narodne manjšine. Vendar 
so vsa ta prizadevanja naletela na administrativne odpore rimske vlade in še 
niso pripeljala do tega, da bi bile za slovensko narodnostno skupnost v Italiji 
v celoti uresničene pravice, v skladu s črko in duhom posebnega statuta. 

Slovenci v Italiji predvsem zahtevajo vsebinsko enak odnos do slovenskih 
narodnih manjšin v vseh treh pokrajinah. Torej tudi pravno priznanje sloven- 
ske narodne manjšine v Slovenski Benečiji in zagotovitev manjšinskih pravic 
v skladu s posebnim statutom, italijansko ustavo in posebnim statutom avto- 
nomne dežele Furlanija-Julijska krajina. 

Globalno zaščito slovenske narodne skupnosti, bi bilo treba urediti s poseb- 
nimi zakonskimi predpisi, ki bi veljali v vsem območju, kjer živi avtohtona 
slovenska narodna manjšina. S temi predpisi bi morah zagotoviti narodni manj- 
šini nemoten etnični, .jezikovni, kulturni, socialni in gospodarski razvoj. Naša 
manjšina zahteva tudi odpravo vseh, predvsem fašističnih zakonov in drugih 
upravnih ukrepov, ki kakorkoli kršijo njene pravice. Tako Jugoslavija kot slo- 
venska narodna manjšina v Italiji pričakujejo, da bo italijanska vlada s podpi- 
som sporazuma pokazala več razumevanja za vprašanja Slovencev v Italiji, 
katerih položaj naj bi bil čimprej vsebinsko izenačen z ostalimi priznanimi 
manjšinami v Italiji. 

Pričakujemo, da bo dela rimska vlada deželi Furlanija-Julijska krajina 
večjo pristojnost na zakonodajnem in drugih področjih za reševanje manjšin- 
skega vprašanja. Dežela Furlanija-Julijska krajina naj bi dajala bolj učinkovito 
iniciative za globalno zaščito naše manjšine, za kar so se zavzeli predstavniki 
Deželnega odbora ob nedavnem obisku v Socialistični republiki Sloveniji. 

Opozoriti pa velja, da so z doseženim soglasjem obeh držav, da bosta zajam- 
čili narodnim manjšinam največjo možno varnost, v neskladju nekateri dogodki 
v zadnjem času v Italiji, ki se nanašajo na slovensko narodno manjšino. Gre 
predvsem za stališče predsedstva italijanske vlade, ki je zanikalo pravico sloven- 
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skim izvoljenim, predstavnikom, da govorijo v materinem jeziku, na primer v 
tržaškem in drugih predstavniških telesih v Furlaniji-Julijski krajini. Gre tudi 
za prepoved pošoLskega pouka v Ukvah. Takšno ravnanje italijanskih oblasti 
ni v skladu z uresničevanjem duha italijansko-jugoslovanskega sporazuma, saj 
je mogoče v stališču italijanske vlade ugotoviti restriktivno tolmačenje pogod- 
benih določil. Na to je potrebno še posebej opozoriti zaradi tega, ker je zna- 
no, da se je že posebni statut, priložen Londonski spomenici, zelo postopoma 
in delno uresničeval, saj so bila potrebna leta ter odločni narodnostni boj Slo- 
vencev v Italiji in podpora demokratičnih sil v tej državi, da so si priborili 
uresničitev nekaterih pravic, ki temeljijo na posebnem statutu. Pričakujemo, 
da bo dobila slovenska narodna manjšina v Italiji na osnovi pogodbe med Socia- 
listično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo večje jamstvo za 
skladen narodnostni razvoj. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim. Besedo ima tovariš Igor Pelan, kulturno-prosvetno področje, okoliš 3 
— Koper! 

Igor Pelan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupi- 
na delegatov 3. okoliša za kulturno-prosvetno področje soglaša s predlogom 
zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugosla- 
vijo in Republiko Italijo. Že prvo obvestilo o doseženem sporazumu in potem še 
podpis pogodbe, ki rešuje vrsto vprašanj, ki so bila dolga leta nedorečena, nas 
je navdalo z zaupanjem in optimizmom. Mednarodnopravno je priznano tisto, 
kar je Jugoslavija deklarirala že ob podpisu in ratifikaciji sporazuma o soglas- 
ju, da je namreč jugoslovansko-italijanska meja dokončna in da je vzpostav- 
ljena suverenost Jugoslavije in Italije, vsake nad tistim delom ozemlja, ki ji je 
pripadal po Londonskem memorandumu, in kar je v preteklosti Italija izpodbi- 
jala in čestokrat izrabljala za zaostrovanje medsebojnih odnosov. Naša skupina 
pa je že s prav posebnim zanimanjem obravnavala tista določila v pogodbah in 
ostalih dokumentih, ki govore o čimprejšnji sklenitvi sporazuma o priznanju 
univerzitetnih diplom ter o vprašanjih o vrnitvi kulturnih dobrin, umetniških 
del, arhivov, katastrskih in zemljiških knjig Jugoslaviji. Želeli bi, da bi se ti 
razgovori čimprej začeli in tudi uspešno končali, da bi se po dolgem času del 
narodovega kulturnega bogastva in dediščine vrnil tja, kjer je nastal in kamor 
edino tudi spada. 

In še to: Želimo in zahtevamo, da vsa slovenska narodna skupnost v Italiji 
dobi take pravice, kot jih uživata francoska in nemška manjšina. Upamo tudi, 
da se podobni dogodki, kakor so bili v Ukvah v Kanalski dolini, v prihodnje 
ne bodo več ponavljali. Prepričani smo, da bodo napredne sile v Italiji, to izpri- 
čujejo protesti demokratičnih strank, podprle pravične zahteve Slovencev v 
Italiji po enakopravnosti v vsem javnem, kulturnem, družbenem in političnem 
življenju. Italijanska etnična skupnost v Jugoslaviji in slovenska etnična skup- 
nost v Italiji pa bosta enakopravno z večinskim narodom v državi, v kateri 
živita, vez razumevanja, prijateljstva in nadaljnjega poglabljanja stikov na 
vseh ravneh med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko 
Italijo. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Prosim! Besedo ima tovariš 
Dušan Sever, delegat državnih organov, okoliš 2! 
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Dušan Sever: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Kot član skupine delegatov in občan obmejne občine Sežana moram pouda- 

riti, da je tudi nam v veliko zadovoljstvo, da pozdravimo sporazum med vlado 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Italije. Kljub 
temu pa bi radi opozorili še na nekaj. Doseženi paket sporazumov z Italijo' je 
izredno obsežen glede raznolikosti vprašanj, ki se z njimi urejajo. Razumljivo 
je, da je za vse nas v Sloveniji, za ves slovenski narod izredno pomembno, kako 
pogodba ureja položaj slovenske narodne skupnosti v Italiji, položaj dela slo- 
venskega naroda v Italiji, katerega kulturno in umetniško ustvarjanje ostaja ne 
glede na državne meje pristno tudi pri nas in predstavlja del slovenskega kul- 
turnega prostora. Menimo, da to, kar je glede varstva manjšin rečeno v pre- 
ambuli in v 8. členu pogodbe, lahko pripomore k bistvenemu zboljšanju polo- 
žaja slovenske manjšine v Italiji, pod pogojem, da se dosledno uresničujejo spre- 
jeta načela, da se ta določila izvajajo s potrebno širokogrudnostjo večinskega 
naroda in ob podpori vseh demokratičnih sil. 

Čeprav sporazumi pomenijo nov list v zgodovini jugoslovansko-italijanskih 
odnosov, moramo imeti na žalost pred seboj izkušnje iz preteklosti in tudi zad- 
njega časa. Ugotoviti moramo, da mnoge sprejete obveznosti glede varstva manj- 
šine, glede njenih pravic do svobodnega razvoja rabe jezika in tako dalje, ki 
so bile vsebovane v posebnem statutu kot prilogi Londonskega memoranduma, 
na katerem je tudi uradni podpis italijanskih predstavnikov, vse doslej niso bile 
v celoti ali dosledno izvedene, celo ne na področju, na katerem naj bi se 
uveljavljal. Vemo, da je na ostalih področjih, kjer živijo Slovenci v Italiji, polo- 
žaj še bistveno slabši. Dosledno uresničenje tega, kar je zapisano glede varstva 
manjšin v pogodbi, ki je pred nami, mora pomeniti, da se bo v nekaterih osnov- 
nih vprašanjih bistveno spremenil odnos do slovenske manjšine v Italiji, pred- 
vsem pa da so ji dane iste pravice in možnosti narodnega razvoja povsod, kjer 
avtohtono že stoletja živi. 

Žal smo še vedno priča, ko se celo po podpisu sporazumov onemogoča pouk 
slovenskega jezika v videmski pokrajini, celo privaten in izven rednega šolske- 
ga programa. Prav tako ni mogoče, saj tudi ni v skladu z določili italijanske 
ustave, obravnavati manjšine, ki žive v Italiji, na razne načine, saj to nujno 
pomeni diskriminacijo, kršitev določil in obveznosti, sprejetih v mednarodnih 
konvencijah. V preteklih mesecih smo bili priča, kako oblasti v Italiji restriktiv- 
no tolmačijo obstoječe zakone, ustavo in deželni statut, celo glede rabe sloven- 
skega jezika v izvoljenih predstavniških organih, občinskih svetih, svetih po- 
krajin in deželnem svetu. Čudimo se, da prihaja do medsebojnega žoganja glede 
tega, čigava je pristojnost, o tem, ali ta vprašanja ureja ah dežela ali centralna 
vlada in parlament. Ostaja dejstvo, da že doslej zapisano načelo italijanske 
ustave o zaščiti jezikovnih manjšin ni uresničeno v mnogih bistvenih vprašanjih, 
ker manjkajo ustrezna zakonska določila o izvajanju, za katera vemo, kako se 
s težavo in zelo počasi porajajo. 

Delegacija Deželnega sveta Furlanije-Julijske krajine, ki je bila pri nas 
pred kratkim na obisku, je že izrazila svoje stališče, da bo za uresničitev v po- 
godbi sprejetih obveznosti potrebna vrsta zakonskih iniciativ in rešitev, ki 
so v pristojnosti rimske vlade in parlamenta. Izražamo upanje, da se bodo tokrat 
italijanski državniki, predvsem pa italijanske demokratične sile, zavedali od- 
govornosti, ki so jo prevzeli s podpisanimi sporazumi, odgovornosti, ki izhajajo 
tudi iz duha sklepnih dokumentov helsinške konference o varnosti in sodelova- 
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nju, ter da bodo v praksi zagotovili vse tiste potrebne pogoje za največjo možno 
varstvo pripadnikov manjšin, o katerih govori pogodba. 

Kaj vse je v tem pogledu potrebno narediti, nam ni potrebno naštevati. 
Slovenska narodna skupnost v Italiji je ob podpori posameznih demokratičnih 
in naprednih strank že posredovala vrsto predlogov v tej smeri. Vsekakor pa 
duhu sodelovanja dveh držav ni v prid, če se celo v sedanjem obdobju po 
podpisu sporazumov nadaljuje z restriktivnimi ukrepi v odnosu do manjšine. 
Predvsem glede rabe slovenskega jezika, kar je tem bolj zaskrbljujoče, če takšno 
tolmačenje prihaja od strani predstavnikov oblasti, ki v deželi zastopajo rim- 
sko vlado. Vsi ti sporazumi vsebujejo glede manjšin lahko samo prispevek v 
obliki sožitja in boljšega medsebojnega sodelovanja sosednjih narodov in držav 
in le v takšnem vzdušju se lahko uspešno razrešujejo vsa vprašanja, ki jih 
urejajo sporazumi. Prepričani smo, da bo jugoslovanska stran z vso odgovor- 
nostjo v dobri veri pristopila k uresničevanju prevzetih obveznosti, razumljivo 
pa je, da bomo morali prav tako budno spremljati, ah se na isti način obnaša 
tudi druga stran, kajti doseženi sporazumi se lahko uspešno uresničujejo le, 
če se zavedamo, da so izraz vzajemnih interesov. 

Se posebej bi rad podčrtal pomen vsestranskega gospodarskega sodelova- 
nja med Jugoslavijo in Italijo, ki ga predvideva sporazum. To sodelovanje je 
bilo že doslej intenzivno, v prihodnje pa naj bi temeljilo na dolgoročnejši osnovi, 
upoštevajoč višje oblike gospodarskega sodelovanja, zlasti z industrijsko koope- 
racijo. 

Ta naj bi potekala v okviru proste industrijske carinske cone pri Sežani. 
Cona nedvomna odpira široke možnosti za realizacijo interesov jugoslovanskega, 
slovenskega in obmejnega gospodarstva, za prebivalstvo ob meji pa je še poseb- 
nega pomena razširitev vsestranskega sodelovanja, predvsem na osnovi maloob- 
mejnih sporazumov. Vsa ta dejavnost bo pripomogla k še večjemu sodelovanju 
obmejnega prebivalstva in k poglabljanju medsebojnega prijateljstva in za- 
upanja. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce ne želi nihče več, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog 
odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo proti (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
ratifikaciji sporazuma o zboljšanju gospodarskega sodelovanja med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo, ki ga je Skupščini Soci- 
alistične republike Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Izvršni svet je tudi k tej točki dnevnega reda določil za svojega predstav- 
nika tovariša Marjana Osolnika, člana Izvršnega sveta in republiškega sekre- 
tarja za mednarodno sodelovanje. Predlog zakona so obravnavali: Komisija za 
mednarodne odnose, Komisija za narodnosti, Odbor za družbenoekonomski 
razvoj našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora 
občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija. Vsa poro- 



26. seja 103 

čila smo prejeli. Prejeli smo tudi predlog odloka o soglasju in mnenje Izvršnega 
sveta. 

Z dopisom 18. 2. 1976 ste prejeli pritožbo št. 2 in prilogo št. 3, ki je bila v 
prvotnem gradivu izpuščena. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Prosim! 
Besedo ima tovariš Boris Galič, gospodarsko področje, 17. okoliš — Novo me- 
sto, Trebnje! 

Boris Galič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volitve mi, da v zvezi s sporazumi med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Republiko Italijo, katerih ratifikacija je pred nami, izrazim ne- 
kaj misli, predvsem kar se tiče gospodarskega sodelovanja. 

Z Italijo imamo za seboj nedvomno zelo plodno obdobje rasti gospodarskega 
sodelovanja, ki pa tudi ni brez senčnih strani, če pogledamo veliko razliko 
med našim izvozom v Italijo in uvozom iz te dežele. To nesorazmerje grozi, 
da v bodoče ne bo mogoče vzdrževati tako visoke ravni menjave, če bo hkrati 
padla možnost rasti našega izvoza v to deželo in razvoja višjih oblik gospodar- 
skega sodelovanja, kot so skupna vlaganja in druge enakopravne oblike pro- 
izvodnega sodelovanja. 

Menim, da v tem predlogu lahko veliko pomenijo za naše jugoslovansko 
gospodarstvo in za naše organizacije združenega dela določila sporazumov o 
vzpostavitvi proste industrijske cone. Čeprav v svetu že obstajajo mnoge proste 
industrijske cone, je to vsekakor nov in orginalen primer sodelovanja dveh 
držav, ko skupno dajeta na razpolago ozemlje ter ga skupno in enakopravno 
upravljata. 

Želel bi povedati, da v našem primeru ne gre za cono, ki bi se lahko 
razvijala na številni in ceneni delovni sili. ampak za cono, ki naj prinese novo 
tehnologijo in tehnološko znanje. 

Uspeh tega projekta bi tako s strani Jugoslavije kot s strani Italije zahteval 
nedvomno tudi precejšnja vlaganja v infrastrukturo. To je v veliki meri odvis- 
no od tega, ali bodo Italija in organi EGS v tej obliki gospodarskega sodelovanja 
videli možnost povečanja sodelovanja. Pri tem naj bi se ob izkoriščanju jugo- 
slovanskih surovin in repromaterialov dosegla večja uravnovešenost blagovne 
menjave. 

Menim, da lahko tokrat upravičeno pričakujemo, izhajajoč iz določil pre- 
ambule pogodbe in člena 8, da bodo v vseh pogledih upoštevani interesi slo- 
venske narodne manjšine, saj je razumljivo, da Jugoslavija ne bi mogla sprejeti 
oblik sodelovanja s sosednjo državo, ki bi hkrati škodovali slovenski narodnostni 
skupini v Italiji. 

Želel bi prav tako pozitivno oceniti dosežena soglasja dveh vlad, da ugod- 
nosti glede na sodelovanje ob meji, predvsem glede na maloobmejno sodelova- 
nje osebnega in blagovnega prometa, nadalje zadrže v veljavi ter jih celo raz- 
širijo. Pri tem bi dodal, da je sedaj, ko je soglasno potrjena meja med dvema 
državama, očitno, da je na obeh straneh meje globok pas uveljavljanja ugod- 
dosti maloobmejnega osebnega prometa. To področje bi kazalo na italijanski 
strani razširiti in uskladiti z onim na naši strani. 

Naj tudi dodam, da so sedanje ugotovitve ostale več ali manj na nivoju 
preteklih let in skorajda ne nudijo nobenih prednosti glede na potnike, ki pri- 
hajajo s potnim dovoljenjem. Menim, da bi ob uresničevanju teh sporazumov 
kazalo posvetiti še posebno skrb zgraditvi enotnega režima maloobmejnega 
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blagovnega prometa in gospodarskega sodelovanja vzdolž cele koprske meje 
z Italijo. 

Pri tem pa je še posebno pomembno, da maloobmejni blagovni promet, ki je 
po režimu celo starejši od EGS, ne bi bil izpostavi j en enostranskim restrikcijam 
kot je bil v preteklosti od strani Italije. 

V zaključku bi želel izraziti misel, da bo glede na to, kar doseženi spora- 
zumi pomenijo za nadaljnji razvoj sodelovanja dveh držav, zelo veliko odvisno 
od tega, če se bodo izvajali v dobri veri in s spoštovanjem vzajemnih interesov, 
z dobro voljo in resnično pripravljenostjo urejanja vseh problemov, na način, 
ki v enaki meri upošteva interese obeh držav in sosednjih narodov. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Lahko za- 
ključim razpravo? Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog od- 
loka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o zboljšanju gospo- 
darskega sodelovanja med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in 
Republiko Italijo. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (103 delega- 
ti glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o premijah za mleko, pitana teleta, junce 
ter jagnjeta in o kompenzacijah za sveže meso, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine socialistične federativ- 
ne republike Jugoslavije. 

Izvršni svet je k tej točki dnevnega reda določil za svoja predstavnika to- 
variša Janeza Sega, glavnega kmetijskega inšpektorja, in Zvoneta Koviča, sa- 
mostojnega svetovalca v Republiškem sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Osnutek zakona in informacijo o sodelovanju z republikami in avto- 
nomnima pokrajinama v zvezi z obravnavo osnutka zakona o premijah za 
mleko in kompenzacijah za sveže meso (predlog Zveznega komiteja za kmetij- 
stvo) ste prejeli z dopisom z dne 26. 1. 1976. 

Osnutek zakona in informacijo so obravnavah: odbora za finance našega 
zbora in Zbora občin, Odbor za agrarno politiko in Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Poročila smo prejeli. 

Izvršni svet je dal k osnutku zakona pozitivno mnenje. Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati? Lahko zaključim razpravo? 
Predlagam, da se sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o premijah za mleko, pitana te- 
leta, junce ter jagnjeta ter o kompenzacijah za sveže meso. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena 
v poročilih skupščinskih teles. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da v 
imenu Skupščine SR Slovenije in v skladu z njenimi pripombami soglasje k 
predlogu zakona. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
dopolnitvi zakona o sredstvih rezerv, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije. 

Izvršni svet je k tej točki dnevnega reda določil za svojega predstavnika 
tovarišico Milico* Ozbič. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona *so obravnavali 
odbora za finance našega zbora in Zbora občin ter Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Poročila smo prejeli. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Lahko zaključim raz- 
pravo? Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

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

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena 
v poročilih skupščinskih teles in mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da v imenu 
Skupščine SR Slovenije in v skladu z njenimi pripombami soglasje k predlogu 
tega zakona. _ 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (102 delegata glasujeta za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o kompenzacijah proizvajalcem umetnih 
gnojil v letih 1974 in 1975, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Tudi pri tej točki sta predstavnika Izvršnega sveta tovariš Janez Sega in 
tovariš Zvone Kovič. Osnutek zakona so obravnavali: odbora za finance našega 
zbora in Zbora občin in Odbor za agrarno politiko in Zakonodajno-pravna 
komisija. Danes smo prejeli pripombe skupine delegatov s kmetijskega pod- 
ročja 7. okoliša. Izvršni svet je dal k osnutku zakona pozitivno mnenje. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima tovariš Karel 
Juhart, kmetijsko področje, Celje — okoliš 6! 

Karel Juhart: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Delegacija kme- 
tijske skupnosti celjske regije je na svoji zadnji seji obravnavala gradivo za 
sejo republiške skupščine in imela k osnutku zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o kompenzaciji proizvajalcem mineralnih gnojil določene pripombe 
in vprašanja. Delegati menimo, da je kompenzacija proizvajalcem mineralnih 
gnojil nujna in utemeljena. Vendar pa hkrati za celjsko regijo zaskrbljujoče 
ugotavljamo, da se poraba mineralnih gnojil v indeksih giblje takole (podatki 
so zbrani pri kmetijskih zadrugah): 

Ce vzamemo leto 1973 kot indeks 100, je v letu 1974 indeks 104, v letu 
1975 pa indeks 64. Ker ima celjska regija gotovo povprečno razvito zasebno 
kmetijstvo v Sloveniji, menimo, da je stanje v ostalih regijah podobno ali pa še 
celo slabše. Poraba mineralnih gnojil je tesno povezana z intenzivnostjo kmetij- 
ske proizvodnje, ki je v tem primeru očitno v naglem upadanju. Vprašujemo 
Izvršni svet, kako namerava ukrepati, da bi se stanje na tem področju normali- 
ziralo! Hvala. 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Ne želi 
nihče več? Ali lahko predstavnik Izvršnega sveta na vprašanje odgovori 
ali pa se to vprašanje vključi med delegatska vprašanja? Ali se delegat s tem 
strinja? (Da.) Torej se vprašanje uvršča med delegatska vprašanja. Želi še 
kdo razpravljati? (Nihče.) Potem lahko zaključim razpravo. Predlagam naslednji 
sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kompenzacijah proizvajalcem 
umetnih gnojil v letih 1974 in 1975. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilih skupščin- 
skih teles in pripombe, dane v razpravi na današnji seji. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SRS in v skladu z njenimi 
pripombami soglasje k predlogu zakona. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega r e d a , to je na osnutek zakona 
o premiji za sojo, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet je k tej točki določil za predstavnika tovariša Janeza Sega in 
Zvoneta Koviča. Zakon so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora 
občin, Odbor za agrarno politiko in Zakonodajno-pravna komisija. Izvršni svet 
je dal pozitivno mnenje. Kdo želi razpravljati? Ne želi nihče? Ali lahko zaklju- 
čim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji 
sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o premiji za sojo. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilih skupščinskih 
teles. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije in v skladu 
z njenimi pripombami soglasje k predlogu zakona. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep z večino glasov sprejet. 

Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, predlagam, da uvrstimo 
kot 20. točko dnevnega reda obravnavo predloga zakona o spremem- 
bi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976. 

Kdor je za to, da uvrstimo ta zakon na dnevni red, naj prosim glasuje z 
dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je soglasno sprejeto, da razpravo o tem zakonu uvrstimo 
na dnevni red. 

S tem tudi začenjam to točko dnevnega reda. Prosim predlagatelja, če 
obrazloži predlog zakona in predlog za hitri postopek! 
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Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi vaših prejšnjih sklepov je Izvršni svet, ki se je med tem sestal na seji, 
določil besedilo predloga zakona o spremembi zakona o podaljšanju rokov 
za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976. Predlog ste dobili na mizo. 
Izvršni svet predlaga, da se rok za sprejetje zakona o stopnjah in osnovah 
davkov za leto 1976 podaljša do 15. aprila. To seveda ne pomeni, da bo predlog 
šele v aprilu predlagan Skupščini. Predlog bo predlagan že v marcu, vendar 
da se ne bi neprijetnosti ponavljale, je predlagan dovolj dolg rok. 

Glede postopka mislim, da utemeljevanje za hitri postopek ni potrebno, 
ker se rok po prejšnjih sklepih za sprejetje stopenj in osnov davkov izteka 
konec tega meseca. Ker med tem ne bo drugega zasedanja te skupščine, je 
možen za sprejetje tega predloga zakona edino ta postopek. S tem ko boste 
odločali o sprejetju tega predloga, boste predlagatelju seveda omogočili, da bo 
v skladu z današnjim sklepom tega zbora lahko predložil dodelan predlog 
zakona Skupščini na eni od marčevskih sej. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Najprej se moramo odločiti glede hitrega 
postopka. Sprašujem delegate, če se strinjajo s tem, da zakon obravnavamo 
po hitrem postopku! Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. 
Pričenjam razpravo. Prosim za mnenje Zakonodajno-pravne komisije! (Za- 

konodajno-pravna komisija se s predlogom zakona strinja.) Ali želi kdo raz- 
pravljati? (Ne.) Ce nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in dajem 
na glasovanje predloženi predlog zakona o spremembi zakona o podaljšanju 
rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 

Kot 21. točko dnevnega reda nam je ostala še točka vprašanja 
delegatov. 

Besedo ima Anton Jelenko, delegat skupine delegatov za gospodarsko pod- 
ročje, 1. okoliš! 

Anton Jelenko: Rad bi predlagal zboru, da bi vprašanja delegatov 
prestavili na drugo sejo, zato ker imamo že tako več kot uro zakasnitve za zbor 
Kluba delegatov. 

Predsednik Štefan Nemec: Delegat predlaga, da bi to točko dnev- 
nega reda prenesli na naslednjo sejo. Kdor je za to, naj prosim dvigne roko! 
(Večina delegatov dvigne roko.) 

Vsi, ki bi morah danes dobiti odgovore, bodo dobili pismene odgovore takoj, 
ustno pa jim bo odgovorjeno na prihodnji seji. 

Hvala lepa! S tem zaključujem današnjo sejo Zbora združenega dela in 
prosim, da ostanete v dvorani, ker bomo takoj začeli s sejo Kluba delegatov. 

(Seja je bila končana ob 16.15.) 



27. seja 

(10. marca 1976) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
pedsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
27. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave 
SR Slovenije in prvega odstavka 79. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 27. 2. 1976 sem razširil dnevni red, in sicer s predlogom 
zakona o prispevku določenih porabnikov električne energije za pokritje pri- 
manjkljaja v prometu z električno energijo. Z dnevnega reda umikam glede na 
predlog Odbora za družbenoekonomske odnose predlog za izdajo zakona o 
spremembah o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Kot je razvidno iz poročila, je bil Odbor enotnega mnenja, da naj se čim- 
prej rešijo v predlogu za izdajo zakona navedeni problemi. Menil je, da naj se 
takoj začnejo zbirati vsi potrebni podatki, na podlagi katerih bo imel predloženi 
zakon vse potrebne sestavine v smislu 260. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

To nalogo naj bi opravil predvsem Republiški sekretariat za delo, v sodelo- 
vanju z drugimi pristojnimi organi in organizacijami (Republiški sekretariat za 
kmetijstvo in gozdarstvo, Zadružna zveza Slovenije, Skupnost pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji in eventualno še drugi zainteresi- 
rani dejavniki). Vso potrebno dokumentacijo — to je število novih upravičencev, 
potrebna finančna sredstva — je treba zbrati v čim krajšem roku. Do tedaj 
pa naj bi odložili obravnavo tega predloga za izdajo zakona. 

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

poročilo te komisije, 
2. odobritev zapisnika 26. seje Zbora združenega dela, 
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3. delo in organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti na pod- 
ročju energetike, problematika izgradnje energetskih objektov in stanje v 
premogovništvu v SR Sloveniji ter energetska bilanca v SR Sloveniji za 
leto 1976, 

4. predlog zakona o prispevku določenih porabnikov električne energije 
za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, 

5. predlog zakona o investicijski dokumentaciji, 
6. predlog zakona o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence 

in študente za leto 1976. 
7. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o raz- 

lastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe, z osnutkom zakona, 
8. predlog za izdajo zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih 

pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, z osnutkom zakona, 
9. predlog za izdajo zakona o prometu z nepremičninami, z osnutkom 

zakona, 
10. predlog za izdajo zakona o pravicah na delih stavb, z osnutkom zakona, 
11. predlog za izdajo zakona o skupnostih za ceste, 
12. predlog zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Soča s 

pritoki, 
13. predlog odloka o načrtu dopolnitve statističnih raziskovanj iz pro- 

grama statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo, in o načrtu 
statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za Socialistično republiko Slovenijo 
v letu 1976, 

14. predlog odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni 
hranilnici v letu 1976, 

15. predlog odloka o posojilu iz rezervnega sklada SR Slovenije Skupščini 
občine Ilirska Bistrica, Skupščini občine Slovenska Bistrica in Skupščini občine 
Idrija, ki so jih v letu 1975 prizadele elementarne nesreče, 

16. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa prve 
faze graditve in adaptacije zaklonišč za zaščito zveznih organov v času od leta 
1976 do leta 1980, 

17. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj 
(Projekt »Jugoslovanski naftovod« YU 1173), 

18. volitve in imenovanja, 
19. vprašanja delegatov. 
Ali se delegati s predlaganim dnevnim redom strinjajo? Ima kdo kakšno 

pripombo ah spreminjevalni predlog? 
(Ni pripomb.) Ker ni pripomb, predlagam, da glasujemo. Kdor je za pred- 

lagani dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani dnevni red. 
Ker imajo delegati v smislu 212. člena ustave SR Slovenije in v smislu 

12. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije pravico govoriti v jeziku svojega 
naroda, vprašujem delegate, ali želi kdo razpravljati v madžarskem ah itali- 
janskem jeziku! (Nihče.) 

K posameznim točkam dnevnega reda so bili na današnjo sejo zbora po- 
vabljeni predstavniki Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Poslovnega združenja za nafto 
in plin SR Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo 
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Slovenije, Republiškega javnega pravobranilstva, Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije, Zavoda za statistiko Slovenije, Skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in tovariš Darko Markočič, 
delegat Zbora občin kot predlagatelj predloga za izdajo zakona. 

Na sejo zbora so bili povabljeni tudi člani delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ in v Zveznem zboru Skupščine 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Vse te lepo pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi! 
Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 

veščam, da sva se s predsednico Zbora občin na predlog Izvršnega sveta dogo- 
vorila, da bomo poslušali uvodno obrazložitev o delu in organiziranosti samo- 
upravnih interesnih skupnosti na področju energetike, o problematiki gradnje 
energetskih objektov in stanju v premogovništvu v SR Sloveniji ter energetski 
bilanci SR Slovenije za leto 1976 na skupnem zasedanju Zbora združenega 
dela in Zbora občin, in sicer po končani 2. točki dnevnega reda. 

Najprej vprašujem, ali so delegati, katere mislim predlagati v Komisijo 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, že prisotni! Janez Vasle, 
Nina Osredkar in Janez Sluga? (Da.) Ugotavljam, da so prisotni. 

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

Predlagam, da v to komisijo izvolimo delegate: za predsednika Janeza Va- 
sleta, za člana Nino Osredkar in Janeza Sluga. 

Ali želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne želi 
nihče. 

Prehajam na glasovanje o predlogu. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie kdo vzdržal? 
(Nihče.) . 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 27. sejo zbora soglasno izvoljeni: za predsednika Janez Vasle, za 
člana Nina Osredkar in Janez Sluga. 

Prosim predsednika in člana Komisije, da predlagajo pooblastila delegatov 
oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba, ter nato o tem seznanijo 
zbor. Morda bi bilo prav, če bi Komisija dala poročilo po ekspozeju, ker dele- 
gati še vedno prihajajo. 

Med tem časom lahko sklepamo še o naslednjem: Kot ste seznanjeni, smo 
na zadnji seji zbora odložili točko delegatska vprašanja. Nekateri delegati so 
pismeno postavili delegatska vprašanja in dobili pismene odgovore, čeprav je 
bilo prvotno predvideno, da bodo dobili ustne odgovore. Zato vprašujem dele- 
gate, če vztrajajo, da se ti odgovori preberejo danes pri točki delegatska vpra- 
šanja ali pa se zadovoljujejo s tem, da so dobili pismeni odgovor. To vprašujem 
zato, da ne bi poročevalci po nepotrebnem čakali. 

Ali so delegati za socialno-zdravstveno področje iz 4. okoliša za to, da se še 
danes ustno odgovori na vprašanje, ki so ga postavili? Nek delegat'iz klopi: 
(Se ustni odgovor, prosim!) 

Ali so za ustni odgovor na današnji seji delegati za področje državnih 
organov 4. okoliša, ki so postavili tri delegatska vprašanja, od katerih naj bi 
na prvo odgovoril predstavnik Sekretariata za industrijo, na drugo vprašanje 
pa predstavnik Komiteja za vzgojo in izobraževanje in na tretje vprašanje 
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predstavnik Sekretariata za notranje zadeve? (Da.) Ugotavljam, da bodo na 
vsa štiri delegatska vprašanja odgovorili predstavniki na današnji seji zbora. 

Ugotavljam, da delegati 9. okoliša za gospodarsko področje Jesenice zahte- 
vajo ustni odgovor. 

Delegati 32. okoliša za gospodarsko področje Ljubljana-Šiška so zadovoljni 
s pismenim odgovorom Republiškega sekretariata za finance. 

Delegati za kulturno-prosvetno področje 1. okoliša, Ljubljana-Vič-Rudnik, 
so zadovoljni s pismenim odgovorom. 

Delegati za gospodarsko področje 13. okoliša so zadovoljni s pismenim odgo- 
vorom Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Hvala lepa. 

Predlagam, da v smislu 102. člena poslovnika določimo delegata, ki mi bo 
pomagal pri vodenju seje, ker še ni izvoljen podpredsednik zbora. Predlagam 
delegata Starmana. Ali se delegati strinjajo? Ima kdo kakšno'pripombo? Kolikor 
pripomb ni, prosim, da to potrdite z dvigom rok! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Hvala lepa. 

Prosim tovariša Starmana, da po skupnem zasedanju obeh zborov zavzame 
mesto v predsedstvu zbora. 

S tem prekinjam sejo Zbora združenega dela. Prosim delegate, da počakajo 
v dvorani, da pridejo še delegati Zbora občin. Potem bomo skupaj poslušali 
ekspoze, ki ga bo podal predsednik Komiteja za energetiko tovariš Drago 
Petrovič. 

(Seja je bila prekinjena ob 9,45 in se je nadaljevala ob 10.30.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 26. seje Zbora združenega dela. 

Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za dopolnitev zapisnika? Ugotavljam, 
da ni pripomb. Kdor je za potrditev zapisnika, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 26. seje Zbora združenega dela odobren. Prosim 
predsednika Komisije, da da poročilo! 

Janez Vasle: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 27. sejo zbora 
dne 10. marca 1976. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 131 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 82 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 16 delgatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 8 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 16 delegatov, iz obrtne in 
podobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbe- 
nopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 4 delegati, iz 
delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 
SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev : 

— za gospodarsko področje: iz 3., 5., 18., 19., 21. in 33. okoliša po 1 delegat, 
iz 20. okoliša 2 delegata, skupaj ni prisotnih 8 delegatov; 
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— za prosvetno-kulturno področje: iz 2. in 4. okoliša po 1 delegat, skupaj 
nista prisotna 2 delegata; 

— za socialno-zdravstveno področje: iz 1., 6. in 7. okoliša po 1 delegat, 
iz 3. okoliša 2 delegata, skupaj ni prisotnih 5 delegatov; 

— za kmetijsko dejavnost: iz 2. in 7. okoliša po 1 delegat, skupaj nista pri- 
sotna 2 delegata; 

— za obrtne in podobne dejavnosti: iz 1. okoliša 1 delegat, 
— za delovne skupnosti državnih organov: iz 2. okoliša 1 delegat. 
Skupaj ni prisotnih na današnji seji torej 19 delegatov. 
Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 

pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije ter zato predlaga, da Zbor 
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ima kdo kakšno pripombo 
k poročilu? Ce ni pripomb, dajem poročilo na glasovanje. O poročilu bomo gla- 
sovali javno in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, 
naj prosim avigne 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 in s tem verificiral pooblastila delegatov za 
27. sejo Zbora združenega dela. 

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

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je delo in organiziranost 
samoupravnih interesnih skupnosti na področju energetike, problematika grad- 
nje elektroenergetskih objektov in stanje v premogovništvu v SR Sloveniji 
ter energetska bilanca SR za leto 1976. 

Informacijo o delovanju samoupravnih interesnih skupnosti s področja 
energetike v Sloveniji in informacijo o stanju in odprtih vprašanjih pri gradnji 
energetskih objektov v Sloveniji ter predlog energetske bilance v Sloveniji 
za leto 1976 je skupaj s svojimi ugotovitvami in stališči predložil v obravnavo 
Skupščini Slovenije Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je k tej točki dnevnega reda Izvršni svet določil 
tovariša Draga Petroviča, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega 
komiteja za energetiko. Njegovo uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem 
zasedanju. 

Gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora združe- 
nega dela, ki je dal poročilo. Poročilo ste prejeli. 

Prejeli ste tudi pripombe skupine delegatov za gospodarsko področje 
14. okoliša in skupine delegatov za kmetijsko dejavnost 3. okoliša. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ali želi besedo predstavnik Odbora? 
Prosim! Besedo ima delegat Milan Starman, področje gospodarstva 32. okoliša! 

Milan Starman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. 
Spregovoril bom nekaj besed k poročilu tovariša Dragana Petroviča glede 

na organiziranost elektrogospodarstva in na dejavnost interesne skupnosti elek- 
trogospodarstva. 

Znano je, da se je elektrogospodarstvo vedno organiziralo in reorganiziralo 
na podlagi zakonov. Združitev je bila izvršena na podlagi zakona, ker se elektro- 
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gospodarstvo samo ni znalo združevati oziroma ni moglo izvesti samoupravnega 
združevanja. Kje so temelji nedejavnosti interesne skupnosti za elektrogospo- 
darstvo, ki je bila omenjena v poročilu? Mislim, da je za to še vedno vzrok 
v nesoglasjih med proizvodnimi organizacijami elektrogospodarstva, kot so 
Dravske, Savske in Soške elektrarne. Na drugi strani pa je boljša organizira- 
nost distribucije elektrogospodarstva v interesnih skupnostih po preskrbovalnih 
območjih (Maribor, Celje, Ljubljana, Kranj in Nova Gorica). Mislim, da te 
skupnosti že delujejo. Kolikor še ne delujejo, je to tudi delno opravičljivo, saj 
je razumljivo, da je za to potreben določen čas. 

Kako se je elektrodistribucija vključila v stabilizacijska prizadevanja in 
v izvajanje akcijskih programov celotnega elektrogospodarstva? Mislim, da 
se je pri tem distribucija držala okvirov resolucije o družbenoekonomski poli- 
tiki za leto 1976. Organizacije združenega dela v distribuciji so sprejele svoje 
stabilizacijske programe in se vključile v varčevanje tako v okviru elektro- 
gospodarstva kot tudi v okviru celotnega gospodarstva. 

Zelo je pomembno, da bo zaživelo dogovarjanje med uporabniki in pro- 
izvajalci električne energije in interesnimi skupnostmi, če hočemo, da v bodoče 
ne bo primanjkovala, lahko rečem, strateška energija. Potem ko smo v pre- 
teklem letu obravnavali energetsko bilanoo, smo dali pripombe oziroma pred- 
loge, kako naj bi se v prihodnje izboljšal energetski položaj v naši republiki. 
Iz bilance za leto 1976 je razvidno, da je situacija v proizvodnji električne 
energije še vedno neugodna, saj jo moramo uvažati celo iz Italije. V preteklem 
letu so bile zaradi pomanjkanja energije uvedene redukcije. Tudi za leto 1976 
se napoveduje možnost redukcije v primeru izpada večjih elektrarn. 

Situacija je za gospodarstvo lahko kritična. Zato smo se delegati ljubljan- 
skih občin odločili, da bomo podpirali predlog elektroenergetske bilance za 
leto 1976, vključno z vsemi prizadevanji in predlogi za izboljšanje s preskrbo 
potrošnikov električne energije v Sloveniji. V celoti podpiramo naloge v zvezi 
z izvajanjem energetske bilance, ki so nakazane na 13. in 14. strani gradiva, 
od 1. do 14. točke. 

Posebej poudarjamo, da je glede naloge v točki 3 treba zagotoviti nemoteno 
obratovanje termoelektrarn tako, da se predvidijo remonti v času, ko imamo 
zadosti hidroenergije in takrat, ko je lahko v večjih količinah dobimo iz drugih 
republik. 

Menimo, da so v 14. točki nakazane nove možnosti pridobivanja primarne 
energije na podlagi raziskav in študij, ki jih je nujno potrebno opraviti v 
določenem roku. To naj bo skupna naloga Raziskovalne skupnosti Slovenije in 
Interesne skupnosti elektrogospodarstva. 

V tem trenutku so nam le površno znane predvsem vodne rezerve za 
pridobivanje električne energije. Nujno je, da se v najkrajšem možnem času ana- 
lizirajo že izdelane študije vodnih elektrarn na Savi, Soči, Idrijci in mogoče 
na Muri. 

Reka Mura je še neizkoriščena in energetsko neobdelana. Mura je reka, 
ki poplavlja in je tudi s tega stališča potrebno, da se izdelajo raziskave in 
študije. Te bi bile lahko dvakrat koristne. 

Imamo še druge možnosti za gradnjo manjših elektrarn na naših manjših 
rekah. To naj bi bile tako imenovane distribucijske hidroelektrarne, ki bi bile 
zelo koristne v ekonomskem smislu, ker bi se lahko direktno vključile v 
distribucijsko omrežje. Najvažnejše je, da bi te elektrarne iz strateških raz- 
logov, ker so skrite v grapah, lahko služile splošnemu ljudskemu odporu pri 

8 
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obrambi naše domovine, saj v vojni niso tako ranljive kot so to veliki elektro- 
energetski objekti. 

Manjše vodne elektrarne so lahko popolnoma avtomatizirane in oskrbovane 
iz enega centra, kar lahko vidimo v naših sosednjih državah. Še ena prednost 
teh elektrarn je, da imajo dolgo življenjsko dobo in da je njihova energija 
poceni. To pa potrebujemo. 

Celotno gradnjo teh elektrarn lahko izvede naša gradbena operativa z 
domačo opremo in pri tem ni potreben uvoz nobenega dela. 

Pomembno vprašanje, tako za slovensko kot tudi za jugoslovansko gospo- 
darstvo, so 380 kV daljnovodi, katerih izgradnja je že v zaostanku, čeprav so 
zelo pomembni za povezavo celotnega jugoslovanskega elektroenergetskega 
sistema, saj bi se prek teh daljnovodov v kriznih situacijah laže oskrbovali 
z električno energijo. Z omenjenimi daljnovodi v Sloveniji in Jugoslaviji bi se 
obenem lahko povezovali tudi s sosednjimi državami oziroma z njihovimi 
elektroenergetskimi sistemi. 

Poleg tega menimo, da bi bilo potrebno, skupaj z Raziskovalno skupnostjo 
Slovenije, raziskati področje geotermalne energije in izdelati študijo za njeno 
gospodarsko izkoriščanje. Menimo, da bi bilo tudi na tem področju smotrno, 
če bi namenili določena sredstva v raziskovalne namene. 

Na področju varčevanja z električno in ostalo energijo tako v gospodarstvu 
kot v gospodinjstvu, še nismo dosti naredili, ker še vedno menimo, da je ener- 
gija poceni, čeprav postaja že dražja in bo še dražja, ko je ne bomo imeli. 

Zato bi se organizacije združenega dela in gospodinjstva morala vključiti 
v splošno varčevanje z vsemi vrstami energije. Glede racionalnega gospodarjenja 
s toploto se pridružujemo osnutku sklepov I. simpozija o racionalnem gospo- 
darjenju s toploto, ki je v svojih sklepih nakazal možnost uporabe vseh vrst 
energije, ogrevanja in izolacije ter naloge glede toplotne zaščite stanovanjskih 
in drugih objektov. 

Prepričani smo, da osnutki sklepov tega simpozija dobro dopolnjujejo 
naloge v zvezi z izvajanjem elektroenergetske bilance za leto 1976. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi besedo? Besedo ima delegat 
Marko Kocjan, prosvetno-kulturno področje, 1. okoliš! 

Marko Kocjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K razpravi me je spodbudil ekspoze tovariša Dragana Petroviča o problematiki 
elektrogospodarstva. Pripombo dajem glede vprašanja, ki sicer v ekspozeju in 
v predhodnih razpravah tovarišev delegatov ni bilo omenjeno. 

Izvršni svet je sicer izrazil svojo zaskrbljenost zaradi neuspešnega samo- 
upravnega sporazumevanja, ne le v okviru elektrogospodarstva, temveč tudi 
v okviru SIS za železniško in luško gospodarstvo. Menim, da tisti, ki so imeli 
nalogo pripraviti osnove za samoupravne sporazume o kritju izgub, niso že 
v začetku pripravili nosilcev sporazumevanja tako, kot bi jih morali. Število 
podpisnikov, vsaj v območju, kjer živim in delam, se nikakor ne ujema s šte- 
vilom podpisnikov, ki so na spisku, da sporazumov niso podpisali, ker se to 
število spreminja. 

Govornik pred menoj je govoril tudi o nalogah, ki so navedene na 14. 
strani našega gradiva. Nihče pa se ni še dotaknil vzrokov, zakaj je prišlo do 
tako velikega izpada. 
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Postavljam vprašanje: Ce je bil ta izpad neizogiben, zakaj odgovor o tem 
ni bil v ekspozeju bolj podrobno obdelan? Izpadi so nenehni, kljub študijam, ki 
naj bi ta problem obravnavale. Menim, da bi bilo treba povedati, če že govo- 
rimo o zahtevah po novih študijah, v čem so in v čem študije niso uspele, če 
so bile izdelane. Ce študij ni bilo, pa naj bi se odgovorilo, zakaj jih nismo 
pripravili. Pogosto se srečujemo z dejstvom, da so v študije vložena nemajhna 
sredstva. Na koncu pa ugotavljamo, da rabimo nove študije. Nihče ne odgovori, 
zakaj so šla tolika sredstva za že izdelane študije oziroma kdo je tisti, ki je 
slabo študijo pripravil. To je moja pripomba k ekspozeju. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Prosim! Besedo ima delegat Vik- 
tor Prelog, gospodarsko področje, 14. okoliš, Ptuj! 

Viktor Prelog: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija za gospodarsko področje 14. okoliša, to je za občine Ptuj, Ormož in 
Slovenska Bistrica je razpravljala o gradivih za današnji dnevni red zbora. K 
točki, ki jo sedaj obravnavamo, smo imeli na razpolago tudi pripombe TGA 
Kidričevo. Delegcija in TGA se strinjajo z energetsko bilanco, ker drugače 
praktično ne more biti. Vendar pa se ne strinjamo z ekonomskim delom bi- 
lance. O tem želim ravno razpravljati. Iste pripombe bodo posredovali naši 
delegati za Zbor občin. 

Na skupni seji obeh skupin delegatov za naš zbor in skupine delegatov 
za Zbor občin republiške skupščine smo delegati dne 5. 3. 1976 v Ptuju obrav- 
navali pripombo TGA Kidričevo k energetski bilanci SRS za leto 1976. Na pred- 
log Izvršnega sveta Skupščine občine Ptuj smo sprejeli sklep, da v celoti spre- 
jemamo omenjeno pripombo. Tako dajem v imenu skupin delegatov naslednjo 
pripombo k oceni ekonomskih učinkov energetske bilance za leto 1976: 

V aneksu k energetski bilanci SR Slovenije za leto 1976 se v gradivu k 
ESA 520 na 15. strani predvideva, »da bi prodajne cene elektroenergije pri 
petih direktnih odjemalcih in poprečne prodajne cene na napetostnih nivojih 
na 35 k V, 10 kV in 0,4 kV zadostile stroškom enostavne reprodukcije v elek- 
trogospodarstvu, če bi se zvišala poprečna prodajna cena pri nespremenjenih 
tarifnih postavkah in pogodbenih cenah iz leta 1975 za 43,93 %. 

To približno 44% povišanje prodajne cene elektroenergije pri pogojih 
prodaje iz preteklega leta določa dejansko vrednost elektroenergije, vendar 
se bo cena elektroenergije oblikovala na podlagi medrepubliškega dogovora 
o cenah. 

Pokritje celotnih stroškov proizvodnje elektroenergije, za katero se bo 
odločila ISE, bo izvršeno na podlagi cen iz prej omenjenega dogovora in z 
drugimi ukrepi, ki bodo še potrebni za pokritje celotnih stroškov. 

Sredstva za investicije, oblikovana na podlagi zakonskih prispevkov ah 
po samoupravnih sporazumih, v navedenih stroških in ceni niso upoštevana.« 

Skupščina ISE je na svoji seji oziroma izrednem zasedanju dne 26. 2. 1976 
sprejela predlog o povišanju cene elektroenergije z uveljavitvijo s 1. 3. 1976. 
Cena elektroenergije se poveča za 22,17'%, pri tem za gospodinjstvo za 17,18 %, 
za ostale odjemne skupine pa linearno v taki višini, da. se pokrije razlika do 
dogovorjenega nivoja povišanja cen, to je za 24,04 %. Za TGA Kidričevo pomeni 
takšno linearno povišanje novo ceno 27,18 par za kWh. 

3* 
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Omenjena podražitev elektroenergije na način, kot je predlagan, pomeni 
za TGA Kidričevo nesprejemljiv in nerazumljiv predlog, predvsem iz naslednjih 
razlogov: 

1. Celotni položaj jugoslovanske aluminijske industrije, ki je obdelan v 
informaciji o stanju in predlogih za izboljšanje ekonomskega položaja industrije 
aluminija, priloga št. 1, in ga je obravnaval Zvezni izvršni svet na 83. zasedanju 
dne 11. 7. 1975, je prikazan v analizi ekonomskega položaja elektrolize alumi- 
nija, s posebnim oziroma na vpliv preskrbljenosti in cene elektroenergije. Infor- 
macija, ki jo prilagamo, je dejansko predlog zaključkov Zveznega komiteja 
za energetiko in industrijo, Gospodarske zbornice Jugoslavije in Združenja 
industrije aluminija Jugoslavije. Iz informacije je razvidno, da gre v obdobju 
1965—1974 za izrazito upadanje reprodukcijske sposobnosti aluminijske in- 
dustrije. 

Najhitrejši porast stroškov ima elektroenergija, ki predstavlja poprečno 
25% delež v prodajni ceni aluminija. Cena elektroenergije za jugoslovanske 
proizvajalce aluminija je v navedenem obdobju porasla za 6,5-krat, medtem 
ko je za ostale industrijske potrošnike porasla za 1,88-krat, za gospodinjstvo 
pa 2,8-krat. V istem obdobju so prodajne cene primarnega aluminija porasle 
le za 2,35-krat. 

Na poslabšanje ekonomskega položaja industrije aluminija so poleg cene 
elektroenergije vplivale še visoke carine in takse pri uvozu osnovnih surovin 
iri repromateriala, ki se ne proizvaja v državi, ter nerešena vprašanja sredstev 
za razširjeno reprodukcijo. 

Zaradi navedenega je zvezni izvršni svet že v lanskem letu naložil Skup- 
nosti jugoslovanskega elektrogospodarstva, da izdela analizo obstoječega ta- 
rifnega sistema in jo do 15. 3. 1976 pošlje v razpravo zveznemu izvršnemu svetu. 

Ravno tako je zvezni izvršni svet naložil Zveznemu sekretariatu za fi- 
nance, da predloži vrsto ukrepov za saniranje nastale ekonomske situacije v 
aluminijski industriji. 

2. Aluminijska industrija Jugoslavije je tudi za obdobje 1976—1980 pred- 
videna kot prioritetna panoga v osnutku družbenega plana razvoja Jugoslavije 
1976—1980, glede na to, da izkorišča velike domače vire surovin, omogoča razvoj 
širokega kompleksa spremljajoče industrije ter izrazito ugodno deluje na pla- 
čilno bilanco. Neto devizni učinek za področje aluminija predstavlja 30 % 
celotnega neto deviznega učinka barvne industrije Jugoslavije. 

3. Iz analize cen elektroenergije za proizvodnjo aluminija v letu 1975 je 
razvidno, da so cene naslednje: TGA Kidričevo (skupaj s pokrivanjem izgube 
EG po samoupravnih sporazumih) 24,0 par/kWh, TLM Lozovac 17,37 par/kWh, 
Ražine 20,06 par/kWh, Titograd 28,27 par/kWh. 

Pri oceni navedenih podatkov je treba upoštevati, da je za Lozovac in 
Ražine bilo izvršeno dejansko izplačilo za 2 pari za kWh manj ter da je repu- 
blika Crna gora pokrila Aluminijskemu kombinatu Titograd razliko v ceni elek- 
troenergije v znesku 80 milijonov dinarjev. 

To je namreč zaradi tega, ker Hidroelektrarna Mratinje ni bila dokončana 
in so uvažali elektriko. Zato je bila v Titogradu toliko dražja elektrika, da je 
republika pokrila razliko v ceni. 

Iz podatkov je razvidno, da politika oblikovanja cen elektroenergije v Slo- 
veniji ni v skladu s politiko enotnega jugoslovanskega trga. V TGA Kidričevo 
razumemo, da je proizvodna cena elektroenergije med najdražjimi v Jugoslaviji, 
menimo pa, da linearno povečanje cen električne energije ni v skladu z ustvar- 
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janjem enotnih pogojev gospodarjenja posameznih delovnih organizacij. Iz pri- 
loge št. 2 so razvidni odnosi v ceni električne energije za razne vrste potroš- 
nikov. To prilogo sem posredoval tovarišu predsedniku. 

Menimo, da bi morali biti potrošniki električne energije postavljeni v enak 
položaj glede na cene električne energije za posamezne vrste potrošnikov v vseh 
republikah. Šele potem bi morah v Sloveniji z upoštevanjem osnovnih raz- 
merij analogno porazdeliti bremena višje cene električne energije na vse po- 
trošnike. 

Na podlagi danih ugotovitev predlagamo: 
1. Zbor združenega dela naj v zvezi z aneksom k energetski bilanci SR 

Slovenije za leto 1976 ugotovi, da je glede obveznosti potrošnikov električne 
energije nejasen. V povezavi z aneksom so tudi konkretni predlogi cen, ki jih 
predlaga interesna skupnost elektrogospodarstva, nerazumljivi. Aneks namreč 
govori o medrepubliškem dogovoru o cenah. Iz njih pa tudi ni videti pokritja 
vseh stroškov, predvidenega v omenjenem aneksu. 

2. Zbor združenega dela naj sklene, da Interesna skupnost elektrogospo- 
darstva kot predlagatelj elektroenergetske bilance upošteva naše pripombe in 
obravnava kriterije za določanje cen velikim direktnim odjemalcem predvsem 
z naslednjih vidikov: 

a) da se sistem cen električne energije za leto 1976 oblikuje po enotnih 
kriterijih za vse republike in znotraj teh za vsakega potrošnika v skladu z 
akcijami oziroma ukrepi zveznega izvršnega sveta in JUGEL: 

b) da se na podlagi tako oblikovanega sistema cen reši problem razdelitve 
bremen zaradi višje proizvodne cene električne energije v Sloveniji tako, da 
se analogno osnovnim razmerjem iz omenjenega sistema cen ta bremena 
razdelijo na vse potrošnike; 

c) za čas, dokler se ne reši vprašanje cen, kot to predlagamo pod a in b te 
točke, naj se zaradi izognitve nejasnosti oziroma težavnosti položaja elektro- 
gospodarstva obravnavajo od ISE predlagane cene kot avansne cene za vse 
potrošnike, razen za TGA Kidričevo, kjer naj kot avansna cena velja poprečna 
cena iz leta 1976, to je 23,8 par za kWh. Kljub temu bo TGA imel še vedno 
najvišjo ceno v aluminijski industriji naše države. 

Mislim, da zbora Skupščine danes o tem ne bosta mogla odločati. Vendar 
je namen moje razprave, da Izvršni svet prouči naše predloge, tudi z Interesno 
skupnostjo elektrogospodarstva. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima delegat Štefan Špilak, gospodarsko področje, 15. okoliši! 

Štefan Špilak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Objavljena stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v Poročevalcu 

pod točko 15 med drugim govorijo o zagotavljanju sredstev za raziskave za 
zemeljski plin in nafto. 

Menimo, da bi bilo potrebno to stališče dopolniti tako, da se zagotovijo 
tudi sredstva za obdelavo že znanih plinonosnih slojev, ki sodijo v sklop majhne 
poroznosti in propustnosti ter onemogočajo večjo proizvodnjo zemeljskega plina 
iz že obstoječih vrtin. 

Te obdelave bodo še dodatno potrdile, da so v Lendavi v že znanih struk- 
turah večje količine zemeljskega plina. Raziskovalno vrtanje globljih slojev 
na sedanjem polju in na drugih perspektivnih področjih Pomurja pa lahko 
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odkrije še dodatne količine, ki bi bile temeljnega pomena za slovensko ener- 
getiko. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Prosim! Besedo ima Jože Kert, 
delegat 21. okoliša, gospodarsko področje! 

Jože Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi gradiv, ki so nam na razpolago, današnjega uvodnega referata tovariša 
Petroviča, deloma pa tudi na podlagi gradiv, ki so pripravljena za nadaljnje 
ukrepe — pri tem mislim predvsem na gradiva, ki so jih prejeli delegati za 
skupščino ISE, menim, da moram poudariti nekaj bistvenih vprašanj, o katerih 
smo govorih na seji tega zbora že tudi junija 1975. 

Ugotavljamo, da se kasni pri gradnji vseh energetskih objektov. Delno so 
za to objektivni vzroki, veliko pa je subjektivnih vzrokov. Tovariš Petrovič je 
naštel v uvodnem referatu veliko razlogov, ki se mi v lanskem letu niso zdeli 
logični in mi tudi danes niso. 

Veliko je vprašanj, ki se nanašajo na pomanjkljivo tehnično dokumentacijo 
oziroma pravno-tehnično dokumentacijo. Zemljišča niso pravočasno urejena ali 
pa niso pravočasno preskrbljena soglasja in gradbena dovoljenja. Ko sem pre- 
biral gradivo, se mi je zdelo, da so najbrž tudi investitorji pri rekonstrukcijah 
in dodatnih gradnjah, kot je na primer gradnja HE Fala, preveč drobnjakarski 
pri iskanju gradbenih dovoljenj. 

Že veliko let delam pri investicijah in vem, da se da rekonstrukcija izvesti 
— kolikor se pripravi ustrezna dokumentacija, tako da se izda eno samo grad- 
beno dovoljenje, in ne posebno gradbeno dovoljenje za stikališče, posebna grad- 
bena dovoljenja pa za drugo in tretjo in ostale faze. Ce je dokumentacija priprav- 
ljena za celotno rekonstrukcijo, mislim, da se lahko rekonstrukcijo prične z enim 
samim gradbenim dovoljenjem. Vse kaže na to, da investicije v elektrogospodar- 
stvu niso tako pripravljene in da se k njihovemu izvajanju ne pristopa dovolj 
resno. Pri tem mislim na investitorje, pa tudi na upravne organe, ki izdajajo 
gradbena dovoljenja. Tudi sam sem priča, da dostikrat traja po nepotrebnem 
zelo dolgo, preden se pride do gradbenega dovoljenja. 

Z elektronskim računalnikom smo izračunali, upoštevali smo sicer najugod- 
nejši primer, vendar brez kakršnihkoli vez in posredovanj, da lahko pridemo 
do gradbenega dovoljenja'v 210 dneh. Z vsemi soglasji, ki so potrebna za več- 
ji objekt! Pri tem mislim na energetsko soglasje, soglasje za ceste, soglasje PTT 
in še druga. 

O omenjenem primeru smo upoštevali, da so vsi, ki izdajajo soglasje in 
gradbeno dovoljenje, ekspeditivni. Ce se pri tem uporabi kakšna veza in po- 
znanstvo, potem je ta postopek lahko nekoliko krajši! 

Lani smo na seji zbora povedali isto, kar je povedal tovariš Petrovič v uvod- 
nem izvajanju: treba bo nastopiti in pokazati na tiste, za katere mislimo, da so 
odgovorni za napake. V enem letu pa še nismo pokazali na nobenega in tudi 
najbrž sedaj ne bomo! Nisem za to, da bi sedaj posamezne delavce ah organe 
obsojali in kritizirah. Mislim pa, da bi morah poiskati tiste, ki so vzrok za 
kasnitev gradnje ^elektroenergetskih objektov. 

Z zakasnitvijo gradnje objektov vidimo, kako rastejo cene. Cene rastejo pri 
vsaki investiciji in pri odobravanju novih cen delegati Skupščine ISE ne mo- 
rejo glasovati drugače. Ce bi bil delegat v Skupščini ISE, verjetno ne bi druga- 
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če glasoval, kot so glasovali delegati, kajti stroške gradnje moramo pokriti, inve- 
sticije moramo izvajati naprej. 

Vendar mislim, da se moramo zavedati, da podražitve investicij plačamo 
vsi uporabniki. 

Sem v delovnem kolektivu, ki šteje 4 500 delavcev. Povabljen sem bil 
na zbor delovnih ljudi, kjer sem moral razlagati samoupravna sporazuma za 
pokrivanje izgub v elektrogospodarstvu in na železnici. Tovariši delegati! Kdor 
je med vami že sodeloval na takih zborih, mu je znano, kako je težko zagovarja- 
ti take samoupravne sporazume. Na takem zboru delavci navajajo tisto, kar je 
objektivno, in tisto, kar ni objektivno! Nekateri nastopajo z dokaj slabimi do- 
kazi, zato trdim, da ni čudno, da je danes podpisanih samo 14 % samoupravnih 
sporazumov o pokrivanju izgub. Nihče ne pove, zakaj ti samoupravni sporazumi 
niso podpisani. V Železarni Ravne smo na vseh delovnih skupinah — imamo 
jih nad 50, razlagah te sporazume in smo jih sprejeli ter podpisali tako za 
železnico kot tudi za pokritje izgub v elektrogospodarstvu. 

Pred nami je nov predlog za sofinanciranje gradnje energetskih objektov. V 
uvodnem referatu tovariša Petroviča smo slišali, da naj bi bil ta sporazum pod- 
pisan do 30. 6. 1976. Vprašujem se, kako bomo uspeli, če je do sedaj, komaj 
14% TOZD podpisalo samoupravne sporazume za pokritje izgub! Kaj bi 
bilo, če bi jutri zopet moral nastopiti na zborih delavcev in jih prepričati, da bi 
soglašali s tem, da bi naša organizacija združenega dela odvedla nekaj milijard 
din za investicije do leta 1980. 

Pri tem mislim še posebej poudariti to, da se mi zdijo pretirane nekatere 
številke. Z njimi sem seznanjen iz gradiva, ki so ga prejeli delegati ISE. Ne bo 
dobro, če se bo na terenu ugotovilo, da so te številke pretirane. Mislim, da je 
na primer nerealno predvidena 9% letna rast potrošnje električne energije. 
Od leta 1966 do 1974. leta smo imeli 7,5 % letno stopnjo rasti, letos imamo 
6,3 % rast. Dvomim, če je ta 9 % predvidena rast objektivna, saj hkrati govorimo 
tudi, kako bomo varčevali z energijo in kako jo bomo maksimalno izkoristili. 
Nekateri so mnenja, da se na ta način izsiljujejo sredstva za investicije. Ne 
nasprotujem, samo opozarjam, da je potrebno objektivno utemeljiti in preve- 
riti te številke, da ne bi prišlo do poloma pri razpravah v delovnih kolektivih, 
ko se bo razpravljalo o samoupravnem sporazumu za financiranje novih inve- 
sticij . 

Strinjam se s tem, da morajo te investicije pokriti vsi uporabniki. Sem 
pa za to, da se tisti, ki ta sredstva uporabljajo, zavedajo, da so to družbena 
sredstva in da morajo svoje delo opraviti pravočasno, tako da lahko ta sredstva 
potem gospodarstvu vračajo. 

ISE se je oblikovala v lanskem letu. O tem ne bi veliko govoril, zato ker 
je tovariš Petrovič že navedel vse dobre rezultate njenega dela in jo tudi kri- 
tiziral. Zadovoljni smo, ker v preteklem letu ni bilo večjih izpadov električne 
energije. Pričakujemo, da bo letos enako. Delegatski sistem v ISE bo moral 
bolj zaživeti. Seveda priznam, da je to težavno, ker smo z njim šele na začetku. 
Zato naš delegatski sistem doživlja določene težave. Delegatski sistem se mora 
sčasoma utrditi in tudi izpopolniti. Na terenu se precej govori — na primer 
tudi na prej omenjenem zboru delavcev v železarni, da imajo nekateri odprte 
denarnice, da se lahko denar troši iz teh denarnic toliko, kolikor hočejo in ko- 
likor ga rabijo. Ce pa denarja zmanjka, pride družba in se jim denarnice zopet 
napolnijo. 
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Zato mislim, da bi bilo treba v bodoče skrajno racionalno upravljati s temi 
sredstvi. Utemeljitve potrebe za financiranje teh objektov bi morale biti bolj 
razumljive, da bi zbore lažje organizirali. Delegat, ki je govoril pred menoj, 
je bil istega mnenja. Mislim, da smo slabo organizirani. Premalo je delegatov 
in preveč je delovnih skupin, ki morajo odločati o teh samoupravnih sporazumih. 
Včasih gredo predstavniki za zbore skupin, včasih pa so skupine prepuščene 
same sebi. V tem primeru vodja skupine prebere, kar je v predlogu sporazuma 
napisano, delavci načnejo razne probleme in potem se ta sporazum ne odobri. 
Zato bi morala biti obrazložitev sporazumov malo bolj razčlenjena in bolj po 
domače napisana, tako da bi delavci tudi lažje razumeli. 

Vse posledice so in še bodo nastale pri tem predvsem zaradi prejšnje ne- 
urejenosti teh zadev, kar je že bilo omenjeno. 

Navedel bom nekaj drugega. Zelo me je zabolelo, ker sem član kolektiva, 
ki je direktni odjemalec podobno kot TGA Kidričevo, tovarna dušika Ruše in vse 
železarne. Na strani 14 Poročevalca je omenjeno, da je elektroenergetski sistem 
in potrošnjo v SR Sloveniji težko programirati, ker imamo veliko direktnih po- 
trošnikov, ki predstavljajo 1/3 skupne porabe v SR Sloveniji. Mislim, da to na- 
sprotuje vsakemu strokovnemu mnenju. Mislim, da se mora vsak strokovnjak s 
področja elektrotehnike zavedati, da če želi elektrarna dobro gospodariti, potem 
je od nje odvisno, kolikšno število obratnih ur ima v enem letu. Obratne ure 
lahko povečajo samo tisti potrošniki, ki imajo stalno obremenitev 24 ur dnevno, 
ne pa samo ob konicah. Mislim, da so taki potrošniki potrebni in koristni energet- 
skemu gospodarstvu, zlasti v sedanji situaciji, da ne govorimo o bodoči situaciji, 
ko bo delovala nuklearna elektrarna v Krškem. 

Ce ugotovimo v gradivu take nesmisle, se lahko vprašujemo, kje je stro- 
kovnost ljudi, ki to pišejo. Lahko so napisali ali napravih tudi na drugih področ- 
jih take nesmisle. Ob sedanji situaciji, ko je občutno pomanjkanje električne 
energije, mislim, da je najbolj enostavno telefonirati iz elektro dispečerske 
službe Železarni Ravne, naj ustavi 2 ali 4 40-tonski peči, Tovarni glinice in 
aluminija, naj ustavi druge obrate. Tako široka potrošnja te redukcije praktično 
sploh ne čuti. Stroške plačajo delovni kolektivi velikih odjemalcev, ki večje 
število dni ne obratujejo, dokler se agregati v TE ah HE ne popravijo. Nihče 
ne vpraša, kdo bo tem delovnim kolektivom povrnil stroške. 

S tem, kar sem navedel, ne mislim sedaj napadati delavce v elektrogospo- 
darstvu niti delegate ISE. Navajam objektivne probleme. Zdi se mi. da si pre- 
težni del delavcev elektrogospodarstva prizadeva, da bi z energetskimi objekti 
in energijo čim racionalneje gospodaril in dajal vsem potrošnikom konstantno 
in kvalitetno energijo. Mislim, da je treba vendar narediti določeno selekcijo in 
ugotoviti, kje so vzroki, da prihaja do takih nepravilnosti. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo 
ima Janko Meh, delegat 5. okoliša — Velenje, gospodarsko področje! 

Janko Meh: K informaciji o stanju in odprtih vprašanjih pri gradnji 
energetskih objektov, ki je bila objavljena v skupščinskem Poročevalcu z dne 
10. 2. 1976, bom kot delegat iz 5. okoliša k točkam, ki se nanašajo na Rudarsko- 
elektroenergetski kombinat Velenje, posredoval naslednje pripombe in dopol- 
nitve. 
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Najprej gre za majhno, verjetno tiskovno napako na strani 20. V prvem 
odstavku desno zgoraj je navedeno: »sedanja predračunska vrednost investicij 
1,86 milijarde din«, v resnici pa je »1,086 milijarde din«. 

Da bo informacija popolna, je potrebno tudi povedati, da je že odobrenih 
okoli 25 mil. dinarjev za samski dom in da se s tem rešuje vprašanje družbenega 
standarda le delno, in sicer v višini 119 milijonov dinarjev. Z odobrenimi sred- 
stvi bomo torej lahko zgradili do konca leta 1977 predvidene elektroenergetske 
kapacitete, to je 745 MW po zgraditvi TE Šoštanj 4, tako da bi bila skupna 
kapaciteta Šoštanja 4 milijarde kWh letno in 4 milijone 700 tisoč ton lignita, ki 
ga bomo predvidoma v celoti uporabili za proizvodnjo te električne energije. Z 
dograditvijo teh kapacitet postaja vse bolj prisoten in težak problem zaneslji- 
vosti in predvsem kontinuitete izkoriščanja zmogljivosti te energetske baze, ki 
naj bi zadovoljevala okoli 40 % celotnih potreb električne energije Slovenije vsaj 
še za naslednjih 25 let. Teh 40 % energije se seveda nekoliko zmanjša z vklju- 
čitvijo NE Krško, vendar bo še vedno precejšen del potreb po energiji pokrivala 
TE Šoštanj. 

Do leta 1977 zgrajeni objekti lahko zagotovijo proizvodnjo omenjenih 
4 700 000 ton letno, in sicer do leta 1985. Ze pred tem letom pa bodo kapacitete 
začele postopno upadati, posebno občutno pa po letu 1985, ko bodo upadle po 
predvidevanjih na 3 300 000 ton letno. Pri danem stanju bo mogoče zagotoviti 
nujno potrebno kontinuiteto tudi po letu 1985 le na ta način, da zaradi ne- 
ugodnih okoliščin, ki so v zadnjih 10 let spremljale naše premogovništvo1, začnemo 
prej kot smo prvotno načrtovali odkopavati premogovni steber 16, na katerem 
stojijo proizvodni objekti jaška Preloge. Zato je nujno potrebno takoj pričeti 
s premeščanjem teh objektov na novo lokacijo in jih postopno do leta 1985 vse 
zgraditi ter seveda usposobiti za obratovanje. Rudarsko-elektroenergetski kom- 
binat Velenje za te namene nima sredstev, saj je predvidenih po prvotnih 
računih okoli 1800 milijonov dinarjev. Ta sredstva bo potrebno zagotoviti iz 
združenih sredstev TOZD za energetiko. 

Ze v obdobju od leta 1977 do leta 1980 bi v ta namen potrebovali okoli 
500 milijonov dinarjev, ostanek do 800 milijonov dinarjev pa do leta 1985. 

Glede na pomembnost zanesljive in trajne oskrbe z električno energijo, 
upoštevajoč težave, ki se bodo pojavile pri odobravanju potrebnih finančnih 
sredstev za te investicije, kakor tudi zaradi časovne stiske, v kateri se nahajamo, 
smo menih, da je nujno potrebno, da o teh neodložljivih potrebah sezanimo ta 
zbor. 

Poleg omenjenega pa teži kolektiv REK še naslednji problem, o katerem je 
delegat našega okoliša seznanil ta zbor že v lanskem letu, vendar do sedaj še ni 
bila najdena ustrezna rešitev: Pri zagotavljanju potrebnih količin premoga za 
potrebe proizvodnje električne energije se posega, in se bo seveda tudi v prihod- 
nje, na področja, ki so gosto naseljena. Gre predvsem za Dražmirje, ki bo 
v celoti porušeno, del Pes j a desno od reke Pake in del Šoštanja desno od proge 
Velenje—Celje. Zaradi ugrezanja terena, ki ga povzroča eksplotacija premoga, 
se v osrednjem delu Šaleške doline, ki je komunalno urejena, zmanjšuje tudi 
urbani prostor. Predvidoma se bo ugreznilo skupno okoli 1500 ha, približno do 
globine 50 m. Poiskati bo potrebno nova zazidalna območja ob robu Šaleške 
doline in jih seveda tudi komunalno opremiti. 

To bo zahtevalo v krajšem času precejšnja finančna sredstva, ki^bodo pre- 
segala ekonomske možnosti delovne organizacije REK Velenje, saj že sedanja 
obremenitev tone premoga s sredstvi za pokrivanje rudarskih škod močno zmanj- 
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šuje reproduktivno sposobnost temeljnih organizacij združenega dela, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo premoga. 

Zato ponovno predlagamo, da bi zaradi nemotenega zadovoljevanja energet- 
skih potreb naša delovna organizacija ža pravočasno reševanje omenjenih pro- 
blemov dobila poleg sredstev za prestavitev energetskih objektov, ki sem jih 
omenil v prvem delu izvajanja, tudi možnosti za dolgoročni kredit pod ugod- 
nejšimi pogoji za razreševanje problematike rudarskih škod, ki bodo nastopile 
dokaj nenadno. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prijavljam se za razpravo kot 
delegat 13. okoliša — Jesenice, gospodarsko področje! 

Štefan Nemec: Ko danes obravnavamo informacijo o delu in organi- 
ziranosti samoupravnih interesnih skupnosti na področju energetike v Sloveniji 
in imamo pred seboj tudi energetsko bilanco za leto 1976, bi bilo dobro, da po- 
gledamo, koliko so se izpolnila stališča in sklepi, ki smo jih sprejeli v lanskem 
letu ob razpravi o istih vprašanjih. Tudi takrat smo ugotovili, da gre pri 
energetiki za dejavnost posebnega družbenega pomena in da je zaradi tega po- 
trebno zagotoviti ustrezno družbeno kontrolo nad njenim delovanjem. Zato 
se strinjamo z opozorilom Izvršnega sveta, da energetika kljub prioriteti, ki 
jo ima v razvoju, ne more zahtevati neomejenih sredstev od svojih uporabnikov. 

Ugotovitve, da v okviru samoupravne interesne skupnosti še niso do kraja 
izpolnjene naloge, je točna. Mislim, da je pri tem potrebno ločiti dva problema, 
ki sta med seboj gotovo povezana: Najprej gre za delovanje samoupravne in- 
teresne skupnosti kot celote, in sicer po delegatskem principu, in prek te skup- 
nosti za vpliv združenega dela na reševanje problemov elektrogospodarstva. 
Na drugi strani pa gre za odgovornost izvajalcev, to je delavcev in odgovornih 
organov v energetskem gospodarstvu. 

Moramo priznati, da združeno delo ni storilo vsega za izboljšanje dela ISE. 
V tej interesni skupnosti ugotavljamo sicer določen napredek, vendar ne tak, 
da bi bili lahko zadovoljni. Z analizo se je ugotovilo, da imamo še precej 
organizacijskih in drugih pomanjkljivosti, ki se kažejo pri izvedbi nalog. S tem 
v zvezi bom navedel nekaj misli o delovanju delegatskega sistema. O tem je 
nekaj že govoril tudi tovariš Kert. 

Mislim, da se delegati uporabnikov premalo kritično zavzemajo za ureditev 
odprtih vprašanj. To je tudi ugotovitev v poročilih. V zadnjem času je bilo 
več sestankov v organizacijah združenega dela in v temeljnih organizacijah 
združenega dela. To so bili zbori, na katerih naj bi se odločalo1 o sredstvih za 
pokrivanje izgube v elektrogospodarstvu in o združevanju sredstev za nadalj- 
nj° gradnjo. Ta akcija poteka slabo, saj je le 14 l'/o TOZD podpisalo te sporazume. 
Tudi delegati v našem zboru smo premalo aktivni. Preveč na splošno se strinja- 
mo s tem, da je razvoj elektrogospodarstva naša skupna naloga in da to ni 
odtujevanje sredstev delovnih organizacij. Gradnja elektrogospodarskih objek- 
tov je del celotnega gospodarstva in je še premalo Upoštevana. 

Morali bi nastopiti neposredno, z boljšimi podatki ter z boljšo informacijo 
o splošnem stanju v energetiki, kakor tudi s primerjalnimi podatki o svojih 
lastnih organizacijah, tako na sejah organov samoupravljanja, zlasti pa na 
zborih delavcev. 

Dosedanje informacije niso popolne. Marsikatera organizacija ima večjo 
porabo električne energije, kot pa je dobila dovoljenje za svojo priključitev. 
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In o tem se ne govori pri teh obravnavah, čeprav je jasno, da bi tako morala 
prevzeti večje obveznosti do energetskih investicij. 

Premalo je torej zavzetosti delegatov, da bi zastopali resnične interese 
svojih TOZD. Menim, da morajo delegati nastopiti z dejanskimi interesi sredin, 
iz katerih izhajamo, in pri tem upoštevati širše interese. To velja tudi za dele- 
gate Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva. Ko govorimo o 
prvotnih informacijah, mislim, da bi morali tudi z današnje seje zbora pre- 
nesti razpoloženje, ugotovitve in stališča v temeljne organizacije združenega 
dela in od tam tudi v druge, organe, to je v občinske skupščine, o čemer je že 
govoril tudi tovariš Kert. 

Torej, združeno delo je prav gotovo pri tem premalo udeleženo. Le tako 
lahko razumemo ugotovitve v analizi, da za lokacije energetskih objektov pre- 
dolgo ni soglasja, da imajo nekateri lokalni dejavniki razne druge zahteve in 
da s tem zavlačujejo investicije ter dražijo objekte. Vse se potem tudi kaže pri 
večji ceni in pa pri izpadu energije. 

Mislim, da je to posebno važno sedaj, ko se dogovarjamo in ko se postavlja 
tudi vprašanje gradnje plinovoda. Ta bo potekal prek 29 občin. Ce se bodo 
uporabniki priključili neorganizirano, bo to prav gotovo zelo dolg in drag 
postopek, kar bo prav gotovo vplivalo na dobo gradnje. Sploh se zavzemam, 
da bi bila ta gradnja postopna, čeprav so sklepi glede tega drugačni. To ni 
vprašanje, ki bi ga lahko razrešili tukaj, ampak v okviru interesne skupnosti 
za nafto in plin. 

Ugotavljam, da so ugotovitve v analizi v veliki meri zelo podobne tistim, 
ki so bile navedene v lanskem letu, kar pomeni, da nismo dosti napredovali. 
Pri tem mislim na velike podražitve, na premajhno kritičnost glede načina po- 
krivanja izgub itd. Se se slišijo glasovi, da naj se te zadeve urejajo z zakonom. 
Tudi slab rezultat podpisovanja sporazuma o kritju izgub v EG se izrablja kot 
dokaz, da je sprejem zakona nujen. Osebno mislim, in tudi v delegaciji, v 
kateri smo o tem razpravljali, se zavzemamo za to, da ob samoupravni organi- 
ziranosti ni nobene potrebe, da to področje zakonsko urejamo. Izpolniti pa mo- 
ramo to, o čemer sem že govoril: pripraviti popolne in točne informacije. Potem 
se bodo delavci prav gotovo pravilno odločali. Nekateri so tudi mnenja, da se 
nekatere informacije prikrivajo in da zaradi tega tudi podpisovanje tako pote- 
ka. Zaradi tega pade del odgovornosti za tako stanje tudi na nas. 

Zavzemamo se za to, da bi v bodoče cena pokrivala enostavno reprodukcijo. 
Ugotavljamo, da je nemogoče, da se na koncu leta nenadoma srečamo z izpa- 
dom dohodka in da na hitro odpiramo o tem velike razprave. Za razširjeno 
reprodukcijo bomo morali na samoupraven način združevati sredstva. Ureditev 
tega vprašanja pa je del stabilizacijskega programa v SR Sloveniji, in tega se 
moramo zavedati. 

Mislim, da ni prav, ker ni nobenih razlik med tistimi, ki se nesamoupravno 
obnašajo, in tistim, ki upoštevajo tudi skupne interese. Ta razlika bi morala 
biti sistemsko določena. Tovariš Petrovič je v svojem referatu navedel, da bo 
z zakonom to vprašanje delno rešeno. 

Menim, da bi morali urediti tako, da v letu 1976 ne bi bilo izpada dohodka. 
To je treba v Samoupravni interesni skupnosti elektrogospodarstva pripraviti 
že sedaj in ne proti koncu leta. Te zahteve so bile že večkrat izražene tudi na 
našem zboru ob obravnavah, ki smo jih imeli o energetiki. Podobne zahteve 
so postavljali posamezni delegati v delegatskih vprašanjih. 
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S tem prehajam že na drugo vprašanje, to je na odgovornost tistih, ki imajo 
za nalogo, da izvajajo sklepe, ki so sprejeti v okviru Samoupravne interesne 
skupnosti in ki jih navaja tudi ta analiza. 

Te zahteve moramo v interesnih skupnosti bolj natančno postaviti, kot so 
danes. Zagotoviti moramo, da bodo nekatera vprašanja urejena. To so vprašanja, 
ki so navedena v stališčih Izvršnega sveta, katera podpiramo. Gre za določitev 
kriterijev za optimalizacijo gradnje energetskih objektov, za določitev vloge 
posebnih odjemalcev, za sprejem kriterijev in normativov za določitev stroškov 
in dohodka TOZD s področja elektrogospodarstva, kar bo. omogočalo sprejem 
plana stroškov za pripravo potrebnih samoupravnih sporazumov itd. Odgovor- 
neje naj se obravnavajo vsi tisti, ki delajo energetske objekte. Sedaj se vsaka 
zamuda le preveč opravičuje. Morda bi bilo tudi prav, da o tem razpravljajo 
njihovi delavski sveti. To se nanaša na projektantske organizacije in tudi na 
druge. Med njimi ni niti prave povezanosti, kot je sicer že omenjeno v uvod- 
nem ekspozeju. 

Tudi kolektivi domače strojegradnje močno zaostajajo pri dobavi delov za te 
objekte. Pravijo, da imajo z njimi slabe izkušnje in zato se vse več opreme na- 
bavlja iz uvoza. To je prav gotovo svojevrsten pritisk proti stabilizaciji, saj s 
tem zmanjšujemo možnosti razporejanja in gospodarjenja z devizami in slab- 
šamo plačilno bilanco. 

Vprašujem tudi. zakaj se ne uredi statusno vprašanje Zirovskega vrha. 
orda je tudi v tem vzrok, da na tem področju dela ne potekajo najbolje? 

Glede varčevanja so delegati danes že govorih in je o tem tudi zapisano 
stališče Izvršnega sveta, vendar je ta del nepopoln. Zavzemamo se za izdelavo 
srednjeročnih in dolgoročnih planov optimalnega izkoriščanja vseh vrst ener- 
gije. Zato se popolnoma strinjam s sklepi, ki so bili sprejeti na simpoziju o 
racionalnem gospodarjenju s toploto. Ne vem, zakaj je to osnutek, kajti to 
so sklepi, ki so bili sprejeti na tem simpoziju! Zato so ti sklepi prav gotovo na- 
loga tistih, ki so jih sprejeli. To so strokovnjaki s tega področja. Prav bi bilo, 
da iniciativo za izvajanje teh sklepov prevzamejo tudi drugi odgovorni činitelji! 

Poleg tega so v teku tudi druge akcije, o katerih smo že govorili, obenem 
pa premalo naredili za njihovo pospešeno izvajanje. Veliko energije se zametuje 
oziroma se slabo izkorišča. Dosegamo slabe izkoristke kotlov, velikih tempera- 
tur dimnih plinov ne izkoriščamo. Tudi ta del bi lahko zajeli v investicijski 
dokumentaciji, o kateri danes .razpravljamo. V tem pogledu bi lahko več storili 
tudi upravni organi, kot je na primer inšpekcija parnih kotlov in drugi. Se- 
veda je večina teh vprašanj v rokah organizacij združenega dela, zato je po- 
trebno, da jih prenesemo na samoupravne organe. 

2e v lanskem letu sem ob razpravi o bilanci predlagal, da bi energetska 
bilanca zajela tudi del neizkoriščene energije oziroma odpadno energijo. S tem 
bi se morda ta problem bolj odprl in bolj resno obravnaval. Prav gotovo je, 
da bi bil to pomemben prispevek k stabilizaciji, saj bi se zmanjšal uvoz ener- 
gije, kar bi pomagalo pri reševanju deficita plačilne bilance. 

Glede problematike premogovnikov mislim, da bi bilo potrebno bolj jasno 
nakazati, kje bo v prihodnje glavna potrošnja premoga. V nekaterih dokumen- 
tih smo to vprašanje obravnavali, vendar ne vem, ah se z energetsko bilanco 
lahko prikaže realno stanje premogovnikov. Ponovno bi morah oceniti, ali se 
bo premog uporabljal predvsem v termoelektrarnah ah tudi na drugih področjih. 
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Tudi o nekaterih drugih zadevah iz analize smo se pogovarjali v našem, 
območju. Delegacija mi je naložila, da o tem seznanim zbor, da bi bila naslednja 
analiza boljša, kot je predložena. 

Glede cene se pridružujemo stališču tovariša Kerta. Tovariš Prelog iz Ptuja 
je seznanil zbor s TGA Kidričevo. Seveda se vsi bojimo večjih stroškov za 
energijo, saj je znano, da je energija v Sloveniji dražja kot v drugih republikah, 
ker imamo več toplotne kot vodne energije. Morda nam bo zadnji sneg kaj 
pomagal, da bo proizvodnja hidroenergije večja? Mislim, da se je o vprašanju 
treba dogovoriti v Samoupravni interesni skupnosti elektrogospodarstva. Kot 
je napisano, sklepov ne moremo sprejeti formalno, kot so v poročilu predlagani. 

Vendar mislim, da je to pomembno za velike odjemalce, saj prav gotovo 
bolj enakomerno prevzemajo elektroenergijo veliki potrošniki, kar je ugodnejše 
za proizvodnjo. Zato ne bi smeli pristati na enakomerno zvišanje cen, ker je 
treba upoštevati stalnost odjema. Seveda, to naj ureja samoupravni sporazum, 
ki naj bi bil sprejet v okviru Interesne skupnosti. 

Ko sem govoril o domači strojni industriji, ki dela za naše energetske ob- 
jekte, sem omenil, da je vse preveč opravičil za kasnitev pri delih. Glede tega 
se slišijo mnenja, da to ni točno, češ naša nuklearna elektrarna se bo zgradila 
v kratkem roku, saj je poprečen čas gradnje nuklearne elektrarne od 6 do 8 
let. Kolikor sem seznanjen, je bila le ena nuklearna elektrarna zgrajena v 8 
letih, kar pa je posledica izredno slabe organizacije. Splošno mnenje je, da so 
tiste nuklearne elektrarne, ki se gradijo več kot 5 let, zelo drage. Mislim, da 
bi morali napeti vse sile, da HE Krško zgradimo v čim krajšem roku. Hvala lepa. 

Ali želi kdo še razpravljati? Prosim! Besedo ima delegat Ivan Starman, pod- 
ročje državnih organov, Celje! 

Ivan Starman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V zvezi s poročilom, ki ga je podal tovariš Petrovič, bi postavil pomembno 

vprašanje. Na koncu svojega izvajanja je povedal, da bo potrebno v primerih, 
da temeljne organizacije združenega dela ne bodo podpisale samoupravnih 
sporazumov, izdati ustrezen zakon. Poleg tega je dejal, da bodo tiste delovne 
organizacije, ki niso podpisale sporazumov, s tem zakonom postavljene v težji 
položaj. 

S tem v zvezi postavljam vprašanje, zakaj gremo z zakonom korak nazaj. 
V delovnih organizacijah, ki še niso podpisale sporazumov, si bodo mislili, za- 
kaj naj bi jih podpisali, saj bo izdan zakon. S takim načinom dela bomo napeljali 
vodo na mlin tistim, ki si želijo vrnitve etatističnega sistema in politike tako 
imenovane čvrste roke, česar v nobenem primeru ne smemo dopustiti. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Prosim! Besedo ima delegat Rok Pavšič, gospodarsko področje, 33. okoliš, Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik ! 

Rok Pavšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pred enim letom, ko smo obravnavah v tem zboru energetsko bilanco za 

leto 1975, sem zagovarjal mnenje naše delegatske skupine, da je pri gradnji 
energetskih objektov potrebno organizirano projektiranje in programiranje. 
Predlagal sem, da se organizirajo teami, ki bi vodili gradnjo. Tisti, ki ne pro- 
gramira, si bo kupil danes klobuk, drugi dan suknjič, tretji dan pa hlače in 
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tako nikoli ne bo oblečen po modi, poleg tega pa bo tudi več plačal. Tako smo 
delali do sedaj v elektrogospodarstvu. Mislim, da so prvi koraki pri projektira- 
nju gradnje elektroenergetskih objektov že storjeni, da se elektrogospodarstvo 
organizira in da se več sredstev usmerja v raziskovalna dela. Tako je na primer 
elektrarna Šoštanj IV objekt, ki ne kasni z gradnjo. Projekti za ta objekt so 
bili izvedeni na podlagi raziskav in šele potem se je začelo z gradnjo. Ostali 
energetski objekti so bili projektirani še pod prevelikim vtisom prejšnjih po- 
gojev in tako so se tudi začela dela. 

Zato podpiram predvsem tisti del poročila, ki pravi, da se vse večje količine 
materialnih sredstev kadrov usmerjajo v pripravljalna dela, za boljšo organi- 
zacijo in s tem tudi za hitrejšo ter racionalnejšo' gradnjo vseh objektov. Hva- 
la lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Prosim! Besedo ima predsednik 
Republiškega Komiteja za energetiko tovariš Drago Petrovič! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Menim, da je bila v razpravi navedena vrsta vprašanj. Ne vem, če bom mo- 

gel v celoti odgovoriti na vsa vprašanja tako, da bi bili z odgovorom zadovoljni 
vsi delegati, ki so jih zastavili. Na nekatera vprašanja bom poskusil odgovoriti 
že sedaj v čim večji meri. Morda se bom pri nekaterih zadevah ponavljal, 
kajti tudi tovariši delegati so ponavljah nekatera vprašanja. Zato prosim, da 
mi to oprostite. Opozoriti vas moram, da so prisotni tudi predstavniki Interesne 
skupnosti elektrogospodarstva in podjetij elektrogospodarstva. Kolikor bodo 
omenjeni predstavniki menili, da je to potrebno, prosim, da dopolnijo moje 
odgovore. 

Najprej bom odgovoril na pripombe glede organizacije distribucije, proiz- 
vodnje in prenosa električne energije. Menim, da so glede organizacije proble- 
mi, tako v okviru republiške skupnosti elektrogospodarstva kot tudi v okviru 
področnih skupnosti. Ne strinjam se z delegatom Starmanom, da so področne 
skupnosti morda v nekoliko boljšem položaju. Dejstvo je, da se področne skup- 
nosti srečujejo z enakimi težavami, kot se srečuje Republiška interesna skup- 
nost elektrogospodarstva. Pri tem moram poudariti še to, da v vseh skupnostih 
temeljne organizacije distribucije ne zagotavljajo ustrezne informacije in mož- 
nosti za normalno delo področnih skupnosti. Menim, da tudi organiziranost 
distribucije še ni popolna in da je potrebno v globalni organizaciji elektro- 
gospodarstva temeljito preveriti organizacijo distribucije elektrogospodarstva 
Slovenije. O tem smo imeli pred kratkim razpravo tudi v Centralnem komiteju 
Zveze komunistov Slovenije. Za omenjeno razpravo smo pripravili analizo ustav- 
ne preobrazbe elektrogospodarstva. Med drugim smo v tej analizi ugotovili, da 
organizacija distribucije elektrogospodarstva Slovenije, ki je bila izvršena v 
skladu z zakonom, v celoti ne ustreza zahtevam področnih skupnosti in da se 
v skupnostih temeljnih organizacij združenega dela distribucije večkrat pojav- 
ljajo problemi notranjega delovanja, obsega poslovanja in pristojnosti v siste- 
mu poslovanja ter odnosa do Podjetja za distribucijo Slovenije. To so vse odpr- 
ti problemi, ki kažejo na to, da vse rešitve, ki so sprejete na področju distri- 
bucije, še ne ustrezajo prizadevanjem, ki smo jih začrtali v zakonu o elektro- 
gospodarstvu in kočnim namenom, ki jih želimo doseči z izvedbo stabilizacijskih 
načrtov na področju elektrogospodarstva. Menim, da so težave pri organizaciji 
proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije približno enako velike 
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in da zahtevata celoten proces organizacije elektrogospodarstva in njegova 
ustavna preobrazba še veliko nadaljnjih naporov vseh delavcev v elektrogospo- 
darstvu. Le tako bomo prišli do tistih rešitev, ki jih želimo kot delegati porab- 
nikov Skupščine ISE in delegati te skupščine. Menim, da bi bilo potrebno tudi 
— in to bomo prevzeli kot svojo nalogo, da posredujemo Skupščini poročilo 
o tem, kaj je elektrogospodarstvo Slovenije storilo v okviru stabilizacijskih 
programov. Taka poročila dajejo vse organizacije in zato menimo, da jih mora 
pripraviti tudi elektrogospodarstvo. 

Vodne rezerve v Sloveniji ocenjujemo za okoli 3,5 milijarde kWh. O tem 
so izdelane šele prve raziskave. Znano je, da so ob vsakem hidroenergetskem 
objektu ne samo razprave o njegovi energetski uporabi, ampak tudi o njegovih 
ekoloških in drugih vplivih na okolje. Pri vseh hidroenergetskih objektih 
bomo morali maksimalno upoštevati zahteve varstva okolja. Menim da bo 
delež naših vodnih rezerv, ki so trenutno ocenjene na komaj polovico letošnje 
porabe, v naslednjem 20-letnem obdobju vse manjši. Naše vodne rezerve so 
zelo različne po kvaliteti, glede na diagram proizvodnje, pa tudi glede na teden- 
ski in letni dnevnik. Pri presoji vloge rezerv vodnih kapacitet in njihovega 
praktičnega izkoristka jih moramo obravnavati vedno v smislu celotne elektro- 
energetske proizvodnje, to je skupaj termo, nuklearno in vodno energijo. Pri 
tem je seveda potrebno upoštevati povečanje porabe in njeno notranjo strukturo. 
Notranja struktura porabe je zelo pomembna za vse programe proizvodnje 
električne energije. Menimo, da je potrebno upoštevati tudi to, da smo del 
jugoslovanskega in evropskega elektroenergetskega sistema, s katerimi se in- 
tenzivno povezujemo. Seveda zahteva izraba vseh hidroenergetskih virov ravno 
zaradi velikih prednosti, ki jih ima glede na količine proizvedene električne 
energije, dodatne napore v okviru možnosti, ki jih narekujejo potrebe porabe. 
Mislim, da je graditev manjših distribucijskih elektrarn izredno koristna in da 
je pobuda, ki jo je dal tovariš Starman, že sprejeta in v celoti upoštevana. 
Te majhne elektrarne so tudi stateško zelo koristne in v interesu splošnega 
ljudskega odpora. V začetku so te HE relativno drage investicije, vendar proiz- 
vajajo poceni energijo, zaradi dolge življenjske dobe. 

Glede raziskav s področja geotermalne energije moram povedati, da so na 
tem področju dane pobude. Slovenija sicer ne razpolaga z vrelci pare, ampak 
samo s toplimi vodami. Inženirji strojništva vedo, kako se uporablja topla voda 
v postopku predelave v električno' energijo. Pri tem je odprtih nekoliko vpra- 
šanj, tako tehničnih kot tehnoloških. Videl sem elektrarno geotermičnega zna- 
čaja,' ki je imela paro pod pritiskom 200 atmosfer, praktično popolnoma suho, 
in je z njo neposredno poganjala turbino. Takih virov v Sloveniji še nismo 
odkrili. Strinjam pa se, da je treba na tem področju začeti z raziskavami. 

Glede varčevanja z električno energijo se strinjam, da pri tem zaostajamo. 
Distribucijsko podjetje Slovenije je izvedlo v lanskem letu nekaj akcij, tako prek 
Zavoda za napredek gospodinjstva kot neposredno prek televizije in radia. Ak- 
tivno je delovalo na tem področju pri obveščanju naših gospodinjstev, kako 
čimbolj racionalno troši ti energijo, ne da bi bila pri tem zanemarjena funkcio- 
nalnost njene uporabe. 

Strinjam se, da je varčevanje pomembno za vse sektorje in da je s tem 
povezana tudi izvedba nekaterih investicij, ki bodo vplivale na zmanjšanje po- 
rabe energije. Varčevanje energije se predvideva tudi z boljšimi tehnologijami, 
odpravo prostih tekov strojev, z boljšo organizacijo dela, skratka predvideva se 
vrsta ukrepov, ki jih je treba sprejeti, da bi se električna energija bolje izra- 
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bila, s čimer bi prispevali k manjši stopnji rasti uporabe, ob hkratni boljši izkori- 
ščenosti energetskih objektov. 

V letošnjem letu bo na tem področju sprejet poseben program ukrepov. 
Izvršni svet namerava do konca leta predlagati samoupravni sporazum o racio- 
nalni porabi energije, v katerem bodo za vsako področje energije predloženi 
ustrezni ukrepi. 

Menim, da bodo v okvir tega sporazuma vključeni tudi sklepi o racionalnem 
gospodarjenju s toploto. S tem v zvezi odgovarjam delegatom, ki so vprašali, 
zakaj so bili navedeni sklepi I. simpozija o racionalnem gospodarjenju s toploto 
le osnutek. To je bilo zaradi tega, ker je bil osnutek sklepov predložen še pred 
simpozijem o toploti, na katerem je bila sprejeta večina sklepov. 

Seveda racionalno gospodarjenje s toploto še ne pomeni racionalnega gospo- 
darjenja z energijo, ampak le njegov manjši del, čeprav je res, da termični del 
toplote v naši celotni energetski bilanci predstavlja skoraj 80 %. 

Celotno racionalno gospodarjenje z energijo je področje, na katerem bi se 
morali v prvi vrsti angažirati uporabniki, saj ravno oni v gospodarjenju najbolj 
občutijo vse posledice povečanja cen energije. Zato bi bilo prav, da se ob pri- 
pravi programov racionalne porabe in sprejemanju samoupravnega sporazuma 
angažirajo najširše strukture združenega dela, da bi se sporazum čimbolj učin- 
kovito realiziral. 

V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da so slabi rezultati samoupravnih 
sporazumov za pokrivanje izgub v elektrogospodarstvu in železniškem gospo- 
darstvu tudi zato, ker niso točno določene temeljne organizacije na nekaterih 
področjih. Kolikor smo obveščeni, je v Sloveniji evidentiranih okoli 2600 te- 
meljnih organizacij združenega dela. Vse te organizacije so ugotovljene na 
podlagi registrov, ki se vodijo na sodiščih. 

Ce so v tem času nastale v teh registrih določene spremembe, jih bodo pred- 
stavniki Interesne skupnosti elektrogospodarstva in samoupravne skupnosti 
za železniško gospodarstvo prav gotovo ugotovili. Kljub temu menim, da dej- 
stvo, da 2000 temeljnih organizacij združenega dela še ni podpisalo teh samo- 
upravnih sporazumov, ne pomeni, da so njihovi naslovi napačni, ampak da so 
vzroki, da se podpisovanje sporazumov še nadaljuje, globlji. 

S tem v zvezi bom odgovoril na vprašanje, zakaj namerava Izvršni svet 
predlagati zakon za tiste TOZD, ki ne bodo podpisale sporazumov. Menimo, da 
to ne bo predstavljalo korak nazaj, ker bo zakon zasnovan tako, da bo v njem 
postavljen rok za podpis sporazumov. Določbe zakona bodo veljale za TOZD, 
ki do predvidenega roka ne bodo podpisale sporazumov. Seveda bodo določbe 
zakona manj ugodne kot pa določbe samoupravnih sporazumov. Menimo, da 
bomo na ta način pospešili podpisovanje samoupravnih sporazumov. Določbe 
zakona bodo končen ukrep le za tiste, ki iz raznih razlogov ne bodo podpisali 
sporazumov. 

Mislim, da ne smemo gledati na zakon kot na etatističen poseg, ker bo le 
ukrep, ki ga bomo uveljavili samo v primeru, če združeno delo svojih nalog 
v celoti ne bo izpolnilo. 

Mislim, da moram posrdovati tudi odgovor na vprašanje delegatov iz Ptuja, 
ki se nanaša na cene električne energije za industrijo aluminija. 

Izvršni svet še ni razpravljal o cenah električne energije, torej tudi ne o 
ceni za odjemalce na visoki napetosti, to je za velike odjemalce, dobil pa je pred- 
log sklepa Interesne skupnosti elektrogospodarstva. Ta je na svojem zasedanju 
dne 26. februarja sprejela sklep, da se cene električne energije povečajo s 1. 
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januarjem za 17,5%, pri čemer se za gospodinjstva poveča cena za 14%, osta- 
lim potrošnikom pa za 18,76%. To pa le v primeru, da se te cene uveljavijo od 
1. januarja 1976, oziroma z ustreznim večjim zvišanjem, kolikor se uveljavijo 
šele od 1. marca. Delegati Skupščine ISE so razpravljali tudi o zahtevi TGA 
Kidričevo, da se le-ta v okviru posebne koordinacije obravnava posebej, kar 
pa ni bilo sprejeto. Sklep o enotnem povišanju cen je bil sprejet ne samo z 
večino ostalih uporabnikov, ampak tudi z večino posebnih uporabnikov. To po- 
meni, da so se Tovarna dušika Ruše in železarne Jesenice, Štore ter Ravne 
strinjale s predlaganim linearnim povečanjem cen električne energije in da so 
temu edini nasprotovali delegati TGA Kidričevo. Menim, da Interesna skupnost 
elektrogospodarstva v skladu z ustanoviteljskim aktom postopa pravilno, ker 
se je v okviru predloženih možnosti povečanja cen odločila za linearno poveča- 
nje tarif za vse vrste odjema, razen za področje gospodinjstva. Za področje 
gospodinjstva je Izvršni svet oz. Republiški komite za energetiko predlagal, da 
se cena ne bi povečala za več kot 14%, ker bomo s tem v letošnjem letu dosegli 
v gospodinjstvih ceno električne energije okoli 90 par, skupaj s 60 % prispev- 
kom. Menili smo, da s tem dosegamo že precej visoko mejo obremenitve gospo- 
dinjstev glede na splošno povečanje življenjskih stroškov. Zaradi tega ne 
moremo dovoliti več kot 14% povečanje cen za gospodinjstva. 

Glede porasta cen za ostale vrste porabe za 18,76% po predlogu in po skle- 
pu Interesne skupnosti elektrogospodarstva menim, da je s tem Skupščina elek- 
trogospodarstva pustila odprt problem sprejema sedanjih tarif na področju 
elektrogospodarstva. S tem so tarife za vse ostale porabnike ostale nespre- 
menjene. Sprejet je bil sklep Izvršnega odbora, da se bo o problematiki indu- 
strije aluminija, ki je specifičen porabnik, razpravljalo ob sprejemanju novega 
tarifnega sistema na področju elektrogospodarstva. Strinjamo se s tem, da je 
področje aluminija izredno delikatno, da je izvozno usmerjeno in da ustvarja 
pomemben delež v neto deviznem učinku naše plačilne bilance. Z vsemi temi 
ugotovitvami se strinjamo. Problem je le v tem, da moramo v elektrogospodar- 
stvu čimprej razčistiti specifične stroške posamezne vrste porabe. Na podlagi 
tega računa se morajo določiti cene za posamezne vrste porabe ob normalnih 
pogojih obratovanja elektrogospodarstva. 

Zato danes ne morem odgovoriti na zahtevek delegata TGA Kidričevo. In- 
teresna skupnost elektrogospodarstva je že zavzela določeno stališče glede tega 
vprašanja. Meni, da to povečanje cen dejansko ne bo 22 %, kot je omenjeno, 
ampak bo povečanje cen pri vseh ostalih odjemalcih le 18,76 % in od 1. marca 
dalje. To seveda za TGA Kidričevo ne bo 27 par, ampak nekoliko manj. 

Vzporedno s tem vprašanjem se postavlja tudi vprašanje cen za vse posebne 
odjemalce. V besedilu poročila o gradnji elektroenergetskih objektov in v za- 
ključkih na strani 14 je ugotovljeno, da posebni odjemalci porabijo 1/3 energije 
in da je treba v bodoče, ker raste njihova poraba hitreje od razpoložljivih zmog- 
ljivosti, določiti tudi njihov odnos do naraščanja proizvodnje električne ener- 
gije. Ne strinjam se s tovarišem Kertom, da je v poročilu nestrokoven pristop. 
V poročilu je le opozorjeno, da uporabljajo posebni odjemalci 1/3 energije in ni 
komentirano, ali je to preveč ah premalo. V poročilu je naveden problem speci- 
fičnih stroškov posebnih odjemalcev pri zagotavljanju normalnega elektro- 
gospodarstva. O tem problemu pa se v poročilu nismo opredeljevali zaradi tega 
ne, ker menimo, da je to vprašanje še odprto in da ga bomo morali razrešiti v 
čim krajšem času. Vloga posebnih odjemalcev v porabi pasovne energije je 
zelo jasna. Ne morem se strinjati s tem, da so samo posebni odjemalci pasovni 
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porabniki, Imamo tudi druge uporabnike, ki imajo ravno take diagrame kot 
posebni odjemalci, in to je treba upoštevati. Mislim, da osnovni problem ni 
delež posebnih odjemalcev, ampak so to specifični stroški, ki jih povzroča elek- 
trogospodarstvo in ki jih moramo pokriti. Torej ne gre za problem, kakšna naj 
bo višina stroškov glede na prispevek k razvoju elektroenergetskih zmogljivosti. 
Znano je, da je ta prispevek zaenkrat minimalen. Pri celotnem nadaljnjem raz- 
voju elektrogospodarstva pa bomo morali upoštevati, da se elektroenergetske 
kapacitete v pretežni meri financirajo iz drugih virov porabe, predvsem kot 
združena sredstva. V diagramih moramo upoštevati razvoj elektrogospodarstva 
in razvoj posebnih odjemalcev ne sme biti primarnega pomena. Mislim, da je 
obveznost združevanja sredstev prevelika in da se zato mora stopnja rasti cen 
posebnega odjema usklajevati s stopnjo rasti cen električne energije in njeno 
strukturo. 

Pri stališču do pasovne porabe in njene tehnološke vloge pa glede vloge 
posebnih odjemalcev med nami ni nobenih razlik. 

Pripomba k besedilu poročila o investicijah na področju premogovništva, 
ki jo je dal delegat iz Velenja, je lahko primerna, ker je mogoče, da gre za ti- 
skovno napako. Vendar pa smo o tem imeli take podatke in dvomim, če so res 
napačni. 

Odgovoril bom na razpravo delegata Meha o premeščanju jaška Preloge. 
Mislim, da je ta problem zelo važen, ker premestitev jaška Preloge ni vključe- 
na v samoupravni sporazum o razvoju elektrogospodarstva in njegovih primar- 
nih virov. Ta investicija terja 50 milijard dinarjev do leta 1980. Menim, da bi 
v REK Velenje morali tehnološko razčistiti, kdaj bi se morala začeti I. faza re- 
konstrukcije in do kdaj je treba za to zagotoviti sredstva. Nesporno je, da je ta 
steber lignita izredno kvaliteten in vsebuje izredno velike zaloge. Zaradi tega 
bo njegova eksploatacija rentabilna. V dosedanjih pogodbah, ki jih je REK 
Velenje sklenil z ISE, je bila zagotovitev dobave lignita predvidena nekoliko 
drugače. Vendar menim, da je to problem^ ki zahteva izredno pozornost in ga 
moramo čimprej tehnološko razrešiti, kasneje pa seveda tudi finančno. 

O problemu rudarskih škod so bili delegati obveščeni že v lanskem letu. 
Spomnim se podatka, da bodo znašale do leta 1980 rudarske škode okrog 90 
milijard dinarjev. Plačilo rudarskih škod po dinamiki dospeva tako, da izredno 
obremenjuje ceno premoga. Menimo, da bi te škode morali pokrivati s premo- 
stitvenimi krediti. Soglašam, da je potrebno rešiti ta problem, ne vemo pa, na 
kakšen način: ali v okviru bančnega mehanizma, Interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva ah pa na kakšen drugačen način. Nesporno je, da moramo zagoto- 
viti te premostitvene kredite, če želimo zagotoviti normalno eksploatacijo pre- 
moga. 

Menim, da je vrsta pripomb, ki jih je dal tovariš Nemec, točna in smo jih 
skušali vključiti smiselno v besedilo poročila in sklepov. Mislim, da ostaja ne- 
koliko odprt le problem cen električne energije, pri katerem se nekoliko razli- 
kujemo v mnenjih in ugotovitvah. Delegat iz Ptuja je menil, da bi morali za 
44 % povečati cene električne energije, da bi lahko pokrili stroške enostavne 
reprodukcije v elektrogospodarstvu. Menim, da je ta njegova ugotovitev točna. 
To je menila tudi posebna komisija za ugotavljanje stroškov elektrogospodarstva 
v okviru Izvršnega odbora Interesne skupnosti elektrogospodarstva. Pri tem 
seveda še ni bil sprejet dokončni sklep, ali se bodo stroški v celoti pokrili s 
ceno ali pa z drugimi ukrepi. Odstavki, ki so glede tega navedeni v energetski 
bilanci, so zelo jasni, vendar niso predložene rešitve. Rešitev pa je sprejela In- 
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teresna skupnost, ko je predlagala, da naj se cene povečajo za 17,5 %, razlika 
do 44% pa naj se pokrije iz sredstev na nizki napetosti, ki bodo namenjena 
predvsem za pokrivanje povečane amortizacije. Glede cen električne energije je 
v resoluciji za leto 1976 predvideno, da naj se z njimi pokriva enostavna repro- 
dukcija, Menim, da bomo to nalogo izpolnili z omenjenim sklepom Interesne 
skupnosti elektrogospodarstva in s sklepi, ki bodo sprejeti v okviru Izvršnega 
sveta. Strinjam se, da je vprašanje razširjene reprodukcije še odprto. Ne bomo 
ga razreševali več z zakonom, ampak s samoupravnimi sporazumi. Upoštevamo 
pripombe, ki so bile dane k samoupravnemu sporazumu glede notranje struktu- 
re sporazuma, glede predlogov za pokrivanje investicij in tudi glede ocen ob- 
sega investicij ter eksalacijskih vrednosti in podobnega. Vse te pripombe smo 
posredovali Interesni skupnosti elektrogospodarstva že pri pripravi tega spora- 
zuma z vrsto drugih pripomb, ki se nanašajo na ostale člene sporazuma. Me- 
nimo, da je prav, da se vsi osnutki samoupravnih sporazumov dajo v javno raz- 
pravo, med katero naj se uporabniki izrečejo o vseh predlogih in predlagajo 
tudi spremembe. Pri tem se moramo zavedati vseh posledic, ki izhajajo iz takih 
predlogov. 

Tovariš Nemec je poudaril problem odgovornosti. Soglašamo s tem, da vse 
energetske dejavnosti kot dejavnosti posebnega družbenega pomena zahtevajo 
zelo razvit sistem odgovornosti, tako pri proizvajalcih kot pri porabnikih in 
tudi pri vseh ostalih družbenih strukturah, ki so vključene v proces poslovanja 
energetike. Proces nadaljnjega razvoja odgovornosti zahteva, da se končno pri- 
bližamo osebni odgovornosti za posamezne naloge in da poskušamo v okviru 
osebne odgovornosti oceniti, kako se izpolnjujejo posamezne naloge. V svo- 
jem referatu sem jasno povedal, da je odgovornost dejansko odnos do družbe- 
nih sredstev. Dokler ne bomo zagotovili take stopnje odgovornosti, kot bi jo 
morali imeti pri posameznih odločitvah in dejanjih, ne bomo mogli govoriti o 
pravilnem odnosu do družbenih sredstev. 

Pri vključevanju domače strojegradnje se srečujemo s številnimi problemi, 
saj je pri gradnji EE objektov možnost udeležbe domače strojegradnje zelo 
različna. Pri izgradnji TE Šoštanj 4 domača strojegradnja sodeluje s 40 %, pri 
NE Krško pa le s 15 %. Postavlja se vprašanje, kako domačo strojegradnjo v iz- 
redni konjunkturi zainteresirati, da se bo angažirala pri gradnji posebno termo 
in nuklearnih energetskih objektov. Čeprav se je že ukrepalo, da bi se domača 
strojegradnja bolj vključila, se srečujemo s posledicami prejšnjih obdobij, ki še 
vplivajo na angažiranje domače strojegradnje. Gradnjo večine velikih objektov 
smo zaupali tujim izvajalcem. Tuji izvajalci vključujejo svoje projektivne or- 
ganizacije, lastni inženiring in svoje strojne rešitve za opremo. Na ta način je 
v veliki meri izključena možnost za udeležbo naših organizacij oziroma so po- 
stavljene v tako situacijo, da res težko ustrežejo zahtevam. Menimo, da mora- 
mo sami intenzivno razviti projektni inženiring, v okviru katerega bo lahko 
naša projektiva s svojo udeležbo pri pripravi načrtov gradnje elektroenergetskih 
objektov v največji možni meri v konkurenčnih pogojih vključila tudi domačo 
strojegradnjo in ji tako dala možnost za afirmacijo. Naša strojegradnja vse pre- 
več pozablja, da je nujno potrebno, da si sama pridobiva reference pri gradnji 
težjih in zahtevnejših energetskih objektov. 

O vprašanjih statusa 2irovskega vrha, ki ga je postavil tovariš Nemec, vas 
moram obvestiti, da smo pred zaključnimi pripravami za izločitev temeljne or- 
ganizacije združenega dela Zirovski vrh iz Geološkega zavoda Ljubljana. V 
kratkem bosta Geološki zavod in Savske elektrarne ustanovila samostojno or- 

9* 
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ganizacijo. S tem bo imel 2irov.ski vrh rešeno vprašanje statusa in bo kot samo- 
stojen TOZD začel izvajati naloge, ki so mu zaupane. 

Postavljeno je bilo vprašanje glede realizacije nuklearnih objektov. Samo 
ilustrativno sem povedal, kakšno odgovorno nalogo je prevzela Slovenija sku- 
paj s Hrvaško pri gradnji Nuklearne elektrarne Krško, ko je podpisala pogod- 
bo, da bo NE začela z delom v roku 54 mesecev. Mislim, da je bila to izredno 
težka odločitev, saj se normalno tovrstni objekti gradijo v ZDA in v drugih 
razvitih državah 6 do 8 let, v manj razvitih pa tudi do 10 let. Važno je seveda, 
da pri tem opredelimo, kaj razumemo pod sistemom gradnje. Po oceni glavnega 
izvajalca in strokovnjakov s tega področja je ta rok izredno kratek. Z izrednimi 
napori vseh, ki sodelujejo pri gradnji Nuklearne elektrarne Krško, dosegamo 
predvideni rok. Vsi menijo, da so roki izredno napeti. Mi zaradi tega ne odstopa- 
mo od sprejetih rokov. Vložili bomo vse napore, da bo ta gradnja potekala tako, 
kot je bila predvidena. Gradnja NE je tudi specifična zaradi postopnosti izvaja- 
nja. Za projekt Nuklearne elektrarne Krško dobivamo projektno dokumentacijo 
postopno, postopno se ta vključuje v gradnjo ter prilagaja potrebam gradnje. 
Tak sistem gradnje je nekoliko skrajšal tudi začetne priprave, je pa.zato toliko 
bolj zahteven za izvajalce. 

Dal bom še kratek odgovor o perspektivi premogovnikov. Ko smo omenili 
vlogo premogovnikov v letošnji energetski bilanci, smo hoteli povedati le to, da 
posvečamo izredno skrb nadaljnjemu razvoju premogovnikov. Ne smemo več 
dovoliti, da ne bi vedeli v primeru, če premogovniki zaidejo v stagnacijo, kakšna 
naj bo njihova energetska prihodnost. Menimo, da moramo vse kapacitete pre- 
mogovnikov izkoristiti v največji možni meri, upoštevajoč načelo racionalnosti 
in ekonomičnosti. Pri tem si je treba prizadevati za boljšo stopnjo izkoriščenosti 
premoga. Menimo, da se je tam, kjer lahko poleg termoelektrarne zgradimo še 
toplarno, nujno potrebno lotiti take gradnje. To pomeni boljšo stopnjo izkorišče- 
nosti premoga. Nesporno je, da bo konec srednjeročnega plana leta 1980 največ- 
ja količina premoga porabljena v termoelektrarnah, zaradi vseh prednosti, ki 
jih ima taka uporaba premoga, 

Zadnji delegat v današnji razpravi je govoril o vlogi projektivnih organi- 
zacij oziroma o usmeritvi sredstev za raziskovalno delo. Spominjam se njegove 
lanske razprave. Menim, da smo naredili na tem področju napredek in da je 
tudi področna raziskovalna skupnost za energetiko vložila napore pri pripravi 
svojega srednjeročnega plana. Glede na prednost, ki jo ima energetika, se izdelu- 
jejo tiste naloge, ki so trenutno najbolj potrebne na področju energetike. Uspeš- 
nost tega prestrukturiranja pri izdelavi raziskovalnih nalog je v veliki meri od- 
visna tudi od razpoložljivega raziskovalnega kadra in seveda od definicije posa- 
meznih nalog ter njihovega končnega namena. 

V odgovorih sem poskušal posredovati čim več stališč Izvršnega sveta. Opra- 
vičujem se tistim delegatom, ki jim morda nisem v celoti odgovoril na njihova 
vprašanja. Vzrok za to je v tem, da je bila razprava tako plodna, da si lahko 
kakšnega vprašanja nisem zabeležil. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati? Tovariš 
Starman ima besedo ! 

Ivan Starman: Tovarišice in tovariši delegati! Skušal bom biti zelo 
kratek, ker ura hitro beži. Nisem popolnoma zadovoljen z odgovorom, ki ga je 
dal tovariš Drago Petrovič glede organiziranja interesnih skupnosti elektrogo- 
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spodarstva in celotnega elektrogospodarstva. Prej sem že omenil, da se združeno 
elektrogospodarstvo v letu 1974 ni obnašalo v celoti tako, kot je bilo z zakonom 
določeno. Vsi vemo, da se je distribucija združila v enotno podjetje za distribu- 
cijo, da pa so elektrogospodarske organizacije ostale tri: Savske, Dravske in 
Soške elektrarne. Te tri niso mogle najti skupnega jezika niti glede tega ne, kje 
naj bo sedež podjetja, ali v Ljubljani ali v Mariboru, in so se glede tega več kot 
eno leto prerekale. 

Mislim, da si je distribucija prizadevala uresničiti ustrezno organizacijo, 
medtem ko so se elektrarne obnašale neodgovorno. 

Glede na to je tudi Izvršni svet po sprejetju zakona predlagal, da naj se 
spremeni 8. člen tega zakona, ki je omogočal, da je ostal status proizvodnih 
elektrogospodarskih organizacij nespremenjen in da so ostale v sestavu zdru- 
ženega podjetja. 

To je povzročilo vrzeli v urejanju odnosov z distribucija, ki je organizirana 
po oskrbovalnih območjih, v katerih delajo interesne skupnosti, zato menim, da 
je pravilna ugotovitev, da področne skupnosti in Interesna skupnost elektrogo- 
spodarstva Slovenije niso ustrezno povezane, čeprav imajo skupne naloge in 
skupne cilje. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim! Besedo ima tovariš Tone Tribu- 
šon, predsednik Samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo! 

Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši delegati! Obravnava te pro- 
blematike v Skupščini je izredno koristna. Na sejah odborov so se izoblikovali 
zelo koristni zaključki in k njim nimam pripomb. 

Najpomembnejša naloga je, da se porabniki v interesni skupnosti tako or- 
ganizirajo, da bo zagotovljen tak njihov vpliv, da bodo odločitve strokovne in 
da bodo omogočale racionalno funkcioniranje vsega sistema. Ob tem pa naj 
omenim, da je ustavna preobrazba tega sistema proces, ki terja določena priza- 
devanja in čas. Ker smo v prehodnem obdobju, moramo kritično oceniti dose- 
žene rezultate in tudi to, kar ni bilo narejeno. 

K razpravi me je spodbudil tovariš Starman. Lahko mu odgovorim pred- 
vsem to, da moramo imeti malo več potrpljenja. Povsod lahko razpravljamo, 
kdo je storil več, kdo manj, v vsaki temeljni organizaciji, ali je organizirana tako 
kot je treba ali ni. In če govorimo o elektrarnah in o njihovi organiziranosti, 
naj omenim, da so preživele že štirinajst reorganizacij in da je pred njimi nova. 

Dve leti sem delal kot generalni direktor elektrogospodarstva in moram 
reči, da smo imeli pri reorganizaciji veliko nejasnosti in različnih mnenj in smo 
lahko začeli delati šele potem, ko so se stališča uskladila. Hočem reči, da mora- 
mo imeti potrpljenje in vsi pomagati, če hočemo imeti uspehe. V tej zvezi mi- 
slim, da je bila razprava zelo koristna, ker bo veliko prispevala k reševanju 
odprtih vprašanj. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Želi še kdo razpravljati? Lahko 
zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo nasled- 
nji sklep: 

1. Zbor združenega c^ela sprejema na znanje informacijo o delu in organi- 
ziranosti samoupravnih interesnih skupnosti s področja energetike v Socialistični 
republiki Sloveniji, informacijo o stanju in odprtih vprašanjih pri gradnji 
elektroenergetskih objektov in predlog energetske bilance v letu 197(5. 
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2. Zbor združenega dela sprejema ugotovitve in stališče Izvršnega sveta k 
obema informacijama in k predlogu energetske bilance za leto 1976, skupaj s 
stališči, mnenji in predlogi Odbora za družbenoekonomski razvoj. Predlagatelj 
naj pri uresničevanju začrtanih nalog upošteva sprejeta stališča, mnenja in 
predloge iz današnje razprave. 

3. Za uresničevanje sprejetih stališč naj predlagatelj podrobno opredeli na- 
loge in roke, ki jih imajo Izvršni svet, Republiški komite za energetiko in samo- 
upravne interesne skupnosti, kakor tudi organizacije združenega dela s področja 
energetike. 

4. Izvršni svet naj v skladu s programom dela Skupščine SRS hkrati z 
energetsko bilanco za leto 1977 in problematiko energetike v SR Sloveniji pred- 
loži tudi poročilo o uresničitvi sklepov in stališč. 

Ima kdo pripombe k predlaganemu sklepu? Ce ne, predlagam, da o njem 
glasujemo! Kdor je za, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za). Je kdo 
proti? (Nihče). Se je kdo vzdržal? (1 delegat). 

Ugotavljam, da je predloženi sklep z večino glasov sprejet. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 4. točko dnevne- 
ga r e d a , to je na predlog zakona o prispevku določenih porabnikov električ- 
ne energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Tudi pri tej točki je predstavnik Izvršnega sveta tovariš Drago Petrovič. 
Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu 294'. člena 

poslovnika, ki določa, da lahko zbor na obrazložen predlog predlagatelja skraj- 
ša roke v posameznih fazah postopka. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, 
da to obrazloži! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati ! Skupščini smo 29. decembra 1975 predložili predlog za izdajo zakona o 
prispevku določenih porabnikov električne energije za pokritje primanjkljaja, 
ki je nastal v prometu z električno energijo, skupaj z osnutkom. Danes pred- 
lagamo predlog tega zakona, v katerem smo upoštevali vse pripombe in pred- 
loge, ki so bili dani v razpravi v skupščinskih telesih in na sejah zborov. Pred 
razpravo v Skupščini so bila določena vprašanja natančneje obrazložena, bih 
pa so dani tudi odgovori na posamezna delegatska vprašanja. 

Predlog zakona med drugim tudi predvideva, da bo natančnejša navodila 
za izvajanje zakona predpisal Republiški komite v roku enega meseca po uvelja- 
vitvi zakona. 

Glede na to, da so že sedaj vprašanja, iz katerih sredstev bodo zavezanci 
poravnah svoje obveznosti po tem zakonu, moramo pojasniti, da predvidevamo, 
da bi zavezanci poravnali svoje obveznosti iz tekočega dohodka za leto 1976, 
zavezanci, ki pa ne ustvarjajo dohodka, pa iz sredstev za delo v letu 1976. Ker 
kasneje k zakonu ni bilo več bistvenih pripomb, predlagamo zboru, da skrajša 
roke za njegov sprejem in ga še danes sprejme. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati o postopku? Ne 
želi nihče? Ce ne, dajem na glasovanje predlog za skrajšanje rokov. Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (88 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se 
je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. 
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Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj in 
Zakonodajno-pravna komisija. Poročila smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) Za- 
ključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o prispevku dolo- 
čenih porabnikov električne energije za pokritje primanjkljaja v prometu z 
električno energijo. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (95 delega- 
tov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 

Prehajam na točko 5. dnevnega reda, to je na predlog zakona o in- 
vesticijski dokumentaciji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Izvršni svet je določil za svojega predstavnika tovariša Iva Klemenčiča, 
člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za industrijo. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj in 
Zakonodajno-pravna komisija. Poročila smo prejeli. Začenjam razpravo. Besedo 
ima tovariš Ivo Klemenčič, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za in- 
dustrijo ! 

Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina SR Slovenije je 19. novembra lanskega leta sprejela v razpravi na 
obeh zborih osnutek zakona o investicijski dokumentaciji. Predlagatelj je pro- 
učil predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in na obeh zborih. Nekatere 
je sprejel in upošteval pri izdelavi predloga zakona, za ostale pa je dal po- 
jasnila v obrazložitvi predloga zakona. 

Predlog zakona je povzel vse osnove, iz osnutka zakona. Naj jih na kratko 
ponovim! Predlog zakona nalaga investitorjem-družbenopravnim osebam dolž- 
nost, da morajo za vsako investicijo izdelati investicijsko dokumentacijo in pri 
tem določa, kaj se šteje za investicijo. Opredeljen je obseg in vsebina investicij- 
ske dokumentacije. Investicijski program mora biti izdelan na podlagi priprav- 
ljalnih del za investicijo. Podlaga za izdelavo investicijskega programa so spre- 
jeti plani investitorja, ki pa morajo biti skladni s sklenjenimi samoupravnimi 
sporazumi in družbenimi dogovori in dogovori o temeljih družbenih planov. 
Vsak investicijski program mora pregledati in oceniti posebna strokovna komi- 
sija, kar je pogoj za odločanje o investicijskem programu. Posebej so z zako- 
nom določene dolžnosti investitorjev s področja družbenih dejavnosti in dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena, ko odločajo o investiciji. 

Predlagatelj je v zvezi s pripombami k drugemu členu zakona posebej pro- 
učil vprašanje cenzusa oziroma olajšav za manjše investicije. Predlagatelj se 
strinja, da je to vprašanje odprto', vendar meni, da ga ne kaže reševati na 
predlagani način, ker ni mogoče že v zakonu predvideti vseh meril, ki bi ustre- 
zala za vse vrste investicij in za vse investitorje. Določila zakona se bodo upo- 
rabljala za investicije na različnih področjih, ki se razlikujejo po izkoriščanju, 
namenu, prostoru in tudi po višini potrebnih sredstev. Vsega tega pa v zakonu 
ni mogoče točno opredeliti. 

Zato se je predlagatelj odločil, naj se ta vprašanja rešujejo s podzakonskim 
aktom, ki bo določil obvezno metodologijo za izdelavo investicijskega progra- 
ma, kot to predvideva 17. člen predlaganega predloga. 

Ta metodologija pa bo seveda izdelana na osnovi širših konzultacij z vsemi 
prizadetimi področji in bo upoštevala tudi njihove specifičnosti. 
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V 6. členu se posebej zaostruje način sprejemanja odločitev za investitorje 
s področja družbenih dejavnosti in dejavnosti posebnega družbenega pomena 
na področju materialne proizvodnje. Predlagatelj je menil, da je na teh področ- 
jih treba zagotoviti ustrezen vpliv uporabnikov, ki so organizirani v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti. Tu gre predvsem za področje energetike in 
prometa in za družbene službe. 

Predlog zakona tako ureja vprašanja v zvezi s predpisano investicijsko do- 
kumentacijo in postopkom, ki naj ga investitorji spoštujejo takrat, ko priprav- 
ljajo novo investicijo. 

Vlaganje sredstev v investicije je izrednega pomena za celoten razvoj naše 
družbe. Do leta 1961 so bih vsi investicijski programi podvrženi pregledom, 
ki jih je opravljala komisija za revizijo investicijskih programov pri upravnih 
organih družbenopolitičnih skupnosti. Naloga teh komisij je bila, da ocenijo 
vse posamezne dele programov s številnih vidikov: ekonomskega, tehnološke- 
ga, ekološkega itd., ki jih je treba upoštevaii pri vsaki investiciji in ki naj bi 
dokazali upravičenost naložbe. Ko je bil leta 1961 sprejet temeljni zakon o 
graditvi investicijskih objektov, so bile te revizije ukinjene, pač pa je ta zakon 
obravnaval vprašanje investicijskega programa, njegove vsebine in dolžnosti 
investitorja. 

S sprejetjem nove ustave je ta zakon prenehal veljati, leta 1973 sprejeti 
zakon o graditvi objektov pa vprašanja investicijskega programa ni obdelal, 
temveč le vprašanje projektiranja in gradnje objektov. 

Z uresničitvijo samoupravnega sistema, v skladu z novo ustavo, je odgovor- 
nost za naložbe prešla na delavce v združenem delu. Predlagani zakon pomeni 
pomoč upravljalcem in njihovim organom, kakor tudi vsem tistim, ki kakorkoli 
sodelujejo pri investicijskih naložbah, da bodo lahko na podlagi ustrezno 
izdelanih elaboratov odgovorno sprejemali odločitve o novih investicijah. 

Naj še povem, da je Izvršni svet razpravljal o vseh amandmajih, ki so jih 
sprejeli vaši odbori in Zakonodajno-pravna komisija, in jih je tudi vse sprejel. 
Zato predlagam v imenu Izvršnega sveta, da predlog zakona sprejmete. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Začenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne). Lahko zaključim razpravo? Potem za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje o amandmajih. 

Najprej glasujmo o amandmajih Odbora za družbenoekonomski razvoj k 
10., 17. in 19. členu. Zakonodajno-pravna komisija in Izvršni svet se strinjata z 
amandmaji. Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (105 delega- 
tov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 
Glasujmo o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije 10., 12., 16., 17. in 

19. člena. Kdor je za, naj prosim glasuje! (104 delegati glasujejo za). Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 
Sedaj dajem predlog zakona o investicijski dokumentaciji v celoti na gla- 

sovanje, Kdor je za, naj prosim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona v našem zboru sprejet z večino glasov. 
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Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence in študente za leto 1976, 
ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Elo Ulrih, članico 
Izvršnega sveta in predsednico Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževa- 
nje, ki bo dala uvodno obrazložitev. Predlog zakona o zagotovitvi dela sredstev 
za gradnjo domov za učence in študente za obdobje od 1976-1980, katerega ste 
prejeli z dopisom z 12. 2., je Izvršni svet umaknil ter predložil nov predlog, ka- 
terega ste prejeli z dopisom 27. 2. 1976. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo 
zakon po hitrem postopku. Prosim za obrazložitev! 

Ela Ulrih: Spoštovani predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je na seji 24. febru- 
arja obravnaval predloge in pripombe Zakonodajno^pravne komisije Skupščine 
Socialistične republike Slovenije in odborov Zbora združenega dela in Zbora 
občin Skupščine Socialistične republike Slovenije k predlogu zakona o zago- 
tovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence in študente za čas od 1976 do 
1980 in jih sprejel. 

Hkrati pa je sklenil predlagati spremembo višine sredstev, ki se iz sred- 
stev, zbranih po stopnji 6% kot najnižjem odstotku sredstev, namenjenih za 
stanovanjsko graditev, izločajo in uporabljajo za gradnjo domov za učence in 
študente, in sicer od 5 do 6 %. S temi spremembami predlaga Izvršni svet Skup- 
ščini Socialistične republike Slovenije nov prečiščeni tekst predloga zakona in 
prosi, da ga Skupščina sprejme po hitrem postopku. Ta zakon in postopek bi 
želela v nadaljevanju svoje razprave nekoliko obrazložiti. 

Ker je s predlogom zakona predložena tudi obrazložitev z obsežnim ilustra- 
tivnim gradivom, ki po mojem mnenju dovolj zgovorno priča o tem, kako velike 
in neodložljive so potrebe predvsem po gradnji za učence srednjih šol, mi tega 
ni treba ponavljati. Ne želim se tudi spuščati v komentiranje navedenih po- 
datkov, ki so sami po sebi dovolj zgovorni, vendarle pa moram opozoriti na 
dejstvo, da so tudi slabi ter higiensko in pedagoško neustrezni domovi zasedeni 
prek vseh mej zmogljivosti in ne morejo sprejeti niti enega učenca več. Mnogi 
prosilci so odklonjeni; zato ali nikoh ne dokončajo šole ah pa ne v normalnem 
trajanju šolanja in morda tudi s slabšim uspehom, kot bi lahko, in za oceno 
zdravja ali pa za ceno velikih materialnih stroškov staršev. 

Te razmere najbolj prizadenejo učence in starše manj iz razvitih in oddalje- 
nih območij, kar je poglavitni vzrok za nesorazmerno majhen delež učencev 
teh območij v vseh vrstah srednjega in visokega izobraževanja. 

V bitki za dvig produktivnosti dela, za uspešno vključevanje v mednarodno 
delitev dela in menjavo, za nadaljnje razvijanje in poglabljanje samouprav- 
nih odnosov v združenem delu dobiva ta vzgoja in izobraževanje vedno večji 
pomen in je zato tudi ta dejavnost pred veliko družbeno preobrazbo. 

Ker je bilo srednje šolstvo v dosedanjem razvoju najbolj zapostavljeno in 
ker so bili v srednjem šolstvu najbolj prizadeti interesi delavskega razreda, 
smo se na podlagi resolucije 10. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in VII. 
kongresa Zveze komunistov Slovenije v Jugoslaviji odločili, da to preobrazbo 
najprej in najbolj radikalno izvedeno prav v srednjem šolstvu. 

Predlog novega sistema usmerjenega izobraževanja je v naši republiki pri- 
pravljen in te dni se je o njem začela javna razprava, ki se je ne bi smel izogniti 
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noben delovni kolektiv. Reforma vzgoje in izobraževanja mora med drugim 
kot eno poglavitnih nalog zagotoviti enake možnosti pridobivanja znanja, pri- 
dobivanja izobrazbe za vse, ki so za to sposobni, ne glede na materialni položaj 
družine in ne glede na oddaljenost učencev od centrov šolanja. 

To pa med drugim terja tudi zadosti primernih domov za učence in študente. 
Vpis v srednje šole se že sedaj povečuje za prek 100 oddelkov letno, in ker 
nimamo dijaških domov, učencev ne moremo uspešno usmerjati v tiste poklice, 
ki so proizvodnji najbolj potrebni. Zato se kljub našemu usmerjanju v tehnične 
poklice še nadalje nesorazmerno povečuje vpis v gimnazije, administrativne 
in ekonomske šole. 

Gradnja domov za učence in študente je bila kot nujna naloga opredeljena 
že v srednjeročnem načrtu razvoja 1971—1975, in sicer za kapaciteto 3000 ležišč. 
Vendar kot ste razbrali iz obrazložitve, ni bila izvedena. 

Zato je bila v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju za leto 1975 opre- 
deljena kot prednostna naloga. 

V skladu z ustavo naj bi se sredstva oblikovala in združevala na podlagi 
samoupravnih sporazumov delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela 
v višini 100 milijonov dinarjev. Kljub sklenjenemu družbenemu dogovoru in 
kljub veliki aktivnosti podpisnikov tega družbenega dogovora sporazumevanja 
še ni dalo pričakovanih rezultatov in ni zagotovilo tistega obsega sredstev, ki bi 
po veljavnih predpisih, ki terjajo 100% zbrana sredstva pred začetkom in- 
vesticije, omogočila začetek gradnje najpotrebnejših treh domov to je v Kopru, 
Ljubljani in Mariboru. 

Tudi v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju v letu 1976 je gradnja 
domov za učence in študente izrecno opredeljena kot prednostna naloga na 
področju družbenih dejavnosti. 

Da bi zagotovili gradnjo domov za učence in študente, ki je torej določena 
v resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike 
Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975, na podlagi skupno ugotovljenih 
interesov in razvojnih ciljev, potem ko s sporazumi med organizacijami združe- 
nega dela in drugimi samoupravnimi organizacijami ni bilo mogoče zagotoviti 
vseh za to potrebnih sredstev, predlaga Izvršni svet sprejem zakona. 

Zakon naj zavezuje le tiste temeljne organizacije združenega dela in druge 
družbenopravne osebe, ki niso podpisale samoupravnega sporazuma o združeva- 
nju sredstev za gradnjo domov za učence in študente. 

Kot tak je predloženi zakon intervencijski ukrep Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. Njegov učinek bo toliko pomembnejši, kolikor hitreje bo 
začel veljati. Zato predlaga Izvršni svet sprejem po hitrem postopku. Zakon 
bi namreč omogočil, da bi se doslej zbrana sredstva, ki so mrtva in katerih 
vrednost se zaradi inflacije zmanjšuje, lahko takoj uporabila. 

Ob ponovni obravnavi predloga zakona se je Izvršni svet odločil spremeniti 
predlagano višino stanovanjskih sredstev, ki naj se izločijo in uporabljajo za 
gradnjo dijaških in študentskih domov od 5 na 6%, predvsem zaradi tega, da 
bi omogočil približno enakopraven položaj s tistimi temeljnimi organizacijami 
združenega dela, ki so pristopile k samoupravnim sporazumom za gradnjo 
domov. 

Te so namreč združevale sredstva za ta namen iz ostanka dohodka ali celo 
iz osebnih dohodkov, najmanj po stopnji 0,3% od bruto osebnih dohodkov, 
kar je bila zanje dodatna obremenitev. 
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Na podlagi predloženega zakona izločena sredstva pa dodatno ne obremenju- 
jejo temeljnih organizacij združenega dela, prav tako ne usmerjajo samo sred- 
stev iz njihovih stanovanjskih skladov, ampak sorazmerno obremenjujejo vse 
uporabnike stanovanjskih sredstev, ki se delijo po samoupravnih sporazumih, 
ker se pač izločajo pred delitvijo. 

Združevanje dela stanovanjskih sredstev pa predlaga Izvršni svet zato, 
ker meni, da so domovi za učence in študente tudi stanovanjske površine in 
zato sestavina stanovanjske politike. 

Na podlagi zakona predvidena predstava, torej po stopnji 6%, se vedno 
predstavljajo le del potrebnih sredstev in bo preostala manjkajoča sredstva že v 
letu 1976 in v naslednjih letih srednjeročnega obdobja še nadalje treba zagotav- 
ljati na podlagi samoupravnih sporazumov. . 

Izločanje sredstev na podlagi zakona pa količinsko ustreza stopnji 0,36' /0 iz 
bruto osebnega dohodka, kar je za 0,6 % več kot je najmanjši obseg združevanja 
sredstev po samoupravnih sporazumih. To navajam zaradi primerjave, da ne 
bi imeli vtisa, da je predlagani zakon bistveno povečal obseg sredstev.^ 

Zakon, kot izredni ukrep, velja za leto 1976. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pa bo skupaj z drugimi podpisniki družbenega dogovora deloval tako, 
da bi delavci temeljnih organizacij združenega dela nadaljevali samoupravno 
sporazumevanje za združevanje sredstev za gradnjo domov za učence in štu- 
dente, seveda skladno z njihovimi dolgoročnimi interesi in potrebami po stro- 
kovno usposobljenih delavcih. 

Iz navedenih razlogov Izvršni svet predlaga vam delegatom in delegatkam, 
da zakon podprete! Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati o 
postopku? (Ne.) i -v 

Prehajamo na glasovanje. Kdo je za to, da obravnavamo zakon po skrajša- 
nem oz. po hitrem postopku? (96 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani postopek z večino glasov sprejet. 
Predlog zakona so obravnavah: Odbor za družbenoekonomske odnose, Od- 

bor za finance, Odbor za urbanizem in stanovanjsko-komunalna vprašanja ter 
Zakonodajno-pravna komisija. Poročila smo prejeli. 

Prejeli pa smo tudi amandma skupine delegatov za gospodarsko področje 
15. okoliša. 

Začenjam razpravo. Besedo ima tovariš Igor Pelan, predstavnik Odbora za 
družbenoekonomske odnose! 

Igor Pelan: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik! Od- 
bor za družbenoekonomske odnose našega zbora je obravnavaj predlog zakona 
o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence in študente za leto 
1976 na svojih sejah 24. februarja in 10. marca. Poročili Odbora ste prejeli. 

Na današnji seji je Odbor podprl predlog Izvršnega sveta, da se določi 
stopnja 6% kot najnižji odstotek sredstev, namenjenih za stanovanjsko gra- 
ditev. 

Odbor se tudi strinja z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije, ni pa 
mogel sprejeti amandmaja delegatov 15. okoliša s področja gospodarske dejav- 
nosti iz Lendave. Toliko v informacijo. Hvala lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Začenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Ugotavljam, da 15. okoliš amandma umika. 

Kdo še želi razpravljati? Ne želi nihče več? Zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-prav- 
ne komisije k 3. in 4. členu. 

Kdor je za predložena amandmaja, naj prosim glasuje ! (94 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja z večino glasov sprejeta. Prehajamo na 
glasovanje o predlogu zakona o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov 
za učence in študente za leto 1976 v celoti. Kdor je za predloženi predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (97 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon v našem zboru z večino glasov sprejet. 
Sedaj prekinjam sejo in odrejam polurni odmor. 
Prosim delegate, da se ne razidejo! Nas je že manj kot 100! 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.45.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo1 sejo Zbora združenega dela. 
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu 
pravice uporabe, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovariša Borisa Mikoša, člana Izvršnega 
sveta in republiškega sekretarja za urbanizem, ki bo podal uvodno obrazlo- 
žitev. Izvršni svet SR Slovenije je predlagal Skupščini, da zakon obravnavamo 
v smislu 2. odstavka 250. člena poslovnika tako, da se hkrati obravnavata in 
sprejmeta predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. Prosim, tovariš Mikoš! 

Boris Mikoš: Tovariš predsednik! Predlagam, da mi dovolite, da dam 
kratek uvod k vsem štirim zakonom. 

Predsednik Štefan Nemec: To je za zakone pod 7., 8., 9. in 10, točko 
dnevnega reda? (Da.) 

Boris Mikoš : Tovarišice in tovariši delegati! Danes obravnavamo v 
Skupščini drugo skupino zakonov s področja zemljiške politike, ki predstav- 
ljajo neposredno nadaljevanje že dogovorjene politike na tem področju oziroma 
realizacijo ustavnih določb. 

Vsi zakoni posegajo v zemljišča, namenjena urbanizaciji. Z njimi hkrati 
urejamo prehajanje zemljišč v družbeno last, uporabo zemljišč v družbeni lasti 
za potrebe kompleksne graditve kakor tudi promet s stavbnimi zemljišči. S po- 
sebnim zakonom urejamo1 pravice na delih stavb, tako imenovano' etažno lastni- 
no, stanovanjsko in poslovno, ki je danes zopet močno aktualna. 

V naši zemljiški politiki predstavljajo ti zakoni določeno kontinuiteto, ki 
je bila le nekaj časa prekinjena, Realizirajo načelo v 98. členu ustave SR Slove- 
nije, po katerem nihče ne more imeti lastninske pravice na zemljiščih v mestih in 
naseljih mestnega značaja ter v drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko gra- 
dnjo ali za drugo kompleksno gradnjo. To načelo ustave izhaja iz dejstva, da je 
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zemlja pirirodni in neizogibni pogoj za celotno družbeno proizvodnjo kot tudi za 
porabo. Ta pogoj je omejen glede na celostne in še posebej glede na dolgoročne 
potrebe, kar se z vse hitrejšim družbenim razvojem vedno močneje čuti pri nas. 
Ta neizprosni pogoj omejenosti prostora je v naših razmerah tržnega socialistič- 
nega gospodarjenja že postal predmet menjave in vrednotenja ter tako tudi 
neupravičeni vir dohodkov. Kot družba smo se takemu procesu uprli najprej 
leta 1958 z zakonom o nacionalizaciji stavbnih zemljišč, zatem pa še pred tremi 
leti z uvedbo kompleksne razlastitve, Ker pa se je kljub temu problem zasebne 
lastnine na zemljiščih vedno bolj pojavljal, tudi kot oblika monopolizacije narav- 
nega omejitvenega pogoja, da namreč zemljiških površin ni mogoče širiti, je 
bilo z ustavo uveljavljeno načelo o stalnem prehajanju zemljišč v mestih in na- 
seljih mestnega značaja v družbeno lastnino. Danes vam predlagamo osnutek 
zakona, ki določa pot, po kateri naj se to ustavno načelo uresničuje v praksi. 
Vrednost zemljišč je namreč le v manjšem delu rezultat dela njegovega lastnika, 
kar še posebno velja za stavbna zemljišča oziroma tista zemljišča, ki so na robeh 
urbanih centrov. Le-ti pa se v Sloveniji naglo razvijajo. 

Ker v naši republiki vendarle več ah manj dosledno ves povojni čas izva- 
jamo policentrično načelo, naglo raste tudi število naselij, ki imajo tak značaj 
in kjer tudi stalno narašča vrednost zemljišč, namenjenih za stanovanjsko ah 
za drugo kompleksno graditev. Rad bi vas opozoril na relativni porast mestnega 
prebivalstva v Sloveniji, ki je v primerjavi z relativnim porastom vsega prebi- 
valstva v naši republiki približno 3-krat večji. V različnih obdobjih to razmer- 
je sicer nekoliko niha, vendar znaša v povprečju 1 : 3. To predstavlja sorazmer- 
no hitro urbanizacijo. V zadnjih petih letih, ko smo zgradili 58 000 stanovanj, 
kar je 12% vseh stanovanj, s katerimi sploh razpolagamo, dobiva urbanizacija 
nov polet. 

Zaradi tega ustrezno narašča tudi pritisk na stavbna zemljišča in s tem v 
zvezi raste tudi mestna renta v prometu s temi zemljišči. Večina naših mest in 
naselij mestnega značaja leži na kvalitetnih površinah. Za kmetijstvo je v naši 
republiki ugodnih le približno 15 do 20% površin, 45 % vseh površin, s kateri- 
mi kot narod razpolagamo, je nerodovitnih ali pa za kmetijsko obdelavo prestr- 
mih in neprimernih. Največji del za kmetijsko obdelavo kvalitetnih površin je 
pod vedno močnejšim udarcem urbanizacije, hkrati pa za preusmeritev urba- 
nizacije na druga območja v republiki nimamo možnosti. Za zadnja leta je 
tudi značilno, da se na splošno vedno močneje zaostrujejo konflikti med različ- 
nimi interesenti za prostor. Oblikovanje zemljiških skupnosti je samo še širše 
razgrnilo pred našo družbo temeljni konflikt, za zemljo med proizvajialci hrane 
ter protagonisti urbanizacije. Kot veste, smo v Sloveniji glede dobre obdelo- 
valne zemlje sorazmerno revni. MaLo pa imamo tudi območij, kjer se lahko z 
arondacijo ali s sporazumno^ združitvijo obdelovalnih površin zaokrožijo tako 
vehke obdelovalne ploskve, ki bi bile primerne za strojno obdelavo in za moder- 
no kmetovanje. 

Drobitev kmetijskih površin, kateri se v zadnjem času upiramo z nekate- 
rimi novimi republiškimi zakoni, napredovanje gozdov na škodo obdelovalnih in 
travniških površin, ponovno povečanje obsega neobdelanih površin kot po- 
sledica politike cen hrane in procesa naše disperzije industrijskih in drugih 
nekmetijskih delovnih mest, naraščajoča poraba prostora za urbanizacijo in 
zahtevna prometna infrastruktura, ki jo v zadnjem času intenzivno gradimo, 
vse to zahteva v zadnjem obdobju letno približno 1200 ha obdelovalnih p»ovršin 
v druge namene. 
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Prav pa je, da na tem mestu tudi povemo, da za težave pri oskrbi mest 
s povrtninami in drugimi prehrambenimi proizvodi vendarle nd glavni krivec 
napredujoča gradnja mest in naselij, čeprav je res, ta gradnja posega predvsem 
po kvalitetnih obdelovalnih površinah na mestnih robovih. 

Močno povečanje števila mestnega prebivalstva in izredno veliko nihanje 
v proizvodnji hrane zaradi politike cen, politike uvoza in iz drugih vzrokov so 
zaenkrat mnogo pomembnejši dejavniki kot neposredne posledice, ki jih ima na- 
predek urbanizacije s spreminjanjem namembnosti zemljišč. 

Posebno značilnost za našo dosedanjo zemljiško politiko predstavlja dejstvo, 
da smo vodili politiko nizkih cen zemljišč, da smo dovoljevali relativno samo- 
voljo pri prehajanju kmetijskih zemljišč v stavbna, da smo malo vlagali za pri- 
dobivanje novih zemljišč za potrebe proizvodnje prehrane in tako dalje. 

Rezultati sedaj že skoraj 10-letnega prostorskega planiranja bodo v kratkem 
morali pomagati oblikovati dolgoročno politiko zaščite kmetijskih zemljišč in 
njihove racionalne izrabe v urbane namene. 

Tovarišice in tovariši! Mislim, da so predvsem ti razlogi privedli do tega, 
da se z ustavo enkrat za vselej odstrani možnost monopolizacije naravne ome- 
jenosti zemlje. 

Pravico odločanja o tem, katera zemljišča in pod kakšnimi pogoji bodo 
prešla iz zasebne v družbeno lastnino, bo imela v bodoče, po predlogu zakona, 
občinska skupščina. Pri izvajanju določb ustave bo zato še prav posebnega 
pomena opredelitev, katera zemljišča se nahajajo v mestih in naseljih mestnega 
značaja ter v drugih območjih in za katera naj bi v bodoče veljalo določilo, da 
na njih nihče ne more imeti lastninske pravice. 

Takšna naselja in območja naj bi v postopku, ki ga podrobneje opredeljuje 
zakon, ki smo vam ga predložili v razpravo, določila z odlokom skupščine občine. 

Z dnem, ko bo skupščina odlok sprejela, bo na teh zemljiščih prenehala last- 
ninska pravica in zemljišča bodo prešla v družbeno last. Sprejemanje odloka je 
vezano na javno razgrnitev in na javno razpravo o predlogu, kar naj omogoči 
tudi konfrontacijo interesov pri opredeljevanju bodoče družbene funkcije posa- 
meznih območij oziroma zemljiških kompleksov. Z urbanističnim programom 
občine, ki ima v našem planiranju vlogo občinskega prostorskega načrta, s 
katerim med drugim razdelimo celotno območje med različne interesente, bodo 
tudi v bodoče razdeljene zemljiške površine na kmetijske in na tiste, ki so na- 
menjene za pozidavo. Z urbanističnim načrtom mest in naselij mestnega zna- 
čaja pa bodo podrobneje določena območja za stanovanjsko in drugo kompleksno 
zazidavo in opredeljena še natančneje z zazidalnim načrtom. 

Ker bo v teh območjih urbanistični in zazidalni načrt podlaga za teritorialno 
določanje, kje bodo zemljiške površine zaradi zakona prešle neposredno v 
družbeno lastnino, bodo priprava, obravnava in sprejemanje teh načrtov po- 
stali tudi po tej strani družbeno zelo odgovorno delo. 

Za nemoten razvoj predvsem večjih urbanih aglomeracij bo predstavljal 
institut prenehanja lastninske pravice določeno olajšanje pri pridobivanju 
zemljišč za stavbne namene. 

Taka ureditev bo vsaj deloma prispevala k temu, da bo zajemanje enega 
dela mestne rente v prometu s temi zemljišči laže uresničljivo, in to tudi ob 
tem, da bo dosedanjim lastnikom priznana in izplačana pravična odškodnina. 
Zato tudi uvajamo 3U akontacijo kot obvezen instrument pri prehajanju zasebne 
lastnine v družbeno, kar naj odpravi dosedanje slabosti, ki smo jih spoznah pri iz- 
vajanju zakona o nacionalizaciji in ki so vzbujale dvom v trdno odločenost naše 
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družbe, da za prenehanje lastninske pravice priznava bivšim lastnikom tudi 
pravično odškodnino. 

Ker smo vam predložili zakon o prenehanju lastninske pravice in drugih 
pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, smo morali hkrati 
predložiti tudi ustrezne spremembe in dopolnitve do sedaj veljavnega zakona 
o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe. 

Kompleks zemljiške politike dograjujemo še z zakonom o prometu z ne- 
premičninami. To vprašanje zaenkrat urejamo parcialno, čeprav bi to vprašanje 
moralo biti urejeno kompleksno za ves promet z vsemi nepremičninami. S posa- 
meznimi republiškimi zakoni je, kot veste, že urejen promet s kmetijskimi zem- 
ljišči in z gozdovi, urejena je prodaja stanovanjskih hiš v družbeni lastnini, 
promet s poslovnimi prostori, stavbami in tako dalje. Kompleksna ureditev 
je namreč odvisna od ureditve temeljnih pravic glede sredstev v družbeni last- 
nini, kar pa zaenkrat spada v zvezno pristojnost. 

Dokler ne izide ustrezni zvezni zakon, urejamo to vprašanje s posamez- 
nimi republiškimi zakoni. 

Zakon o- prometu nepremičnin počiva na nekaterih temeljnih izhodiščih: 
Promet z nepremičninami je prost, vendar pod pogoji, ki jih določa zakon. Dru- 
gič, s prometom z nepremičninami nihče ne more oškodovati družbene skupno- 
sti. Tretjič, nihče se ne more sklicevati na zakon, če bi bila njegova uporaba v 
nasprotju z načelom poštenosti. Četrtič, občani, društva in civilne pravne osebe 
lahko pridobijo nepremičnine v družbeni lastnini samo proti plačilu. Petič, 
družbeno nepremičnino se sme prodati le na javni dražbi, izjeme so resnično 
izjemne. Šestič, vsi pravni posli v zvezi s prometom nepremičnin, če gre za 
družbeno lastnino, so pod nadzorstvom s prometom nepremičnin, če gre za 
družbeno lastnino, so pod nadzorstvom pravobranilstva. In končno, nadzorstvo 
nad zakonitostjo prometa se uveljavlja tudi v okviru zemljiškoknjižnega po- 
stopka. Zadnji iz skupine teh zakonov je zakon o pravicah na delih stavb, ki 
ureja lastninsko pravico ter pravico uporabe in druge pravice na posameznih 
delih stavb in zemljišč tako, da jo razširja glede na dosedanjo ureditev in enako 
obravnava družinsko stanovanjsko hišo in stanovanjsko hišo, v kateri je druž- 
bena lastnina etažna lastnina ne glede na sektor lastništva. Hkrati se s tem za- 
konom ohranja tudi lastninski maksimum, kakor je bil uveljavljen že doslej. 

Zakon prinaša nekatere nove rešitve glede trajne pravice uporabe na pod- 
strešnih, kletnih in drugih prostorih ter zavezuje etažne lastnike, da prispevajo 
ustrezen delež za vzdrževanje skupnih delov in naprav hiše. S tem zakonom 
so tudi sicer nadrobneje urejene pravice in obveznosti etažnih lastnikov, raz- 
merja med njimi ter vprašanje predkupne pi'avice na etažni lastnini. 

Vsa ta vprašanja je treba urediti tudi zaradi tega, ker se število etažnih 
lastnikov neprestano veča. V prihodnje naj bi pospeševali stanovanjsko varče- 
vanje zasebnikov, kar naj bi ponovno povečalo število nakupov etažnih stano- 
vanj v zasebno last. To pa seveda zahteva urejene odnose v etažnem lastništvu, 
in to na tak način, da je etažni lastnik zavezan, da redno in vestno izvršuje 
svoje obveznosti do hiše in da hkrati ni izpostavljen neupravičenim zahtevam 
upravljalcev hiše ter mu je v tem pogledu zagotovljeno pravno varstvo. 

Predloženi zakoni ne urejajo vprašanja urejanja in oddajanja stavbnega 
zemljišča. Za ureditev teh vprašanj je v pripravi poseben zakon, ki bo v krat- 
kem predložen Skupščini. 

S predloženimi zakoni tudi nismo poskusili urejati vprašanja zajemanja 
mestne rente, ampak smo samo omogočili, da se njen delež laže zajame kot 
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doslej, in to samo takrat, kadar so zemljišča v prometu. V celoti ostaja še 
vedno odprto vprašanje evidentiranja, dimenzioniranja, kakor tudi zajemanja 
mestne rente, in to ne samo v prometu z nepremičninami, ampak v vseh 
njenih pojavnih oblikah. 

Razrešiti bomo morali tudi vprašanje, da je na primer k davku na dohodek 
od premoženja in premoženjskih pravic zavezan samo občan, ne pa tudi druž- 
bena pravna oseba, ki prav tako kakor občan lahko v svoji dejavnosti realizira 
mestno rento. Ugotoviti moramo tudi, da del mestne rente v raznih oblikah 
že zajemamo in da pri tem ne gre za povsem novo stvar, kakor tudi da je 
renta realna količina, ki je v zajemanju ne smemo preseči. Ker ne nastaja 
mestna renta samo v tistem območju, ki ga razglašamo za mestno, ampak 
mnogo širše, tudi v območju, do kamor seže vpliv razvijajočega se urbanega 
naselja, ustvarjamo z zakoni, ki jih danes predlagamo, pogoje, da se zajema 
z zemljišči samo del mestne rente, in to na tistih zemljiščih, ki so namenjeni 
organizirani stanovanjski ali drugi kompleksni graditvi in ki prav zaradi takš- 
nega značaja gradbenih posegov obetajo, da bodo v prometu dosegla najvišjo 
rento. 

Tovarišice in tovariši delegati! Obseg posegov v naš prostor je bil v zad- 
njih petih letih po velikosti in po vplivnosti tolikšen, da se s podobnim doslej 
še nismo srečah. 

Naša prizadevanja, da -čimprej preidemo v industrijsko razvito deželo, nam 
na področju zemljiške politike narekujejo nove ukrepe, ker nam dosedanji 
načini obvladovanja položaja ne ustrezajo več. 

Predloženi zakoni izhajajo iz takšnih hotenj po modernizaciji zemljiške 
politike, in zato predlagamo, da o njih kritično razpravljate, da bi pristojni 
organi pri nadaljnjem delu lahko pripravili definitivne predloge za trajnejšo 
ureditev sedaj odprtih vprašanj na področju zemljiške politike. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Predlagam, da odločimo o 
postopku obravnave vseh štirih zakonov. 

Ali ima kdo kakšne pripombe k predlaganemu postopku, da se skupaj s 
predlogi za izdajo zakonov obravnavajo tudi njihovi osnutki? Oči vidno ni 
pripomb. Potem obravnavamo te štiri zakone kot osnutke. Hvala. 

Nadaljujemo s 7. točko dnevnega reda, to je zakon o spremembah in do- 
polnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravic, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek so obravnavali: Odbor za 
družbenopolitični sistem, Odbor za agrarno politiko, Odbor za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in urbanizem in Zakonodajno-pravna komisija. Poročila 
smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima tovarišica Vida 
Kirn, delegatka gospodarskega področja iz Novega mesta! 

Vida Kirn: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K predlogu za izdajo zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih 

pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev in k predlogu za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in o prisilnem 
prenosu pravice uporabe dajem v imenu delegacije 17. okoliša naslednje pri- 
pombe : 

Ker je sprejem zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic 
na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, potreben za uskladitev za- 
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konov z veljavno republiško ustavo, hkrati pa tudi omogoča nov pristop k hitrej- 
šemu pridobivanju zemljišč, namenjenih za stanovanjsko in drugo kompleksno 
graditev, je predlog Odbora za družbenopolitični sistem, da se iz členov 7 in 15 
črtata besedi »in stavbe«, nesprejemljiv. Izhajati moramo s stališča, da moramo 
sprejeti zakon, ki bo v praksi omogočal hitrejše in zadostno pridobivanje zem- 
ljišč za kompleksno graditev stanovanjskih naselij in za drugo kompleksno 
graditev. Zato je predlog v besedilu zakona sprejemljivejši kot predlog odbora. 

Sprejemljiv tudi ni predlog, ki ga je dal Odbor za družbenopolitični sistem 
k 9. členu. Že sam institut prednostne pravice po zakonu o nacionalizaciji 
najemnih zgradb in gradbenih zemljišč, zlasti pa zakon o razlastitvi, postavlja 
prejšnje lastnike zemljišč v neenakopraven položaj. Saj ne morejo vsi uveljav- 
ljati prednostne pravice, če ne izpolnjujejo pogojev, ki jih zakon predvideva. 
Možnost uveljavljanja prednostne pravice je, če odmislimo nacionalizacijski 
maksimum, v celoti odvisna od urbanistične opredelitve namembnosti zem- 
ljišča. Ce upoštevamo to ugotovitev, bi bilo. smotrno in pošteno odpraviti in- 
stitut prednostne pravice v tem zakonu, kajti s črtanjem sedmega poglavja 
zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe bo ta institut iz 
zakona o razlastitvi izpadel. Ce pa opustitev prednostne pravice kljub ne- 
enakosti, ki jo povzroča, in kljub težavam, ki jih povzroča pri plačevanju stro- 
škov komunalnega urejanja, ni sprejemljiva, jo je treba .čimbolj zožiti, hkrati 
pa onemogočiti kakršnokoli prenašanje. 

K predlogu za izdajo zakona o prometu z nepremičninami, ki je naveden 
pod 9. točko dnevnega reda, pa naslednja pripomba: Ker imajo občani lahko 
v lasti poleg delov stavb tudi stavbe kot celoto, bi bilo smotrno predvideti 
v zakonu o prometu z nepremičninami predkupno pravico za imetnika stano- 
vanjske pravice v stavbi družbene lastnine, ki je predmet prodaje, kakor tudi 
za najemnika poslovnega prostora družbene lastnine, ki je predmet prodaje. 
Sicer pa je treba reči, da so navedeni osnutki zakonov dobro pripravljeni in 
bo njihov sprejem prispeval k razrešitvi problemov na področju, ki jih ob- 
ravnavajo. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Torej, vi ste razpravljali že 
tudi o 8. in 9. točki. Zeli še kdo razpravljati? Prosim! Besedo ima tovarišica 
Anica Šetinc, kmetijska dejavnost, 7. okoliš! 

Anica Šetinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Oglašam se v imenu skupine delegatov 7. okoliša za področje kmetijske 

dejavnosti, ki je na svoji seji dne 23. 2. 1976 obravnavala gradivo za 27. sejo 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije in ima k predlogu za izdajo 
zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, name- 
njenih za kompleksno graditev, in k predlogu za izdajo zakona o spremembi 
in dopolnitvi zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe na- 
slednje pripombe: 

1. V osnutku zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic 
na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev (ESA 502) je v 2. odstavku 
7. člena določba, da zoper odločbo, s katero za premoženjskopravne zadeve 
pristojni občinski organ odloča, da mora lastnik zemljišča oziroma stavbe 
le-to izročiti občini, ni možen upravni spor. 

10 
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Delegati menimo, da bi bilo primerno ta institut varstva pravic zadržati 
tudi v bodoče, ne glede na to, da je v ta namen predvidena možnost pritožbe 
na republiški upravni organ, pristojen za premoženjskopravne zadeve. 

V 15. členu istega zakona je med drugim predvidena določba, da prejšnjemu 
lastniku zemljišča ali stavbe pripada odškodnina po predpisih o razlastitvi. 
Delegati predlagamo, da se ta določila dopolnijo tako, da ima prejšnji lastnik 
pravico do ekonomsko pravične odškodnine, ki jo na predlog prizadete stranke 
ugotovi pristojno občinsko sodišče. Menimo namreč, da ta določba o odškodnini 
ne zagotavlja v zadostni meri pravice prejšnjega lastnika do dejanske odškod- 
nine. 

2. V predlogu za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o raz- 
lastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe je predviden institut plačila 
akontacije na odškodnino za stavbno ali kmetijsko zemljišče. Menimo, da je 
taka sprememba pozitivna, saj bodo mnogi lastniki, ki se v samem postopku 
niso glede odškodnine sporazumeli, prišli na ta način mnogo prej do svoje 
pravice. 

In še nekaj. K 43. členu o razlastitvi je bilo opozorjeno na primer občinske 
skupščine, ki ni izdala odloka po 3. odstavku tega člena. Po tem odstavku 
so namreč vse občinske skupščine vsako leto dolžne ugotoviti za svoja območja 
poprečno gradbeno ceno. Znano nam je, da so nekatere občinske skupščine v 
petih letih le dvakrat izdale ta odlok. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o raz- 
lastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe, z osnutkom zakona, se sprejme. 

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

Kdor se strinja s tem sklepom, naj prosim glasuje! (103 delegati glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Sklep je soglasno sprejet. 

8. točka dnevnega reda je predlog za izdajo zakona o prenehanju 
lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno 
graditev, z osnutkom zakona. 

Predlog je predložil Izvršni svet. Obravnavah so ga isti odbori kot prejšnji 
zakon. 

Začenjam razpravo. Prosim! Besedo ima Vinko Sarabon! 

Vinko Sarabon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu skupine delegatov 8. okoliša imam vprašanje oziroma pripombo k 
osnutku zakona. 

Ali imajo prejšnji lastniki zemljišč, katera pridejo v družbeno lastnino na 
podlagi 3. člena osnutka zakona, ^pravico zahtevati izročitev zemljišča občini 
in s tem v zvezi po 151. členu prav tako za ta zemljišča zahtevati tudi plačilo 
odškodnine prej, preden se izkaže potreba za ureditev in oddajo teh zemljišč 
drugemu namenu? 

Naj vprašanje obrazložim. 
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Po 7. členu osnutka zakona prejšnji lastniki zemljišč lahko uporabljajo 
še naprej družbeno zemljišče in stavbo, in sicer do dneva, dokler za premo- 
ženjskopravne zadeve pristojni občinski organ ne izda odločbe, s katero odloči, 
da jih morajo izročiti občini. Torej zakon prepušča odločitev o izročitvi občini. 
Prejšnjim lastnikom mora občina plačati odškodnino v smislu zakona o razla- 
stitvi. Iz tega torej izhaja, da bo občina verjetno morala za vse zemljiške kom- 
plekse, na katerih bo prenehala lastninska pravica na podlagi odloka, vnaprej 
zagotoviti finančna sredstva, tega pa po našem mnenju ni sposobna storiti no- 
bena občina. Velike težave pri zagotavljanju finančnih sredstev povzroča v pra- 
ksi določilo 18. člea zakona o razpolaganju z nezazidanim zemljiščem, ki določa, 
da prejšnji lastniki po zakonu o nacionalizaciji lahko izročijo taka zemljišča že 
pred dnem, ko bi jih morala izročiti po odločbi pristojnega organa. Občna pa je 
dolžna od njih zemljišča prevzeti in plačati odškodnino po zakonu o razlastitvi. 
Ce bo odgovor na to naše vprašanje pozitiven, predlagam naslednje: 

Prejšnji lastnik zemljišča iz 3. člena tega zakona in stavbe na tem zemljišču, 
ki se po zazidalnem načrtu mora odstraniti, uporablja to zemljišče in stavbo 
na način, s katerim se ne spreminja njuna oblika in svojstvo, vse do dneva, 
dokler za premoženjskopravne zadeve pristojni občinski upravni organ ne izda 
odločbe, s katero odloči, da ju mora izročiti občini. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! 
Razpravljal je Vinko Sarabon, gospodarsko področje, okoliš 8. Sedaj pa ima 

besedo dr. Berce, gospodarsko področje, 29. okoliš! 

Dr. Boris Berce: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Drago mi je, da v imenu vseh ljubljanskih občin podam pred vami določena 
stališče k osnutku zakona o prenehanju lastninskih pravic in drugih pravic 
na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev. 

4. člen tega osnutka zakona naj se spremeni tako, da se glasi: »Za potrebe 
stanovanjske in drugačne kompleksne graditve lahko določi skupščina občine 
zemljišče v mestu in naselju mestnega značaja oziroma na drugem območju, ki je 
po urbanističnem programu določeno za stanovanjsko graditev ali drugačno 
kompleksno graditev (vzgojni in prosvetni objekti, zdravstveni objekt, kom- 
pleksna industrijska graditev, rekreacijski objekti in podobno). K temu bi 
dal tole obrazložitev: 

4. člen predlaganega zakona namreč določa, da za potrebe stanovanjske 
in drugačne kompleksne graditve lahko določi skupščina občine le tisto zem- 
ljišče v mestu ali naselju mestnega značaja oziroma na drugem območju, za 
katerega je bil sprejet zazidalni načrt, ki določa družbeno usmerjeno in orga- 
nizirano stanovanjsko graditev ali drugačno kompleksno graditev. Na ta način 
se namreč izredno zožuje obseg sicer zazidljivih zemljišč, na katerih preneha 
lastninska pravica, ter se konstituira družbena lastnina, saj je pogoj za po- 
družbljanje stavbnega zemljišča, da je za tako območje sprejet zazidalni načrt, 
ki določa družbeno usmerjeno in organizirano graditev. Ne more pa skupščina 
občine odločiti, da preneha lastninska pravica tudi na zemljišču, ki je sicer 
po urbanističnem programu predvideno za graditev, vendar pa taka graditev 
ni družbeno usmerjena in organizirana. 

V 4. členu zakona o urbanističnem planiranju se z urbanističnim progra- 
mom, ki se izdela za območje občine oziroma mesta kot posebne družbeno- 
politične skupnosti, določi namenska porazdelitev zemljišč. S tem urbanističnim 

10* 
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dokumentom se torej določijo zemljišča, predvidena za gradnjo objektov za 
stanovanja in za gradnjo spremljajočih drugih dejavnosti (servisi in podobno), 
oziroma zazidalna območja in otoki. Po 7. členu istega zakona se z urbanistič- 
nim načrtom določi namenska izraba površin ter območja, za katera se izdelajo 
zazidalni načrti. Iz tega izhaja, da za vse zazidalne otoke oziroma zazidalna 
območja, ki so po urbanističnem programu predvidena za gradnjo objektov, 
ni predvidena izdelava zazidalnih načrtov. 

V 8. členu istega zakona so določeni elementi zazidalnega načrta. Niti v 
tem členu niti v drugih členih zakona kakor tudi ne v kakšnem drugem na 
zakonu temelječem predpisu ni določeno, da se v zazidalnem načrtu predvidi 
družbeno usmerjena in organizirana graditev. Zato obstoječi zazidalni načrti 
tega določila tudi nimajo. Ne glede na to, da bodo verjetno bodoči zazidalni 
načrti obsegali tudi določila glede koncentrirane usmerjene družbene gradnje, 
je treba upoštevati še nekaj dejstev: Prvič, da se zazidalni načrti ne bodo 
izdelovali za vse zazidalne otoke, ki so po urbanističnem programu določeni 
kot zazidljivi, ker to ni niti predpisano niti potrebno. Drugič, da se zazidalni 
načrti tudi za zazidalne otoke, za katere je predvidena izdelava, ne bodo takoj 
izdelali in sprejemali, ampak šele potem, ko bo to potrebno. In tretjič, da se 
dejansko tudi sedaj izvaja koncentrirana družbena usmerjena gradnja le na 
manjših kompleksih. 

Kot je v predlogu navedeno, naj bi se s sprejetjem tega zakona uresničila 
določila 98. člena ustave SR Slovenije in ohranjal institut nacionalizacije. Pri 
tem bi želeli opozoriti, da je zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in grad- 
benih zemljišč za nacionalizacijo stavbnih zemljišč postavil le pogoj, da tako 
zazidana kot nezazidana stavbna zemljišča ležijo v ožjih gradbenih okoliših mest 
in naselij mestnega značaia. 

Ožji gradbeni okoliš pa je zajel tista območja, ki so bila že urbanistično 
urejena, kakor tudi ona, ki naj bi bila po načrtovani stanovanjski gradnji 
zgrajena v primernem času. Prav zato bi se s tem zakonom morala uveljavljati 
enaka načela, kot so vodila zakonodajalca ob sprejemanju zakona o nacionali- 
zaciji. S tem bi se uresničila določila 95. in 98. člena ustave SR Slovenije, da 
lahko imajo občani lastninsko pravico na stanovanjskih hišah in na stanova- 
njih za osebne in družbene potrebe, da pa nihče ne more imeti lastninske pra- 
vice na zemljiščih, namenjenih za stanovanjsko ali drugačno kompleksno 
graditev. 

Tega cilja predloženi zakon po našem mnenju ne uresničuje, ker se s tem 
ustvarja neenakopravnost med posameznimi kategorijami občanov in drugih 
civilno pravnih oseb. Vsem tistim, ki imajo lastninsko pravico na nezazidljivem 
stavbnem zemljišču, ležečem v takem območju, kjer ni predvidena družbeno 
usmerjena in organizirana graditev, omogoča prodajo zemljišča v prostem 
prometu ob upoštevanju določb zakona o razpolaganju z nezazidljivim stavbnim 
zemljiščem in s tem tudi neopravičeno obogatitev na račun družbe oziroma 
drugih občanov, medtem ko tistim kategorijam občanov in drugih civilno 
pravnih oseb, ki bodo prizadete na podlagi tega zakona, pripada le pravična 
odškodnina ob upoštevanju določb zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu 
pravice uporabe. 

Logična posledica takega stanja pa bi bila, da bi zasebno lastništvo na 
stavbnem zemljišču močno oviralo smotrno urbanizacijo mest in naselij, za kar 
se moramo pravzaprav vsi najbolj prizadevati, saj le tako lahko pričakujemo 
čim bolj ekonomične in družbeno pozitivne rezultate. 
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Želeli bi še poudariti, da bi bilo v primeru, če s tem zakonom ne bi uveljavili 
navedenih stališč, občinam onemogočeno uveljavljanje dosedanjih možnosti, ki 
jih imajo na podlagi 7. poglavja zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice 
uporabe, ki naj bi po določbah prvega člena osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe prenehal 
veljati. Ob koncu bi opozorili še na to, da predlagani osnutek zakona ne vsebuje 
nobenih določb o prenehanju lastninske pravice v takem območju, ki je že vsaj 
delno, če ne že v celoti pozidano. 

Menimo, da bi se tudi v takih primerih moralo podružbiti stavbno zem- 
ljišče, s čimer bi dosledno uresničili 98. člen ustave SR Slovenije. Torej z uve- 
ljavitvijo načel, navedenih v tej obrazložitvi, menimo-, da bi pripomogli k smo- 
trnejši urbanizaciji naših mest in naselij mestnega značaja, saj je splošno znano 
dejstvo, da je prav dosedanji način podružbljanja stavbnega zemljišča v zasebni 
lastnini eden izmed glavnih razlogov za nepravočasno pridobivanje zemljišča v 
družbeno lastnino. S tem se tudi zavira pravočasna gradnja zaradi dolgotrajnih 
upravnih in lastninskih postopkov. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Nihče? Ali tovariš Mikoš želi odgovoriti na vprašanja, ki so bila postavljena? 

Boris Mikoš (iz klopi): Predloge bomo proučili. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Lahko zaključim razpravo? 
Ce ne želi nihče več razpravljati, predlagam naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo' zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih 
pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, z osnutkom zakona, 
se sprejme. 

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

ščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v današnji razpravi. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (98 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

9. točka dnevnega reda je predlog za izdajo zakona o prometu 
z nepremičninami, z osnutkom zakona. 

Zakon so obravnavala ista telesa. Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne- 
kaj razprave je bilo že pri 7. točki. Prosim! Besedo ima tovarišica Majda Jurša, 
gospodarsko področje, 29. okoliš -— Bežigrad! 

Majda Jurša: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Po 
sklepu koordinacijskega sestanka vseh ljubljanskih občin z dne 9. 3. 1976 v 
zvezi z zakonom o prometu z nepremičninami zavzemamo naslednje stališče: 

Določbe 8., 10. in 19. člena niso v skladu z določbami 2., 5., 6. in 9. člena 
zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 
(Uradni list SRS, št. 13/74), ki določajo: da se stanovanjska hiša ali stanovanje 
lahko proda tudi z zbiranjem pismenih ponudb; da mora družbeno pravna oseba 
predložiti javnemu pravobranilcu tudi splošni akt o pogojih za javno dražbo; 
da javno pravobranilstvo opozori prizadeti stranki na nezakonitost pogodbe 
in ju pozove, da pogodbo uskladita v 60 dneh po prejemu opozorila; da javno 
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pravobranilstvo lahko zahteva razveljavitev pogodbe v enem letu po predlo- 
žitvi pogodbe; da se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ah druga 
družbenopravna oseba, ki ne ravna na način in v rokih, navedenih v 5. in 8. 
členu tega zakona, ter odgovorna oseba z denarno kaznijo do 500 dinarjev. 

Zato bi bilo potrebno ta določila uskladiti ali pa razveljaviti določila v 
zakonu o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni last- 
nini. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Ne želi nihče več? Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in 

predlagam naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o prometu z nepremičninami, z osnutkom za- 

kona, se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet. 
3. Pri pripravi zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih 

teles in današnjo razpravo. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (107 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

10. točka dnevnega reda je predlog za izdajo zakona o pravicah 
na delih stavb, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

Kdo želi razpravljati? Prosim! Alfonz Gospodaric, gospodarsko področje, 
29. okoliš! 

Alfonz Gospodarič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na koordinacijskem sestanku vseh ljubljanskih občin smo zavzeli na- 
slednje stališče: 

Določba 24. člena o uporabi do sedaj veljavnih predpisov o vknjižbi etažne 
lastnine nima pravne veljave, glede na določilo 25. člena o prenehanju veljav- 
nosti dosedanjega zakona o lastnini na delih stavb. Zato bo ta zakon moral 
vsebovati vsa določila dosedanjega 5. poglavja zakona o lastnini na delih stavb, 
ki določajo osnovna načela o vknjižbi in ureditvi zemljiške knjige E. Republiški 
sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in proračun pa naj bi imel le pravico 
do izdaje natančnejših navodil, enako kot je bilo določeno v 54. členu do sedaj 
veljavnega zakona. 

Obrazložitev: Dosedanja ureditev zemljiške knjige temelji na pravnih pra- 
vilih bivšega zakona o notranji ureditvi zemljiških knjig iz 1930, ki se še vedno 
uporabljajo na podlagi 4. člena zakona o neveljavnosti pravnih predpisov, 
sprejetih pred 6. aprilom 1941 (Uradni list FLRJ, št. 86/46), ker niso v nasprotju 
z našo ustavo oziroma zakoni. Vendar pa ta dva zakona nista vsebovala no- 
benih predpisov o vpisu etažne lastnine v zemljiške knjige. Prav zato so v 
sedaj veljavnem zakonu o lastnini na delih stavb vsebovani vsi materialni pred- 
pisi o notranji ureditvi zemljiške knjige in o vpisu etažne lastnine v posebno 
E knjigo v zemljiški knjigi, ki jo sedaj uporabljajo. Ker pa po 25. členu novega 
zakona preneha veljati v celoti dosedanji zakon o lastnini na delih stavb, novi 
zakon pa takih določil nima, zaradi razveljavitve tega predpisa zemljiška knjiga 
E ne bi imela več nobene pravne osnove, saj na ta zakon ni mogoče aplicirati 
določil zakona iz leta 1946. Zato bi do časa, ko bodo z novim zakonom urejene 
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zemljiške knjige, moral ta zakon vsebovati vsa določila dosedanjega 5. poglavja 
zakona o lastnini na delih stavb. Nemogoče se je namreč sklicevati na morebitni 
novi sistem zemljiške knjige, ker mora zemljiška knjiga tekoče evidentirati 
vse spremembe, ki dnevno nastajajo na nepremičninah, če naj izpolnjuje svojo 
funkcijo javne knjige. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Ne želi nihče več? Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o pravicah na delih stavb, z osnutkom za- 
kona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v skup- 

ščinskih telesih in na današnji razpravi. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o skupnostih za ceste, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni 
svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Maro Fab- 
janič, pomočnico predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Zaradi pomembnosti problematike, ki bo urejena z zakonom o skupnostih 
za ceste, in zaradi čim širše angažiranosti delegatske baze ob predlogu za 
izdajo zakona ste prejeli tudi delovne teze zakona. Predlog za izdajo zakona 
so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, odbora 
za finance našega zbora in Zbora občin ter Zakonodajno-pravne komisije. Prejeli 
smo tudi pripombe medobčinskega sveta severnoprimorskih občin Ajdovščina, 
Idrija, Nova Gorica in Tolmin. Ali je predstavnik Komiteja za promet in zveze 
tukaj? (Ne.) Ker ga ni, predlagam, da preskočimo to točko. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda. Ali je predstavnik pred- 
lagatelja navzoč? (Ne.) Ker tudi za to točko ni prisoten predstavnik pred- 
lagatelja, prehajamo na 13. točko dnevnega reda. Ali je tovariš Komel, 
direktor Zavoda za statistiko, navzoč? (Ne.) Ali je navzoč predstavnik Sekre- 
tariata za finance? (Ne.) Odrejam 5-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.35 in se je nadaljevala ob 14.50.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo z 11. točko dnevnega 
reda, s predlogom za izdajo zakona o skupnostih za ceste. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta tovarišico Maro Fabjančič, pomočnico 
predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze, da da obrazložitev! 

Mara Fabjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Danes imate pred seboj predlog za izdajo zakona o samoupravnih interesnih 

skupnostih za ceste. To je tretji zakon, ki ga Izvršni svet predlaga Skupščini 
v sprejem s področja tako imenovanega samoupravnega organiziranja pro- 
metne infrastrukture. Pred dobrim letom, oziroma še malo več, je Skupščina 
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sprejela zakon o samoupravnih interesnih skupnostih za železniški in luški 
promet, pred nekaj meseci pa zakon o samoupravnih interesnih skupnostih za 
PTT promet. 

Glede tega zakona bi rada omenila, da je Izvršni svet sklenil, da ga pred- 
laga po trifaznem postopku, in sicer zaradi izredno aktualne problematike, ki jo 
obravnava, in pa zaradi tega, ker je ravno za vsebino tega zakona zainteresi- 
ran vsak naš občan in vsaka naša temeljna organizacija združenega dela. 

Na področju cestne zakonodaje sicer imamo zvezno zakonodajo, vendar se 
ta več ali manj nanaša predvsem na tehnične predpise, in pa republiški zakon 
o javnih cestah iz leta 1971, ki ga je potrebno s sedaj veljavno ustavo uskladiti. 
Gre predvsem za uskladitev na področju samoupravnega organiziranja cestnega 
gospodarstva. Zaradi tega mislim, da nima smisla, da vam posebej poudarjam, 
kaj je važno in kaj ni važno v tem zakonu, rada bi le omenila, da so predložene 
teze vendarle samo pomagalo, da si lažje predstavljate, kakšen naj bi bil zakon. 
Nikakor pa niso teze že končno veljavne, zato bi prosila, da se v svoji razpravi 
omejite, če je možno, na predlog za izdajo zakona. 

Rada bi omenila samo dva problema, ki sta bistvena za ta predlog za izdajo 
zakona, in sicer sta to predlagana organizacija samouprave na področju cestnega 
gospodarstva in pa predlagani način financiranja javnih cest. 

Lahko ugotovimo, da je predlagana organizacija javnih cest, cestnega gospo- 
darstva, popolnoma usklađena z ustavo. Kot izhodišče smo postavili, da usta- 
navljajo interesne skupnosti delovni ljudje v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in občani v krajevnih skupnostih kot uporabniki, in sicer kot obvezni 
člani interesnih skupnosti, na eni strani, na drugi strani pa so to delavci v 
organizacijah združenega dela s področja cestnega gospodarstva. 

Predlagana organizacija predvideva območne interesne skupnosti in repu- 
bliško interesno skupnost. Izhodišča za tako organizacijo so naslednja: Območna 
interesna skupnost naj bi se oblikovala za zaokroženo prometno gospodarsko 
in nekako tudi naravno celoto, bolje rečeno, tam kjer se zaokrožujejo prometni 
tokovi. Zelo težko je z zakonom točno opredeliti, kaj je to območje. To tudi ni 
namen tega zakona niti ni potrebno, da se v tem zakonu to dokončno opredeli. 
To je predvsem stvar samoupravnega sporazuma. 

Samoupravni sporazum bo opredelil območje, ki se bo ustanovilo tam, kjer 
bo za to dana iniciativa. Bistveno za samoupravno organiziranje, kakršnokoli, 
pa tudi na področju prometa, je obstoj iniciative. Zato tudi ni ustrezno z za- 
konom predpisovati nekaj, za kar ni iniciative. Najprej naj iniciativa obstaja 
in potem je vprašanje, če je zakon včasih sploh potreben. 

Določbe o notranji organizaciji območne interesne skupnosti o delegatskem 
sistemu, so podobne kot pri ostalih interesnih skupnostih. Pristojnosti pa so 
drugačne, in tukaj je tudi bistvo vsega zakona. Gre za to, da želimo aktivirati 
delovne organizacije oziroma delavce v temeljnih organizacijah združenega 
dela in občane v krajevnih skupnostih v zvezi s problematiko javnih cest, in 
sicer v pozitivnem smislu, to je ne samo takrat, ko jih bomo prosili za samo- 
upravne sporazume, pač pa tudi takrat, ko bodo imeli pravico odločati o pro- 
gramiranju, o rekonstrukcijah, o gradnjah, o najemanju kreditov, skratka o 
perspektivni politiki na področju javnih cest. 

Da bi jih zainteresirali, so v pristojnosti območne interesne skupnosti vse 
javne ceste, od nekategoriziranih do magistral in do avtocest. Ker pa cestna 
prometna mreža Slovenije sama po sebi ni tako velika in ker obstajajo dolo- 
čeni problemi, za katere je smotrno, da se rešujejo na nivoju republike, pred- 
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lagamo ustanovitev republiške skupnosti za ceste. V tej skupnosti, ki bi bila 
predvsem koordinator politike na področju cest, naj bi se usklajevali posamezni 
interesi s širšimi družbenimi interesi, širšimi gospodarskimi interesi, tukaj 
naj bi se usklajevala in reševala vprašanja, za katera je treba nastopati na 
mednarodnem področju, tukaj naj bi se reševala vprašanja razvoja manj razvitih 
in obmejnih področij, tukaj naj bi se reševala tista področja, ki sama ne morejo 
ustvarjati toliko sredstev, da bi se lahko normalno in usklađeno razvijala. 

Bistveno za to organizacijo je, da se ne bodo skozi njo odražali samo ne- 
posredni interesi, temveč da se bodo ti interesi tudi usklajevali s širšimi druž- 
benimi interesi, skladno z našim celotnim družbenim gospodarstvom. 

Drugo je vprašanje financiranja cest. Je izredno zanimivo, ker nobena 
interesna skupnost, pa tudi ta na cestnogospodarskem področju, ne more 
delovati, če nima materialne baze. Sedaj se z zakonom določajo viri sredstev, 
namenjenih za vsa dela v cestnem gospodarstvu. Žal se tudi v bodoče vsaj 
za nekaj časa predvideva tak način financiranja, in sicer zato, ker kompetence 
na področju cestnega gospodarstva ali javnih cest niso v celoti v republiški 
pristojnosti. V zvezni pristojnosti so zlasti osnove sistema varnosti na področju 
cest. Med te sodi tudi določilo temeljnega zakona o javnih cestah iz leta 1965, 
ki določa, kaj je vir za financiranje javnih cest. To je tako imenovani bencinski 
dinar, določena vsota od maloprodajne cene bencina. 

Becinski dinar bo tudi v bodoče tisti najbolj objektivni kriterij, ki bo 
določal, koliko naj kdo prispeva za javne ceste. Predlog za izdajoi zakona pred- 
videva, da bo v bodoče vire, način financiranja in višino virov določala samo- 
upravna interesna skupnost. Ce to ne bo realizirano1, bo zakon le delno zaživel 
zato bo potrebno v zvezi vložiti maksimalne napore, da to dosežemo. 

Verjetno vam je, ko ste brali ta zakon, manjkal drugi del, in sicer tisti 
klasični zakon o javnih cestah, ki bolj oprijemljivo govori o tem, kaj je cesta, 
kako se gradi, rekonstruira in vzdržuje. To bo poseben zakon, ki bo imel samo 
te določbe. Mi ga imenujemo zakon z izrecno tehnično naravo. Okvirno bo 
določal tehnične normative, potem relacije samoupravnih organizacij do upo- 
rabnikov cest in pa relacije, kolikor še obstajajo, države do ceste in do upo- 
rabnikov cest. 

Ob koncu bi rada povedala še to, da bo potrebno za uveljavljanje tega 
zakona vložiti več naporov, kot smo jih običajno vajeni, ker to ni samo zakon, 
ki ga država predpisuje in inšpekcija kontrolira njegovo izvajanje. Gre za 
vsebinsko osvojitev nekega novega sistema v krogu upravljalcev. Vsi ga 
moramo sprejeti, zato bo treba angažirati vse družbenopolitične organizacije 
v krajevnih skupnosti in v organizacijah združenega dela. 

Omenila bi, da so osnovna izhodišča na nek način že verificirana s tem, 
da se ljudje že veliko pogovarjajo o tem zakonu, da se že skušajo organizirati 
na podlagi osnovnih intencij, ki jih nakazuje predlog za izdajo zakona. Ljudje 
že opredeljujejo območja in se čisto sami dogovarjajo, kakšna in kolikšna naj 
bodo. 

Pričakujemo pa, da bodo nekatere stvari še v razpravi razjasnjene, zato 
prosimo, da se v okviru priprav tega zakona v polni meri angažirate. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Prosim! Besedo ima tovariš Franjo Lampelj, gospodarsko področje, 13. 
okoliš! 
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Franjo Lampelj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 13. okoliša iz gospodarstva je razpravljala o predlogu za 

izdajo zakona o skupnostih za ceste in daje k tezam delovnega osnutka naslednje 
pripombe: 

1. Organiziranost, kakor jo predvidevajo te teze, je še zelo centralizirana 
in samoupravna organiziranost je pomanjkljiva. Po našem mnenju bi morala 
biti temeljna skupnost in obenem delegatska baza za območno skupnost cestna 
ali komunalna skupnost v občini. V tezah predvsem manjka cestna ali komu- 
nalna skupnost v občini kot konstitutivni element. To naj bi bila osnovna skup- 
nost in ne območna skupnost, kakor predvidevajo teze. Lokalne interesne skup- 
nosti naj bi po samoupravni poti z združevanjem interesov in sredstev obliko- 
vale območno in dalje republiško cestno skupnost. 

2. Ustrezno je treba spremeniti tudi 16. tezo, izhajajoč iz dejstva, da je 
lokalna, to je praviloma občinska skupnost, temeljna skupnost, v kateri se pri- 
čenja proces združevanja sredstev za predložene programe oziroma srednje- 
ročne načrte javnih cest v Socialistični republiki Sloveniji. Zavzemamo se za 
lokalno, to je občinsko skupnost kot temeljno zato, ker so v njej - interesi 
temeljnih organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti neposredno za- 
stopani in mimo njih ni mogoče pri združevanju sredstev za izvedbo kon- 
kretnih in utemeljenih srednjeročnih načrtov. V tezah je prisotna ideja, da 
naj se zagotovi enotno gospodarjenje s cestami, vendar se ne obravnavajo tako 
imenovane kategorizirane javne ceste, vključujoč tudi mestne ulice in trge. 
Iz tega izhaja, da so za razvoj in vzdrževanje cest, ki jih določajo te teze, 
zagotovljena vsa sredstva. Za vse druge ceste pa bi bila potrebna dodatna 
sredstva, to pa bi veljalo predvsem za občine. Zato je treba vprašanje financira- 
nja vseh javnih cest, tako kategoriziranih kot nekategoriziranih pa tudi mestnih 
ulic in trgov, bolj definirati in kvantificirati. 

3. Roki iz 1. odstavka 19. teze, to je 31. maj 1976 za ustanovitev območnih 
skupnosti in 30. julij 1976 za ustanovitev skupnosti za ceste Socialistične repu- 
blike Slovenije, so prekratki. V teh rokih se to ne da izvesti. 

4. Zakon o skupnostih za ceste je vsekakor treba sprejeti. Njegovo pripravo 
in sprejem podpiramo, vendar pa naj se pri tem upoštevajo tudi naše pri- 
pombe. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Prosim. Tovarišica Ivica Kavčič 
iz Idrije, gospodarsko področje! 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Problematika urejanja in vzdrževanja cestnega omrežja v krajevnih skup- 

nostih, občinah in republiki je za vse nas občane izrednega pomena, saj nam 
cesta predstavlja največkrat edino povezavo s svetom, zato je razumljivo, da 
smo izredno zainteresirani za čimbolj smotrno organizacijo tega področja. V 
občinah Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin smo prav zaradi tega obrav- 
navah teze za osnutek zakona o skupnostih za ceste, razen na sestankih skupin 
delegatov, na razširjenem sestanku medobčinskega sveta severnoprimorskih 
občin. Stališča smo zboru posredovali pismeno, vendar imam za potrebno, da 
jih tudi obrazložim. 

Bili smo enotnega mnenja, da pomenijo predložene teze korak naprej pri 
organiziranju cestnih skupnosti v skladu z novo ustavo. Zato podpiramo usta- 
navljanje območnih cestnih skupnosti, ki naj zajemajo prometno zaokrožene 
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celote, kajti s tem bi urejanje in vzdrževanje važnejših prometnih povezav, 
v smislu policentričnega urejanja slovenskega prostora, vsekakor približali 
neposrednejšemu vplivu občana. Zastavlja pa se nam vprašanje, ali sistem, 
ki je predviden v tezah, predvsem v 7. tezi, v zadostni meri spodbuja občana 
tudi za reševanje problematike lokalnih cest. Vprašujemo se tudi, ali je tak 
sistem, ko bi območne skupnosti odstopale urejanje cest lokalnega pomena nazaj 
komunalnim skupnostim, v skladu z osnovnimi intencijami ustave, ko smo v 
bistvu močno zainteresirani za to, da gradimo vse sisteme od osnovnih celic 
navzgor in ne nazaj. Mislimo, da bi bilo smotrneje izhajati, tako kot pri drugih 
skupnostih, iz temeljne cestne skupnosti kot osnove. Iz te bi se nato po dele- 
gatskem principu oblikovale območne skupnosti in skupnost Socialistične re- 
publike Slovenije. Vsekakor pa je v zakonu treba opredeliti sistem delegatskega 
konstituiranja posameznih skupnosti. 

V celoti podpiramo mnenje odbora za finance Zbora občin in Zbora zdru- 
ženega dela glede potrebe po opredelitvi sistema financiranja posameznih 
cestnih skupnosti. Nadalje menimo, da je zaradi jasnosti postopka in kočljivosti 
problematike potrebno precizneje formulirati 12. tezo, ki obravnava postopek 
v primeru, ko ne pride do1 uskladitve stališč med zborom uporabnikov in zborom 
izvajalcev. Računati'je namreč treba, da območna skupnost praviloma ne bo 
obsegala le ene občine in zato tudi o spornem vprašanju ne bo mogla odločati 
le ena občinska skupščina, kot je v tezah verjetno pomotoma predvideno. 

Za zaključek bi samo še poudaril, da tako delegati kot tudi ostali pred- 
stavniki severnih primorskih občin podpiramo trifazni postopek sprejemanja 
zakona, s tem, da smo že v prvi fazi dobili v obravnavo teze. S tem nam je 
dana resnična možnost, da se v javno razpravo resnično vključimo in poskusimo 
formulirati to organizacijo tako, da bo nam vsem najbolj ustrezala. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Rok 
Pavšič, gospodarsko področje, Ljubljana-Vič-Rudnik, 33. okoliš! 

Rok Pavšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! K 
predlogu za izdajo zakona o skupnostih za ceste imata skupini 33. okoliša, to je 
Ljubljana-Vič-Rudnik in <29. okoliša, Ljubljana-Bežigrad naslednje načelne 
pripombe: 

Do končne izdelave osnutka zakona bo potrebno podrobneje prikazati fi- 
nančno konstrukcijo zbiranja sredstev za financiranje in kako bodo v tej kon- 
strukciji že sedaj z zakonom usmerjena sredstva, ki se zbirajo, to je 4 °/o za 
avtoceste in 3,5 l0/o za Ljubljano1, vsebovana v tem financiranju. 

Druga načelna pripomba pa je, da se s tem zakonom zakonsko oblikuje 
tretja oblika interesne skupnosti na področju prometa, ki je le integralni del 
celotnega prometa. Zato predlagamo, ker so ceste le del prometnih poti, name- 
njenih predvsem za hiter in lahek promet, ki je dražji od ostalih prometnih 
sredstev, posebno skupno telo, ki bo usmerjalo politiko prometa in sredstev 
na najugodnejša prometna sredstva. Predlagamo, da naj bi naš zbor pooblastil 
Republiški komite za promet za iniciatorja medsebojne koordinacije prometa. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Se želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

' 1. Predlog za izdajo zakona o skupnostih za ceste se sprejme. 
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2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet in pri tem upošteva predloge, dane 
v skupščinskih telesih in predloge, dane v današnji razpravi. 

Kdor se s takim sklepom strinja, naj prosim glasuje! (86 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Tovarišica Žlebnikova me je naprosila, da bi dah naprej 14. točko dnev- 
nega reda, ker Zbor občin že zaključuje svoje delo. To je predlog odloka 
o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici v letu 1976, ki 
ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovarišico Mihco Ozbič, članico Izvršnega 
sveta in republiško sekretarko za finance. 

Predlog odloka so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Zbora 
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Poročila smo prejeli. 

Prejeli smo tudi amandma skupine delegatov za kmetijsko področje 6. okoli- 
ša. Amandma je bil predložen 9. 3., torej v roku, ki je določen s poslovnikom. 
Amandma smo dobili danes na klop. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Milica Ozbič, 
sekretarka za finance! 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik! Z 
amandmajem, ki ga je predložila delegacija kmetijske skupine 6. volilnega oko- 
liša celjske regije, in sicer da naj bi se v 1. členu za 5. točko dodala nova 6. toč- 
ka: »Za kredite hranilno-kreditnim službam pri kmetijskih organizacijah«, se 
predlagatelj ne strinja. Razlogi, zakaj se ne strinja, so tile: V predlogu odloka 
imate napisano, da gre za usmeritev sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranil- 
nici. Kvaliteta teh sredstev je taka, da je namen uporabe sredstev omejen. 

Z nekaterimi medrepubliškimi akti, ki so v veljavi, na primer republiški 
dogovor o pospeševanju razvoja PTT služb, smo zavezani od letno razpoložljivih 
sredstev usmeriti za te namene določen odstotek. Kadar imamo torej opraviti s 
takimi usmeritvami, moramo najprej izpolniti vse obveznosti. Le manjši del 
sredstev je potemtakem letno mogoče usmerjati na novo. 

V letošnji razporeditvi, ki vam je predlagana, je polovica sredstev usmer- 
jenih v kredite, namenjene razvoju PTT služb v Sloveniji, 25 % pa je name- 
njenih letališki infrastrukturi. Pri tem vam ne povem ničesar novega, če vam 
povem, da je to še vedno veliko premalo. 

Medrepubliški dogovori in ostale obveznosti nas zavezujejo, da del sred- 
stev usmerimo za kredite za potrošniška posojila vojnim osebam. Ob tej prilož- 
nosti moram povedati, da je znesek, ki je po odloku namenjen za potrošniška 
posojila za vojne osebe, skoraj polovico manjši od zahtevanega, ker ni na razpo- 
lago dovolj sredstev. 

Preostali, v odloku neopredeljen, znesek je namenjen prek bančnih kre- 
ditov za financiranje prodaje serijske opreme na kredit, tako kot doslej. Zadnja 
postavka ni niti s procentom niti z vsoto opredeljena, temveč bo odvisna od 
gibanja sredstev, ki jih lastniki hranilnih vlog pri Poštni hranilnici zberejo 
med letom. Se to v pojasnilo: Višina sredstev na hranilnih vlogah občanov pri 
Poštni hranilnici se med letom zelo različno giblje. V posameznih mesecih pri- 
haja tudi do padca nivojev in takrat seveda ta odlok postane nepomemben. V 
lanskem letu smo imeli nekaj mesecev padec hranilnih vlog pri poštni hranil- 
nici, ob koncu leta pa so zopet začele naraščati. To vam pripovedujem zaradi 
tega, da bi razumeli, zakaj zadnja postavka ni opredeljena s številko. Odvisna 
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je od višine vloženih hranilnih vlog pri Poštni hranilnici. Po naših ocenah naj 
bi ta postavka zajemala nekaj manj kot 2 stari milijardi. 

Tako so razpoložljiva sredstva s tem odlokom izčrpana. Glede amandmaja, 
ki je sicer glede vsote in ostalih stvari neopredeljen, pa vam moram povedati, 
kako se pravzaprav oblikujejo in obravnavajo sredstva, za katera predlagatelji 
menijo, da naj bi jih ojačili s sredstvi hranilnih vlog pri Poštni hranilnici. 

Sredstva za kredite pri kmetijskih organizacijah, ki se oblikujejo iz hra- 
nilnih vlog, razporejajo kmetijske organizacije v pretežni meri za investicije 
kmetom kooperantom. Ker se obrestujejo hranilne vloge v teh organizacijah 
po normalnih obrestnih merah, krediti pa se dajejo po beneficirani obrestni 
stopnji, je potrebno tem službam zagotavljati prek proračunov razliko v ob- 
restni meri. Ker nivo hranilnih vlog pri teh službah narašča, je v letošnjem letu 
iz republiškega proračuna že zagotovljenih za pokritje beneficirane obrestne 
mere pri teh službah 27 milijonov 530 tisoč novih din. 

Poleg tega zagotavljajo dodatna sredstva tudi zainteresirane občine prek 
svojih proračunov. Podatkov o tem zdaj še nimamo, ker občinski proračuni, 
kot veste, letos še niso sprejeti. Dodatna sredstva za take namenske kredite 
dajejo tudi banke. 

Obseg poslovanja hranilno-kreditnih služb pri kmetijskih organizacijah 
narašča, število interesentov za kredite se veča in število oziroma zneski za- 
prošenih kreditov se večajo. Od tod tudi težnja predlagateljev, da bi se tudi 
iz sredstev poštnih hranilnic morda dobil del in namenil za te namene. Po na- 
ših informacijah potrebujejo hranilno-kreditne službe pri kmetijskih organiza- 
cijah znatno več sredstev, kot se jih iz sredstev Poštne hranilnice sploh lahko 
za te namene nameni. 

Ce bi hoteli sprejeti amandma, bi preostala edino sredstva, ki so namenjena 
za kreditiranje serijske opreme, s tem zneskom pa ne bi bil rešen ne en ne 
drug problem. Zato predlagamo, da naj se amandma ne sprejme, da pa naj se 
prek poslovne politike bank skuša vplivati s priporočilom Skupščine, da bi te 
namenjale v letošnjem letu nekaj več sredstev kot doslej, po ugodnejših obrest- 
nih merah za namene po tem amandmaju, to je za hranilno-kreditne službe pri 
kmetijskih organizacijah. 

V tem trenutku mislimo, da je to edina rešitev, ker bi z izločitvijo dela 
sredstev od prodaje serijske opreme na kredit to serijsko opremo prizadeli, pro- 
blema hranilno-kreditnih služb pa tako ne bi rešili. Zato še enkrat ponavljam, 
da predlagatelj meni, da amandmaja ne bi sprejeli. 

Zato predlagamo zboru, da sprejme odlok tak, kot je predlagan. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Pro- 
sim! Besedo ima tovariš Drago Kek, gospodarsko področje, 13. okoliš — Ma- 
ribor ! 

Drago Kek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K odloku o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici v 

letu 1976 predlagamo naslednjo spremembo: 
V členu 2 naj se povsod naziv »združeno PTT podjetje Ljubljana« zamenja 

z nazivom »Združene PTT organizacije Slovenije, Ljubljana«. 
Obrazložitev: Z uveljavitvijo samoupravnega sporazuma o združitvi PTT 

delovnih organizacij v sestavljeno organizacijo združenega dela PTT prometa 
Slovenije dne 6. 10. 1975 je prenehalo obstajati Združeno PTT Ljubljana. Firma 
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sestavljene organizacije je sedaj »Združene PTT organizacije Slovenije, Ljub- 
ljana.« 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! To je amandma. Prosim pred- 
stavnika Izvršnega sveta, da se izreče glede amandmaja. 

Milica Oz bič: Predlagano spremembo, ki je seveda redakcijskega 
značaja, v celoti sprejemamo. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Vlado Sanca, kot de- 
legat 9. okoliša za gospodarstvo ! 

Vlado Sanca: Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine 
občine Jesenice je obravnavala predlog odloka. Skupina se sicer strinja s pred- 
laganim načinom sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici za leto 1976, ven- 
dar ugotavlja, da bo potrebno za prihodnje leto pripraviti drugačno delitev, 
predvsem, da bodo v tej delitvi zajete tudi občinske skupščine, predvsem za po- 
trebe komunalnih dejavnosti, šolstva in podobnega. Delegati namreč ugotavlja- 
jo, da so ravno hranilne vloge tista sredstva, iz katerih naj se kreditira tudi 
infrastruktura, glede na to, da ni drugih virov za kredite v te namene. Prav 
tako nastajajo resne težave za pridobitev premostitvenih kreditov, še posebej 
v tistih primerih, ko so sredstva sicer zagotovljena, iz samoprispevka pa se zbi- 
rajo na daljši rok. Nadalje tudi predlagamo, da se to upošteva pri sestavljanju 
ustreznih zakonov in drugih predpisov, ki bodo v obravnavi. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Nihče 
več? Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Najprej razčistimo glede pripombe, ki jo je dal tovariš Kek. Ce sem prav 
razumel tovarišico Ozbičevo, to pripombo sprejema, ker je redakcijskega znača- 
ja! (Da.) Predlagam, da o pripombi ne glasujemo, temveč da se upošteva pri 
redakciji besedila zakona. Sprašujem Zakonodajno-pravno komisijoi, če se 
strinja! (Da.) Ni nobenih drugih pripomb? (Ne.) Dobro, potem ne bomo glasovali, 
temveč se pripombe upoštevajo pri redakciji. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju, ki ga je postavila skupina iz 6. 
okoliša k 1. členu, in sicer da naj se za 5. točko doda še 6. točka, ki se glasi: »Za 
kredite hranilno-kreditnim službam pri kmetijskih organizacijah.« Izvršni 
svet je že dal svoje stališče. Sprašujem Odbor ža finance za mnenje! (Vlado 
Sanca iz klopi: Odbor za finance ni obravnaval tega amandmaja in nima stali- 
šča.) Dajem predloženi amandma na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim 
glasuje! (27 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (42 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (14 delegatov.) 

Amandma ni sprejet. 
Dajem predlog odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni 

hranilnici v letu 1976 v celoti na glasovanje! Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(78 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (2 delegata.) 

Predlog odloka je v našem zboru sprejet. 

Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
določitvi zavarovanega območja za reko Soča; ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svojega predstavnika je Izvršni svet dolo- 
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čil tovariša Vlada Goriška, predstavnika Republiškega sekretarja za urbanizem, 
ki bo dal obrazložitev. 

Predlog so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja, Od- 
bor za urbanizem in Zakonodajno^pravna komisija. Prejeli smo poročila. Pro- 
sim za obrazložitev! Besedo ima tovariš Vlado Gorišek! 

Vlado Gorišek: Tovarišice in tovariši delegati! Ne bom dal dodatne 
obrazložitve, ker ste že k zakonu o določitvi zavarovanega območja za reko 
Soča s pritoki dobili obrazložitev, danes pa še dodatno obrazložitev, v kateri so 
obrazložena stališča k vsem mnenjem in pripombam, ki so bila dana v času raz- 
prave. 

Želel bi povedati nekatere redakcijske pripombe k amandmaju Izvršnega 
sveta. V amandmaju k členu 8, drugi odstavek, naj bi se glasilo namesto »dru- 
ga pravna oseba», »druge pravne osebe«. 

V amandmaju k členu 9 pa se zadnji stavek pravilno glasi: »sedanja 6. toč- 
ka postane 5. točka.« Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Besedo ima predstavnik Zakonodajno-pravne komisije! 

Oskar Naglav : Zakonodaj no-pravna komisija umika vse svoje amand- 
maje, ki so razvidni iz njenega poročila k predlogu tega zakona z dne 24. 2. 1976, 
ker so v skladu z danes predloženimi amandmaji predlagatelja, ki jih je pred- 
lagatelj bodisi prevzel po amandmajih Komisije bodisi sprejel na podlagi njenih 
predlogov. Hkrati Komisija ugotavlja, da je dopolnilna obrazložitev k predlogu 
tega zakona, ki jo je danes predložil predlagatelj, usklađena z določbo 2. odstav- 
ka 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije o obrazložitvi zakonskega pred- 
loga. Zato Komisija umika svoj predlog, naj v skladu z določbami 272. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije ta zbor obravnavo in sklepanje o zakonskem 
predlogu odloži. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Lahko zaključimo razpravo? Ce 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmajih. Dajem na glasovanje amandmaje Izvrš- 
nega sveta k 3., 4., 7., 8., 9. in 10. členu, vključno z redakcijskimi popravki k 
8. in 9. členu, ki jih je omenil tovariš Gorišek. 

Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja se z amandmaji strinja. Za- 
konodajno-pravna komisija tudi. Kdor je za predložene amandmaje Izvršnega 
sveta, naj prosim glasuje! (80 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta sprejeti. 
Dajem na glasovanje amandmaje odborov za stanovanjsko-komunalna 

vprašanja, in varstvo okolja našega zbora in Zbora občin. Kdor je za ta 
amandma, naj prosim glasuje! (81 delegatov glasuje za.) Je kdo p>roti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o določitvi zavarovanega območja za 

reko Soča v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (81 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona v našem zboru sprejet. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
načrtu dopolnitve statističnih raziskovanj iz programa statističnih raziskovanj, 
ki imajo pomen za vso državo, in o načrtu statističnih raziskovanj, ki imajo po- 
men za Socialistično republiko Slovenijo v letu 1976. 

Skupščini je predlog odloka predložil Izvršni svet in za svojega predstavni- 
ka določil tovariša Franta Komela, direktorja Zavoda Socialistične republike 
Slovenije za statistiko. Predlog odloka so obravnavali: Odbor za družbenopo- 
litični sistem našega zbora, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija. 
Vsa poročila smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovah o amandmajih. Na glasovanje 
dajem amandma Zakonodajno-pravne komisije k I. in k II. točki. Kdor je za 
predložena amandmaja, naj prosim glasuje! (77 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Amandmaji Zakonodajno-pravne komisije so sprejeti. Imamo še amandma 
Izvršnega sveta, ki se nanaša na 9. točko. 

Ah se Odbor in Zakonodajno-pravna komisija z amandmajem strinjata? 
(Se strinjata.) Dajem amandma Izvršnega sveta na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (82 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta sprejet. 
Imamo še amandma Odbora za finance našega zbora, in sicer da naj se 

doda nova zaporedna številka 38, sedanja raziskovanja pod zaporedno številko 
38 in 39 pa naj se uvrstijo pod zaporedno številko 39 in 40. Ah se Zakonodajno- 
pravna komisija strinja? (Da.) Ah se strinja predstavnik Izvršnega sveta? (Da.) 
Hvala. 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (77 delega- 
tov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma je sprejet. 
Dajem na glasovanje predlog odloka o načrtu dopolnitve statističnih raz- 

iskovanj, ki imajo pomen za vso državo, in o načrtu statističnih raziskovanj, ki 
imajo pomen za SR Slovenijo v letu 1976, v celoti na glasovanje! Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (78 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o posojilu iz rezervnega sklada SR Slovenije Skupščini občine Ilirska Bistrica. 
Skupščini občine Slovenska Bistrica in Skupščini občine Idrija, ki so jih v 
letu 1975 prizadele elementarne nesreče. 

Predlog odloka je predložil v obravnavo Izvršni svet. 
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Marjana Oblaka, republiške- 

ga podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo in 
proračun. Predlog odloka sta obravnavala odbora za finance in Zakonodajno- 
pravna komisija. 

Poročila imamo. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da glasujemo o prečiščenem 
besedilu predloga o posojilu iz sredstev rezerve Socialistične republike Slove- 
nije, Skupščini občine Ilirska Bistrica, Skupščini občine Slovenska Bistrica in 
Skupščini občine Idrija, ki so jih v letu 1975 prizadele elementarne nesreče, 
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glede na to, da so v tem besedilu zajeti vsi amandmaji Odbora za finance našega 
zbora in Odbora za finance Zbora občin ter Zakonodajno-pravne komisije in se 
z njimi predstavnik Izvršnega sveta strinja. Je točno, tovariš Oblak? (Da.) Ima 
kdo pripombe? Ce ni pripomb, bomo glasovali o dopolnjenem odloku. Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (77 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka v našem zboru sprejet. 

16. točka dnevnega reda je osnutek zakona o zagotovitvi sredstev 
za financiranje programa prve faze graditve in adaptacije zaklonišč za zaščito 
zveznih organov v letih 1976 do 1980. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor repu- 
blik in pokrajin. 

K tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil za svojega predstavnika 
tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in sekretarko za finance. Osnu- 
tek sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili 
ste prejeli. 

Preden začnemo razpravo, opozarjam na strogo zaupni značaj tega zakona, 
zato prosim predstavnike javnega obveščanja, da o tej točki ne poročajo. Kdo 
želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
predlagam naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa prve faze graditve in 
adaptacije zaklonišč za zaščito zveznih organov v letih 1976—1980. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilih skupščinskih 
teles in mnenju Izvršnega sveta. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da v imenu 
Skupščine SR Slovenije in v skladu z njenimi pripombami soglasje k predlogu 
zakona. 

Kdor je za ta predlog sklepa, naj prosim glasuje! (80 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet. 

Prehajam 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, ki ga je skupščini pred- 
ložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

K tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil za svojega predstavnika 
tovarišico Milico Ozbič. 

71 dopisom z dne 5. 3. ste prejeli avtentično besedilo sporazuma o garanciji 
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj. Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Danes smo dobili na klop predlog odloka, ki naj bi ga 
sprejeli in s tem tudi zadolžili delegacijo. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Mihca Ozbič, republiška sekre- 
tarka za finance! 

li 
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Milica Oz bič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zvezna skupščina nam je poslala predlog zakona o ratifikaciji sporazuma 

o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj. Sporazum se nanaša na posojilo za projekt, znan 
pod imenom »Jugoslovanski naftovod«. V času odkar smo prejeli prvi predlog 
zakona pa do danes, smo ugotavljali, da je prišlo pri preverjanju in prepisovanju 
v zvezni skupščini do nekaterih pomot. Zaradi teh pomot smo vse do včeraj in 
še danes razčiščevali nekatere stvari. Predvsem smo razčiščevali določilo, po 
katerem bo federacija kot garant ukrenila vse, da se omogoči financiranje naf- 
tovoda in rezervoarjev z nepovratnim posojilom. Izvršni svet predlaga Skup- 
ščini, da sicer sprejme predlog o soglasju, vendar v naslednjem besedilu: 

»Daje se soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji 
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj (Projekt »Jugoslovanski naftovod«, YU 1173), ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije poslal Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, s tem, da se člen II sporazuma o garanciji 
v oddelku 0.0.2. (prejšnji oddelek 2.0.3.) spremeni tako, da sredstva za prvo 
polnitev naftovoda in rezervoarjev zagotovijo investitorji z garancijo poslovnih 
bank, ne pa garant.« 

Gre za pomembno vsebinsko pripombo in zato je potrebno vedeti, da bo 
morala naša delegacija v zvezni skupščini opraviti pomembno usklajevalno 
delo. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati? Če ne 
želi nihče razpravljati, lahko zaključim razpravo. Zaključujem razpravo in da- 
jem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in 
Mednarodno banko za obnovo in razvoj. Gre za odlok, ki smo ga dobili na klop 
in ki ga je obrazložila tovarišica Milica Ozbič. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (80 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet. 

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

Predlog odloka o izvolitvi članov Skupščine Republiškega sklada skupnih 
rezerv, ki jih voli Skupščina SR Slovenije, je predložila v obravnavo Komisija 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Za svojega predstavnika je 
določila Sariko Ficko, članico Komisije. 

Predlog odloka ste prejeli, prav tako ste prejeli tudi spremembo k pred- 
logu odloka. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi članov Skupščine Republi- 
škega sklada skupnih rezerv, ki jih voli Skupščina SR Slovenije, skupaj s predla- 
gano spremembo, na glasovanje. 

Kdor je za predlagani odlok, naj prosim glasuje! (78 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet. 
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Prehajamo na predlog odloka o imenovanju člana Upravnega odbora Pre- 
šernovega sklada, ki ga je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (78 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal gla- 
sovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet. 
Prehajamo na predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov po- 

rotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu, ki ga je prav tako predložila Ko- 
misija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi nihče razpravljati? Če 
ne, dajem predloženi odlok na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (78 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predloženi odlok sprejet. 
Imamo še predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotni- 

kov Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju, ki ga je prav tako predložila 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (76 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet. 
S tem zaključujemo to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda na vprašanja delegatov. 
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 9. oko- 

liša bo odgovarjala tovarišica Mara Fabjančič, pomočnica predsednika Repu- 
bliškega komiteja za promet in zveze! 

Mara Fabjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Dele- 
gatsko vprašanje je postavila skupina delegatov iz občine Jesenice. Vprašanja 
so naslednja: Kaj misli Izvršni svet ukreniti, da bi v najkrajšem času prišli do 
sistemske rešitve Železniškega gospodarstva Ljubljana in do rešitve v okviru 
skupnosti jugoslovanskih železnic? V kakšnem roku lahko pričakujemo take 
ukrepe? Kako Izvršni svet gleda na dvojna merila na relaciji cesta—železnice, 
glede na izredno pomembno vprašanje stroškov infrastrukture? Ali lahko 
pričakujemo za obe prometni panogi enotna merila? V kakšni fazi so medrepu- 
bliški dogovori v pogledu razreševanja problematike železnic? Kaj. misli Izvršni 
svet ukreniti, da se težki tovori odpravijo s ceste na železnico, glede na to, da 
je cestni prevoz dražji, da tovornjaki uničujejo ceste in da ima železnica dovolj 
kapacitet za prevoz? S takim ukrepom bi se prihranila izdatna sredstva in bi 
bil torej v cilju stabilizacijskih naporov vsega gospodarstva. 

Odgovor je naslednji: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pristojni re- 
publiški organi stalno spremljajo stanje in problematiko na področju prometa 
v SR Sloveniji, zlasti pa problematiko železnice in železniškega prometa. Pri tem 
se Izvršni svet zaveda, da je Slovenija le del enotnega jugoslovanskega promet- 
nega prostora, da predstavljajo slovenske železnice le del tehniško povezanega 
in celovitega jugoslovanskega železniškega prometnega sistema, zato ni mo- 

li« 
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g oče v SR Sloveniji ločeno in samostojno sprejemati prometne politike in ukre- 
pov za njeno izvajanje. 

Izvršni svet se zaveda težavnega položaja na področju prometne infrastruk- 
ture in prometa nasploh ter se bo zavzemal za razrešitev omenjenih proble- 
mov. Pri reševanju le-teh pa se moramo zavedati občutljivosti problematike 
in možnosti negativnih učinkov, ki bi jih prinesli nekateri enostranski ukrepi. 
Zlasti pa obstaja nevarnost prometne osamitve Slovenije. Stanje in problemati- 
ka železnice je predvsem v zadnjem letu predmet razprav na različnih nivojih. 
V tem času so zlasti intenzivne razprave v zveznem izvršnem svetu in zveznem 
komiteju za promet in zveze. Zvezni izvršni svet je v januarju letos obravnaval 
»Analizo o stanju in ekonomskem položaju jugoslovanske železnice« ter sklenil, 
da je v skladu z zaključki analize in resolucije o skupnih temeljih ekonomskega 
in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 potrebno takoj pristopiti k celo- 
vitejšemu reševanju železnic in njihovega poslovanja. 

S tem namenom je bil v zveznem izvršnem svetu sestanek predsednikov iz- 
vršnih svetov socialističnih republik in avtonomnih pokrajin, kjer je bilo dogo- 
vorjeno, da bo posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov izvršnih 
svetov socialističnih republik in avtonomnih pokrajin ter železniških delovnih 
organizacij, izdelala kratkoročne in dolgoročne predloge rešitev. 

V omenjeno delovno skupino je Izvršni svet Slovenije imenoval predstav- 
nika Republiškega komiteja za promet in zveze, predstavnika Samoupravne in- 
teresne skupnosti za železniški in luški promet in predstavnika Železniškega 
gospodarstva Ljubljana. Delovna skupina je že začela z delom. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo vztrajal, da delovna skupina in 
zvezni organi pripravijo ustrezne predloge v roku, ki ga določa zvezna resolu- 
cija, torej v prvem četrtletju letošnjega leta. 

V tem času mora biti pripravljen in sprejet tudi medrepubliški dogovor o 
reševanju problematike na železnici. 

Pri reševanju kompleksne prometne politike, zlasti pa problematike sloven- 
skih železnic, se bo Izvršni svet zavzemal za takšne rešitve, ki bodo omogočile 
Železnici, da bo v nadaljnjem razvoju kompleksnega prometa postala najpomemb- 
nejši nosilec kopenskih prometnih storitev v blagovnem in potrošniškem pro- 
metu, predvsem pri transportih na daljše relacije in v tranzitu. Da bi v bodoče 
ustvarili boljše in racionalnejše učinke v prometu in gospodarstvu nasploh, je 
zlasti pomembno, da uredita svoje odnose železniški in cestni promet. 

Za dosego tega menimo, da je najprimernejša oblika medsebojno dogovar- 
janje, zato moramo vložiti maksimalne napore za ustrezno samoupravno pove- 
zanost posameznih prometnih panog ter za ustanovitev poslovne skupnosti za 
promet in zveze v SR Sloveniji. 

Ob upoštevanju navedenega se bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri 
enotnem reševanju omenjene problematike zavzemal zlasti za čimbolj celovito 
razreševanje naslednjih vprašanj: 

1. V okviru SFRJ je potrebno doseči enotno uresničevanje načel zvezne 
ustave glede organiziranja samoupravnih interesnih skupnosti v dejavnosti 
železniškega prometa. Pri tem je potrebno ustanoviti republiške samoupravne 
interesne skupnosti in zvezo samoupravnih interesnih skupnosti za železniški 
promet. 

2. Pristojnosti v zvezi z določanjem cen je potrebno iz federacije prenesti v 
soodločanje na republike oziroma samoupravne interesne skupnosti. 
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3. Iz cen železniških storitev je potrebno izločiti razvojno komponento. 
Sredstva za modernizacijo in razvoj železnic je potrebno zagotoviti iz drugih 
virov, zlasti s samoupravnim združevanjem v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti za železniški promet. 

4. Z ustreznimi ekonomskimi in sistemskimi ukrepi je potrebno izenačiti 
udeležence v cestnem prometu z železnico glede pokrivanja stroškov infrastruk- 
ture, torej obremeniti cestni transport z adekvatnim delom stroškov za infra- 
strukturo, kot jih ima železnica. 

5. Izvršiti ustrezno delitev infrastrukturnih stroškov na blagovni in pot- 
niški promet. 

6. Z ustrezno tarifno politiko v blagovnem prometu je potrebno zvišati cene 
toliko, da bodo pokrivale stroške enostavne reprodukcije. 

7. V potniškem prometu je treba postopno zviševati cene, da bi po treh 
letih pokrivale stroške enostavne reprodukcije. Za socialne tarife (dijaki in 
upokojenci) morajo kompenzacijo do višine normalne cene zagotoviti ustrezne 
samoupravne interesne skupnosti. 

8. Dokler ne bodo ustvarjeni pogoji, da bi cene pokrivale enostavno re- 
produkcijo, je železnici potrebno zagotoviti razliko v ceni z združevanjem sred- 
stev v okviru samoupravne interesne skupnosti. Ne glede na obliko instrumen- 
tarija bo ta moral biti zastavljen tako, da bo> zainteresiral delavce v temeljnih 
organizacijah združenega dela železniškega prometa za večji obseg dela. To bi 
se lahko zagotovilo s tem, da bi se izdelal sistem kritja po enotni meri, ki bi 
stimuliral delavce za večji obseg dela, ne pa kot sedaj, ko se razlika pokriva 
v celoti, čeprav pade obseg dela, produktivnost in zainteresiranost za boljše po- 
slovanje. 

9. Ponovno je treba proučiti vprašanje nerentabilnosti nekaterih prog in 
povečanja prometa na teh progah ter povečati učinkovitost komercialne akcije 
železničarjev, zlasti v neposrednem stiku z uporabniki železniških storitev. 

10. Železniško gospodarstvo mora vložiti maksimalne napore za učinkovi- 
tejše gospodarjenje, zlasti z boljšo organizacijo dela, večjo produktivnostjo, 
večjo racionalnostjo in podobnim. Pri tem je pomembno, da železnica spremeni 
zastarelo miselnost in odnos do uporabnikov prevoznih storitev ter da se v prvi 
vrsti sama močneje angažira pri pridobivanju dodatnih količin blaga in pot- 
nikov. 

11. Za ureditev odnosov med cestnim in železniškim transportom, bodisi 
z medsebojnimi dogovori bodisi z ustreznimi ukrepi, je treba sprejeti tudi ne- 
katere rešitve. Usposobiti je treba železnico za hitrejši, učinkovitejši in varnejši 
transport, usposobiti železniška podjetja in organizirati kombinirane prevoze 
po sistemu »Huckepack« za tranzitne cestne prevoze, omejiti razvijanje lastnega 
cestnega parka na železnici, omejiti transporte po cestah, zlasti nevarnih in 
množičnih tovorov, omejiti cestne transporte na daljših relacijah, ki so vzpored- 
ne železniškim zvezam, razen pri prevozu hitro pokvarljivih snovi in pri nujnih 
transportih, povečati cestno infrastrukturo oziroma delno zagotoviti sredstva za 
kompenzacijo železnici, omejiti uvoz gospodarskih vozil in avtobusov, če se le-ti 
proizvajao v državi, omejiti nadaljnje širjenje kapacitet režijskega in privatnega 
voznega parka, povečati cestne takse za tuja vozila v Jugoslaviji, zlasti za vozila 
z večjo nosilnostjo — cestna taksa mora predstavljati nadomestilo za večji del 
stroškov infrastrukture. 
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Glede na težino in obseg problematike se bomo zavzemali za čimprejšnje in 
celovitejše reševanje, pri tem pa se bomo predvsem zavzemali za takšne rešitve, 
ki bodo zagotavljale usklađen in družbeno najbolj racionalen razvoj. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Pri delegatskih vprašanjih 
opozarjam na določbe poslovnika, da naj bodo delegatska vprašanja in odgovori 
kratki. Opažam, da so v zadnjem času tako vprašanja kot odgovori razmeroma 
obsežni. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov 5. okoliša za kmetijske dejav- 
nosti bo odgovoril tovariš Dore Dovečar, republiški podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za notranje zadeve! 

Dore Dovečar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vprašanje tovariša Jožeta Borovica je, zakaj miličniki kaznujejo traktoriste, 
če nimajo registriranega traktorja. Prejšnje leto so namreč tolmačili, da traktor- 
ji sploh ne bodo več registrirani niti ne bo za vožnjo traktorja potreben vozniški 
izpit. Lastniki traktorjev tako niso krivi za neznanje tega predpisa. Prav tako je 
z zakonom določeno, da zdravniško spričevalo lastnikom traktorjev izda krajev- 
ni zdravnik na področju, kjer prebivajo. Zdravstveni pregledi so tako vedno 
na sedežu zdravstvenih domov, kar pa povzroča čakanje na pregled več kot 1 
mesec. 

Dajemo naslednji odgovor: Do sedaj veljavni predpis o registraciji motornih 
in priklopnih vozil je razvrščal kmetijske traktorje med motorna vozila, ki 
morajo biti registrirana, za njihovo uporabljanje pa je bil potreben vozniški iz- 
pit F kategorije. 

Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa je kmetijske traktorje izločil 
iz kategorije motornih vozil in republiški zakonodaji prepustil način registra- 
cije in upravljanja teh vozil. Republiški zakon o varnosti cestnega prometa je za 
kmetijske traktorje predvidel evidentiranje, ki se od registracije v bistvu loči 
po tem, da ne predpisuje plačevanja dajatev. Edini pogoj za evidentiranje je 
dokaz o lastništvu vozila in opravljen tehnični pregled. Za vožnjo kmetijskih 
traktorjev pa je potrebno opraviti izpit za voznika kmetijskega traktorja, ki ga 
bo po nekoliko spremenjenem programu glede na sedanjo F kategorijo možno 
opravljati tudi izven sedežev izpitnih komisij. 

Evidentiranje kmetijskih traktorjev in traktorskih priklopnikov, ki je pred- 
videno v 95. členu zakona o varnosti cestnega prometa, je vezano na predhodno 
izdajo podzakonskih predpisov, konkretno pravilnika o evidentiranju kme- 
tijskih traktorjev, ki bo natančneje predpisoval postopek evidentiranja. Pravil- 
nik je v zaključni fazi in bo v najkrajšem času objavljen ter realiziran. Do uve- 
ljavitve tega pravilnika pa se v skladu z 19. členom ustavnega zakona za izvedbo 
ustave SR Slovenije še uporabljajo prejšnji predpisi, po katerih kmetijski trak- 
torji morajo biti registrirani. To je tudi razlog, da miličniki pri opravljanju 
svojega nadzora kaznujejo voznike neregistriranih oziroma neevidentiranih 
traktorjev. 

Iz zgoraj navedenega izhaja, da so bile nekatere informacije, ki so bile 
dane na terenu o tem, da kmetijskih traktorjev ni potrebno registrirati oziroma 
evidentirati v prehodnem obdobju, nepravilne. 

Na vprašanje o zdravniških spričevalih kandidatov za voznike kmetijskih 
traktorjev pa posredujemo' odgovor Komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 
ki je pristojen za to področje. 
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Po izidu zakona o varnosti cestnega prometa je Komite za zdravstveno in 
socialno varstvo z okrožnico obvestil vse zdravstvene organizacije v SR Slove- 
niji, naj v bodoče opravljajo zdravstvene preglede kandidatov za voznike v 
skladu z določili novega zakona. 

Iz zakona izhaja, da zdravstveni pregledi za voznike kmetijskih traktorjev 
niso vezani izključno na sedež zdravstvenega doma, temveč jih lahko opravlja- 
jo zdravniki splošne medicine v ambulantah na območju, kjer kandidati za 
voznike kmetijskih traktorjev prebivajo. 

Da so na terenu prav pregledi kandidatov za voznike kmetijskih traktorjev 
zastali, je bila posledica nepoznavanja zakona o varnosti cestnega prometa. 
Zdravstvena služba je pričakovala, da bodo tudi za te preglede zdravstvene 
organizacije izrecno pooblaščene, kot je to določeno za kandidate za voznike 
motornih vozil. Na podlagi te ugotovitve s terena je Republiški komite za zdrav- 
stvo in socialno varstvo z okrožnico že javil vsem zdravstvenim domovom, da 
takoj začno opravljati zdravstvene preglede kandidatov za voznike kmetijskih 
traktorjev v skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa, to je da jih začno 
pregledovati zdravniki splošne medicine v ambulantah v kraju bivališča. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov s področja kmetijske dejavnosti 6. okoliša bo odgovoril 
tovariš Ivo Marenk, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano! 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na vprašanje delegacije kmetijske skupine iz celjske regije, kaj namerava 

Izvršni svet ukreniti, da bi se preprečilo zmanjšanje rabe mineralnih gnojil, 
odgovarjamo takole: 

Ugotovitev o zmanjšani rabi mineralnih gnojil v Sloveniji je točna, saj se 
je v letu 1975 zmanjšala za 17,5% P° podatkih, s katerimi se trenutno raz- 
polaga. 

Zmanjšana raba je posledica povečanja cen surovin za izdelavo mineralnih 
gnojil v zadnjih dveh letih. Pri tem velja opozoriti, da je zmanjšanje v Slove- 
niji večje tudi zaradi močne usmeritve v živinorejo. Zaradi zapore izvoza je 
bil zmanjšan dohodek s tega področja. Znano je namreč, da v zaščitne cene 
živinorejskih proizvodov oziroma živine strošek gnojenja ni vgrajen. 

Podatki kažejo, da je nazadovanje rabe umetnih gnojil v Sloveniji tolikšno, 
da lahko ugotovimo, da bi tudi pri sedanjih cenah mineralnih gnojil lahko do- 
segli večjo rabo, zlasti v kooperacijski proizvodnji, boljše ekonomske učinke. 
V zvezi s tem velja opozoriti na potrebo racionalne rabe mineralnih gnojil na 
travnatem svetu, saj je občasno pomanjkanje fosfornih gnojil v preteklih 
dveh letih, ki je bilo nadomeščeno z rabo mešanih gnojil, podražilo kmetijsko 
proizvodnjo. 

V tem smislu velja podpreti prizadevanja pospeševalne službe v organiza- 
cijah združenega dela za smotrnejšo rabo organskih gnojil, zlasti gnojevke. 

Po podražitvi mineralnih gnojil je bil dopolnjen zakon o kompenzacijah 
mineralnih gnojil v tem smislu, da se kompenzira v povprečju 20% aktivne 
hranilne snovi, kar je bilo podaljšano s posebnim zakonom tudi za leto 1976. 

Zaradi sedanjih nizkih priznanih stroškov bo organizacijam združenega 
dela, ki oskrbujejo proizvajalce z mineralnimi gnojili, z odlokom Izvršnega 



168 Zbor združenega dela 

sveta in v skladu z resolucijo za leto 1976 priznana marža za pokrivanje stro- 
škov prometa z umetnimi gnojili v višini 6,5%. Takšna višina marže bo veljala 
toliko časa, da se bodo organizacije združenega dela, ki oskrbujejo proizvajalce 
z umetnimi gnojili, in organizacije, ki ta gnojila proizvajajo, dogovorile o 
medsebojnih odnosih v prometu z gnojili. Na ta račun se pričakuje, da bo 
oskrba v prihodnje redna in boljša. Nekatere skupščine občin so v okviru 
splošne porabe, v skladu s svojimi pristojnostmi, že doslej zaradi interesa 
razvoja kmetijstva v občini zagotavljale določen del sredstev za regresiranje 
mineralnih gnojil. Takšen ukrep bi bil po mnenju Izvršnega sveta smotrn v 

. okviru dovoljene splošne porabe tudi v letošnjem letu. 
V pripravi je nov medrepubliški dogovor o razvoju kmetijstva za obdobje 

1976—1980. V tem okviru si bo Izvršni svet prizadeval, da se regresiranje mine- 
ralnih gnojil v bodoče prenese na organizirano kmetijsko proizvodnjo v druž- 
benem sektorju in kooperaciji, hkrati pa je v teku prizadevanje, da se regres 
za hribovska in gorska področja poveča, predvsem v primeru, če je prej 
zagotovljena raba organskih gnojil. Zaradi občasnega pomanjkanja fosfornih 
gnojil bo Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu 

"z republiškim zakonom tudi za leto 1976 dovolil po potrebi rabo Thomasove 
žlindre z manjšo vsebnostjo hranilne snovi, kot je to predpisano v ustreznih 
normativih. 

Na koncu velja opozoriti, da je mogoče pričakovati večjo rabo gnojil z ure- 
ditvijo dohodkovnega položaja kmetijskih proizvajalcev, saj je znano, da je 
osnovni vzrok manjše rabe mineralnih gnojil prav zmanjšan dohodek iz kme- 
tijske proizvodnje. Glede na to, da je v pripravi nov medrepubliški dogovor, 
ki bo predvidoma sprejet do sredine tega leta, velja opozoriti proizvajalce 
v kmetijstvu na potrebo in smotrnost večjih vlaganj v tekočo kmetijsko pro- 
izvodnjo, torej tudi v rabo umetnih gnojil, da bi se prek večje kmetijske pro- 
izvodnje zagotovil večji dohodek. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Na delegatsko vprašanje Ide Tepej, dele- 
gatke skupine delegatov za gospodarsko področje 3. okoliša, bo odgovoril to- 
variš Dore Dovečar, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za 
notranje zadeve! 

Dore Dovečar: Tovarišice in tovariši delegati! Na delegatsko vpra- 
šanje tovarišice Ide Tepej, ali obstaja kakšna možnost, da bi tudi tisti mladi 
kmetje prišli letos do izpita za vožnjo s traktorjem, ki so dobili prepoved 
opravljanja izpita še v lanskem letu pred 23. 11. 1975, ko je izšel novi zakon, 
dajemo naslednji odgovor: 

Za notranje zadeve pristojni občinski upravni organi v primerih, ko sodniki 
za prekrške izrekajo varstvene ukrepe prepovedi izdaje vozniškega dovoljenja, 
v bistvu samo izvršujejo te ukrepe in se v ničemer ne morejo spuščati v pre- 
sojo njihove upravičenosti. Po sedaj veljavnih predpisih ni mogoče pripustiti 
k izpitu za voznike kmetijskega traktorja tistega kandidata, ki mu je bila 
s pravnomočno odločbo pristojnega organa izrečena prepoved izdaje vozniškega 
dovoljenja, za čas, dokler taka prepoved traja. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Za delegatska vprašanja 
skupine iz občine Ljubljana-Vič-Rudnik, 30. okoliš, za gospodarsko področje, 
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skupine iz 25. okoliša — Domžale za gospodarsko področje in skupine iz 1. 
okoliša — L j ubij ana-Center za socialno-zdravstveno področje predlaga Izvršni 
svet, da se rok za odgovore podaljša. Tako bo na ta vprašanja odgovarjal na 
prihodnji seji, to je 31. III. 1976. 

Zeli kdo postaviti novo delegatsko vprašanje? (Ne.) Potem smo izčrpali 
dnevni red. Zahvaljujem se tistim, ki ste vztrajali do konca. Naslednja seja bo, 
kot veste, 31. 3. Namenil sem se, da bom vsem skupinam in tudi občinam in So- 
cialistični zvezi pisal o tem, da se na koncu sej osip delegatov tako močno 
poveča, da je skoraj nemogoče normalno delati. Prosim, da to stvar prenesete 
tudi v vaše skupine in na zbore združenega dela. Program, ki smo ga sprejeli 
v našem zboru, je razmeroma napet, zato ni kakšne velike možnosti, da bi 
skrajševali dnevne rede. Vendar lahko tudi pri manjšem številu točk dnevnega 
reda pride do tega, da se seja zavleče v pozno uro. Torej še enkrat hvala lepa in 
na svidenje! 

(Seja je bila končana ob 16.30.) 



28. seja 

(31. marca 1976) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam 28. sejo Zbora združenega dela, 
ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave SR Slovenije in prvega odstavka 
97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 24. 3. sem razširil dnevni red s predlogom zakona o dopol- 
nitvi zakona o davkih občanov. Predlagam, da dnevni red današnje seje raz- 
širimo še s predlogom zakona o dopolnitvi zakona o osnovah ter načinu obra- 
čunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 in 1976, ki nam ga je 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. 

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

ter poročilo te komisije, *■ 
2. odobritev zapisnika 27. seje Zbora združenega dela, 
3. poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji, 
4. poročilo o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samouprav- 

nih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, 
5. predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona, 
6. predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih, 
7. predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih, 
8. predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu, 
9. predlog za izdajo zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z mot- 

njami v telesnem in duševnem razvoju, z osnutkom zakona, 
10. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 

razmerjih, 
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11. predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za repu- 
bliški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1976, 

12. predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov, 
13. predlog zakona o dopolnitvi zakona o osnovah ter načinu obračuna- 

vanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 in 1976, 

14. predlog odloka o poroštvu Socialistične republike Slovenije za obvez- 
nosti iz obveznic za novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije magistralnih 
in regionalnih cest v Socialistični republiki Sloveniji, 

15. osnutek zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije, 
da zagotovi sredstva za financiranje programa oblikovanja stalnih zveznih 
blagovnih rezerv v letu 1976, 

16. določitev periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela za 
obdobje april—julij 1976, 

17. volitve in imenovanja, 
18. vprašanja delegatov. 
Vprašujem, ali ima kdo kakšno pripombo ali predlog glede dnevnega reda! 

(Ne.) Ugotavljam, da ni pripomb in predlagam, da potrdimo dnevni red z dvi- 
gom rok. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani dnevni red soglasno sprejel. 

Potem lahko preidemo na 1. točko dnevnega reda, to je na izY°_ 

litev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in poročilo 
te komisije. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
za današnjo sejo Zbora združenega dela izvolimo naslednje delegate: za pred- 
sednika Stanislavo Pospiš, za člana Milana Kovačeviča in Francko Mlakar. 
Ali so predlagani delegati navzoči? (Da.) Ali želi kdo razpravljati o tem pred- 
logu? (Ne.) Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati. Dajem predlog za izvo- 
litev Komisije na glasovanje. Kdor je za to, da predlagane delegate izvolimo 
v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, naj prosim 
glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 28. sejo zbora izvoljeni: Stanislava Pospiš, Milan Kovačevič in 
Francka Mlakar. 

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

Ker imajo delegati v smislu 212. člena ustave SR Slovenije in v smislu 
12. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije pravico govoriti v jeziku svojega 
naroda, vprašujem delegate, ali želi kdo razpravljati v italijanskem ali madžar- 
skem jeziku! Ugotavljam, da nihče ne bo razpravljal v teh dveh jezikih. 

Obveščam vas, da smo se predsedniki zborov na predlog Izvršnega sveta 
dogovorili, da bomo poslušali uvodno obrazložitev k pravosodnim zakonom, 
to je k 6., 7., 8. in 9. točki dnevnega reda, na skupnem zasedanju vseh treh 
zborov, in sicer po končani 2. točki dnevnega reda. Uvodno obrazložitev bo 
dala Eva Naglic, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun. 
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Po skupnem zasedanju vseh treh zborov bo takoj seja Kluba delegatov, 
ki je prav tako sklicana za današnji dan. 

K posameznim točkam dnevnega reda so bili na današnjo sejo povabljeni 
naslednji predstavniki: predstavniki Republiške konference SZDL Slovenije, 

■Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Republiške skupn 
nosti za socialno varstvo, Republiške skupnosti za ceste SR Slovenije, Sodišča 
združenega dela SR Slovenije, družbeni pravobranilec samoupravljanja SR 
Slovenije, Vrhovnega sodišča SR Slovenije, Republiškega javnega pravobra- 
nilstva, Javnega tožilstva SR Slovenije, Odvetniške zbornice Slovenije, Sloven- 
skega sodniškega društva in predstavnik Odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in Odbora za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin. 

Na sejo zbora so povabljeni tudi člani delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ in delegati iz SR Slovenije 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

Vse navzoče predstavnike pozdravljam in jih vabim k razpravi. 
Poleg tega bi vas, tovarišice in tovariši delegati, obvestil še o naslednjem: 

Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije bo na podlagi lani sprejetih priporočil in sklepov o nadaljnjem 
uveljavljanju in izvajanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v te- 
meljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, občinskih skupščinah in 
v Skupščini SR Slovenije analiziral in ugotavljal, kako se uresničujejo sprejeta 
priporočila in sklepi v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih 
skupnostih in v drugih temeljnih organizacijah in skupnostih, ki oblikujejo 
delegacije. 

V vzorčno določenih 12 občinah bodo člani posebne delovne skupine in stro- 
kovni delavci Sekretariata Skupščine SR Slovenije obiskali nekatere temeljne 
organizacije združenega dela ter krajevne skupnosti. Poleg tega bomo pri oceni 
upoštevali analize občinskih skupščin, ki so jih le-te opravile za svoje območje 
in tudi opravljene ocene o uveljavljanju delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki so jih obrav- 
navale občinske konference SZDL, kot tudi druga razpoložljiva gradiva o tej 
tematiki. 

V prizadevanjih, da bi zbrali čimveč neposrednih podatkov o tem, kako se 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih dejansko uresničujejo 
sprejeta priporočila in sklepi, vas prosimo, da vsak delegat na podlagi pred- 
loženih tez kot delovnega pripomočka pri razgovoru v svojem delovnem okolju 
oziroma v okolju, v katerem živi, skuša zapisati lastne izkušnje o uveljavljanju 
delegatskih odnosov in vse tiste zadeve, ki še ovirajo popolno uveljavitev 
le-teh, in nam svoje ugotovitve posreduje. 

Sleherni vaš prispevek nam bo omogočil ugotoviti specifičnosti, ki se 
pojavljajo v posameznih sredinah, tako da bomo dobili čim popolnejši pregled 
in oceno o tem, kako se delegatski odnosi uveljavljajo v temeljnih celicah. 

Za vaše sodelovanje in pomoč se vam že vnaprej zahvaljujemo. 
Na delovnih tezah je na koncu napisan rok, do kdaj naj bi poslali svoje 

prispevke. Danes se obračamo na tiste delegate, ki so bih izvoljeni za delegate 
za današnjo sejo zbora. Drugič bodo tako nalogo prevzeli tisti delegati, ki bodo 
na naslednjih sejah. 
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Prosim, da da poročilo Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja! 

Stanislava Pospiš: Poročilo komisije za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 28. sejo, 
dne 31. marca 1976. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 146 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 88 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 18 delegatov, iz obrtne 
in podobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 dele- 
gatov in iz delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboro- 
ženih silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma 
okolišev: z gospodarskega področja za 21. in 25. okoliš po 1 delegat, skupaj 2 
delegata; s prosvetno-kulturnega področja za 3. okoliš 1 delegat; iz obrtne in 
podobnih dejavnosti za 1. okoliš 1 delegat. Skupaj niso prisotni 4 delegati. 

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

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi kdo razpravljati o tem 
poročilu? (Ne.) Če ne želi nihče, predlagam, da glasujemo o poročilu. Glasovali 
bomo javno in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. 

Kdor je za poročilo, naj 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 28. sejo Zbora združenega dela. 

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

Glede na to, da še ni izvoljen podpredsednik zbora, predlagam, da izvolimo 
delegata, ki bo v smislu 102. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije pomagal 
pri vodenju seje. Predlagam delegata Ivana Zelenška. Se zbor strinja s pred- 
logom? Ima kdo kakšen drug predlog? Ce ne, prosim, da predlog potrdite z dvi- 
gom rok! (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Prosim, da po skupnem zasedanju tovariš 
Zelenšek zasede mesto v predsedstvu zbora. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 27. seje Zbora združenega dela. 

Ima kdo kakšno pripombo ah predlog za dopolnitev zapisnika? Ker nima 
nihče, dajem zapisnik na glasovanje. Kdor je za potrditev zapisnika 27. seje, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala lepa. Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 27. seje Zbora združenega dela odobren. 
S tem prekinjam sejo Zbora združenega dela in prosim delegate, da poča- 

kajo v dvorani, da se zberejo še delegati ostalih dveh zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 11.15.) 
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Predsednik Štefan Nemec : Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 
Preden preidemo na naslednjo, to je 3. točko dnevnega reda, naj ugotovim, 
da je bil pri zadnjih sejah proti koncu precejšen osip. Zato sem vsem dele- 
gatom poslal posebno pismo, da bi to vprašanje obravnavali. Na to pismo sem 
dobil odgovor skupine delegatov iz Kranja, ki je dala nekaj predlogov. Te 
predloge bom posredoval Komisiji za pripravo poslovnika zbora. Med drugimi 
so predlagali, da bi ob koncu sej zbora poimensko ugotavljali prisotnost dele- 
gatov. Kolikor se bo še vnaprej dogajalo, da bo proti koncu sej odsotnih večje 
število delegatov, bomo ta predlog uresničili. 

Danes bo verjetno seja zbora trajala dalj časa kot do 15. ure, čeprav smo na 
Predsedstvu Skupščine razpravljali o trajanju sej in o tem, da bomo skrbeli 
za to, da bodo dnevni redi sej zborov krajši, tako da se bodo lahko seje končale 
do 15. ali do 15.30. Danes to ne bo mogoče, zato prosim delegate, da ste disci- 
plinirani, da bi lahko obravnavali vse točke dnevnega reda. Ali ima kdo kakšen 
drug predlog? Ugotavljam, da se strinjate, da obravnavamo vse točke da- 
našnjega dnevnega reda ne glede na to, da bo seja predvidoma trajala dalj časa 
kot do 15. ure. 

Preden preidemo na 3. točko dnevnega reda, predlagam, da bi glede na so- 
rodnost problematike obravnavali 3. in 4. točko dnevnega reda sku- 
paj. Tako bomo združili razpravo in sklepanje o poročilu o delu sodišč združe- 
nega dela v SR Sloveniji in o poročilu o stanju, pojavih in problemih na pod- 
ročju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine. 

Kot ste videli, je za obe točki dnevnega reda pripravljen enoten dokument, 
in sicer predlog stališč Skupščine SR Slovenije k poročilu družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja SR Slovenije o stanju, pojavih in problemih na pod- 
ročju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine za 
leto 1975 in k poročilu Sodišča združenega dela SR Slovenije o delu sodišč zdru- 
ženega dela v SR Sloveniji. Ima kdo kakšno pripombo k predlogu, da obravna- 
vamo ti dve točki dnevnega reda skupaj? Ugotavljam, da ne, zato prehajam 
na razpravo in sklepanje o obeh točkah dnevnega reda. 

Poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji in dopolnilno poročilo 
je Skupščini SR Slovenije predložilo v obravnavo Sodišče združenega dela 
SR Slovenije. Poročilo o stanju, pojavih in problemih na področju varstva 
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine pa je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo družbeni pravobranilec samoupravljanja v 
SR Sloveniji. 

Za svojega predstavnika k 3. točki dnevnega reda je Sodišče združenega dela 
v SR Sloveniji določilo Jožeta Pernuša, predsednika Sodišča združenega dela 
v SR Sloveniji. Predstavnik k 4. točki pa je Vinko Kastelic, družbeni pravobra- 
nilec samoupravljanja v SR Sloveniji. S predsednikoma Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora sem se dogovoril, da vsak v svojem zboru predlaga usta- 
novitev delovne skupine, ki bo spremljala razpravo ter po končani razpravi 
dala predlog za spremembo oziroma dopolnitev predlaganega dokumenta, ki 
ga imate pred seboj na mizi. Zato predlagam, da bi v delovno skupino izvolili 
tri člane. Predlagam delegate: Slavka Uršiča, Boža Pančurja in Staneta Vilarja. 
Ima kdo kakšen drugačen predlog? (Nihče.) Kdor je za, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se s predlogom strinjate. 
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Prosim člane delovne skupine, da spremljajo razpravo in po končani raz- 
pravi skupaj z ostalimi člani pripravijo dokončno besedilo dokumenta in ga 
predložijo zboru. 

Besedo ima Jože Pernuš, predsednik Sodišča združenega dela SR Slovenije, 
ki bo dal uvodno obrazložitev. 

Jože Pernuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! So- 
dišče združenega dela SR Slovenije je dalo Skupščini SR Slovenije, izpolnjujoč 
svojo zakonito obveznost, poročilo o organiziranju in delu sodišč združenega 
dela v Sloveniji, ki zajema obdobje delovanja splošnih sodišč združenega dela 
od njihove ustanovitve in začetka poslovanja do 15. 10. 1975, ter dopolnilno 
poročilo, ki zajema še obdobje do 30. 12. 1975. Podlaga za to poročilo so po- 
datki in ugotovitve prvostopenjskih sodišč, kakor tudi ugotovitve Sodišča zdru- 
ženega dela SR Slovenije. 

Dovolite, da v uvodni besedi opozorim na nekatere bistvene točke tega poro- 
čila in da ga v določeni meri dopolnim ter obrazložim. Kar se tiče organizira- 
nosti splošnih sodišč združenega dela v Sloveniji, moram povedati, da se je So- 
dišče združenega dela v Ljubljani v februarju 1976 preselilo v nove primernejše 
prostore na Celovški cesti 185. S tem je odpadel problem prostora pri tem so- 
dišču, pojavil pa se je problem poklicnih sodnikov. Predsednik tega sodišča je 
bil na lastno željo razrešen in je 5. 3. 1976 že nastopil delo na novem službenem 
mestu, poklicna sodnica zaradi bolezni ne bo mogla delati v letošnjem letu. Pred- 
loga za novega predsednika in enega poklicnega sodnika pa sta še v obravnavi 
v skupščinah občin ljubljanske regije. Sprejeto je tudi stališče, da se sistemi- 
zacija strokovnih sodelavcev tega sodišča razširi na štiri delovna mesta. Zaradi 
kasnega začetka dela tega sodišča in sedanjih kadrovskih težav, ko že en mesec 
to sodišče nima za delo nobenega poklicnega sodnika, so seveda še v zaostanku 
z delom, tako da je na dan 20. 3. 1976 imelo to sodišče skupno 292 nerešenih 
zadev. 

Sodišče združenega dela v Mariboru se je preselilo v ustreznejše prostore, 
pri ostalih sodiščih pa je ostalo glede organiziranosti nespremenjeno stanje. 
Ker je Sodišču združenega dela SR Slovenije do 10. tega meseca pripadlo že 
114 pritožbenih zadev in ker to sodišče izvršuje druge zakonite obveznosti, izdaja 
odločbe, sestavlja poročila Skupščini, analizira problematiko in pripravlja 
predloge za sodelovanje s prvostopenjskimi in drugostopenjskimi sodišči združe- 
nega dela ostalih republik in avtonomnih pokrajin ter opravlja še druge naloge, 
je nujno potrebno izboljšati kadrovsko zasedbo tega sodišča. Razpisali smo 
delovno mesto tajnika, strokovnega sodelavca, predlagali pa bomo tudi, da se 
izvoli še en sodnik. Obseg dela pri vseh sodiščih združenega dela v Sloveniji 
se iz meseca v mesec povečuje. Statistični podatki kažejo, da so prvostopenjska 
sodišča sprejela v januarju 1976 skupno 144 zadev, februarja že 168 novih zadev, 
Sodišče združenega dela SR Slovenije v januaru 41, v februarju pa 34 pritožbe- 
nih zadev. Vsa prvostopenjska sodišča so v januarju 1976 rešila 73 zadev, v fe- 
bruarju 108 zadev, tako da se je število nerešenih zadev povečalo od 463 z dne 
1. 1. 1976 na 594 z dne 1. 3. 1976. Tako povečanje nerešenih zadev je seveda 
v nasprotju s potrebo, da se sporne zadeve čim hitreje, kvalitetno in bolj učin- 
kovito rešujejo. To je v veliki meri posledica nerešenih organizacijskih in ka- 
drovskih problemov. Podatki predložene tabele III o trajanju postopka v po- 
sameznih spornih zadevah na prvostopenjskih sodiščih kažejo, da gre za soraz- 
merno dolg čas trajanja postopka, čeprav se upošteva, da so sodišča začela 
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z delom šele v letu 1975, in sicer z večmesečno zamudo. Zato se je že nabralo 
večje število spornih zadev. Da bi sodišča, posebno v večjih centrih, kot sta 
Ljubljana in Maribor, ažurno reševala sporne zadeve, bo potrebno ta sodišča 
okrepiti z izvolitvijo novih tako poklicnih kot nepoklicnih sodnikov in s pri- 
dobitvijo strokovnih sodelavcev. 

V poročilu sodišča v Ljubljani je tudi ugotovitev, da funkcija nepoklicnega 
sodnika ni dovolj družbenopolitično poudarjena, zaradi tega je v posameznih 
primerih opaziti premajhno disciplino in energičnost nepoklicnih sodnikov pri 
reševanju sporov. Oblikovanje večjega števila senatov, ki samostojno odločajo o 
spornih zadevah, ne da bi bili kot člani senata angažirani poklicni sodniki, 
ustvarja možnost hitrejšega reševanja sporov in pomeni korak naprej v po- 
družbljanju sodne funkcije, seveda ob pogoju, da nepoklicni sodniki svojo 
funkcijo opravljajo resno in odgovorno, kar jim moramo tudi omogočiti. 

Struktura spornih zadev kaže, da se okoli 94 % vseh spornih zadev nanaša 
na medsebojna razmerja delavcev v združenem delu, torej na tako imenovane 
delovne spore. Ob tem je treba ugotoviti, da to niso več samo klasični delovni 
spori, ki se nanašajo na status delavca, sprejem, kršitve delovne obveznosti, 
izključitev iz delovne skupnosti itd., temveč da prihaja vedno več sporov glede 
pravice delavcev iz dela v organizacijah združenega dela, ki so določene v 
splošnih samoupravnih aktih. 

Sorazmerno pogosti so spori o povrnitvi stroškov za strokovno izobraže- 
vanje delavcev, o pravici do stanovanja oziroma stanovanjskega kredita, o pre- 
mestitvah na drugo delovno mesto, o veljavnosti razpisa za posamezna delovna 
mesta, o odpravninah, o jubilejnih nagradah itd. Sorazmerno majhno število 
sporov se nanaša na statusni položaj organizacij združenega dela, to je ali so 
izpolnjeni pogoji za temeljno organizacijo združenega dela v zvezi s samo- 
upravnimi sporazumi, na združevanje dela in sredstev v delovni organizaciji 
ah v sestavljeni organizaciji in podobno. 

Tudi spori s področja samoupravnih interesnih skupnosti so bih do sedaj 
maloštevilni in so jih sprožili predvsem delavci glede določanja otroškega do- 
datka, glede pomoči v času brezposelnosti in tako naprej. 

Reševanje marsikaterih spornih vprašanj glede organiziranosti organizacij 
združenega dela pa čaka na izid zakona o združenem delu. To se nanaša tudi 
na področje samoupravnih interesnih skupnosti. Poleg tega so še nekatere druge 
zakonske ovire, ki zadržujejo stare načine razreševanja spornih odnosov. V 
posameznih postopkih pred sodišči združenega dela je šele v zadnjih dveh me- 
secih opaziti udeležbo sindikalne organizacije in družbenega pravobranilca. 
Do sedaj v glavnem le-ti niso bili udeleženci. Zaradi tega seveda obravnavanje 
spornih zadev ni bilo bistveno drugačno, kot pred rednimi sodišči, kar ni po- 
vsem v skladu z namenom zakona o sodiščih združenega dela. Tako sodišča 
v delovnih sporih še v preveliki meri ocenjujejo samo zakonitost postopka v 
okviru organizacij združenega dela, premalo pa skušajo meritorno razrešiti spor- 
na vprašanja in s tem odpravljati ovire za uveljavitev ustavnega in zakonskega 
položaja delavca, organizacije združenega dela oziroma uveljavitve samo- 
upravnih aktov. Seveda je zakonito načelo oficialnosti v postopku pred sodišči 
združenega dela in nevezanosti na konkretne zahtevke posameznih udeležencev 
in druge posebne določbe postopka v praksi spremenilo nekatera ustaljena sta- 
lišča do sedaj razsojajočih sodišč, tako na primer glede odmere stroškov po- 
stopka, izrekanja začasnih ukrepov itd. 
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Vprašanje razmejitve pristojnosti med rednimi sodišči in sodišči združe- 
nega dela sicer še ni povsem razrešeno. Vendar je globalna razmejitev oprede- 
ljena sporazumno s civilnim oddelkom oziroma občo sejo Vrhovnega sodišča. 
Ostala so še nekatera sporna vprašanja razmejitve pristojnosti, ki smo jih 
navedli v našem poročilu, glede katerih bo potrebno uskladiti stališče tako, da 
bodo delavci vedeli, pri katerem sodišču sprožiti postopek. 

To nalogo bo na eni strani morala opraviti skupna seja po 430. členu 
ustave SR Slovenije, na drugi strani pa bodo najvišja sodišča združenega dela 
v republikah in avtonomnih pokrajinah morala zavzeti stališča v okviru Jugo- 
slavije. 

V zvezi z nedavno vlogo nekega delavca moram opozoriti še na pomen 
izvršbe pravnomočnih odločb Sodišč združenega dela, ki niso primerne za sodno 
izvršbo po rednih sodiščih. Zakon določa, da zagotavlja izvršitev takih odločb 
občinska skupščina. V danem primeru delavec opozarja, da prizadeta organiza- 
cija združenega dela ni postopala po odločbi sodišča združenega dela niti niso 
bili o tej pravnomočni odločbi obveščeni delavci te organizacije. Menim, da je 
treba z vso strogostjo in sredstvi, ki jih ima po zakonu občinska skupščina, 
zagotoviti v takem primeru izvršitev pravnomočne odločbe Sodišča združenega 
dela, pri čemer je mogoče uporabiti tudi ukrepe prisilne uprave oziroma odsta- 
vitve poslovodnih organov itd. 

Ce vprašanja izvršitve odločb že v samem začetku ne bomo zaostrili, potem 
je nevarnost, da bo prevladala miselnost, da odločbe Sodišč združenega dela niso 
enako obvezujoče kot sodbe rednih sodišč in da je izvršitev teh odločb lahko 
le stvar opredelitve, ne pa zakonska obveznost. 

Iz opažanja sodišč združenega dela pri obravnavanju posameznih spornih 
zadev, kar je v poročilu navedeno v poglavju III/B, je predvsem opozoriti na 
slabosti v zvezi s samoupravnimi splošnimi akti v organizacijah združenega dela. 
Ne samo da je sorazmerno veliko primerov, da splošni samoupravni akti niso 
usklađeni z zakonskimi določili, temveč je precej primerov, da organizacije zdru- 
ženega dela sploh nimajo urejenih nekaterih bistvenih odnosov, ki so pomembni 
za položaj delavca. V mnogih primerih se uporabljajo splošni akti, tako imeno- 
vani pravilniki, ki so jih sprejeli delavski sveti, na takih področjih, na katerih 
jih morajo sprejeti delavci sami z osebnim izjavljanjem. To pomanjkanje splošnih 
samoupravnih aktov in njihova nepopolnost povzroča v precejšnjem številu or- 
ganizacij združenega dela sporne odnose in je torej vzrok za nastanek posebnih 
sporov. Tako je npr. v samoupravnih splošnih aktih o medsebojnih razmerjih 
delavcev v združenem delu v posameznih organizacijah še vedno velikokrat v 
veljavi institut samovoljne zapustitve dela in s tem izgube lastnosti delavca, 
če npr. delavec izostane neupravičeno z dela 3 ali več dni. Takega načina prene- 
hanja lastnosti delavca ne poznata veljavni zvezni in republiški zakon o med- 
sebojnih razmerjih delavcev v združenem delu. Lastnost delavca lahko preneha 
enostransko le na podlagi izjave delavca, da noče več imeti lastnosti delavca 
v tej organizaciji ali na podlagi pismenega sporazuma med delavcem in pristoj- 
nim organom v organizaciji združenega dela. 

Sodišča združenega dela so v več kot 40 primerih morala take odločbe o 
prenehanju lastnosti delavca zaradi samovoljne zapustitve dela razveljaviti, ker 
organizacije združenega dela niso naštele v smislu 65. člena republiškega zako- 
na o samoupravnih aktih poleg časovne odsotnosti tudi drugih okoliščin, iz 
katerih bi bila razvidna volja delavca, da ne bi več imel lastnosti delavca. 
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V nekaterih primerih so sodišča ugotovila, da imajo organizacije združene- 
ga dela urejene odnose v samoupravnem splošnem aktu, da pa se svojih aktov 
pri praktičnem delu ne drže. Tudi sodišča združenega dela morajo s svojimi 
odločbami prispevati, da se v celoti zagotovi uporaba samoupravnih splošnih 
aktov. V nekaterih primerih je bilo namreč zaslediti, da celo zbori delavcev 
niso odločali po postopku, ki je bil docela urejen v samoupravnem splošnem 
aktu o pravici delavca, in da delavcu ni bila predtem dana možnost, da priso- 
stvuje zboru in da pojasni svoje stališče. Samoupravni akti morajo imeti enako 
avtoriteto in pomen kot zakon ter se ne smejo v nobenem primeru kršiti niti 
glede postopka niti glede meritornih določb. Določbe samoupravnih splošnih 
aktov se morajo v poslovanju organizacij združenega dela spoštovati enako 
kot zakonske norme. 

Ob tem moram opozoriti na ugotovitve Sodišč, da nekatere organizacije 
združenega dela sprejemajo in podpišejo samoupravni sporazum ah družbeni 
dogovor o ureditvi določenih družbenih odnosov širšega pomena, da pa teh do- 
ločil ne prenesejo v svoje splošne samoupravne akte. Iz tega sledijo spori, ki jih 
rešujejo sodišča združenega dela in ki seveda v takem primeru upoštevajo pod- 
pisani samoupravni sporazum širšega pomena ali družbeni dogovor, kot je npr. 
družbeni dogovor o kadrovski politiki glede razpisa prostih delovnih mest po- 
slovodnih organov v organizacijah združenega dela ipd. 

V zadnjem obdobju je v nekaterih primerih opaziti iz posameznih spornih 
zadev, da se s pomočjo spremembe sistematizacije, posebno ob reorganizacijah 
v temeljnih organizacijah ali v delovnih organizacijah, vršijo premestitve de- 
lavcev, seveda tudi na odgovorna delovna mesta, ne da bi bih opravljeni vsaj 
interni razpisi oziroma objave za ta delovna mesta. Spremembe tehnologije in 
drugi razlogi v posameznih primerih zahtevajo drugačno razporeditev delavcev 
tudi po hitrem postopku, kar je po samoupravnih splošnih aktih dopuščeno. 
Pri tem pa konkretni primeri kažejo na to, da o premestitvah lahko odloča le 
ozek krog vodilnih delavcev in predstavnikov družbenopolitičnih organizacij, 
mimo delavcev in v nasprotju z določilom, ki je napisano v vseh samoupravnih 
splošnih aktih: da je vsako delovno mesto v organizaciji združenega dela do- 
stopno vsakemu delavcu ob enakih pogojih. 

Opozoriti moram tudi na prakso nekaterih organizacij združenega dela, 
da prek določil v samoupravnih splošnih aktih uporabljajo institut sprejema 
delavca na delo za določen čas, čeprav je očitno, da ne gre samo za začasno 
opravljanje dela na tem delovnem mestu. Razlog za to je, da te organizacije niso 
v zadostni meri uporabile pravice, da določijo obvezno poskusno delo za ta de- 
lovna mesta, včasih pa tudi prenehanje lastnosti delavca na lažji način. Vse to 
pa je očitno v nasprotju z ustavo in zakonsko urejenim položajem delavca v 
združenem delu. 

Tovarišice in tovariši delegati! Kljub začetnim težavam pri organizaciji so- 
dišč združenega dela, delni nejasnosti glede postopka in metode dela teh sodišč 
ter določenim slabostim pri razreševanju spornih zadev menim, da so sodišča s 
svojim dosedanjim delom opravičila svoj nastop. Prosim, da v razpravi o poro- 
čilu ocenite opravljeno delo in podano poročilo o delu sodišč združenega dela v 
SR Sloveniji. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim tovariša Vinka Ka- 
stelica, družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije, da da obraz- 
ložitev ! 
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Vinko Kastelic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Menim, da ni potrebno dajati uvoda k poročilu. Želel bi le poudariti potrebo, da 
Skupščina Socialistične republike Slovenije kot najvišji organ oblasti in samo- 
upravljanja ob oceni stanja na področju posebnega družbenega varstva samo- 
upravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine opredeli tudi naloge pri- 
stojnih družbenih dejavnikov. Temu naj služijo tudi predlogi in mnenja, ki smo 
jih navedli v poročilu. 

Nova ustava je določila, da se samoupravnim pravicam delovnih ljudi in 
družbeni lastnini zagotavlja posebno družbeno varstvo. Po teh določbah je 
družbeni pravobranilec samoupravljanja le eden od organov, ki naj uresničuje 
to varstvo. To dejstvo je potrebno upoštevati, kajti brez uskladenega delovanja 
vseh družbenih in državnih organov na tem področju seveda ne moremo'pri- 
čakovati ustreznih rezultatov. Delavci in vsi delovni ljudje neposredno in po 
svojih delegatskih samoupravnih organih sami uresničujejo družbeno varstvo 
samoupravnih pravic in družbene lastnine. Delavci in organi njihove samouprav- 
ne delavske kontrole v združenem delu so tisti dejavniki, na katerih sloni ta 
del družbene samozaščite. Zato so državni in družbeni organi, ki na tem pod- 
ročju delujejo, v službi samoupravno organiziranih delavcev in v njihovo po- 
moč. Zato tudi morajo družbeni pravobranilci samoupravljanja delovati kot 
orodje v rokah politično organiziranih delavcev predvsem preventivno in nasto- 
pati s pravnimi sredstvi šele takrat, ko je potrebno neposredno in konkretno 
pomagati delavcem pri odpravljanju in preprečevanju vpliva tehnokratov, libe- 
ralcev, birokratov ter privatnolastniškega obnašanja do družbene lastnine in 
njenega oškodovanja. 

Družbeni pravobranilci niso državni organ, ampak organi politično organi- 
ziranih delavcev v Socialistični zvezi, Sindikatih in Zvezi komunistov. To se- 
veda pomeni, da lahko le z najožjim sodelovanjem z družbenopolitičnimi orga- 
nizacijami uresničujemo svoje dolžnosti. Pri tem je nujno tudi tesno sodelovanje 
z delegatskimi skupščinami družbenopolitičnih skupnosti in z njihovimi organi. 
Neposredno delo z delavci in njihovimi samoupravnimi organi, organi samo- 
upravne delavske kontrole nam kaže, da delavci dejansko sprejemajo samo- 
upravljanje kot svojo pravico in obveznost. V tem ni problemov. Zato pa bolj 
izstopajo primeri, kjer se staro krčevito upira novemu in kjer gre za odpore 
posameznikov in skupin, ki žele obdržati vajeti v rokah, ali pa tudi kjer gre 
za neznanje in nesposobnost. Pojavljajo se tudi posamični primeri, ko žele po- 
samezniki, tudi delavci, pod krinko samoupravljanja ščititi, svoje nedelo in 
intrigantstvo v delovnih skupnostih. 

Zato mislimo, da smo in da moramo biti konkretni pri svojem delu. Zato 
skušamo biti' stvarni in neposredni tudi v svojih poročilih, ki vam jih dajemio. 
Ta pot se je pokazala kot pravilna. Pri nekaterih taka pot že vzbuja odpore, z 
nekaterimi reakcijami ste tudi delegati že seznanjeni. Gre za to, da smo družbeni 
pravobranilci samoupravljanja kot vsi drugi v organizirani samoupravni družbi 
dolžni dosledno izvajati socialistično samoupravno zakonitost, ne glede na take 
ali drugačne pritiske. Spoštovati je potrebno pravnomočne sodbe samoupravnih 
in drugih sodišč, ustavo, zakone in samoupravne splošne akte. Delavci zahtevajo 
samoupravni red. Razumejo samoupravljanje tudi kot obveznost in ne samo kot 
pravico. To je razumljivo, vendar to poudarjam zaradi tega, ker nekateri tega 
še ne sprejemajo. Tudi zato je nujna vaša stvarna ocena ne samo problemov in 
pojavov v varstvu samoupravnih pravic in družbene lastnine, s katerimi se vsi 
srečujemo, ampak tudi našega dela. Vaša ocena in mnenja o naših pomanjklji- 
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vostih in usmeritvi, vaši napotki in vaše zaupanje so bistveni za naše delo. Brez 
samostojnih in odgovornih delavcev, ki ste jim zaupali to dolžnost, seveda tudi 
ne moremo pričakovati rezultatov. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Poročila so obravnavali: Ko- 
misija za pravosodje, Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. Vsa poročila ste prejeli. Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima delegat Aleksander Willewaldt, gospo- 
darsko področje, okoliš Radovljica! 

Aleksander Willewaldt: Tovarišice in tovariši delegati'. V poro- 
čilu republiškega družbenega pravobranilca samoupravljanja, ki je bilo objav- 
ljeno v Poročevalcu, je omenjena tudi železnica. Med drugim je v poročilu tudi 
odstavek, mimo katerega železničarji ne moremo molče, najbrž pa tudi ne pri- 
zadeta javnost, ki ima kakorkoli opraviti z železnico. Mislim predvsem na od- 
stavek na strani 7 pod točko 3. Če je tako, potem lahko sledi samo en zaključek: 
Sedanje razmere na železnici so take, da je treba brez odlaganja nekaj ukreniti, 
in to prav korenito1. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja naj bi s tem svojim mnenjem 
resno opozoril na žgoč družbeni problem, ki naj bi glede na velikost prizadetega 
delovnega kolektiva imel tudi velik neposreden politični pomen v merilu re- 
publike. Moram poudariti, da so poročilo obravnavali delavci v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, konferenca Sindikata in konferenca Zveze komuni- 
stov na železnici. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je bila vrsta samoupravnih 
sporazumov sprejeta še pred koncem leta 1975. To velja zlasti za samoupravni 
sporazum o medsebojnih razmerjih delavcev ter za nekatere druge, ki jih nare- 
kuje ustava in zakoni. Zato teh in takih ocen družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja nikakor ne moremo sprejeti, še zlasti, ko niso konkretno dokumen- 
tirane. To ne delamo samo zaradi nas, ampak v interesu vse naše javnosti. Ođ 
kod izvirajo taki podatki? Kako je prišlo do takih ocen in kakšni kriteriji so bili 
pri tem uporabljeni? Ali so taki podatki iz železniških temeljnih organizacij 
združenega dela, ko pa je samoupravno organiziranost na železnici pozitivno 
ocenila tako konferenca Sindikatov železničarjev že v marcu leta 1975 kot 
konferenca Zveze komunistov Slovenije na železnici v maju leta 1975. Železni- 
čarji torej take ocene niso napravih. Le v manjšem številu občin so sicer ocenje- 
vali samoupravno organiziranost na železnici, kjer pa so jo, niso imeli pripomb, 
vsaj nimamo o tem podatkov. Komite mestne konference Zveze komunistov 
Slovenije, Ljubljana je na svoji seji v oktobru 1975, samo nekaj mesecev pred 
tem poročilom, ugotovil prav nasprotno kot obravnavano poročilo. Železniško 
gospodarstvo je kot SOZD eden tistih, kjer so še najbolj napredovali samouprav- 
na organiziranost in samoupravni odnosi. Prav tako družbeni pravobranilec sa- 
moupravljanja ni mogel dobiti podlage za tako oceno iz sporočila kake druge ko- 
misije oziroma organa, ki naj bi analiziral samoupravno organiziranost na že- 
leznici. Trenutno teče ocenjevanje samoupravne organiziranosti pri komisiji 
Izvršnega komiteja CK ZKS, ki še ni dala svojega stališča oziroma dokončnih 
ugotovitev. Ah se lahko vztraja pri trditvi, da so v naših samoupravnih aktih 
ostala nejasna in nedorečena ekonomska in dohodkovna razmerja med temelj- 
nimi organizacijami združenega dela? Znano je namreč, da smo ravno na želez- 
nici, kjer so razmerja iz medsebojne ekonomske soodvisnosti še posebej zaplete- 
na, med prvimi s posebnim samoupravnim sporazumom že v letu 1973 uvelja- 
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vili dohodkovne odnose prav do posameznega delovnega mesta, saj brez tega 
na železnici sploh ne bi mogli uveljaviti ustavnih določil o pravicah neposred- 
nega proizvajalca. Že leta 1973 so se sekcije kot temeljne organizacije združe- 
nega dela v ZŽTP dogovorile o tistih proizvajalnih sredstvih, ki jih skupno 
upravljajo na način, kot to sedaj predvideva tudi novi osnutek zakona o združe- 
nem delu. Tudi v letu 1975 smo že za I. trimesečje izdelali periodične obračune 
po temeljnih organizacijah združenega dela. Železničarji smo zato ponosni, 
razumljivo pa je, da vse te rešitve niso bile in tudi niso mogle biti popolne in 
da jih bomo stalno razvijali v skladu z našim družbenim razvojem in z našimi 
sposobnostmi. Ker menimo, da ne gre samo za ozke interese enega samega delov- 
nega kolektiva, čeprav je v SR Sloveniji največji, ampak za družbene interese, se 
nam zastavlja vprašanje, zakaj je prav železnica izbrana kot najbolj problema- 
tična na tem področju. Ali se naj ob primeru železnice obračuna z vsemi grehi 
tehnokratizma, in to v trenutku, ko združujemo sredstva za pokritje primanj- 
kljaja v dohodku, ki je nastal zaradi administrativno določenih tarif, ki ne 
pokrivajo niti stroškov enostavne reprodukcije? Ta akcija ne poteka najbolje, 
to vsi vemo. Nova ustavna načela, da delavci združujejo sredstva za skupne 
potrebe s samoupravnimi dogovori v okviru združenega dela, si utirajo pot s 
sicer krepkimi zamahi, a tudi z veliko zavestnih prizadevanj. Iluzorno bi bilo 
pričakovati, da bo potekalo1 vse gladko, še .posebej, če upoštevamo gospodarski 
položaj večine naših podjetij, nov način pokrivanja; medsebojnih obveznosti itd. 
Toda, kako naj pri teh naporih dosegamo uspehe, če se nas s takimi pavšalnimi 
ocenami predstavlja pred vsemi delavci, ki naj bi z združevanjem sredstev reše- 
vali položaj železnic? Tak je namreč objektivni učinek tega poročila. Smo sicer 
za dosledno obračunavanje z vsemi negativnimi pojavi, kjerkoli se pokažejo in 
kdorkoli je pri tem prizadet. Seveda nas to stališče toliko bolj zavezuje k 
objektivnosti. Ne moremo in nimamo pravice žrtvovati konkretnih interesov in 
še bolj ljudi, ki si nesebično prizadevajo za našo samoupravno družbo, za od- 
vračanje nekega zla, ki ga nismo bili sposobni konkretno niti opredeliti niti mu 
poiskati pravega mesta. 

Naj še enkrat poudarim, železničarji se zavedamo, da nimamo vseh stvari 
najbolje in najbolj idealno rešenih, zato tudi sprejemamo in celo pozdravljamo 
konstruktivno kritiko, ki nam lahko veliko pomaga pri naših iskanjih boljših 
rešitev. ProCes socialistične izgradnje je vendar tudi proces stalnega prizadeva- 
nja za vedno boljše rešitve. Kritičnost je zato sestavina takega odnosa do dela, 
vendar pavšalnih ocen in posplošene kritike, kot jo daje poročilo, ne moremo 
sprejeti, niti mi niti katerakoli druga prizadeta organizacija. To čutijo vsi naši 
železniški kolektivi. Naši delovni ljudje niso neprizadeti ob naporih za razvoj 
samoupravljanja in zavzeto sodelujejo. Če jim s tako razdiralno kritiko hočemo 
dokazovati, da je vse tisto, kar so doslej napravih, brez vrednosti in celo proti 
njihovim lastnim interesom, se moramo tudi vprašati, ali ne zapravljamo s tem 
tudi njihove volje za konstruktivno sodelovanje. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim. Besedo 
ima Vinko Kastelic, družbeni pravobranilec samoupravljanja! 

Vinko Kastelic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Menim, da ni potrebno, da dajem kompletno analizo samoupravnih aktov in 
samoupravne organiziranosti železniškega gospodarstva. Povedati hočem samo 
to, kar že izhaja iz dokumentov, ki so jih tovariši z železnice poslali Skupščini: 
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1. da železnica v trenutku pisanja mojega poročila ni imela vseh samo- 
upravnih splošnih aktov; 

2. da v njihovih samoupravnih splošnih aktih niso v redu izpeljane vse 
rešitve in usklađene z ustavo in stališči družbenopolitičnih organizacij; 

3. glede samoupravne organiziranosti lahko navedem konkretne izredno 
težke in drastične primere: Po 14 urah razprave na Sodišču združenega dela 
v Mariboru se je pokazala tudi raven samoupravne organiziranosti in 
posebej, na žalost, neustrezno obnašanje nekaterih strokovnih delavcev železnic. 
Sodišče je v tem primeru moralo ugotoviti, da se je delavski svet spremenil 
v glasovalni stroj, in sicer po navodilih iz Ljubljane. Sodišče je obenem moralo 
ugotoviti, da se manipulira z delavci. Zato je sodišče moralo zaključiti, da po- 
trjevanje nekih sklep»v, ki so protizakoniti in protiustavni, v bistvu ne pomeni 
nič drugega kot ignoriranje ustavnega, zakonitega in še posebej samoupravnega 
urejanja medsebojnih razmerij delavcev v temeljnih organizacijah združenega 
dela. Kljub takim sodno neizpodbitno ugotovljenim -dejstvom na I. in II. 
stopnji nekateri še vedno menijo, da v teh zadevah sodišča nimajo prav in da 
teh odločb ni treba izvajati. Moram povedati, da ne gre za železničarje, gre 
za posamezne ljudi v vodstvu železnic, ki ne želijo spoštovati naše samouprav- 
ne zakonodaje v smeri, za katero smo se opredelili v naši novi ustavi. Gre torej 
samo za to. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Potem lahko zaključim razpravo. 

Kot je bilo že navedeno v razpravi in odgovoru tovariša Kastelica, smo do- 
bili od železniških TOZD, to je od Sekcije za vzdrževanje proge Pula, Prometne 
sekcije Ljubljana, Sekcije za vzdrževanje prog Nova Gorica, Prometne sekcije 
Maribor, pripombe k poročilu, ki so v glavnem take, kot je o tem že govoril 
tovariš Willewaldt. Menim, da poročilo ne obravnava samo problemov železni- 
ških organizacij združenega dela oziroma železniške problematike, ampak tudi 
druge organizacije združenega dela. Izgleda, da so le železničarji tako reagirali. 
Odgovor je tak, kot ga je posredoval tovariš Kastelic. 

Menim, da ne bi smeli usmeriti razprave samo na to poročilo oziroma le 
na del, ki se nanaša na železničarje, ampak da je treba na razvoj in delo samo- 
upravnih sodišč in pravobranilcev samoupravljanja gledati s tistih vidikov, ki 
so bili navedeni v uvodnih besedah. Združeno delo mora uporabljati ustanovo 
pravobranilcev samoupravljanja kot sredstvo za razvoj samoupravljanja. 

Kot smo se načelno dogovorili v začetku, se bo sestala delovna skupina in 
pregledala osnutek stališč in ugotovitev, ki je bil predložen. Ce so stališča in 
ugotovitve v skladu z razpravo, jih bo predložila v sklepanje zboru. Zato pre- 
kinjam razpravo o tej točki dnevnega reda, kolikor ne namerava še kdo razprav- 
ljati? Ugotavljam, da nihče ne namerava razpravljati. Prekinjam to točko dnev- 
nega reda. K sklepanju bomo prešli, ko bo delovna skupina predložila zboru do- 
končni predlog stališč. 

Prosim, da gredo člani delovne skupine našega zbora v sobo 110, kjer se 
bodo našli s člani delovne skupine iz ostalih zborov. S tem zaključujem razpravo 
o 3. in 4. točki dnevnega reda. 

Prehajamo na 5. t o č k o dnevnega r e d a , to je na predlog za izdajo 
zakona o javnem pravobranilstvu, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Evo Naglic, čla- 
nico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za pravosodje, organizacijo upra- 
ve in proračun. Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona so obravnavali: Odbor za 
družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje, Komisija za narodnosti in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. Poročila ste prejeli. Pripombe 
so poslali: Republiško javno pravobranilstvo, Mestno pravobranilstvo Ljublja- 
na, Komite občinske konference ZKS Ljubljana-Center, Samoupravna stano- 
vanjska skupnost Ljubljana, Skupščina občine Domžale, Skupščina občine 
Laško, skupina delegatov za gospodarsko področje 22. okoliša, skupina delegatov 
z gospodarskega področja 2. okoliša, skupina delegatov za gospodarsko področje 
14. okoliša in skupina delegatov za kmetijsko področje 3. okoliša. 

Ali želi kdo izmed predstavnikov komisij in drugih teles ter predlagatelja 
še kaj ustno dodati k poročilom? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Ali ne želi nihče razpravljati? (Ne.) Lahko zaključim razpravo? Zaključujem 
razpravo. Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

Predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilstvu, z osnutkom zakona, 
se sprejme. 

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

teles in ostalih gradiv ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Zaključujem 5. točko in prehajam na 6. točko dnevnega reda, to 
je na obravnavo predloga za izdajo zakona o rednih sodiščih, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je določil tovarišico Evo Naglič, članico Izvršnega 
sveta in republiško sekretarko za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Z dopisom z dne 
8. 3. 1976 ste prejeli tudi delovni osnutek zakona. Predlog za izdajo zakona so 
obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje, Ko- 
misija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. Pri- 
pombe k predlogu za izdajo zakona so poslali: Skupščina občine Domžale, Skup- 
ščina občine Črnomelj, skupina delegatov za gospodarsko področje 22. okoliša, 
Skupščina občine Ormož, skupina delegatov za gospodarsko področje 14. oko- 
liša in za kmetijsko področje 3. okoliša. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima delegat Ciril Grilj, 24. 
okoliš — Kamnik, gospodarsko področje! 

Ciril Grilj: Na sestanku skupine delegatov, ki delegira delegate v ta 
zbor, so imeli delegati k predlogu za izdajo zakona o rednih sodiščih naslednje 
mnenje; 

1. Kriterije za določitev sedežev za območja posameznih temeljnih sodišč 
in oddelkov bi bilo potrebno izdelati na osnovi temeljnih analiz dosedanjega 
stanja in potreb na območju posameznih občin. Izoblikovane kriterije, ki naj 
upoštevajo racionalnost, učinkovitost in načelo približevanja sodišča občanom, 
je potrebno dosledno uveljaviti. 
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2. Ker smo v ljubljanski regiji z ustanovitvijo skupnega sodišča združene- 
ga dela, ki je prevzelo del nalog rednih sodišč, z dodatnimi sredstvi zagotovili 
nove prostore in denar za delo tega sodišča, menimo, da bi morali organizacijo 
in kadrovsko zasedbo temeljnih sodišč in njihovih oddelkov postaviti tako, da 
ne bo zahtevala gradnje oziroma nakupa novih prostorov. Predlagatelj osnutka 
zakona naj bi nakazal tudi praktične rešitve prostorskih vprašanj in potrebnih 
sredstev za delovanje sodišč, ki jih zahteva posamezna variantna rešitev. Na 
ta način bi se potem lažje odločali o variantnih predlogih. Po prvih ocenah 
menimo, da bi v ljubljanski regiji z enim temeljnim sodiščem in z močnejšo ka- 
drovsko zasedbo oddelkov v občinah lahko zadostili zahtevam po racionalnosti 
in učinkovitosti rednih sodišč. V nasprotnem primeru naj bi se število temelj- 
nih sodišč povečalo, zato da bi se pokrivala z območji sedanjih občinskih so- 
dišč. 

Po mnenju skupine delegatov je treba združevati v centre predvsem upra- 
vo, računovodstva in drugo administracijo, sodniki pa naj delajo čim bliže 
bazi in občanu. V tem smislu razumemo vlogo oddelkov temeljnega sodišča v 
občinah. 

Skupina podpira predlog osnovnega besedila 6. točke 28. člena tez zakona, 
seveda brez variante. Kolikor predlog navedenega člena tez zakona brez variante 
ne bo sprejet, skupini predlagata, da se ustanovi temeljno sodišče v Kamniku z 
obrazložitvijo, da temeljna sodišča približamo občanom in organizacijam zdru- 
ženega dela. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima dele- 
gat Jože Petrič, gospodarsko področje, 17. okoliš! 

Jože Petrič: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 17. oko- 
liša s področja gospodarstva s sedežem v Novem mestu ima k delovnim tezam 
zakona o rednih sodiščih naslednje pripombe: 

Predlagamo, da se v 21. členu prvi odstavek spremeni tako, da se bo glasil: 
»Temeljno sodišče se ustanovi praviloma za območje ene ali tudi več občin«, in 
ne dveh oziroma več občin, kot je v tezah napisano. Občina je namreč najvišja 
organizirana družbenopolitična in samoupravna skupnost na določenem območ- 
ju, v katero se stekajo vse ostale prvostopenjske pristojnosti in ima tudi vse 
ostale institucije družbenopolitičnega in družbenoekonomskega značaja. Zato 
bi bilo v skladu s sistemom, da ima občina tudi temeljno sodišče, če je le možno, 
da bi se v okviru ene občine zadovoljivo opravljale funkcije tega sodišča. To 
pa bi lahko dosegli z minimalno sistematizacijo, npr. štiri do pet sodnikov, in 
bi sodniki učinkovito opravljali svoje naloge, predvsem glede načel, ki so pou- 
darjena v obrazložitvi delovnih tez, to je glede približevanja sodišč občanom ob 
upoštevanju predvidenega obsega dela zaradi prenosa stvarne pristojnosti na 
temeljna sodišča in drugega. Tako načelno stališče izhaja tudi iz smotrnosti, 
ker je koncentracija nekaterih zadev, kot so preiskava, mladinsko in gospodar- 
sko sojenje, predvidena samo pri nekaterih temeljnih sodiščih za območje več 
temeljnih sodišč. 

K 28. členu imamo naslednje pripombe: Mreža in število temeljnih sodišč 
za dolenjsko in spodnjeposavsko regijo ni ustrezna, medtem ko o ustreznosti 
mreže v ostalih regijah nismo zavzeli stališča. Menimo, da ustrezajo pogojem za 
opravljanje nalog s področja temeljnih sodišč z ožjo stvarno pristojnostjo, 
kakor jo predvidevajo teze, praviloma vsa sedaj v Okrožju delujoča občinska 
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sodišča. Zavzeli smo se, da se ustanovijo temeljna sodišča s sedežem v Brežicah 
za občino Brežice, v Črnomlju za občini Črnomelj in Metlika, v Krškem za ob- 
čini Krško in Sevnica, v Novem mestu za občino Novo mesto in v Trebnjem za 
občino Trebnje. Vsa ta sodišča naj bi imela najmanj 4—5 sodnikov, kar po našem 
mnenju zagotavlja, da bodo sodne funkcije izvršene strokovno in kvalitetno. To 
tudi terja načelo, ki je predvideno v ustavi, da se sodišča približajo občanom. 
Dosedanje delo sodišč s približno takim številom sodnikov je pokazalo boljšo 
učinkovitost in kvaliteto kot pri sorazmerno velikih sodiščih. Zoževanje sedanje 
mreže sodišč bi vplivalo na to, da bi se umaknil pravni kader iz manjših sodišč, 
ki pa so vendar dovolj pomembna za širšo okolico. To bi tudi pomenilo zmanj- 
ševanje udejstvovanja sodnikov v raznih družbenopolitičnih organizacijah, sa- 
moupravnih interesnih skupnostih in podobnem. 

K 29. členu imamo naslednje pripombe: Nujno je, da se v določilu 29. člena 
tez predvidi tudi višje sodišče v Novem mestu, in to za območje temeljnih 
sodišč v Brežicah, Črnomlju, Krškem, Novem mestu in Trebnjem. Novemu 
mestu je v smernicah in v resoluciji o dolgoročnem razvoju Socialistične repu- 
blike Slovenije namenjena vloga enega večjih regionalnih centrov v Socialistični 
republiki Sloveniji. Taka njegova vloga se oblikuje tudi že v sedanjem razvoju. 

Na Novo mesto se, poleg ožje Dolenjske, že po dosedanji tradiciji, geograf- 
ski legi, prometnih zvezah in po razvoju gospodarstva navezuje tudi brežiško 
in krško-sevniško območje. Ne bi bilo prav, če Novo mesto s takim obsegom 
regije, predvidenim številom prebivalstva te regije, z razvojem mesta in seveda 
tudi s predvidenim precejšnjim družbenim proizvodom ter z ostalimi družbenimi 
službami in institucijami ne bi imelo tudi višjega sodišča. To tembolj, ker za- 
hteva že omenjena resolucija razvoj regionalnih urbanih središč ter ustrezen 
razvoj družbenih služb in institucij, javne uprave in sodstva v teh sodiščih. 

Višje sodišče bi imelo 7 sodnikov, kar je dovolj velik sodni aparat. S tem 
bi bila dana večja možnost za strokovno pomoč občinskim sodiščem, mladim 
pravnikom, ki so na sodni praksi, in drugim pravnim in fizičnim osebam. Večja 
koncentracija pravnega kadra je v Novem mestu potrebna. Logično bi bilo, 
kolikor bi bile zainteresirane posavske občine, da bi bil tudi sedež gospodar- 
skega sodišča I. stopnje v Novem mestu. 

Temu ustrezno bi bilo potrebno upoštevati tudi spremembe v predlogu za- 
kona o javnem tožilstvu in v drugih aktih, ki urejajo to področje. O teh in o 
drugih vprašanjih so bila zavzeta v delegaciji podobna stališča kot na medobčin- 
skem posvetu, ki ga je sklicala Socialistična zveza delovnega ljudstva, zato 
bomo stališča poslali v pismeni obliki. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvaila lepa! Besedo ima delegat Andrej 
Oman, gospodarsko področje, 23. okoliš, — Koper! 

Andrej Oman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov z gospodarskega področja 23. okoliša za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije sta na skupni seji 29. marca 1976 obravnavali gradivo 
za 28. sejo zbora. 

Pri obravnavi predloga za izdajo zakona o rednih sodiščih sta skupini za- 
vzeli naslednja stališča: 

1. V zvezi z dilemo, ah naj se v novem pravosodnem sistemu še ohranijo 
kot posebna okrožna gospodarska sodišča ali naj se ta sodišča ukinejo, sta 
bili skupini mnenja, da je to vprašanje še premalo razčiščeno. Zato delegati 
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menijo, da naj se v nadaljnji razpravi o predlogu za izdajo zakona enakopravno 
obravnavata obe varianti in upoštevajo vsi razlogi, tako tisti, ki so v prid odpra- 
vi okrožnih gospodarskih sodišč, kot tudi tisti, ki narekujejo potrebo, da tudi 
v novem pravosodnem sistemu ohranimo okrožna gospodarska sodišča kot spe- 
cializirana sodišča. 

2. Ena izmed intencij nove pravosodne ureditve je tudi, da se sodstvo pri- 
bliža delovnim ljudem. Obenem pa potrebe po specializaciji temeljnih sodišč 
narekujejo združevanje in s tem v zvezi ukinjanje manjših, sedanjih občinskih 
sodišč. Naša skupina je pri tem mnenja, da je treba posvetiti posebno pozornost 
bodoči mreži temeljnih sodišč. V nobenem primeru ne bi smeli zaradi interesa 
specializacije, razen v res izjemnih primerih, ukinjati sedaj obstoječih sodišč, 
ker bi s tem prizadejali omenjeno načelo približevanja sodstva delovnim 
ljudem. 

3. Glede na predvideno organizacijo temeljnih sodišč ter uvajanje specia- 
lizacije in oddelkov temeljnih sodišč ter večje pristojnosti temeljnih sodišč se 
postavlja vprašanje, kako v bodočem sistemu urediti financiranje. Zato so naši 
delegati mnenja, da je treba v nadaljnjih razpravah posvetiti vprašanju finan- 
ciranja sodišč posebno pozornost. 

4. Naši delegati predlagajo, da naj Skupščina SR Slovenije priporoči vsem 
družbenopolitičnim organizacijam, da se vključijo v razpravo o novi ureditvi 
pravosodnega sistema in da prispevajo k reševanju odprtih vprašanj in dilem. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima Stanko Jelenčič, 
delegat 18. okoliša — Črnomelj, gospodarsko področje! 

Stanko Jelenčič: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva občin Črnomelj in Metlika, 
skupina delegatov za Zbor občin ter skupina delegatov za Zbor združenega 
dela s področja kulture in prosvete s sedežem v Črnomlju so na seji 26. marca 
1976 obravnavale gradivo za 28. sejo obeh zborov Skupščine SR Slovenije ter 
v zvezi s predlogom za izdajo zakona o rednih sodiščih sprejele naslednje 
stališče: 

V občini Črnomelj je bila organizirana javna razprava o idej no-političnih 
izhodiščih za ustavno preobrazbo pravosodnega sistema, o tezah za preobrazbo 
pravosodnega sistema in končno o predlogih za izdajo zakonov o rednih sodiščih, 
samoupravnih sodiščih, javnem tožilstvu in javnem pravobranilstvu, vključno 
s predloženimi tezami za te predpise. 

O tem je razpravljal Izvršni odbor Občinske konference SZDL Črnomelj 
v razširjeni sestavi, s predstavniki vseh ostalih družbenopolitičnih organizacij 
in občinske skupščine, ter Skupščina občine Črnomelj na seji Zbora združenega 
dela, Zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zbora. 

V tej razpravi so se izoblikovala stališča, da so idejno-politična izhodišča 
za ustavno preobrazbo in teze za opredelitev pravosodnega sistema v SR Slove- 
niji ustrezna podlaga za izdelavo omenjenih zakonov, ki bodo urejali pravosodje 
v SR Sloveniji v skladu z novo ustavno ureditvijo. Zato vsi dejavniki v ob- 
čini Črnomelj podpirajo v predloženih dokumentih nakazano opredelitev pravo- 
sodnega sistema. 

Kar zadeva osnutek zakona o rednih sodiščih, dejavniki v občini Črnomelj 
podpirajo takšno organizacijo sodstva, ki bi zagotavljala večjo učinkovitost, 
ob tem pa tudi z ustavo opredeljeno vedno večje približevanje sodstva občanom, 
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delovnim ljudem in organizacijam, da bi se jim s tem omogočilo čim uspešnejše 
sodno varstvo. 

Zal pa to temeljno načelo, na katerem bi morale temeljiti tudi konketne 
rešitve glede mreže sodišč v SR Sloveniji, v osnutku zakona ni dosledno izpelja- 
no za območje Bele krajine. Osnutek namreč v 28. tezi predvideva, da bi bil 
za območje občin Črnomelj in Metlika, ki ga pokriva sedanje Občinsko sodišče 
Črnomelj, ustanovljen le oddelek temeljnega sodišča Novo mesto. Ce bi bila 
sprejeta ta rešitev, potem to dejansko ne pomeni nobenega približevanja sod- 
stva občanom in organizacijam, pač pa se, nasprotno, celo zelo oddaljuje od njih. 

Prenos vseh senatnih zadev s sedanjega občinskega sodišča na temeljno so- 
dišče v Novem mestu pomeni v bistvu že samo po sebi dejansko oddaljevanje 
sodstva od delovnih ljudi in občanov. To toliko bolj, ko gre vendar za prenos 
reševanja teh zadev v center, ki je od sedanjega sedeža osnovnega sodišča od- 
daljen za okoli 50 km, od obrobnih krajev območja občinskega sodišča do kraja, 
kjer bi se te zadeve v bodoče reševale, pa tudi 100 km. Ob tej ugotovitvi nikakor 
ni mogoče mimo dejstva, da ima velik del Bele krajine, predvsem pa oddaljeni 
obrobni kraji, izredno slabe prometne zveze,-za katere tudi v bližnji prihodnosti 
ni pričakovati, da se bodo izboljšale. Te so namreč za več krajev takšne, da 
občanom nikakor ne omogočajo v enem dnevu odhoda in povratka na sedež 
novega sodišča, zaradi česar bi bil občan v bistveno slabšem položaju kot sedaj. 
Da imajo tako delovni ljudje, občani in družba v celoti še znatno večje stroške, 
ni pdtrebno posebej poudarjati. 

Ob upoštevanju pristojnosti bodočih temeljnih sodišč bi bil predvideni 
obseg dela samostojnega občinskega sodišča Črnomelj, če bi prevzel funkcijo te- 
meljnega sodišča, tolikšen, da bi se njegov obstoj upravičil tudi s te plati. Ze 
ugotovitve v obrazložitvi k osnutku zakona predvidevajo, da bi se z novo pristoj- 
nostjo obseg dela povečal v tolikšni meri, da bi bilo na temeljnem sodišču Črno- 
melj zaposlenih 5 sodnikov. S tem pa bi bili dani vsi pogoji za učnkovito oprav- 
ljanje nalog ter bi bilo možno doseči tudi delno specializacijo na posameznem 
pravnem področju. 

Ne glede na obseg dela pri določitvi mreže temeljnih sodišč ne smemo pre- 
zreti tudi specifičnosti posameznih območij, kakor to v ostalem z vso upravi- 
čenostjo poudarja tudi obrazložitev k predloženemu osnutku zakona. Vendar 
pa takšno stališče ni dobilo ustrezne rešitve v 28. tezi osnutka zakona, vsaj 
kar zadeva Belo krajino. Ce so specifičnosti: oddaljenost, zaokroženost širšega 
območja, konfiguracija terena in drugo, potem so le-te prav gotovo dane v 
primeru Bele krajine. ^ 

Po mnenju delegatov bi pomenila ukinitev sodišča v Črnomlju tudi 
kadrovsko osiromašitev Bele krajine, ki je v velikem deficitu, ne samo s prav- 
nimi kadri, pač pa z domala vsemi profili visokošolskega kadra. Zoževanje se- 
danje mreže sodišč bi vplivalo na odtegovanje pravnega kadra iz občine, kar 
bi imelo glede na sedanjo neustrezno kadrovsko strukturo negativne posledice 
za nadaljnji razvoj občine. 

Bistveno bi bila prizadeta tudi pravna pomoč občanom, glede na to da 
v Črnomlju ni nobenega odvetnika ter tako opravlja sodišče tudi nenadomest- 
ljivo poslanstvo pri pravni pomoči delovnim ljudem in občanom, kot tudi 
organizacijam združenega dela, za kar bi bili bistveno prikrajšani z ukinitvijo 
samostojnega sodišča in z zmanjšanjem števila sodnikov. 

Skupščina meni, da je podan tudi zgodovinski moment, ki opravičuje in 
narekuje nadaljnji obstoj samostojnega sodišča v Črnomlju, saj je imela Bela 



188 Zbor združenega dela 

krajina že ves čas stare in nove Jugoslavije kot tudi za časa Avstrije samo- 
stojno sodno oblast. 

Vsi ti in še drugi razlogi, ki jih je navedel Izvršni odbor občinske konference 
SZDL> vsi trije zbori občinske skupščine in tudi končna ocena družbenopoli- 
tične skupnosti ter delegatske baze, dokazujejo, da je sedanje občinsko sodišče 
v Črnomlju sposobno izvrševati sodno funkcijo tudi s predvideno pristojnostjo, 
torej funkcijo temeljnega sodišča. Zato vse tri delegacije soglasno predlagajo 
nujno spremembo 28. teze osnutka zakona o rednih sodiščih ter drugih tez, 
vezanih na to spremembo, v tem smislu, da se za področje Bele krajine, to- je 
za občini Črnomelj in Metlika, ustanovi temeljno sodišče Črnomelj. Hvala lepa. 

Piedsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima delegat Rudi 
Dobčnik, 22. okoliš — Trbovlje, gospodarsko področje. 

Rudi Dobčnik: Skupina delegatov za Zbor združenega dela za pod- 
ločje gospodarstva 22. okoliša, s sedežem v Trbovljah, je na svojem sestanku 
dne 26. 3. 1976 obravnavala predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih, predlog 
za izdajo zakona o javnem pravobranilstvu z osnutkom zakona in predlog za 
izdajo zakona o samoupravnih sodiščih. 

V zvezi z navedenimi gradivi skupina delegatov posreduje Zboru zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije naslednje predloge in stališča, ki so bila 
sprejeta tudi na regijskem posvetu in tako medsebojno dogovorjena in uskla- 
đena : 

K 2. tezi zakona o rednih sodiščih: Zavzemamo se za variantno rešitev, 
torej za ohranitev gospodarskih sodišč kot temeljnih specializiranih sodišč. S 
tem bo mogoče dosledneje izpeljati načelo specializacije sodnikov, kar je po- 
membno zato, ker se področje dela teh sodišč bistveno razlikuje od področja 
dela rednih sodišč. Tudi ostale republike so se opredelile za gospodarska so- 
dišča. Sedanja okrožna gospodarska sodišča rešujejo več kot 60 % medrepu- 
bliških sporov, zato bi v poslovanju sodišč lahko prihajalo do nesporazumov, če 
samo naša republika ne bi imela negospodarskih sodišč. Isto velja za poslo- 
vanje s tujino. 

Teza 5: Predlagane rešitve lahko zaradi sporov pred Ustavnim sodiščem 
povzročijo množično prekinjanje sodnih postopkov. To vprašanje zahteva po- 
novno proučitev in omejitev primerov, ko bo sodni postopek prekinjen zaradi 
ustavnega spora. 

Teza 28, točka 14: Odločno se zavzemamo za predlog, da se v Trbovljah za 
področje vseh treh zasavskih občin ustanovi temeljno sodišče, s tem da varianta 
v osnutku zakona odpade. Za tako rešitev je cela vrsta tehtnih razlogov: Zasavje 
je zaokrožena geografska celota s specifično konfiguracijo terena in od Ljub- 
ljane precej oddaljeno. Temeljno sodišče je potrebno približati delovnim lju- 
dem in občanom in olajšati uveljavljanje njihovih pravic pred sodiščem, s tem 
bodo manjše tudi izgube delovnih dni. Sedanja sodišča dobro poslujejo in 
ekspeditivno rešujejo zadeve. Za delo sodišča so zagotovljeni prostori, zado- 
voljivo se rešuje tudi vprašanje stanovanj za delavce sodišča. V perspektivi 
bo mogoče rešiti tudi sedanje kadrovske težave. Dosedanja praksa je pokazala, 
da je največ težav pri delu večjih sodišč. Prav sedanja občinska sodišča v 
Ljubljani imajo ogromne zaostanke. Zato ne bi bilo smiselno, da se ta sodišča 
še povečujejo. To bi povzročilo tudi nove prostorske, stanovanjske in kadrovske 
težave. Temeljno sodišče v zasavski regiji bo omogočilo tesnejše sodelovanje 
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z občinami in družbenopolitičnimi organizacijami. Ustanavljanje temeljnih 
sodišč v velikih centrih bi povzročilo novo odtekanje pravniških kadrov iz že 
sedaj po teh kadrih siromašnih manjših centrov. 

Teza 33: Pristojnost temeljnih sodišč za vodenje preiskav zoper storilce 
kaznivih dejanj in kazenskih prestopkov zoper mladoletnike ni nujno urediti. 
Zavzemamo se za rešitev, naj obravnavanje mladoletnikov ostane v pristoj- 
nosti temeljnega sodišča v Trbovljah. V vseh drugih temeljnih sodiščih se 
rešuje toliko mladoletniških zadev, da je mogoča vsaj delna specializacija sod- 
nikov. V Trbovljah je obravnavanih letno okoli 50 mladoletnih storilcev kaznivih 
dejanj, s predvidenim povečanjem stvarne pristojnosti pa bo njihovo število 
še precej večje. Pomemben razlog za obravnavanje mladoletniških zadev pri 
vseh ali vsaj pri večini temeljnih sodišč je v zagotovitvi tesnejših stikov med 
sodnikom za mladoletnike in mladoletnikom, ki mu je bil izrečen vzgojni 
ukrep, saj mladoletniški spis še daleč ni končan z izrekom vzgojnega ukrepa. 
Ti spisi pa bodo znatno ovirani, če bo sodnik daleč od mladoletnika. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima delegat Ivan Uršič, gospo- 
darsko področje, 6. okoliš — Nova Gorica in Ajdovščina! 

Ivan Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
svoji seji je delegacija Zbora združenega dela za gospodarsko področje 6. okoliša, 
občin Nova Gorica in Ajdovščina, obravnavala poročilo in predlog, ki so ga 
oblikovali na posebnem posvetu sodni delavci regije. Na tem posvetu so sode- 
lovali predstavniki družbenopolitičnih organizacij občin Ajdovščina, Idrija, 
Tolmin in Nova Gorica ter predstavniki občinskih skupščin oziroma njihovi 
predsedniki. Na podlagi razlage in razprave o predlaganih zakonih o re- 
organizaciji sodstva se je delegacija strinjala s predlogom pravosodnih delavcev, 
in sicer: 

1. Gospodarska sodišča kot specialna sodišča naj se odpravijo. 
2. Višja sodišča naj bodo v 8 regijah, torej tudi v Novi Gorici, Kranju, 

Murski Soboti in Novem mestu, in ne kot je predlagano, samo v Ljubljani, 
Celju, Mariboru in Kopru. 

3. Temeljna sodišča naj bodo v naši regiji v Novi Gorici, Tolminu, Idriji in 
Ajdovščini. Pri tem naj bi bilo sodišče v Novi Gorici popolno. To sodišče naj 
bi bilo tudi stvarno pristojno za sojenje vseh gospodarskih zadev, medtem ko 
naj ostala 3 sodišča ne bi sodila v gospodarskih zadevah, pač pa bi bila stvarno 
pristojna za vse kazenske, pravdne in nepravdne zadeve, kjer sodi sodnik 
in tudi senat na prvi stopnji. 

4. Menimo, da bi morala biti temeljna sodišča, ki naj bi bila na sedežu 
sedanjih rednih okrožnih sodišč, popolna temeljna sodišča, ki bi bila stvarno 
pristojna tudi za sojenje posameznih gospodarskih zadev, kakor tudi za tiste 
kazenske zadeve, ki naj bi po tezah prešle na višja sodišča kot prvostopenjska 
sodišča. Potemtakem bi bila pristojna za reševanje gospodarskih zadev na prvi 
stopnji tudi temeljna sodišča v Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici in No- 
vem mestu. Temu ustrezno bi bilo potrebno spremeniti določilo v členih 33, 
34 in 37. Morda bi bilo tudi primerno, da bi se uzakonilo tristopenjsko sodišče 
za sojenje težjih kazenskih in tudi civilnih zadev, kar bi bilo v skladu s poeno- 
tenjem sodstva v republiki. 



190 Zbor združenega dela 

5. Višja sodišča naj bi bila samo apelacijska sodišča in naj bi obravnavala 
vse kazenske zadeve le na drugi stopnji. Odpadla pa bi s tem njihova stvarna 
pristojnost za obravnavanje na prvi stopnji v kazenskih zadevah, kjer je pred- 
videna kazen nad 10 let strogega zapora, kakor to določajo sedanje teze. 

6. V tezah ni rešeno vprašanje glede stvarne pristojnosti sodišč, ko naj 
obravnavajo zadeve, ki spadajo po posameznih zakonih v pristojnost rednih 
sodišč. Tak primer je zakon o tisku in dr. 

7. Ugotavljamo, da v tezah zakona o samoupravnih sodiščih manjkajo do- 
ločbe o pritožbeni instanci, kadar gre za pritožbo zoper odločbe poravnalnih 
svetov, ki so možne v smislu člena 25 in v zvezi s členom 22 osnutka zakona, 
ki določata, da se lahko stranke sporazumejo, da poravnalni sveti delujejo 
tudi kot arbitraže, ki lahko tudi izdajo odločbe. 

8. Glede tez zakona o javnem pravobranilstvu menimo, da ni urejeno vpra- 
šanje zastopanja krajevnih skupnosti in občin v primeru, ko pride do kolizije 
med njimi v isti pravdi. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišica Milka Gyofi, Lendava, 15. 
okoliš. 

Milka Gyofi: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sklepi 
in stališča, sprejeta na seji skupine delegatov za Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije v Lendavi: 

Na svoji seji dne 23. 3. 1976 je skupina delegatov za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije v Lendavi obravnavala delovne teze zakona o rednih 
sodiščih, zakona o samoupravnih sodiščih, zakona o javnem tožilstvu in zakona 
o javnem pravobranilstvu. 

K predlogu za izdajo zakona o rednih sodiščih je skupna seja sprejela 
naslednja stališča: 

1. Skupina delegatov je mnenja, da bi funkcije rednih sodišč morala 
opravljati tudi gospodarska sodišča kot specializirana sodišča. Za to varianto 
se je odločila predvsem zaradi tega, ker razlogi, ki so navedeni v obrazložitvi 
predloga za izdajo zakona za ukinitev gospodarskih sodišč, niso dovolj pre- 
pričljivi. Gospodarska sodišča so se po dosedanji praksi uveljavila kot spe- 
cializirana sodišča, pred katerimi so postopki o gospodarskih zadevah tekli 
relativno hitro in bi zaradi tega ta sodišča morala ostati. 

2. Določila 18. člena niso v skladu z ustavo SR Slovenije. Ustava določa, 
da sta slovenski in madžarski jezik na območjih, kjer žive poleg pripadnikov 
slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, 
enakopravna. To pomeni, da sta v postopku oba jezika uradna jezika. Ni 
mogoče torej določiti, da se italijanski oziroma madžarski jezik na dvojezičnem 
območju uporablja le na zahtevo stranke. To tudi ni v skladu z določili občin- 
skih statutov v Lendavi in Murski Soboti. 

3. Temeljito je treba proučiti novo mrežo temeljnih sodišč. Vprašanje je, 
kako se bodo z reorganizacijo mreže sodišč reševali problemi, ki se bodo po- 
javih. Novi prostori, kadri in stanovanja bodo zahtevah velika dodatna finančna 
sredstva. Skupina delegatov je bila mnenja, da mora v Lendavi ostati temeljno 
sodišče. Lendava je občina na dvojezičnem območju in je na tukajšnjem 
sodišču dvojezično poslovanje bilo kolikor toliko dosledno izvajano. Ce v Len- 
davi ne bi bilo temeljnega sodišča, se dvojezičnost ne bi mogla primerno iz- 
vajati. 
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4. V 63. členu je treba predvideti, da dodatna sredstva za dvojezično po- 
slovanje zagotavlja republika. v 

• 5. Delegati niso sprejeli obrazložitve glede finančnih posledic za izvajanje 
zakona o rednih sodiščih. Predvsem ni dovolj navesti vsoto, za kolikor naj 
bi se povečale obveznosti občin za izvajanje zakona, temveč je finančne po- 
sledice treba podrobneje analizirati in jih tudi nakazati, ker drugače o tem 
vprašanju razprava ni mogoča. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovarišica Sonja Cvetanovič, 
gospodarsko področje, 7. okoliš! 

Sonja Cvetanovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! V imenu skupine delegatov občine Idrija za Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije dajem k predloženemu zakonu o rednih sodiščih naslednje 
pripombe in stališča: 

Na pobudo Medobčinskega sveta Socialistične zveze delovnega ljudstva 
severno primorskih občin Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin je bilo 
pred dnevi sklicano regijsko posvetovanje o ustavni preobrazbi pravosodja v 
naši republiki. Na tem posvetovanju je bilo med drugim sklenjeno, da je 
neustrezno določilo 21. teze, po kateri se temeljna sodišča ustanavljajo najmanj 
za dve ah več občin in da je zato potrebno v vseh navedenih štirih občinskih 
središčih ustanoviti lastna temeljna sodišča. Poleg splošnih razlogov, ki jih 
sicer poudarjajo tudi teze, niso pa potem dosledno ti razlogi uveljavljeni, in 
sicer da je potrebno pravosodje čim bolj približati delovnim ljudem in ob- 
čanom, s predlagano organizacijo pa se od tega oddaljujemo, meni naša skupina 
delegatov, da je še vrsta razlogov, ki narekujejo, da se v Idriji ustanovi te- 
meljno sodišče. Poglaviten razlog je neugodna geografska lega občine, ki je 
oddaljena od vseh drugih večjih sodišč. Delovni ljudje in občani bi bili močno 
obremenjeni, če bi morali iskati sodno varstvo v bolj oddaljenih centrih, 
s katerimi tudi ni ustreznih oziroma ugodnih prometnih zvez. Ne gre spre- 
gledati tudi zgodovinskega dejstva, da je Idrija imela prvega sodnika že leta 
1509, da na območju cele občine ni niti enega odvetnika, zaradi česar je samo 
v preteklem letu iskalo pravno pomoč pri občinskem sodišču 6780 občanov. 
Trenutno pomanjkanje sodniškega kadra pa bo v kratkem urejeno, saj je ob- 
čina štipendirala vrsto študentov Pravne fakultete in bo tako še v tem letu 
pridobila dva diplomirana pravnika s pravosodnim izpitom, v naslednjem letu 
pa še enega. 

Naša skupina delegatov tudi v celoti podpira sklep regijskega posveta, 
naj bo temeljno sodišče v Novi Gorici popolno sodišče, v tem smislu, da bo tudi 
stvarno pristojno za sojenje vseh gospodarskih zadev. To tudi pomeni, da ni 
več potrebno, da bi specializirana gospodarska sodišča delovala še naprej, med- 
tem ko bi ostala tri temeljna sodišča v regiji bila stvarno pristojna za vse ka- 
zenske, pravdne in nepravdne zadeve, o katerih sodi sodnik posameznik ah 
senat na I. stopnji. 

Podpiramo tudi stališče regijskega posveta, naj bi bilo v Novi Gorici usta- 
novljeno tudi višje sodišče, glede na to, da bo v regiji delovalo več temeljnih 
sodišč. To seveda pomeni, naj bi se takšna sodišča ustanovila tudi na pre- 
ostalih sedežih okrožnih sodišč, za katera teze tega sedaj ne predlagajo. Hvala 
lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim. Besedo 
ima tovariš Stanislav Bohinc, področje državnih organov, 4. okoliš — Maribor! 

Stanislav Bohinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina državnih organov, društev in družbenopolitičnih organizacij 
Maribor daje naslednje mnenje k predlogu za izdajo zakona o rednh sodiščih 
z delovnimi tezami: 

Mislimo, da je težišče preobrazbe sodstva predvsem v širitvi in krepitvi 
samoupravnega sodstva. Samoupravno sodstvo odslej naprej ne bo predstav- 
ljalo samo sodišč združenega dela, ampak številne druge oblike samoupravnega 
sodstva. Kljub temu pa bo preobrazba zahtevala tudi redna sodišča. Novost 
je tudi v tem, da je za zakonodajo o organizaciji sodišč pristojna republika. 
Imamo še posredno zvezni temeljni zakon o sodiščih splošne pristojnosti in k 
temu seveda še republiškega. Ker bo vsaka republika izdala svoje zakone, 
bodo nastali problemi, ki že sedaj kažejo na potrebo medrepubliškega dogo- 
varjanja, in to tembolj, ker je vsa procesna zakonodaja ostala v federaciji, 
na drugi strani pa materialna zakonodaja, na primer kazenski zakon, spada 
deloma v pristojnost federacije in deloma v pristojnost republike. 

Pred nami je na osnovi ustave pripravljen predlog za izdajo zakona o 
rednih sodiščih z delovnimi tezami, ki jih je 120. Opozoril bi na nekaj vprašanj, 
ki so se pojavila na dosedanjih sestankih v okviru Socialistične zveze oziroma 
na sestankih z delegati. 

Znano je, da je trenutno redno sodstvo organizirano glede na stopnje 
sodišč tako, da poznamo občinska sodišča, ki jih je v Sloveniji 42, okrožna 
sodišča, ki jih je 8 in Vrhovno sodišče SR Slovenije. Poleg tega pa obstajajo 
tudi štiri posebna okrožna gospodarska sodišča. Po drugi tezi naj bi funkcijo 
rednih sodišč opravljala temeljna sodišča, višja sodišča in Vrhovno sodišče Slo- 
venije. V Sloveniji naj bi bilo 15 temeljnih sodišč, nekatera z zunanjimi oddelki, 
ki jih doslej nismo poznali, in 4 višja sodišča. V varianti te teze so predvidena 
gospodarska sodišča kot samostojna specializirana sodišča. Ta teza torej zajema 
dilemo, kaj naj bo poslej z gospodarskimi sodišči, ali naj ostanejo samostojna 
specializirana sodišča ali naj bodo predvidena tako, kot se glasi primarna 
varianta, to je, da pridejo v sestav temeljnih sodišč. V dosedanjih debatah 
smo slišali nasprotujoča si stališča. Vtis je bil, da je bilo več stališč za to, 
da gospodarska sodišča ostanejo kot samostojna specializirana sodišča. 

Obrazložitev tez utemeljuje njihovo vključitev med temeljna sodišča s tem, 
da se tudi sicer predvideva prenos prvostopenjske pristojnosti z dosedanjih 
okrožnih sodišč na bodoča temeljna sodišča, kakor tudi prenos pristojnosti 
gospodarskega sodišča na bodoča temeljna sodišča. 

Med razlogi za obstoj gospodarskega sodišča je bil med drugim tudi ta, 
da so nekatere republike v svojih novih zakonih obdržale gospodarska so- 
dišča kot samostojna. 

V zvezi s 6. tezo bi opozoril na naslednje pripombe: 
Osnovna funkcija sodišča je sojenje. 2e prejšnja ustava, zlasti pa sedanja 

zvezna in republiška ustava sta sodiščem dali pomembno in doslej nekoliko 
podcenjevano funkcijo spremljanja in analiziranja družbenih odnosov in po- 
javov, ki so pomembni za uresničevanje sodne funkcije, in funkcijo dajanja 
predlogov za preprečevanje družbeno nevarnih pojavov, predlogov za utrje- 
vanje zakonitosti in odgovornosti ter socialistične morale. Ob tem opozarjamo, 
da je ta teza goli prepis ustavne določbe in da se je že ob izvajanju prejšnje 
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ustave pokazalo, da sam prepis ustavne določbe v organizacijski ali procesni 
zakon ne zadostuje. Da sedanje stanje ni zadovoljivo, da so sodišča precej za- 
prta vase, niso kriva ona sama. Formalno so razprave javne, vendar so dvorane 
prazne. Mislimo, da je treba že v organizacijskem in procesnem zakonu so- 
diščem dati zakonito podlago za to, da bodo šla ven s svojimi ugotovitvami 
iz kazenskih in drugih postopkov. Tu mislimo zlasti na obveščanje organizacij 
združenega dela, če se zadržim na kazenskem področju, o ugotovitvah sodišč 
glede tistih pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki so v organizacijah združenega 
dela omogočile pojav kriminala. 

Okrožno sodišče v Mariboru je začelo direktno uporabljati to ustavno 
določbo, čeprav bi bilo pravilneje, da imamo pred tem urejeno obveščanje 
delavske kontrole, če gre za takšne procese, ki zadevajo gospodarski kriminal. 
Imeli smo že primer, da se je delavska kontrola obravnave udeležila. Delavske 
kontrole in druge organe s sodbami in opozorili tudi obveščamo, kaj bi bilo 
potrebno ukreniti v preventivnem smislu. Tako bi morala biti že v organizacij- 
skem zakonu konkretno izpeljana ta ustavna določba, da bi spodbujala sodišča 
k večji aktivnosti v tej analitični in instruktivni dejavnosti. 

Največ sprememb zadeva stvarno pristojnost rednih sodišč in njihovo mrežo. 
Okrožna sodišča so bila doslej na kazenskem področju pristojna za sojenje tistih 
kaznivih dejanj, za katera je bila predvidena kazen do 5 let strogega zapora. 
Sedaj pa naj bi bila pristojna samo za najtežja kazniva dejanja, namreč za 
tista, za katera je predpisana kazen 10 let strogega zapora in več. Vsi drugi 
postopki naj bi prešli v reševanje na bodoča temeljna sodišča. To konkretno 
pomeni, da bi z Okrožnega sodišča v Mariboru, če vzamemo za osnovo leto 1975, 
od 360 prvostopenjskih kazenskih zadev prešlo na temeljna sodišča 300 zadev, 
od tega večina na bodoče temeljno sodišče v Mariboru. 

Na civilnem področju naj bi okrožno sodišče zgubilo vso prvostopenjsko 
pristojnost, to se pravi vse statusne zadeve: razveze in uveljavljanje očetovstva 
in tudi vse premoženjsko-pravne zadev. Teh zadev je na Okrožnem sodišču v 
Mariboru približno 600. S tem bi se tudi spremenila pristojnost Vrhovnega 
sodišča. Pritožbe zoper odločbe temeljnih sodišč bi reševala bodoča 4 višja 
sodišča, ne pa več Vrhovno sodišče Slovenije. 

Menimo, da je ta prenos v skladu z intencijo, da se sojenje približa občanom. 
Naši pomisleki gredo v to smer, da bi ta reorganizacija povzročila v nekaterih 
centrih silovito koncentracijo stvarne pristojnosti. Ne gre samo za to, da se 
te zadeve prenašajo z okrožnih sodišč na temeljna sodišča, gre tudi za to, da 
je predvideno za osem temeljnih sodišč, da naj bi opravljala celotno preiskavo 
za območje dosedanjega okrožnega sodišča. Taka temeljna sodišča naj bi bila 
v Mariboru, Ptuju in Slovenj Gradcu, v Ormožu in Bistrici pa naj bi bila tudi 
oddelka. 

Poleg tega naj bi temeljna sodišča na vsem območju sedanjega okrožja 
opravljala tudi gospodarsko sodstvo. Ta bi bila v Ljubljani, Mariboru, Kopru 
in Celju. Prevzela naj bi celotno gospodarsko sodstvo od sedanjih okrožnih 
gospodarskih sodišč. Bojimo se, da gre tu za preveliko koncentracijo stvarne 
pristojnosti v posameznih centrih in da to ni popolnoma v skladu z namenom, 
da se sojenje približa občanom. To na področju mladoletniškega sodstva po- 
meni, da bomo kontaktirali s socialnim skrbstvom v oddaljenosti 20 km. 
Zato se zavzemamo za to, da bi preiskave in mladoletniško sodstvo ostalo na 
vseh treh temeljnih sodiščih, to se pravi v Ptuju, Mariboru in Slovenj Gradcu. 
Pri tem ugotavljamo, čeprav gre tu bolj za organizacijske vidike, da naj bi imelo 
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temeljno sodišče v Mariboru 63 sodniških mest; sedaj jih ima zasedenih 25. Pri 
še tako dobrem namenu se zelo bojimo, da utegnemo priti čez tri leta v silovito 
stisko. Realno ni pričakovati, da bi iz Slovenj Gradca ali Ptuja za te pri- 
stojnosti dobili kakšnega sodnika, saj tudi tam predvidevajo povečanje sod- 
niških delovnih mest. V Slovenj Gradcu imamo celo 4 sodnike, potem pa naj 
bi jih bilo 11. Okrožno sodišče ne bo dalo kaj dosti sodnikov, pač pa gospo- 
darsko sodišče. Takšna koncentracija sodnikov bo povzročila v občini pomanj- 
kanje prostorov. Ne prenašamo stvari iz 3. nadstropja v 1. nadstropje, ampak 
tudi iz Ptuja, Slovenj Gradca in Bistrice in iz Ormoža. Treba bo zagotoviti 
poslovne prostore, kadre in tudi stanovanja za nove sodnike. Občinski vodstvi 
v Ormožu in Slovenski Bistrici sta izjavili, da želita imeti občini svoji temeljni 
sodišči. 

Koncentracija sodstva v središčih se opravičuje s potrebo po specializaciji. 
Ta brez dvoma obstaja, je pa vprašanje, kako daleč naj gremo z načelom 
specializacije. Ce hočemo specializacijo imeti, je treba zagotoviti stalnost sod- 
nika. Pri nas prevladuje mnenje, da bi mladoletniško sodstvo morali dopustiti 
Slovenj Gradcu in Ptuju. Specializacija in koncentracija sta obrazloženi tudi 
v 38. tezi. 

Kot povedano naj bi bila v Sloveniji 4 višja sodišča, ki bi v glavnem reševala 
pritožbe zoper odločbe bodočih temeljnih sodišč. Izjema je v 38. tezi glede 
pristojnosti višjega sodišča v Ljubljani. Njemu se naj prepusti odločanje v 
upravnih in upravno-računskih sporih za vso Slovenijo in odločanje na drugi 
stopnji o pritožbah zoper vse odločbe, ki jih bodo temeljna sodišča izrekla v 
gospodarskih zadevah. Mislimo, da v dosedanji diskusiji ni bilo niti enega disku- 
tanta, ki bi pozdravil 38. člen, ampak je bila velika kritika tega člena. Teze niso> 
dosledne. Ce prenašajo pristojnost Vrhovnega sodišča glede kazenskih in ci- 
vilnih zadev na 4 višja sodišča, potem ni nobenih razlogov, da se to ne naredi 
v teh primerih iz 38. člena, in to v obeh točkah. 

Odgovornost sodnikov: 2e od leta 1945 dalje, ko je stopil v veljavo temeljni 
zakon o sodiščih splošne pristojnosti, ugotavljamo, da manjka disciplinska od- 
govornost sodnika. Kot takrat je tudi v sedanjih tezah za razrešitev sodnika 
potrebno, da stori hujšo kršitev sodniške dolžnosti. Za kakšne drobne nered- 
nosti, ki se pojavljajo, pa ni nobene odgovornosti. In to napako prejšnjega za- 
kona ponavlja tudi sedanji zakon. 

Mislim, da je treba odgovornost urediti tudi za nerednosti. Ker je ni, 
nastane lahko situacija, ko je na razpolago samo še razrešitev sodnika s svojim 
formalnim postopkom pred republiško skupščino. To pa utegne povzročiti sod- 
niku težave pri novi zaposlitvi. Predlagamo, da na nek način, na primer s čast- 
nim sodiščem, uredimo odgovornost za rednost pri poslovanju. 

Nadalje je skupina delegatov 4. okoliša opredelila še naslednje razloge za 
organizacijsko samostojnost gospodarskega sodstva v Socialistični republiki Slo- 
veniji : 

Za specializacijo sta potrebna dva temeljna pogoja: zadostni obseg zadev 
na določenem pravnem področju in stalnost kadrov, ki rešujejo zadeve s tega 
področja. Zlasti drugi pogoj najbolj opravičuje organizacijsko samostojnost 
specializiranih sodišč. 

To je potrdila praksa, ki jo je očitno upošteval tudi slovenski ustavodajalec, 
ki se je opredelil za organizacijsko samostojnost specializiranega rednega sod- 
stva. Prvi odstavek 275. člena ustave SR Slovenije dobesedno pravi: »Redna 
sodišča se ustanavljajo z zakonom kot redna sodišča splošne pristojnosti in kot 
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specializirana redna sodišča.« V skladu z ustavo torej je, da v Sloveniji 
ostanejo gospodarska sodišča samostojna. 

V opravičilo' ukinitve organizacijsko samostojnega gospodarskega sod- 
stva se ni mogoče sklicevati na kakšna načela enotnosti rednega sodstva. Tako 
izvedeno načelo je v nasprotju z ustavo. Potrebno enotnost sodnega varstva 
zagotavlja Vrhovno sodišče SR Slovenije. 

Od večjega ali manjšega obsega dela gospodarskega sodstva pa ne bi 
smelo biti odvisno, ali bo to sodstvo obstajalo kot organizacijsko samostojno 
ali ne. To je lahko le argument za število sodišč, ali naj bodo tri sodišča ali 
celo samo dve z dislociranimi oddelki. 

Obseg dela gospodarskega sodstva se ne bo tako zmanjšal, kot se skuša 
prikazati. Da se bo število plačilnih nalogov zelo zmanjšalo in da se bo s tem 
v zvezi znatno zmanjšalo število izvršb, nima večjega pomena. Zaradi tega se 
bo obseg sodniškega dela le za malo zmanjšal, saj so večino poslov v zvezi s 
plačilnimi nalogi in sklepi opravljali strokovni in administrativni delavci. 

Pripad sporov se bo z razvojem samoupravnega sodstva nekoliko zmanjšal, 
vendar pa lahko pričakujemo, da bo reševanje velike večine tako imenovanih 
medrepubliških sporov, in teh je okoli 65%, še nadalje pred slovenskimi go- 
spodarskimi sodišči, ki so se uveljavila s svojo objektivnostjo. Zaradi večje 
zakonitosti, družbene discipline in novih pogojev gospodarjenja bo zelo ver- 
jetno prišlo do povečanja pripada jugoslovanskih zadev, sporov in stečajev. 
Novi zakoni o združenem delu pa bodo povečali tudi registrske zadeve. Glede na 
vse povedano ni mogoče govoriti, da se bo obseg dela gospodarskih sodišč 
zelo zmanjšal. V tej zvezi velja poudariti, da osnutek novega zakona o zdru- 
ženem delu predvideva v 33. členu, da se samo spori, ki nastajajo v družbeno- 
ekonomskih in drugih samoupravnih odnosih v organizacijah združenega dela 
in v drugih oblikah združevanja dela in sredstev, rešujejo obvezno s posredo- 
vanjem arbitraž, razsodišč, sodišč združenega dela in drugih samoupravnih 
sodišč. Samo za take spore je izključena pristojnost rednih sodišč. Teh sporov 
pa je bilo v času, ko so jih reševala še gospodarska sodišča, zelo malo. Zato 
se obseg dela gospodarskih sodišč ni prav nič zmanjšal, potem ko so reševanje 
teh sporov prevzela sodišča združenega dela. 

Čeprav spada urejanje sodstva po novi ustavi v pristojnost republike, 
pa ni mogoče prezreti določenega enotnega značaja gospodarskega sodstva, in to 
z gledišča blagovno-tržnega značaja sporov na enotnem jugoslovanskem trgu. 
Rešuje pa tudi druge zadeve, ki so v tem smislu prav tako pomembne, kot 
na primer prisilne obravnave v stečajih in registrske zadeve. 

Četudi torej ne bi bilo določbe ustave SR Slovenije, ki narekuje, da go- 
spodarsko sodstvo ostane organizacijsko samostojno, bi tak značaj tega sodstva 
zahteval, če je le mogoče, da je organizacija njegove prve stopnje usklađena med 
republikami oziroma pokrajinami. Znano je, da so oziroma da bodo samostojno 
organiziranost gospodarskega sodstva zadržale prav vse republike in pokra- 
jine. 

Ni treba spreminjati in reorganizirati tistega, kar je dobro in uspešno 
deluje. Gospodarsko sodstvo Slovenije je bilo v več kot 20 letih svojega ob- 
stoja in delovanja uspešno in učinkovito in je uspešno reševalo tudi najtežje 
naloge. Nalog, ki jih postavljajo teze, nihče ne zanika. Gospodarsko sodstvo 
Slovenije se zna dinamično prilagajati potrebam našega družbenega razvoja 
in vedno upošteva družbenopolitično pomembnost in prioriteto določenih nalog. 
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To se je pokazalo zlasti v veliki akciji vpisa organizacij združenega dela 
v sodni register, ko so gospodarska sodišča kot registracijska sodišča ob polni 
podpori družbenopolitičnih organizacij opravila veliko delo. O tem bodo v 
kratkem informirala Skupščino Socialistične republike Slovenije. V nemajhni 
meri je vse to posledica organizacijske samostojnosti gospodarskega sodstva, 
ki ga je tudi zaradi tega potrebno ohraniti. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tova- 
rišica Julka Koveš, prosvetno-kulturno področje, Ljutomer — 5. okoliš! 

Julka Koveš: Skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja 
prosvete in kulture v Pomurju in občinska delegacija občine Ljutomer sta na 
svoji skupni seji obravnavali predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih in 
sprejeli naslednja mnenja in stališča: 

Delegaciji podpirata stališča, ki so jih k predlogu zavzeli Komisija za 
pravosodje, Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije ter drugi odbori, ki so dah poročila k predlogom. Mnenja 
smo, da bi uveljavitev 28. člena predloga zakona v praksi pomenila oddaljitev 
rednega sodstva od občanov, ob istočasnem povečanju stroškov za delo rednih 
sodišč. Zato predlagamo, naj nazive in pristojnosti temeljnih sodišč dobijo 
tista sedanja občinska sodišča, ki so ob pomoči družbenopolitičnih skupnosti 
že do sedaj uspešno reševala kadrovska in prostorska vprašanja. 

K 69. členu predloga: 4. odstavek tega člena naj se črta, ker ne zagotavlja 
enakopravnosti kandidatov. 

Delegaciji sta enakega mnenja glede ustanavljanja temeljnih javnih to- 
žilstev, ki jih obravnava predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu. 

K 27. členu predloga za izdajo zakona o javnem tožilstvu: Upošteva naj se 
pripomba, dana k 69. členu predloga za izdajo zakona o rednih sodiščih. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi kdo še razpravljati? 
Prosim. Besedo ima tovariš Egon Francetič, delegat s področja državnih orga- 
nov, okoliš Cerknica! 

Egon Francetič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Prenesel bom samo predlog skupine delegatov, ki ima sedež v Cerknici. Spre- 
jela je mnenje, naj se podpre predlog občine Sežana, da naj bi se tam ustanovilo 
temeljno sodišče. Ne bom ponavljal razlogov za to, ker so enaki kot razlogi, ki 
jih je povedal tovariš iz Bele krajine. To je predvsem geografsko zelo veliko 
območje, ki sega od Brkinov do italijanske meje. Torej bi kršili načelo pribli- 
ževanja sodstva občanom, če tam ne bi ustanovili sodišča. To narekuje tudi 
razlog ekonomičnosti. Tam je sodno poslopje, ki je dovolj veliko, prometne 
zveze so zelo dobre in tudi kadrovska zasedba upravičuje, da bi bilo tam 
temeljno sodišče. 

Podajam še en predlog občine Cerknica, ki ga je podprla skupina dele- 
gatov. Občina Cerknica se sicer strinja, da bi postalo sodišče na Rakeku od- 
delek, ampak oddelek so-dišča v Ljubljani, ne pa sodišča v Postojni. Prav tako 
naj bi prešlo to območje po bodoči organizaciji javnega tožilstva v krajevno 
pristojnost tožilstva v Ljubljani. To območje vsestransko gravitira v ljubljansko 
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regijo, ne pa v primorsko, kar se mu zadnje čase nekako vsiljuje. Torej ti dve 
mnenji posredujem. 

Ce dovolil, tovariš predsednik, bi povedal še nekaj svojih mnenj v zvezi 
s tem zakonom. 

Predvsem bi predlagal, naj predlagatelj zaradi ekonomičnosti poslovanja 
bodočih sodišč, ki je povezana tudi z njihovo ekspeditivnostjo, v zakonu predvidi 
obvezno združevanje računovodstev obstoječih in novih institucij pravosodja. 
Primeri za utemeljitev tega predloga: V Novi Gorici imamo dve javni tožilstvi, 
Sodišče združenega dela, samoupravnega pravobranilca in občinsko sodišče. 
Vsaka od teh institucij ima svoje računovodstvo, vsaka svoje poslovne pro- 
store, vsaka svoje stroje itd., kar draži celotno poslovanje. Lahko bi bilo 
eno' samo računovodstvo s primerno zasedbo, ki bi delalo za vse, ki bi lahko 
sestavilo vse zaključne račune, in kar je najpomembnejše, delavci bi lahko med 
seboj nadomeščali. S tem bi, po mojem mnenju, veliko prihranili, kajti kot vidite, 
bodoča organizacija bo zahtevala veliko večja finančna sredstva, kot smo jih 
pripravljeni dati in je ne bomo uresničili, če jih pozneje ne bomo več dah. 
Rečeno je bilo, naj bi vse te institucije tako racionalizirale poslovanje na pod- 
lagi nekega samoupravnega sporazuma ali česa drugega. To je naletelo na gluha 
ušesa, češ da imajo ene medobčinsko financiranje, druge financira republika, 
tretje pa samo ena občina itd. Predlagam, naj se v bodočem zakonu predpiše 
obvezna racionalizacija poslovanja. 

Vse dosedanje diskusije so bile v zvezi s tem, kje naj bodo temeljna sodišča. 
Vsak hoče imeti svoje temeljno sodišče. Naj o tem povem še svoje mnenje. 
Mislim, da je s stališča približevanja sodstva občanom čisto vseeno, ali gre za 
oddelke ah za temeljna sodišča. Če bo dovolj finančnih sredstev, bomo imeli 
dovolj sodnikov. Zaradi tega mishm, da to ni to tako pomembno. Pomembno 
je, da se vsemu pravosodju zagotovijo ustrezni pogoji poslovanja. Le s tem 
bomo zagotovili ekspeditivno reševanje zadev. Sedaj sodišča sodijo samo v enem 
centru in ne hodijo sodit na podeželje in tudi ne v večje kraje, kar bi predstav- 
ljalo določeno približevanje sodišč občanom. Tega ne delajo, ker jim primanj- 
kujejo finančna sredstva. 

Glede specializacije sem mnenja, da se ne da izvajati niti v večjih niti v 
manjših sodiščih, če ni dovolj kadra. Dokler bodo sodniki delah na treh do 
štirih pravnih področjih, specializacija ni mogoča. Seveda pa specializacijo lahko 
razume tudi vsak po svoje. Nekateri mislijo, da bi morah kazenski sodniki re- 
ševati samo gospodarski kriminal, ne pa tudi klasičnega, tatvin itd. Specializa- 
cijo vidim v tem, da bi sodnik vsaj za časa mandatne dobe sodil samo na enem 
področju — kazenskem, civilnem, nespornem ah pa drugem področju. Tako pa 
so sodniki zaradi kritične kadrovske situacije prisiljeni hkrati delati celo na 
petih pravnih področjih. Kakšni sta kvaliteta in ekspeditivnost njihovega dela, 
si lahko sami predstavljate. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Med razpravo je bilo danih več predlogov in mnenj. Ker smo zakon 
obravnavali v prvi fazi, mishm, da bi lahko sprejeli naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet izhaja iz stališč Družbe- 
nopolitičnega zbora k idejno-političnim izhodiščem za ustavno preobrazbo pra- 
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vosodnega sistema in tezam za opredelitev pravosodnega sistema v Socialistični 
republiki Sloveniji ter v skladu s tem upošteva mnenja, pripombe in stališča, 
dana v razpravi o predlogu za izdajo zakona o rednih sodiščih. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ne.) Potem dajem ta 
sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je predlog za izdajo za- 
kona o samoupravnih sodiščih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo njen izvršni svet. Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Eva Naglič. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Z dopisom z 
dne 8. 3. 1976 smo prejeli delovni osnutek zakona. Predlog za izdajo zakona so 
obravnavah: Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje, Komi- 
sija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija. Pripombe k predlogu za 
izdajo zakona sta poslala Skupščina občine Domžale ter skupina delegatov z 
gospodarskega področja 22. okoliša. 

Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Nada Kovač, gospodarsko pod- 
ročje, 13. okoliš — Maribor! 

Nada Kovač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite mi, da vam posredujem predloge skupine delegatov z gospodarskega pod- 
ročja 13. okoliša — Maribor. 

K 14. tezi: Člen naj se spremeni tako,, da bi bil lahko izvoljen tudi sodnik 
sodišča združenega dela in ne samo sodnik rednega sodišča. Morda bi bilo prav 
to tezo črtati. Ni nobene ovire, da ne bi mogel biti sodnik samoupravnega sodi- 
šča tudi sodnik združenega dela. 

K 21. tezi: Tudi ta teza bi lahko odpadla, kar se nanaša na dikcijo, da ni 
dovoljeno pred sodiščem zoper udeležence uporabljati posebnih ukrepov. Pri- 
merneje bi bilo, da bi se .to uredilo v drugih predpisih. 

K 23. tezi: Priporočila ne predstavljajo aktov sodne funkcije in zaradi tega 
očitno niso potrebna. 

K 25. tezi: Teza ni v skladu z 280. oziroma 220. členom republiške ustave, 
ker je predvideno, da je zoper odločbe samoupravnih sodišč v roku 8 dni dovo- 
ljena pritožba, razen če ni z ustanovnim aktom določeno, da je postopek eno- 
stopenjski. 

K 26. tezi: Ta teza naj odpade. Postopek, ki je s pravnomočno odločbo sa- 
moupravnega sodišča končan, se lahko obnovi na predlog udeleženca. 

Te stvari so urejene v zakonu o upravnem postopku in tudi v zakonu o 
sodiščih združenega dela. 

K 27. tezi: 6-mesečni rok za poskus zakonitosti je predlog. Primernejši bi 
bil 30-dnevni rok. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Ne želi nihče 
več? Lahko zaključim razpravo? Predlagam naslednji sklep: 

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

pravi osnutka zakona naj Izvršni svet izhaja s stališč Družbenopolitičnega zbora 
k idejno-političnim izhodiščem za ustavno preobrazbo pravosodnega sistema 
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in tezam za opredelitev pravosodnega sistema v Socialistični republiki Sloveni- 
ji ter v skladu z njimi upošteva mnenja, stališča, pripombe in predloge, dane 
v razpravi o predlogu za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je predlog za izdajo za- 
kona o javnem tožilstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Tovarišico Evo Naglič je določil za svojo predstavnico. 
Uvodno obrazložitev smo že slišali. Prejeli smo tudi osnutek zakona. Pred- 

log so obravnavah: Odbor za družbenopolitični sistem. Komisija za pravosodje, 
Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija. Poročila smo prejeli. 
Pričenjam razpravo. Pripombe k predlogu je poslala Skupščina občine Domžale. 

Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ne želi nihče? Lahko zaključim razpravo? 
Potem zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet SR Slovenije. Pri pripravi osnut- 

ka zakona naj Izvršni svet izhaja s stališč Družbenopolitičnega zbora k idejno- 
političnim izhodiščem za ustavno preobrazbo pravosodnega sistema in tezam za 
opredelitev pravosodnega sistema v Socialistični republiki Sloveniji ter v 
skladu z njim upošteva mnenja in pripombe, dane ob obravnavi predloga. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (127 delegatov je za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 
Komisija je končala delo. Prosim poročevalca komisije, da predloži stališče! 

Slavko Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija se je sestala in obravnavala predlagana stališča ter jih v celoti tudi 
sprejela. Moram seznaniti zbor, da je razpravljala tudi o diskusiji delegata z 
železnice. Njegovih predlogov ni mogla upoštevati. Res je to, kar je povedal 
družbeni pravobranilec tovariš Kastelic. Ne gre za noben napad na organizacijo 
združenega dela oziroma na njen kolektiv, gre za primer Pragersko, kjer so 
vse prej kot samoupravno ukrepali. V poročilu je predvsem opozorilo vodilnim 
delavcem in strokovnim službam, da je treba v bodoče hitreje usklajevati samo- 
upravne akte z ustavo in jih tudi uresničevati v praksi. Res je tudi to, kar je 
tovariš Kastelic v razpravi povedal, da so se sprejemali in podpisovali samo- 
upravni akti v času omenjenega primera. Samoupravni akti so se začeli usklaje- 
vati šele po opozorilu družbenega pravobranilca mariborske občine. Zaradi tega 
smo mnenja, da naj bi zbor sprejel stališča v predloženem besedilu. 

Predsednik Štefan Nemec: Slišali ste predlog tovariša Uršiča, pred- 
stavnika komisije. Ima kdo kakšno pripombo k temu predlogu in k stališčem? 
(Ne.) Ce ne, dajem predlog na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. 
S tem prekinjam sejo Zbora združenega dela in odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.15 in se je nadaljevala ob 14. uri.) 
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Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o usposabljanju otrok in mladoletnikov z motnjami v telesnem in du- 
ševnem razvoju, z osnutkom, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Poldeta Kejžarja, 
namestnika predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 
Predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona, sta obravnavala Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Pripombe k predlogu za izdajo zakona so poslali: Dekliško vzgajališče v 
Višnji gori ter skupina delegatov za gospodarsko področje 8. okoliša — Kranj, 
Skupščina občine Ormož in skupini delegatov z gospodarskega področja 14. oko- 
liša in s kmetijskega področja 3. okoliša. Zakon obravnavamo kot predlog za 
izdajo zakona in kot osnutek. Ima k postopku kdo kakšne pomisleke? (Ne.) Po- 
tem obravnavamo predlog kot osnutek. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Polde Kejžar, na- 
mestnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje! 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Veljavni zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju je potrebno uskladiti z ustavo. V pripravi se je pokazalo, 
da potrebuje zakon še številna vsebinska in terminološka dopolnila, ki bi se 
nanašala tudi na uskladitev z drugimi zakoni, ki so bili na novo sprejeti ali 
dopolnjeni po sprejetju ustave, predvsem z zakonom o osnovni šoli in z zakonom 
o socialnem skrbstvu. Zato smo se odločili, da zaradi preglednosti predlagamo 
novo besedilo zakona, čeprav osnutek v svojih temeljnih izhodiščih ne prinaša 
veliko novega. Ker je težišče zakona predvsem na usklajevanju z ustavo in 
drugimi zakoni, predlagamo, da Skupščina združi prvo in drugo fazo in s pred- 
logom za izdajo zakona obravnava tudi osnutek. 

Novosti, ki jih prinaša novi zakon, so podrobno obdelane v obrazložitvi. 
Posebej bi kazalo opozoriti na določbe o upravljanju organizacij za usposabljanje, 
ki so podobne ustreznim določbam zakona o osnovni šoli in prilagojene speci- 
fičnostim organizacij za usposabljanje, in na določbo 7. člena osnutka, ki govori 
o odgovornem nosilcu skrbi za usposabljanje. 

Razprava <J tezah za programsko zasnovo usposabljanja, ki jih je pripravil 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje, opozarja zlasti, da je usposab- 
ljanje celovit proces, ki obsega poleg vzgoje in izobraževanja tudi druga področ- 
ja, na primer, zdravstvo, socialno skrbstvo, otroško varstvo, zaposlovanje itd. 
Zato smo bih mnenja, da je treba kot odgovorne nosilce skrbi za usposabljanje 
opredeliti vse tiste samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih de- 
javnosti, ki na svojem delovnem področju tako ali drugače uresničujejo tudi skrb 
za prizadeto mladino. Ker gre za izredno občutljivo vprašanje, smo 7. člen 
osnutka izoblikovali tudi v variantni formulaciji z željo, da se javna razprava, 
še posebej pa razprave v prizadetih samoupravnih interesnih skupnosti opre- 
delijo za najprimernejšo ureditev. 

Predlog za izdajo zakona je kljub temu, da ureja specialno področje, ki je 
morda nekoliko odmaknjeno pozornosti najširše javnosti, vzbudil živahne od- 
meve, o čemer pričajo prizadeta razprava v skupščinskih organih in številni 
predlogi in pripombe, ki v zadnjem času prihajajo iz organizacij za usposabljanje 
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in društev. Predlagatelj bo vse predloge skrbno proučil in na podlagi teh pri- 
pomb in sugestij, še posebej pa na podlagi pripomb in dopolnitev, ki so jih 
predlagali delegati v skupščinskih telesih in v današnji razpravi v obeh zborih, 
skušal oblikovati tako besedilo predloga zakona, ki bo v kar največji men odraz 
posebne družbene skrbi za prizadete otroke, kot jo opredeljuje ustava Sociali- 
stične republike Slovenija. 

Predsednik Štefan Nemec: Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Pro- 
sim. Tovarišica Marica Brglez, kulturno-prosvetno področje, 1. okoliš! 

Marica Brglez: Naša skupina je ugotovila, da so ta zakon podrobno 
obravnavale prek svojih delegatov vse invalidsko — humanitarne organizaci- 
je, kot so Zveza slepih Slovenije, Zveza gluhih, Zveza društev invalidov, Zveze 
civilnih žrtev vojne, društva distrofikov, društva paraplegikov, društva multi- 
pleks skleroze in Zveza društev za pomoč duševno prizadetim. Delegatska sku- 
pina je mnenja, da je potrebno začeti navedeni zakon čimprej izvajati, ker je 
dosegel razvoj zavodov takšno kvaliteto dela, da nujno terja zakonsko ureditev 
mnogih problemov, ki postajajo vsak dan bolj pereči. Dodajmo pa še naslednje 
predloge za spremembo in dopolnitev zakona: 

Na osnovi razprav humanitarnih organizacij predlagamo spremembo v 
samem naslovu zakona, v skladu z 207. členom ustave. Naslov naj se glasi. »Za- 
kon o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v te- 
lesnem in duševnem razvoju«. Utemeljitev: Ker je zakon del splošne vzgojno- 
izobraževalne zakonodaje in z njim želimo prizadetim otrokom nuditi enake 
pogoje izobraževanja, le da so oblike in metode drugačne, naj bo že v sam naslov 
zakona vnesena beseda izobraževanje. 

Potem pripomba k 6. členu: Predlagatelj zakona naj prouči 6. člen, tako 
da bo določal samo razvrščanje otrok. Usposabljanje razvrščenih otrok pa naj 
bo določeno s posebnim členom. 

V 7. členu je sprejemljiv variantni predlog, z utemeljitvijo, da so izobraževal- 
ne skupnosti nosilci načrtovanja vzgojno-izobraževalnega sistema in se zato 
vključujejo tudi v to usposabljanje. 

Nekoliko širše so pripombe k drugemu poglavju, od 9. do vključno 17. 
člena. Bistveni problem v tem zakonu predstavlja razvrščanje otrok in mladost- 
nikov. V skladu z zakonom o socialnem skrbstvu je nosilec razvrščanja Samo- 
upravna interesna skupnost socialnega skrbstva. Ni jasno, zakaj je ostalo samo 
razvrščanje zunaj vzgoje in izobraževanja. Predlagamo, da celotno^ poglavje raz 
vrščanja preide v pristojnost Skupnosti za vzgojo in izobraževanje. Smisel raz- 
vrščanja je usposabljanje in izobraževanje na ustrezno dopolnjen način. Zato je 
že samo razvrščanje del celovite vzgoje in izobraževanja prizadetih. 

Ugotavljamo, da je zadrževanje razvrščanja v sferi socialnega skrbstva osta- 
nek stare miselnosti in organiziranosti, saj vemo, da ima od 60 slovenskih občin 
le 9 občin center za socialno delo, povsod drugod pa to nalogo opravljajo že 
tako preobremenjeni socialni delavci. Razvrščanje, torej delo strokovne skupine 
in ne le imenovanje te skupine, bi morale prevzeti izobraževalne skupnosti. 

V 18. členu in smiselno v vseh drugih je potrebno črtati besedo »posebne«. 
Govorimo o ustrezno strokovno dopolnjenih oblikah izobraževanja, ne pa o 
posebnih ah pomožnih oblikah izobraževanja. Ta beseda da otrokom, mladost- 
nikom in njihovim staršem nepotreben pečat. To je tudi stalna zahteva občin- 
skih društev za pomoč duševno prizadetim. Osnutek, ki vnaša še več posebnih 
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organizacij, ni sprejemljiv. Ce pa je to pravna formulacija, menimo, da se mora 
pravni pomen prilagoditi strokovnemu in družbenemu pomenu in ne nasprotno. 

K 24. členu predlagamo, da se opusti sedanji termin »delovno usposabljanje«, 
ki v praksi povzroča mnogo nesporazumov zaradi podobnosti s poklicnim 
usposabljanjem, ki pa ima povsem drug pomen. Jasnejša opredelitev je usposab- 
ljanje zmerno in težje duševno prizadetih otrok. 

K 25. členu. Zakon je sistemski in ne vsebuje določil o financiranju. Samo- 
upravne interesne skupnosti imajo po ustavi pravico, da se sporazumevajo in 
naj bi s sporazumevanjem rešile materialne probleme na področju usposablja- 
nja. Kaj pa če samoupravne interesne skupnosti ne bodo izkoristile te pravice? 
Iz tega sledi naša načelna pripomba, da je osnutek zakona na tem področju pre- 
malo konkreten.^ Zakon določa le splošne pristojnosti, konkretnejše rešitve in 
naloge pa prepušča zainteresiranim samoupravnim interesnim skupnostim. 

Ce bo novi zakon sprejet z vsemi predlogi in dopolnitvami, smo prepričani, 
da bomo dobili dober zakon za daljšo dobo. Želimo poudariti načelo, da je v 
naši družbi vsaka diskriminacija telesno in duševno prizadetih oseb odveč. 
Prav je, da poskrbimo zanje z enakim zakonom in z enako skrbjo kot za našo 
zdravo mladino, če ne morda še z večjo, saj bodo s tem dosegli pravilno mesto v 
življenju tisti najpotrebnejši mladostniki, ki jih je narava na tak ali drugačen 
način prizadela. 

Prav zaradi tega bomo s sprejetjem tega zakona opravili tudi mi delegati 
pomembno humano in socialno nalogo. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Janez Ferjančič! 

Janez Ferjančič: Tovarišice in tovariši delegati! Delegacija s social- 
no-zdravstvenega področja 1. okoliša je na seji 25. 3. 1976 razpravljala o pred- 
logu za izdajo zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v teles- 
nem in duševnem razvoju in daje naslednje pripombe: 

K 4. členu: 6. alinea tega člena naj se glasi: »vključuje starše, skrbnike ozi- 
roma rejnike v sam proces usposabljanja otrok«. 

K 7. členu: Predlagamo, da se sprejme prva varianta, in sicer prva dva od- 
stavka, katerima se kot tretji odstavek doda še besedilo zadnjega odstavka 
druge variante. 

K 10. členu: Zamenjata naj se drugi in tretji odstavek tega člena, pri čemer 
naj se drugi odstavek tega člena preoblikuje tako, da se glasi: »Občinske skup- 
nosti socialnega skrbstva praviloma ustanovijo strokovno komisijo I. stopnje 
pri organizaciji za usposabljanje, vzgojno in izobraževanje.« 

, ,..K 13' členu; Člen naj se glasi: »Ce je potrebno zaradi pravilne razvrstitve 
daljše opazovanje otroka, napoti občinska skupnost socialnega skrbstva otroka 
začasno v ustrezno organizacijo za razvrščanje.« K temu odstavku se v nadalje- 
vanju doda še naslednje besedilo: »Vedenjsko in osebnostno motene otroke 
praviloma razvrščajo samo organizacije za razvrščanje.« 

K 18. členu: V peti alinei se pri »posebne srednje šole« črta beseda 
»posebne«. 

K 19. Členu: V tretji alinei prvega odstavka se doda besedilo: »ter sveto- 
valni centri in vzgojne posvetovalnice«. 

K 29. členu: V besedilu »posebno srednjo šolo« se črta beseda »posebno«. 
K 39. členu: Sprejme se varianta »dve leti«. 
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K 41. členu: Člen naj se glasi: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je po- 
oblaščen, da sklepa dogovore s samoupravnimi interesnimi skupnostmi SR Slo- 
venije o prenosu ustanoviteljskih pravic do organizacij za usposabljanje, ki jih 
je ustanovila Skupščina SR Slovenije.-« 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovarišica Ljudmila Furlani, gospodarsko področje, 8. okoliš! 

Ljudmila Furlani: Skupini delegatov za Zbor združenega dela in 
Zbor občin nimata načelnih pripomb k zakonu in ga tudi podpirata, vendar 
sta po posvetovanju z organi in organizacijami, ki delajo na tem področju, pri- 
šli do ugotovitve, da vendarle kaže opozoriti pred sprejemom zakona na na- 
slednje: ,. _ j . 

Glede nosilcev nalog, ki so določeni v 7. in 25. členu, velja poudariti, da je 
glede na to, da je za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v teles- 
nem in duševnem razvoju odgovornih več samoupravnih interesnih skupnosti, 
potrebno oziroma nujno z zakonom opredeliti razmerja med samoupravnimi in- 
teresnimi skupnostmi. To velja za naloge in za finančne obveznosti, četudi bi 
bil sprejet variantni predlog k 7. členu, Ce ne, bo v vsaki občim prišlo do različ- 
nih rešitev kar bo nedvomno povzročalo v praksi vrsto težav, ker večina za- 
vodov ki se ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo, vključuje mladino iz več obcm. 
Zato predlagamo, da se v zakonu jasno opredelijo finančne obveznosti samo- 
upravnih interesnih skupnosti, pa tudi prispevki staršev k stroškom za oskrbo 
otrok ki so v zavodu v oskrbi in se tam usposabljajo. To je potrebno normirati, 
ker se je že doslej v praksi pojavljala vrsta odprtih vprašanj. Posamezne samo 
upravne interesne skupnosti so namreč zavzemale različna stalisca do določenih 
obveznosti pri usposabljanju te kategorije otrok in mladostnikov. 

V zvezi z 12 členom je problematična odločba o napotitvi otroka v organi- 
zacijo za usposabljanje, ker otroka brez privolitve staršev praviloma ni mogoče 
napotiti na usposabljanje. Ce naj bi šlo za obveznost starsev tudi proti njihovi 
volji, jo je potrebno v zakonu jasneje opredeliti. Enako bi moral zakon opre- 
deliti tudi način izvršbe take odločbe. 

V razpravi o 18. členu in o drugih členih smo delegati obeh skupin ugotovili, 
da bi bilo zaradi moralnodružbenih razlogov primerno, če bi v besedilu tega 
in drugih členov besedo »poseben« nadomestili z opisom dejavnosti vzgojno-var- 
stvene organizacije, osnovne šole, šole za poklicno izobraževanje, srednje sole 
ali doma, ki se ukvarja z usposabljanjem otrok z motnjami v telesnem m dušev- 
nem razvoju. Ugotavljamo namreč, da je npr. naziv »posebna osnovna šola« 
za javnost, starše in starejše otroke zelo boleč in povzroča odpor do vključitve 
v šolo s tem nazivom. Predlagamo, da se posebne osnovne šole imenujejo osnov- 
ne šole, ustanovitelj pa da da soglasje z;a ime šole. V samem zakonu pa naj 
bo zapis o posebnih organizacijah, če se to s pravnega vidika ne da drugače 
urediti. . , 

K 18. členu pa še naslednja pripomba: Ce se meni, da vsak invalidni otro 
ni sposoben za usposabljanje, naj se v tem členu dodajo k predvidenim organi- 
zacijam za usposabljanje še posebne varstvene organizacije za težko umsko 
prizadete ali manj razvite otroke, ki jih je glede na njihovo prizadetost potrebno 
zaščititi 

V 21. členu naj bodo vsaj nakazane naloge posebne osnovne šole, tako kot 
naslednjih členih opredeljene naloge in delo drugih organizacij za usposab- so v 



204 Zbor združenega dela 

Ijanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ne pa 
da je samo omenjena pravica, da posebne osnovne šole lahko organizirajo po- 
daljšano bivanje za otroke. Glede na značaj dela s temi otroci bi bilo primer- 
nejše določilo, da te osnovne šole obvezno organizirajo podaljšano bivanje za 
otroke, lahko pa bi predvideli tudi celodnevno šolo. 

Glede ustanoviteljstva organizacij za usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju po 25. in 41. členu velja opozoriti, 
da vprašanje ustanoviteljstva zavodov na področju družbenih dejavnosti z 
uveljavitvijo samoupravnih interesnih skupnosti ni enotno rešeno. Tako se na 
področju socialnega skrbstva uveljavlja kot pravilo, da je ustanovitelj samo- 
upravna interesna skupnost. V predloženem zakonu pa je samoupravna interes- 
na skupnost le eden od možnih ustanoviteljev; na drugih področjih tega ni. 
Menimo, da bi moralo biti to vprašanje bolj enotno urejeno. 

Menimo, da ni prav, da je v 41. členu zakona predviden prenos ustano- 
viteljskih pravic le na republiškem nivoju, za samoupravne interesne skupnosti 
v občini pa ne. Zato predlagamo, da se to vprašanje enotno uredi na vseh nivojih, 
zlasti ža posebno osnovno šolo, ki je po ustavi obvezna in pravica vseh. To je 
potrebno enotno urediti tudi v primerjavi z ustanoviteljskimi pravicami rednih 
osnovnih šol. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Andrej Oman, gospo- 
darsko področje, 23. okoliš! 

Andrej Oman: Naša delegacija je 26. marca obravnavala predvsem 
pripombe iz široke javne razprave, v kateri so sodelovali strokovni delavci in 
drugi zainteresirani občani. 

Na splošno je bil osnutek zakona ocenjen kot celovito področje, ki sodobno 
in na široko regulira problematiko, ki se pojavlja na področju usposabljanja 
prizadetih otrok in mladostnikov. Splošno mnenje navzočih je bilo, da predlog 
navedenega zakona ustrezno upošteva osnovne in sodobne principe usposablja- 
nja, kot so interdisciplinirana integracija in kompleksnost. 

K samemu predlogu navedenega zakona pa so bila oblikovana naslednja 
mnenja oziroma pripombe: 

K 2. členu: Opusti naj se termin »kombinirane motnje«, ker je s strokov- 
nega vidika neustrezen, ter naj se namesto tega najde primernejši izraz. Ce to ni 
mogoče, predlagamo opisno označevanje, tako da bi namesto izraza »kombini- 
rane motnje« uporabljali izraz »otroci z več razvojnimi motnjami«. 

K 6. členu: V četrti alinei tega člena naj se črta termin »posebnih«. 
K 18. členu: V četrti in peti alinei navedenega člena naj se uskladi naziv 

posebne šole s projektom usmerjenega izobraževanja. V zadnji alinei istega člena 
naj se opusti termin »posebni«. 

K 19. členu: V prvem odstavku tretje vrstice naj se doda »in druge oblike«. 
Doda se še tretji odstavek, ki se glasi: 

»V organizacijah za invalidno usposabljanje — logopedskih ambulantah se 
usposabljajo otroci praviloma od dopolnjenega 3. leta starosti dalje. Logopedske 
ambulante prično izvajati detekcijo, preventivo in korekcijo govornih motenj že 
pri predšolski mladini.« 

K 25. členu: Prvi odstavek tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
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»V domove za motene otroke se napotijo otroci, ki zaradi posebnih motenj 
in posebnih oblik usposabljanja ne morejo ostati na svojih domovih, in tisti, 
ki so oddaljeni od organizacije za usposabljanje.« Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Ciril Grilj, 24. oko- 
liš — Kamnik. 

Ciril Grilj : Samo v pojasnilo. Vsi govorniki do sedaj so dali pripom- 
be, ki jih imam napisane. Tako jih ne bom ponavljal. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Lahko zaključim 
razpravo? (Da.) Potem zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo na- 
slednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. Pri pripravi predloga naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 
ščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v današnji razpravi. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje (132 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, ki sta ga 
predložila v obravnavo Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora združenega dela in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. 

Za svojega predstavnika sta odbora določila Tomaža Vuga, predsednika 
Odbora sta stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združe- 
nega dela. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovariša dr. Mira Sajeta, namestnika republiškega sekretarja za urbanizem. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je obravnavala Za- 
konodaj no-pr a vna komisija, ki je dala poročilo. Poročilo smo prejeli. 

Danes ste prejeli na klop amandma predlagatelja, to je Odbora za stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in Od- 
bora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora 
občin, in sicer, da se za 1. členom doda nov 2. člen. 

Ali želi besedo predstavnik predlagatelja? 
Besedo ima tovariš Stane Boštjančič, predstavnik Zakonodajno-pravne 

komisije. 

Stane Boštjančič: Tovarišice in tovariši! Zakonodaj no-pravna komi- 
sija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 23. marca 1976 obravnavala predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, ki sta 
ga predložila Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunalna vpraša- 
nja in varstvo okolja in Odbor Zbora občin za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja Skupščine SR Slovenije. 
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Komisija je v obravnavi predloga tega zakona ponovila svoje stališče, ki 
ga je sprejela k predlogu za obvezno razlago tretjega odstavka 67. člena zakona 
o stanovanjskih razmerjih v marcu 1975 po konzultaciji in pozitivnem mnenju 
družbenopolitičnih organizacij v republiki, Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in Gospodarske zbornice Slovenije in ga ponovila ob obravnavi predloga 
za izdajo in osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanj- 
skih razmerjih na svojih sejah dne 24. junija 1975 in 13. januarja 1976. 

V zvezi z razpravo v Zboru združenega dela dne 21. januarja 1976 o osnutku 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih glede 
vloge Komisije pri obravnavanju sistemskih sprememb, ko se je celo namigova- 
lo na načelnost Komisije, je Komisija na svoji seji poudarila, da je v vseh dose- 
danjih zakonodajnih fazah v zvezi s to spremembo dosledno zagovarjala svoje 
stališče. K temu je zavezana po poslovniku Skupščine SR Slovenije. Po njem 
mora vsak zakon ali drug akt in tudi vse spremembe in dopolnitve zakona in 
drugih splošnih aktov, ki jih sprejema Skupščina SR Slovenije, obravnavati ž 
vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom in o tem poročati pristojnim 
zborom Skupščine SR Slovenije. 

Kljub temu pa Komisija razume, da so nasprotna si stališča pristojnih 
zborov narekovala sedanje pereče stanovanjske razmere pri dodeljevanju sta- 
novanj in pridobivanju kadrov v posameznih, predvsem manjših organizacijah 
združenega dela, ki So povzročile predlog za spremembo omenjene zakonske 
določbe glede delne vezanosti oziroma pogojenosti medsebojnega razmerja v 
združenem delu s pridobitvijo stanovanjske pravice. 

Komisija opozarja v zvezi s predlogom tega zakona na ugotovitev v poro- 
čilu družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije o stanju, o po- 
javih in problemih na področju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi v 
družbeni lastnini za leto 1975, da je množičen pojav, da delovne skupnosti ni- 
majo urejene samoupravne zakonodaje o dodeljevanju stanovanj in kreditov, za- 
radi česar se stanovanja in krediti delijo brez ali mimo samoupravno sprejetih 
meril. Ta pojav pa je, po mnenju Komisije, mogoče odpraviti z dosledno uporabo 
določb 37., 99. in 108. člena republiškega zakona o stanovanjskih razmerjih, ki 
predpisuje obveznosti stanodajalca glede sprejemanja splošnih aktov za daja- 
nja stanovanj in tudi uveljavljajo ustrezne sankcije. 

V zvezi s tem Komisija tudi opozarja, če bi bila ta sprememba sprejeta, da 
bi morala veljati za vse kategorije delavcev kot imetnikov stanovanjske pravice 
v organizacijah združenega dela in v drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, kar bodo morale te organizacije in delovne skupnosti kot delo- 
dajalci upoštevati morebiti'v svojih splošnih samoupravnih aktih o oddajanju 
stanovanj pri določanju krajše delovne dobe kot 5 let. 

V zvezi s samim predlogom za spremembo zakona je Komisija tudi opozo- 
rila predlagatelja na prehodno določbo, s katero naj bi se uredila vprašanja glede 
tistih, ki so si pridobili stanovanja po do sedaj veljavnem zakonu, in glede 
tistih, ki so v sporu. V zvezi z opozorilom glede te prehodne določbe ste dobili 
danes na mizo tudi amandma k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih obeh odborov, iz katerega je razvidno to, 
kar sem povedal z gledišča Zakonodajno-pravne komisije, ki se s tem strinja. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo želi besedo? Besedo ima dr. Miro 
Saje, predstavnik Izvršnega sveta! 
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Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Iz- 
vršni svet ne spreminja svojega stališča, ki ga je izrazil že ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona in osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o stanovanjskih razmerjih, upoštevajoč okoliščine, ki sta jih sprejela oba 
zbora naše skupščine. Izvršni svet meni, da je predlog zakona možno sprejeti 
samo, če se sprejme hkrati amandma k predloženemu zakonu. Namreč zakon sam 
ustvarja trojni režim in s tem dejansko diskriminira delavce pri pridobivanju 
stanovanjske pravice. Zaradi tega podpira zakon samo ob pogoju, da zbor 
hkrati sprejme predložene amandmaje. 

Ne glede na predlog zakona, dopolnjen z amandmaji, meni Izvršni svet, da 
predlog zakona ne predstavlja boljše rešitve v smislu poglabljanja samouprav- 
nega urejanja odnosov na stanovanjskem področju in zagotavljanja ustavne 
stanovanjske pravice delavcev, kakor tudi da ne bo vplival na svobodnejšo 
izbiro dela posameznih delavcev. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovariš Vuga, predstavnik Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja 
Zbora združenega dela! 

Tomaž Vuga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Kot 
predlagatelji tega zakona smo na zadnji seji 29. 3. 1976 obravnavali poročilo, 
ki smo ga slišali od predstavnika Komisije tovariša Boštjančiča. Na podlagi 
ugotovitve Komisije predlagamo amandma, ki ste ga danes dobili na mizo. 
Poudarjam, da ta amandma predlagamo zato, da bi uskladili oziroma rešili 
tiste probleme, ki bi nastali zaradi prehoda od sedaj veljavnega zakona na nov 
zakon. Zato smo predlagali, da se doda nov 2. člen, ki se glasi: 

Za 107. členom se doda nov 107. člen, ki se glasi: 
»Imetniki stanovanjske pravice, ki so pridobili stanovanjsko pravico po do- 

sedanji določbi tretjega odstavka 67. člena zakona, obdržijo to pravico ne glede 
na to, ali izpolnjujejo pogoje po 1. členu tega zakona. Spori pred sodišči, ki ob 
uveljavitvi tega zakona zaradi odpovedi stanovanjske pogodbe v zvezi z iz- 
polnitvijo pogoja po dosedanjem tretjem odstavku 67. člena tega zakona še niso 
pravnomočno končani, se končajo po določbi zakona, ki je veljala ob nastanku 
spora.« 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima to- 
variš Adolf Jurše, gospodarsko področje, 13. okoliš —* Maribor! 

Adolf Jurše: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
skupina je obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
stanovanjskih razmerjih. V času obravnave, to je 26. 3. 1976, še ni bilo poročila 
pristojne skupščinske komisije in mnenja Izvršnega sveta. Poročili teh dveh ste 
ravnokar slišali. Podobno kot pri obravnavi zakona v prvi in drugi fazi smo 
podprli tud zakonski predlog in k njemu nimamo pripomb. Kot pri obravnavi 
predloga za izdajo zakona in zakonskega osnutka je tudi pri zakonskem predlogu 
Zakonodajno-pravna komisija zavzela negativno stališče. Zato imam za potreb- 
no, da v imenu naše delegacije, ki je predlagatelj sprememb in dopolnitev 
zakona o stanovanjskih razmerjih, v kratkih orisih informiram zbor, predvsem 
pa nove delegate, ki niso na tekočem s to problematiko in z: obravnavo na 
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prejšnjih sejah, o dosedanjih ugotovitvah in stališčih, ki govore za sprejem 
zakonskega predloga. 

Pobuda za spremembo tretjega odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih 
razmerjih je prišla iz delegatskih vrst delegacije 13. in 18. okoliša, Maribor 
in Vrhnike. Pobuda je bila reakcija na obvezno tolmačenje 67. člena in ne- 
enotno tolmačenje zakona v sodni praksi, po katerem imetniku stanovanjske 
pravice ni mogoče odpovedati stanovanja, če je izpolnil 10 let delovne dobe pri 
katerikoli organizaciji združenega dela. Veljavni zakon postavlja, ob akutnem 
pomanjkanju stanovanj, v neenak položaj predvsem na novo ustanovljene in 
ekonomsko slabše stoječe temeljne organizacije združenega dela. Zato je nji- 
hova politika dodeljevanja stanovanj še vedno v veliki meri del kadrovske 
politike. Strokovnjaki, ki so dobili kadrovska stanovanja, so bih privilegirani 
v primerjavi z drugimi delavci, ki so namensko izločali sredstva za zadovolje- 
vanje svojih stanovanjskih potreb. Prav s tem pa je veljavni zakon omogočil 
špekulacije s stanovanji v škodo stanodajalcev. Temu stanju je pripisati skupno 
pobudo delegatov naših okolišev, ki so ugotovili potrebo po spremembi tretjega 
odstavka 67. člena. Z novo vsebino tega odstavka bi delavca vezali na pet let 
pri stanodajalcu, ob tem pa določilo o vezavi ni obvezujoče, če stanodajalec s 
svojim internim aktom odloči drugače. 

Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek, ki sta bila sprejeta z večino 
glasov delegatov v Zboru združenega dela in Zboru občin, sta naletela na pozi- 
tiven odmev. S tem je bila potrjena družbeno verificirana potreba po spre- 
membi veljavnega določila. Zakonski predlog zadošča vsem določilom iz 260. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in ima podlago v 206. členu ustave 
SR Slovenije. Zakonski predlog predstavlja v bistvu kompromis med veljavnim 
zakonom in njegovim predhodnikom. Sedanji ne obvezuje za 10 let, prejšnji pa, 
kot veste, je vezal za dobo 10 let v delovni organizaciji. S sprejetjem današ- 
njega zakonskega predloga bi vezali delavca na stanodajalca, če ni drugače 
določeno v splošnem aktu stanodajalca. V njem se lahko določi krajši rok 
vezave, če pa ni določen, se vsebina 67. člena zreducira na vsebino sedanjega 
zakona o stanovanjskih razmerjih. Zadnja ugotovitev prikazuje prednost in daje 
novo vsebino zakonu. S tem smo se delegati opredelili za načelo, da naj se tudi 
v zakonu o stanovanjskih razmerjih uveljavljajo intencije nove ustave. Njena 
načela in izhodišča nimajo namena uzakoniti stanovanjsko pravico kot absolutno 
pravico in brezpogojno pravico. Ob upoštevanju realnih možnosti naše družbe 
se je treba ozirati tudi na temeljno organizacijo združenega dela, ki svoje iz- 
ključne razpolagalne pravice ne koristijo za ustvarjanje nekega fevdalnega 
odnosa: za vezavo delavca na delovno organizacijo proti njegovi volji, ali za 
ustvarjanje kakršnihkoli odnosov, tujih samoupravnim socialističnim odnosom, 
kot so to'v obrazložitvah prikazovali tisti, ki nasprotujejo predlogu zakona, 
temveč za uresničevanje svoje kadrovske politike. 

Prepričan sem, da ima zakonski predlog, o katerem danes odločamo, vse pr- 
vine realnosti, s katerimi bomo konstruktivno reševali kompleksno stano- 
vanjsko problematiko, pri tem pa ne kršili stanovanjske pravice kot ustavne 
pravice. 

Delovnega človeka v proizvajalnem procesu je treba obravnavati kot ele- 
ment temeljne organizacije, ki tvori z njo homogeno celoto. Temeljna organizaci- 
ja združenega dela je prej ko slej osnova celotne nadgradnje, ki mora biti zdrav 
in čvrst element združenega dela. Kot taka potrebuje in zasluži podporo ce- 
lotne naše družbe, posebno Skupščine SR Slovenije. 



28. seja 209 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovah o amandmaju, prejeli ste ga na klop, ki ga je 
prebral tovariš Tomaž Vuga. Dajem na glasovanje amandma odborov za sta- 
novanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in 
Zbora občin, da naj se za 1. členom doda nov 2. člen, sedanji 2. člen pa se pre- 
številči v 3. člen. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (120 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel amandma z večino glasov. 
Dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 

vanjskih razmerjih v celoti na glasovanje. Kdor je za predlagani zakon, naj 
prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel zakon z večino glasov. 

Zaključujem 10. točko in prehajam na 11. točko dnevnega reda, 
to je na predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za 
republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 
1976, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določil 
tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za 
finance. Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi amandma Ivana Zelenška, 
delegata skupine delegatov za gospodarsko področje 1. okoliša in še dva amand- 
maja, in sicer Janeza Umeka in Roka Pavšiča. Te amandmaje ste danes prejeli 
na klop in jih je podpisalo deset delegatov. 

Želijo predstavniki predlagatelja, Odbora in Komisije še kaj ustno dodati 
k pismenim poročilom? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Vlado Šanca! 

Vlado Sanca: Posredujem stališče Odbora za finance glede amand- 
majev. Odbor se s predloženim amandmajem tovariša Zelenška, ki se nanaša na 
12. člen predloga zakona, ne strinja, ker meni, da bi taka rešitev pomenila izjemo 
in da je treba obravnavati in rešiti gospodarski položaj železnice sistemsko in 
ne parcialno, kot je to predlagano s tem amandmajem. Odbor tudi ni mogel 
pritrditi razširitvi sistema oprostitev oziroma olajšav, ker je pri tem naletel 
na nov problem, to je, kako doseči valorizacijo, ki je bila postavljena z zakonom 
o republiškem proračunu, v katerem je znesek dohodkov iz tega davka znan. 

Amandma k 9. členu tovariša Roka Pavšiča obravnava odbitne postavke, 
pri čemer je dan predlog, da se razširijo olajšave. In sicer naj bi zakon kot 
odbitno postavko upošteval del dohodka, ki ga je davčni zavezanec vložil v 
razvoj slovenske industrije in v prioritetne panoge gospodarstva. V 8. členu 
so že navedena vlaganja v razvoj slovenske industrije kot odbitna postavka. 
Nadaljnja razširitev odbitnih postavk pa iz navedenega razloga ni zmožna. Pri- 
oritetne panoge gospodarstva, ki jih določa resolucija, pa so že zajete v 11. 
členu, ki določa, da se obračunava amortizacija za določena prioritetna pod- 
ročja. Ker se odšteva celotna obračunana amortizacija, Odbor predlaga, da 
zbor ne sprejme tega amandmaja. 

Amandma delegata Janeza Umeka vključuje v odbitne postavke v 8. členu 
predloga tega zakona dve postavki, in to izplačane nagrade za inovacije in 
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racionalizacije in pa znesek, vložen v raziskovalno delo. V 8. členu je razisko- 
valno delo že zajeto kot odbitna postavka, vendar ne kot raziskovalno delo, 
ampak kot vrednost sredstev za opremo, ki se vlaga v raziskovalno delo. Odbor 
tudi meni, da je nemogoče ugotavljati, kaj se šteje kot nagrada za inovacije 
in racionalizacije in da je tudi nemogoče ugotavljati, kaj se šteje za vlaganja v 
raziskovalno delo. 

Zaradi tega Odbor meni, da je treba predlog tega zakona sprejeti v bese- 
dilu, v katerem je predložen. Predlog tega zakona je bil dovolj proučen in 
dovolj predlogov, ki smo jih obravnavali v tem zboru in v odborih, smo 
upoštevali kot odbitne postavke. Vendar obsega odbitnih postavk ni mogoče 
spreminjati, ker pride do odstopanj od stopnje davka, ki je določena v višini 
5,5%, ki je minimalna stopnja pri taki konstrukciji zakona, da se lahko za- 
gotovi znesek, ki je predviden v republiškem proračunu. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Janez Slabe, gospo- 
darsko področje, 30. okoliš! 

Janez Slabe: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ne- 
koliko bom spregovoril o stališču delegacije 30. okoliša do amandmaja. Menim, 
da je odklonilno stališče Odbora za finance do amandmaja precej splošno. 
Trdim, da je kaj lahko ugotoviti, kaj je raziskovalno delo. To lahko pojasni 
tudi Raziskovalna skupnost Slovenije, ki ima povsem jasne opredelitve, kaj je 
raziskovalno delo. V zvezi z inovacijami pa naslednje: 

Vsaka temeljna organizacija združenega dela ima pravilnik, v katerem 
je natančno določeno, kaj je inovacija in kaj inovatorsko delo. Druga možnost 
ugotavljanja je ta, da se vse inovacije patentirajo. Zelo jasno pa je tudi, kaj 
so to nagrade za inovacije. V 90% so inovacije patentirane ali vsaj na drug 
način evidentirane. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Ivan Zelenšek, delegat gospodarskega področja, 1. okoliš! 

Ivan Zelenšek: Tovarišice in tovariši delegati! Pojasnil bom, zakaj 
sem predlagal amandma v zvezi z oprostitvijo plačila davka iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela za leto 1976. Ze 17. decembra 1975 je Samo- 
upravna interesna skupnost za železniški in luški promet posredovala Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije predlog, da se oprostijo plačila tega davka te- 
meljne organizacije združenega dela v sestavu ZTP Ljubljana, zaradi tega, 
ker se je ta organizacija združenega dela znašla v zelo težavnem gospodarskem 
položaju. Kot vam je znano iz vseh skupščinskih poročil, iz dnevnega tiska in 
iz poročila RTV, je izpad transportnega dohodka v železniškem gospodarstvu 
v primarni dejavnosti ZTP Ljubljana za leto 1975 znašal prek 750 milijonov 
dinarjev in je bilo v usklajevalni komisiji, ki je bila v paritetnem sestavu, 
dogovorjeno, da se izpad pokrije le v višini 450 milijonov dinarjev. V zvezi s 
tem je bil predložen tudi samoupravni sporazum o pokrivanju izpada trans- 
portnega dohodka v železniški dejavnosti 2TP Ljubljana, ki ga je do včeraj 
podpisalo komaj 26,3% temeljnih organizacij združenega dela na območju Slo- 
venije, kar znese okoli 6 do 7 milijard dinarjev (starih). Da sem predložil amand- 
ma k predlogu tega zakona, je razlog v tem, da se za to leto 1976 predvideva 
izguba v primarni dejavnosti železniškega transporta, to je ŽTP Ljubljana, 



28. seja 211 

prek 120 milijard starih dinarjev. To velja le za območje Slovenije. Po najnovej- 
ših podatkih predstavnikov ŽTP Zagreb v tej organizaciji načrtujejo na njenem 
območju izpad transportnega dohodka v višini prek 190 milijard starih dinarjev. 

Kaj pomeni oprostitev davka iz tega naslova za Železniško' transportno 
podjetje Ljubljana? To pomeni za 1976. leto 1 300 000 000 starih dinarjev. Morda 
bi kdo mislil, da je to kaplja v morje pri tako ogromni številki, ki vam jo 
danes posredujem, vendar bi hoteT nekoliko bolj obrazložiti, kaj pravzaprav 
pomeni 1 300 000 000 starih dinarjev za železnico. Pri pokrivanju izgub morda 
malo, vendar tudi veliko. Kaj pa pomeni 1 300 000 000 starih dinarjev pri mo- 
dernizaciji slovenskih železnic, če nočemo postati prometno izolirani otok na 
tem zek> pomembnem evropskem prometnem križišču, kot je Slovenija? Za 
1 300 000 000 starih dinarjev, kolikor bi to zneslo — ne apeliram na vas, da 
morate sprejeti ta amandma, bi na primer lahko železniško transportno podjetje 
Ljubljana kupilo v Franciji, po pogodbi, ki jo imamo za 39 lokomotiv, v Evropi 
eno najmodernejših električnih lokomotiv, ki stane okoli 1 200 000 000 do 
1 300 000 000 starih dinarjev. Z nabavo take lokomotive bi izločili iz prometa 
tri zastarele parne francjožefovske ah še starejše lokomotive. Pred kratkim 
časom smo sprejeli zakon o varstvu zraka. Tudi s tem bi precej prispevali k 
čistemu zraku in okolju v slovenskem merilu. Te tri lokomotive bi morda 
izločili iz prometa v Ljubljani, morda v Celju, morda v Mariboru. To še ni 
konkretno določeno. Z 1 300 000 000 starih dinarjev bi lahko na primer opra- 
vili popoln remont 6 kilometrov proge. Kot veste, je trn v peti vsem pred- 
lagateljem voznega reda na mariborskem območju, da ne moremo izvršiti 
modernizacije proge Maribor—Šentilj, da imamo velike težave s sosednjimi 
partnerji, to je z avstrijskimi železnicami, »Osterreichisches Bundesbahn«, da 
bi se priklopih, da bi lahko hitreje vlaki vozili, da ravno na tem odseku vozijo 
vlaki s hitrostjo 25 do 30 kilometrov na uro, ker je ta odsek proge tako izrab- 
ljen. Morda bi lahko teh 1 300 000 000 starih dinarjev tudi prispevalo k uresni- 
čitvi hitrejše modernizacije tudi tega odseka proge. Da še bolj plastično pri- 
kažem, z 1 300 000 000 starih dinarjev bi lahko priskrbeli varnostno napravo 
za srednje veliko železniško postajo-. 

Kdaj govorimo o železnici? O železnici govorimo — če ne omenim 3. in 4. 
točke dnevnega reda, kadar gre za uresničevanje samoupravnih pravic in po- 
dobno ali kadar gre za vprašanje pokrivanja izgub. Največ pa se govori o že- 
leznici takrat, kadar pride do velike ali manjše železniške nesreče. Takrat vsi 
zavpijemo, kako je na tem področju neurejeno stanje. Za nazaj opozarjati se 
ne, da. Zato si želimo za naprej takih nesreč čim manj oziroma da jih sploh ne 
bi bilo. Z 1 300 000 000 starih dinarjev bi lahko uredili tako napravo na neki 
srednje veliki postaji. Ta naprava bi zagotovila varnost prihoda in odhoda 
vlakov in urejenost te postaje. Nadalje bi lahko kupih in montirali za nekaj 
lokomotiv avtostop naprave. To so naprave, ki omogočajo, kadar človek od- 
pove, pri tako imenovanem rdečem signalu ob vhodu na postajo ustavitev 
vlaka že pri predsignalu. Pri nas, žal, takih naprav ne proizvajamo, zato smo 
vezani na tujega proizvajalca. 

Cela kopica rešitev je, ki bi lahko prispevale v zvezi s to oprostitvijo, da 
bi se na tem področju le nekaj naredilo'. Vendar pa menim, da tudi ta denarna 
sredstva v višini 1 300 000 000 starih dinarjev, kolikor bi sprejeli predloženi 
amandma, ne bodo rešila težkega položaja slovenskih železnic, ker gre za 
problem, ki je prisoten v vsej Jugoslaviji. Mislim, da bi bilo treba v najkrajšem 
času uresničiti ukrepe v odgovoru, ki ga je dal Republiški komite za promet in 
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zveze in je bil objavljen v skupščinskem Poročevalcu, številka 7 z dne 16. 
marca 1976, ki se glasi: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo vztrajal, da 
delovna skupina in zvezni organi pripravijo ustrezne predloge v roku, ki ga 
določa zvezna resolucija, to je v prvem četrtletju 1976. leta. V tem času mora 
biti pripravljen in sprejet tudi medrepubliški dogovor o reševanju problematike 
na železnici.« 

Mislim, da ni mogoče položaja železnice in elektrogospodarstva reševati 
več ad hoc, iz dneva v dan. Na koncu leta, ko sprejemajo organizacije združe- 
nega dela, ki dobro gospodarijo, zaključne račune, morajo prispevati razno- 
vrstna denarna sredstva. Prej sem že omenil, kako poteka letošnje samo- 
upravno dogovarjanje za pokrivanje izgub in za modernizacijo slovenskega 
prometnega križa, za kar od 30. junija 1976 dalje ne bo nič boljše, ampak bodo 
denarna sredstva še nekoliko manjša kot za pokrivanje izgub. Isti položaj je v 
elektrogospodarstvu. 

Zato menim, da je predlog Odbora za finance, naj se to rešuje kot sistem- 
sko vprašanje, zelo vprašljiv. Gre za eno izmed najbolj bolečih vprašanj, kako in 
na kakšen način reševati probleme na tem področju. Vendar vidimo edino 
rešitev za ti dve veliki gospodarski panogi, kot sta železnica in elektrogospo- 
darstvo, v tem. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? 
Besedo ima tovariš Janko Podbevšek, delegat 33. okoliša — Ljubljana- 

Vič-Rudnik! 

Janko Podbevšek: Obrazložil bi amandma k 9. členu. 
Tovariš Šanca je povedal le, da v zvezi s tretjo alineo priporočamo oprosti- 

tev davka za vlaganje v prioritetne panoge gospodarstva. Prebral bom našo 
obrazložitev: 

V 9. členu predloga tega zakona niso upoštevane vse prioritetne panoge 
gospodarstva, kot so na primer: kmetijstvo, gozdarstvo, energetika, promet in 
zveze. Izhajajoč s stališča, da dokončna rešitev na ravni republik in federacije 
glede prioritete še ni dogovorjena, naj se s predlaganim amandmajem zakonsko 
opredeli širše področje gospodarstva, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa 
naj v okviru tega predpiše prioritetna področja. Hkrati s tem amandmajem za- 
govarjamo tudi stališče, da zaostajanje v razvoju prioritetnih panog gospodarstva 
in infrastrukture zavira hitrejši razvoj celotnega gospodarstva. Ker je torej 
financiranje teh področij širšega in prioritetnega pomena, bi sprejetje pred- 
laganega amandmaja še bolj stimuliralo vlaganja v ta področja. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovarišica Milica Ozbič, republiška sekretarka za finance in članica Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Podrobneje bom odgovorila na ponovno obrazložene amandmaje predla- 

gateljev, s katerimi ne soglašata odbora za finance Zbora združenega dela in 
Zbora občin. 

V zvezi z amandmajem o vlaganjih v raziskovalno delo ne gre za to, da bi 
predlagatelj zakona imel v mislih kakršenkoli prihranek ali izdatek iz tega 
naslova. Gre za nekaj povsem drugega. Raziskovalno delo raziskovalnih orga- 
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nizacij, ki so profesionalno raziskovalne organizacije, je tako ali tako po de- 
javnostih uvrščeno v sezname oprostitev. Raziskovalno delo, ki je znotraj te- 
meljnih organizacij združenega dela opredeljeno kot raziskava, pa je obra- 
čunsko nedokazljivo kot davčna osnova ali pa kot oprostitev. Davčni zavezanec 
so temeljne organizacije združenega dela in njihovi obračuni so podlaga za 
izračune osnov za davek. Znotraj temeljnih organizacij združenega dela delitve 
obračunsko niso dokazljive. Tega je seveda ponekod več', ponekod manj in odtod 
tudi vnema nekaterih, da naj bi raziskovalno delo kot del obračuna temeljne 
organizacije združenega dela pomenilo davčno oprostitev. Predvsem se za- 
vzemajo za to v organizacijah združenega dela, v katerih pomeni raziskovalno 
delo pomembnejši strošek. 

V tistih organizacijah, v katerih je to res izredno pereče vprašanje, je 
možno stvar rešiti tako, da se raziskovalna dejavnost znotraj temeljnih organi- 
zacij združenega dela obračunsko posebej opredeli, bodisi kot posebna temeljna 
organizacija bodisi kot delovna skupnost ah kaj podobnega. V tem primeru 
se da to pripraviti tako, da je davčnim inšpektorjem in tistim, ki davek obraču- 
navajo, vse jasno in je tudi možno vse dokumentirati. Dokler pa to ni znotraj 
temeljnih organizacij združenega dela tako pripravljeno, pa take ideje prak- 
tično ne moremo upoštevati. Zaradi tega je tudi stališče odklonilno. 

Razprava o tem je tekla nekaj časa, od osnutka zakona do danes. Dosegli 
smo sporazum o tem, da se za prihodnje leto prek Gospodarske zbornice Slove- 
nije in v sodelovanju z Društvom izumiteljev — menim, da se tako imenuje, 
vsa ta vprašanja, ki se nanašajo na raziskave-, inovacije in podobno problematiko 
in ki jih v letošnjem predlogu nismo mogli zajeti zaradi težav tehnične narave, 
o katerih sem govorila, poskušajo rešiti in v organizacijah združenega dela 
tudi prirediti obračunsko in glede zajemanja podatkov tako, da bi bilo to iz- 
vedljivo. V grobem to ne pomeni nekih znatnih zneskov, pomeni le problem 
v tehniki izpeljave, ki mora biti v davčnih zakonih kristalno čista. 

V zvezi z nagradami za inovacije opozarjam, da mi ni jasna vztrajnost pri 
tem predlogu, ker so nagrade za inovacije del materialnih stroškov, ki ne 
predstavljajo davčne osnove. Če v kakšni delovni organizaciji to nimajo tako 
urejeno, naj to takoj uredijo. Gre zgolj za organizacijski nesporazum. Ko gre za 
dejanske nagrade in izplačila nagrad za inovacije, se to v našem knjigo- 
vodskem sistemu knjiži kot materialni strošek. To ni davčna osnova. Ko pa gre 
za dvomljive postavke, je treba znotraj organizacij razčistiti, ali je dejanska 
nagrada za inovacijo honorar, ali kakorkoli pač se že to imenuje, ali to ni. Ce 
je, je to materialni strošek in pri tem ni nobenega problema. Pli tem sploh ni 
potrebna nobena posebna določba, ker je to materialni strošek in kot tak tako 
in tako ni podvržen davku. 

V zvezi z amandmajem za oprostitev temeljnih organizacij združenega 
dela v sestavi Železniškega transportnega podjetja Ljubljana moram reči, da 
je kljub mnogim dosedanjim pojasnjevanjem ta predlog danes ponovno na 
dnevnem redu. Ker je bil prikazan z ene strai, seveda terja obravnavo tudi 
z druge strani. 

Številka, o kateri je tovariš delegat govoril, ki naj bi, če bi bil amandma 
sprejet, znesla eno milijardo in 300 milijonov starih dinarjev (skupna davčna 
oprostitev Železniškega transportnega podjetja Ljubljana) in ki bi se po 
navedbah delegata dala tako ali drugače uporabiti, je skonstruirana in ni z 
ničemer utemeljena. Ce predlagatelji tega amandmaja hkrati prognoziraj o za 
1976. leto 120 milijard starih dinarjev izgube, potem morajo tudi povedati, da 
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kot vsi tisti, ki imajo izgubo, tudi oni ne plačajo davka in tudi ne prispevka, 
če imajo dejansko izgubo. Ne vem, čemu je ta davčna oprostitev potrebna, če je 
ta prognoza o izgubi točna. Ce je pa ta prognoza netočna in pričakujejo, da se ne 
bo uresničila in zato želijo davčno oprositev, potem je pa treba tako reči: »Ta 
prognoza ni točna. Menimo, da ne bo izgube in bi bili radi oproščeni davka.« 

Uporaba te milijarde in 300 milijonov starih dinarjev za razne namene, 
kot si to tovariši na železnici predstavljajo, je jasna. Denar se lahko, če je na 
razpolago, uporabi za vse mogoče, tudi na primer za nakup lokomotiv. Vendar 
pa le ob določenih pogojih. Nakup lokomotiv je investicija. Vsi vemo in vi, 
tovariši delegati, najbolje od nas vseh, saj ste sprejeli predpise o združevanju 
sredstev za investicije na železnicah, da za investicije na železnicah, torej tudi 
za nakup lokomotiv, naše gospodarstvo združuje sredstva. 

Ne gre za to, ker je železnica kot celota v izgubi, ali bo Socialistična repu- 
blika Slovenija pridobila teh milijardo 300 milijonov starih dinarjev s tem 
davkom ali jih ne bo pridobila. Ce je na železnici izguba, republika tako ali 
tako ne pobere davka, kar je po zakonu popolnoma jasno. Gre za nekaj drugega. 
S tem ko se uvrsti Železniško transportno podjetje, če bi bil amandma sprejet, 
v seznam davčnih dejavnosti, ki so oproščene davka, ni davčne osnove, tudi ni 
osnove za prispevek samoupravnim interesnim skupnostim, kot so izobraževalna 
in preostale. Danes pa imate na dnevnem redu predlog, kako pokriti velike 
izpade dohodka v teh skupnostih, ki se napajajo iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela. Ta velik izpad je v dobršnem delu, poudarjam v dobršnem 
delu, nastal tudi zaradi širjenja seznamov davčnih oprostitev in zaradi širjenja 
seznamov dejavnosti nekaterih velikih organizacij, ki ne sodijo med davčne 
zavezance in zato avtonomično ne plačujejo prispevkov. Menim, da v tem prime- 
ru Železniško transportno podjetje vztraja prek svojih delegatov pri amand- 
maju predvsem zaradi tega, ker davka kot organizacija, ki ima izgubo, tako ali 
tako ne plača. Kaj pa pomeni izpad prispevkov, ki se plačujejo iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela iz tako velike organizacije, kot je to 
Železniško transportno podjetje, pa menim, da si organizacija lahko sama 
predstavlja. Jasno je, da moramo to breme prenesti potem na preostalo gospo- 
darstvo. V primeru davka je to tako, dvakrat je pa to tako v primeru pri- 
spevkov. Nihče drug jih ne more plačati kot tisti, ki ustvarja dohodek, to so 
pa temeljne organizacije združenega dela. 

Razsodbo o tem vprašanju prepuščam vam. Namreč, ali je preostalo gospo- 
darstvo pripravljeno prevzeti nase povečane prispevke, ki naj nadomestijo 
izpadle prispevke iz teh dejavnosti, ki jih z zakonom s širjenjem seznama 
davčnih oprostitev avtomatično oproščamo tudi plačevanja prispevkov. 

Tako Izvršni svet Skupščine SR Slovenije kot predlagatelj predloga tega 
zakona kot tudi oba odbora za finance, Zbora združenega dela in Zbora občin, 
smo mnenja, da so problemi železnic in problemi v elektrogospodarstvu v naši 
družbeni skupnosti potrebni rešitve, vendar ne s takimi parcialnimi ukrepi. 
Potrebne so sistemske rešitve za vso Jugoslavijo, od katerih naj bo odvisno 
finančno poslovanje obeh teh velikih skupnosti. Taki parcialni ukrepi, kot je 
oprostitev za eno milijardo in 300 milijonov starih dinarjev davka, seveda 
povzročajo tudi oprostitev plačevanja vseh prispevkov iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela gamoiupravnim interesnim skupnostim.. S tem 
problema niti približno ne bomo rešili. S sprejetjem tega amandmaja bi v 
Sloveniji povzročili nove probleme, za katere nimamo pripravljenih rešitev. 
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Možne pa so le take rešitve, kot sem že povedala, da breme teh, ki se 
oproščajo davka ali prispevkov, prevzamejo drugi. Ali obstaja pripravljenost 
za to, o tem se izrecite sami! Zato vam to dajem v razmislek. Ne vztrajam pa, 
da se amandma zavrne. Moja dolžnost je, da opozorim na posledice sprejetja 
tega amandmaja. 

V zvezi z obrazložitvijo k amandmaju, ki ga je predlagala delegacija iz 
33. okoliša, bom dala dodatno tolmačenje. Vlaganja v surovinske objekte v 
smislu 9. člena in prioritete so navedene v davčnem zakonu na splošno s tem, 
da kot vsa leta doslej Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po sprejetju davčnega 
zakona s svojim odlokom to podrobneje uredi. Ta odlok namreč vsebuje po- 
polne sezname vseh dejavnosti, ki so vključene v zakon. Prej tega ni mogoče 
narediti. Ze v dosedanjem odloku, ki je to opredeljeval, je bila zajeta večina 
prioritetnih dejavnosti, kot so: kmetijstvo, surovinske dejavnosti itd. Kakšen 
bo ta seznam v 1976. letu, je precej odvisno od tega, kaj bo v času, ki je pred 
nami, prinesel dogovor o planu. Tiste dejavnosti, ki jih bo ta opredeljeval kot 
surovinske in prioritetne, bodo prišle v seznam, ki dodatno pojasnuje 9. člen 
zakona. 

O planu in o tem, katere so prioritetne dejavnosti po planu, boste v tej 
skupščini in v tem zboru spregovorili in odločali. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije kot predlagatelj odloka bo to vašo odločitev v odloku povzel in jo 
tudi tako opredelil. Zato menim, da je prav, če danes ta zbor sprejme pred- 
lagani zakon s splošno določbo v 9. členu. Odločitev o opredelitvi dejavnosti 
po 9. členu in o predlogu delegatov iz 33. okoliša glede točnejše opredelitve pa 
boste sprejeli, ko boste v okviru plana govorih o prioritetah. Menim, da nima 
opredeljevanje teh dejavnosti še pred sprejemom plana nobenega smisla, ker 
bi nas v razpravi o planu vezalo. To ne bi bilo prav. Ker bo plan kmalu pred- 
ložen in ker se bodo začele tudi razprave o prioritetnih dejavnostih v okviru 
plana, prosim, da se danes sprejme ta splošna določba. Ko se bo na naslednjih 
sejah Skupščine razpravljalo o planu, naj se hkrati razpravlja o prioritetnih 
dejavnostih, za katere naj se uveljavijo davčne oprostitve. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih. Predstavnik Odbora za finance in 
predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sta se glede amandmajev 
izrekla. Vprašujem, ali predlagatelji amandmajev še vztrajajo pri amandmajih, 
glede na to razpravo, ki je bila v zboru! Ugotavljam, da delegati 5. okoliša 
oziroma ljubljanskih občin umikajo amandma k 8. členu. Pri preostalih dveh 
amandmajih delegati vztrajajo. 

Najprej dajem na glasovanje amandma tovariša Ivana Zelenška, delegata 
skupine delegatov za gospodarskp področje 1. okoliša, k 12. členu. Odbor za 
finance se ne strinja s tem amandmajem. Predstavnik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije je dal svoje mnenje in je obrazložil, zakaj tega ni mogoče 
takoj reševati. Zakonodajno-pravna komisija k temu amandmaju nima pripomb. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (6 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (105 delegatov glasuje proti.) Se je kdo vzdržal? (11 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor amandma z večino glasov zavrnil. 
Dajem na glasovanje amandma skupine delegatov 33. okoliša k 9. členu, 

po katerem naj se 3. alinea dopolni tako, da se glasi: »in prioritetne naloge 
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gospodarstva«. Tovarišica Ozbičeva je obrazložila, kaj to pomeni. Odbor za 
finance se ne strinja s tem amandmajem. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (6 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (97 delegatov glasuje proti.) Se je kdo vzdržal? (20 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor amandma z večino glasov zavrnil. 
Dajem predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za 

republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 
1976 v celoti na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog zakona z večino glasov. \ 

Zaključujem 11. točko dnevnega reda in prehajam na 12. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. Izvršni 
svet je določil tovarišico Milico Ozbič za svojega predstavnika. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, naj 
obravnava predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov v smislu 
295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. 

Takšen postopek predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato, da se 
takoj odpravijo neskladja v sedaj veljavnem davčnem zakonu in v drugem 
odstavku 163. člena zakona o davkih občanov in se celotni sistem obdavčevanja 
dohodkov od gozdov podrobneje prouči v skladu s celotno politiko obdavčevanja 
kmetijstva. 

Danes smo prejeli še informacijo o predlogu za dopolnitev zakona o davkih 
občanov. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije posebej obrazložiti 
predlog za hitri postopek? (Ne.) Torej se zadovoljuje s to informacijo, ki sem 
jo dal? (Da.) 

Pričenjam razpravo glede predloga, da se ta zakon obravnava po hitrem 
postopku. Zeli o tem kdo razpravljati? (Ne.) Ker nihče, dajem ta predlog na 
glasovanje. Kdor je za to, da se ta zakon obravnava po hitrem postopku, naj 
prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je 
kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog za hitri postopek. 
Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance, ki je dal poročilo, ki smo 

ga tudi prejeli. Ali se želi predstavnik Zakonodajno-pravne komisije opredeliti 
do predloga tega zakona? Prosim, besedo ima tovariš Stane Boštjančič, pred- 
stavnik Zakonodajno-pravne komisije! 

Stane Boštjančič: Tovarišice in tovariši delegati! 
Ker je bil v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih ob- 

čanov spremenjen drugi odstavek 163. člena, vzporedno s to spremembo pa 
niso bile spremenjene in so še v veljavi določbe 51. in 171. člena tega zakona, 
po katerih se davek od kmetijstva od dohodkov iz gozda odmerja od vrednosti 
za posek določenega lesa, odmera pa mora biti izvršena do 31. marca v letu, 
za katero se davek odmeri, se Komisija z vidika svoje pristojnosti strinja s 
predlogom tega zakona, da se izvajanje spremenjenega 163. člena zakona za leto 
1976 odloži, s tem da se do naslednjega leta neskladja v zakonu odpravijo in 
se sistem obdavčenja dohodkov iz gozda podrobneje prouči in uskladi s celotno 
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politiko obdavčenja kmetijstva. Gre namreč le za dejansko vsebinsko presojo, 
ali je potrebna taka sprememba zakona. V zvezi s tem pa zadostujejo mnenja 
odborov za finance Zbora združenega dela in Zbora občin. 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima Darko Smrdelj, delegat gospodarskega področja 20. okoliša! 

Darko Smrdelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija za Zbor združenega dela in delegacija za Zbor občin iz 20. 

okoliša sta na seji dne 26. marca 1976 v zvezi z gradivom, ki je na dnevnem 
redu današnje seje, razpravljali tudi o predlogu zakona o dopolnitvi zakona 
o davkih občanov, po katerem naj bi se izvajanje določbe 163. člena zakona 
odložilo glede odmere davkov za 1976. leto. Delegaciji sta po daljši razpravi 
sprejeli sklep, da se predlaga Skupščini SR Slovenije, naj zakona ne sprejme, 
ker je nepotreben glede na to, da je bilo ugotovljeno, da se v večini občin v 
SR Sloveniji odmerja davek od gozdnih dohodkov od cene lesa na panju, 
odkazanega za preteklo leto. Delegaciji sta proučili tudi vprašalnik Repu- 
bliškega sekretariata za finance, ki je poprej zbral tovrstne podatke in ugoto- 
vili, da je večina občin verjetno napačno poročala, glede na to, da vprašanja 
niso bila postavljena dovolj precizno. V vprašalniku je Republiški sekretariat 
za finance zahteval od davčnih uprav, naj sporočijo, do kdaj so gozdnogospo- 
darske organizacije sporočile podatke o vrednosti lesa, določenega za posek 
za leti 1975 in 1976. 

Večina davčnih uprav, kar smo preverili, je sporočila, da so podatke po- 
slale do izteka določenih rokov, vendar ni nihče pojasnil, da so se ti podatki 
nanašali na odkazani les za preteklo leto in ne na les, določen za posek za 
tekoče leto, kot je to bilo mišljeno ob sprejetju ustreznega amandmaja v zakonu 
o davkih občanov. 

Delegaciji sta se zavzeli za to, naj se predlog zakona o dopolnitvi zakona 
o davkih občanov ne sprejme, ker v praksi glede tega ne bomo spremenili 
ničesar. Odmera prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje kmetov 
ne bo v ničemer prizadeta v primeru, če bodo podatki sporočeni davčnim upra- 
vam za posek lesa za preteklo leto in ne za leto vnaprej. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Vlado Sanca, predstavnik Odbora za finance! 

Vlado Sanca: Odbor za finance Zbora združenega dela je na prejšnji 
seji obravnaval predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov. Pred- 
lagatelj nam je posredoval precizne podatke o tem, kakšne so možnosti za 
odmero davkov od gozdov na podlagi stanja, do katerega je prišlo v zvezi 
s 163. členom zakona o davkih občanov. 

Odbor zaradi tega, da ne bi prišlo do težav pri odmeri tega davka in zato 
da se poberejo davki, ki so vezani na proračune, meni, da je nujno, da se sprej- 
me ta dopolnitev zakona o davkih občanov. Po navedbah predstavnika Zako- 
nodaj no-pravne komisije namreč lahko kolizija med nekaterimi členi tega 
zakona povzroči probleme pri odmeri davka. 

Zato Odbor predlaga v interesu davčnega sistema, da se sprejme predlog 
tega zakona. 
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Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovarišica Milica Ozbič, republiška sekretarka za finance! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne glede na obširne in izčrpne obrazložitve se pri predlogu tega zakona kar 
naprej pojavljajo nesporazumi. 

V zvezi z dopolnitvijo, ki jo predlagamo danes po hitrem postopku, naj 
povem dvoje: 

1. Nepričakovano je bil na zadnjih sejah zborov Skupščine sprejet amand- 
ma občine Postojna, na kar predlagatelj ni bil pripravljen. Veste, da s tem 
amandmajem niso soglašali predlagatelj in pristojni odbori zborov. Sprejet je 
bil na podlagi glasovanja v tem zboru. Zato je v preostalih členih zakon v na- 
sprotju z določbo člena, ki je bila z amandmajem vključena v zakon. To je 
vsebina današnjega predloga. Ni namreč davčnega zakona na tem svetu, ki 
bi vseboval vsebinsko neusklađene člene. Kako se naj potem taka davčna poli- 
tika izvaja in kako se naj nadzoruje? Ne more se. To je razlog, zaradi katerega 
je bil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prisiljen po tehtnih, širokih in po- 
globljenih razpravah v telesih Izvršnega sveta in Skupščine SR Slovenije pred- 
lagati Zboru združenega dela in Zboru občin, da danes po hitrem postopku 
sprejmeta predlagano dopolnitev, da bi bile možne davčne odmere in izvajanje 
zakona o davkih občanov. Seveda je možno, da se ta dopolnitev ne sprejme. 
Vendar je vprašanje, kako se bo zakon lahko v takem primeru izvajal. Naše 
davčne uprave lahko izvajajo zakon tako, da lastnikom gozdov odmerjajo davek 
šele prihodnje leto za 1976. leto, ko se ugotovi dejanski posek lesa. Torej za 1976. 
leto nič. Ker so v 1975. letu plačali akontacijo za v 1975. letu posekani les, 
v 1976. letu tega davka ni. Od kmetijske dejavnosti plačajo davke po sedanjem 
zakonu po odmeri akontacije za 1976. leto. Torej bi imeli na terenu dve vrsti 
odmer za iste davkoplačevalce. 

2. Ce bi izvajali to zakonsko določbo tako, kot je bila sprejeta in če bi v 
smislu navodil lahko davčne uprave odmerjale davek od predvidenega poseka 
lesa v 1976. letu, se bi lahko sleherni davkoplačevalec pritožil na drugostopenjski 
organ, to je Republiško davčno> upravo, ki mora sleherni pritožbi ugoditi in 
pobrane davke vrniti. Vprašujem, kakšen smisel ima tako početje v tem letu, ko 
vemo, da se vsak lahko pritoži in je treba v smislu zakona pritožbi ugoditi. Ker 
v zakonu en člen pravi tako, drugi člen pa je z njim v nasprotju. Torej je vpra- 
šanje, kako naj davčne uprave ravnajo, katerega od členov naj izvajajo, katerega 
pa ne. V vsakem primeru se davkoplačevalec lahko pritoži in s pritožbo uspe. 

Zaradi tega, da bi bile odmere tega davka izvajane po občinah tako, da 
ne bi kršili enega ali drugega člena zakona, predlagam, da se dopolnitev za 
1976. leto sprejme po hitrem postopku. Vprašanje prijavljanja odmerjenega 
lesa za posek je obrobno vprašanje oziroma ni bistveno vprašanje. Vemo, da 
so glede terena in klime različne občine v Sloveniji. Hribovske in alpske občine 
zaradi snega ne morejo izvršiti odmere v zimskih mesecih. Primorske občine 
lahko to vso zimo izvajajo in tudi pravočasno opravijo. Zaradi tega se odmera 
časovno raztegne. Glede tega, kako je s to odmero, ali je bila opravljena in 
prijavljena davčnim upravam, je bila na zahtevo odborov za finance izvedena 
anketa, katere podatke smo vam posredovali. V tej anketi je nekaj občin v 
odgovorih pomotoma navedlo, koliko lesa je bilo posekanega v letu 1975. Gre 
za dve ali tri občine, v zvezi s katerimi je tovariš delegat prej govoril, da se mu 
zdi, da dopolnitev zakona pri tem davku zaradi tega ni potrebna. Ne moremo 
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graditi svojih odločitev na zmotnih podatkih dveh ali treh občin. Treba je graditi 
svoje odločitve na pretežnem številu občin, ki so vprašalnik pravilno razumele in 
posredovale pravilne podatke. 

Ko boste odločali o predlogu tega zakona, upoštevajte tudi to, da pomeni 
izvajanje zakonske določbe na podlagi amandmaja občine Postojna enotni izpad 
davka, ki izvira iz dohodka, ki ga lastniki gozda dosežejo s prodajo posekanega 
lesa. Upoštevanje zakonske določbe na podlagi tega amandmaja bi pomenilo 
prenos obveznosti za tovrstni dohodek skupnosti ali občin na druge zavezance, 
ker je pač treba občinam in skupnostim za izvajanje njihovih nalog zagotoviti 
dohodek. Za 1976. leto dogovora nimamo pripravljenega. Zato prosim, da sprej- 
mete naš predlog, da se po sedanjem sistemu občine pri davku in skupnosti 
pri svojih prispevkih napajajo s predvidenim dohodkom. Za prihodnje leto pa 
se bomo dogovorili, kdo bo občinam in skupnostim nadomestil izpadli dohodek. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovariš Darko Smrdelj! 

Darko Smrdelj: Se enkrat poudarjam, da pri tem ne gre za izpad 
dohodka, ki naj bi nastal, kot je omenila tovarišica republiška sekretarka, v tem 
letu. Kot sem že prej poudaril, je večina občin v SR Sloveniji že odmerila 
davek kmetom za prejšnje leto. Tako so v tem letu v večini občin odmerjeni 
davki za eno leto nazaj, kar pomeni za 1976. leto posek v 1975. letu, za 1977. 
leto pa posek v 1976. letu. V tistih občinah, kjer pa so vnaprej odmerjali posek, 
pa bi to odmero opravili v tem letu. 

Čeprav smo primorsko-notranjska občina, v kateri ni snega, predlagamo, da 
zbor zaradi boljšega dela temeljnih organizacij združenega dela v gozdnih go- 
spodarstvih ne sprejme predloga zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov. 

Gre predvsem za gorska območja, v katerih odmera, kot je tovarišica repu- 
bliška sekretarka že povedala, ni mogoča. Prav tako ne more biti opravljena 
tista planska sečnja, ki je vezana na različne vrste lesa. Lahko se zgodi, da bomo 
v 1976. in 1977. letu kmete obdavčili na podlagi planske sečnje, ki zaradi števil- 
nih vzrokov ni bila izvršena. V tem letu bukovina zaradi dolge zime ne bo po- 
sekana. Kmeta kooperanta, člana temeljne organizacije združenega dela koope- 
racija, pa bomo obdavčili za posek bukovine na podlagi zakona o davkih 
občanov. 

Prav zaradi tega, ker je v prejšnjem obdobju veljala takšna zakonska 
določba, kot jo predvideva predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih ob- 
čanov, so občinske skupščine večkrat ravnale v nasprotju s to zakonsko določbo 
in so davke odmerjale za eno leto nazaj, da so prišle do točnejših podatkov in 
točnejše odmere tega davka. Ne bo pa prišlo, kot se nekateri bojijo, do zmanj- 
šanja planske sečnje. Planska sečnja bo dogovorjena v temeljnih organizacijah 
združenega dela — kooperacijah, v katerih se bodo kmetje kooperanti dogovo- 
rili, kolikšen naj bo posek. S sistemom novega obdavčenja ne bomo rešili plan- 
ske sečnje. Morda bomo prav zaradi tega plansko sečnjo pokvarili, ker bomo 
nestrokovno in nekakovostno sekali. Če bo kmet kooperant julija in avgusta 
sekal bukovino in listavce, ker bo za to sečnjo obdavčen, bo prav gotovo s to 
sečnjo povzročil škodo. Predstavniki kmetijstva in gozdarskih organizacij, ki 
prisostvujejo današnji seji, lahko še posebej obrazložijo, kakšen smisel ima 
sečnja določenih drevesnih vrst v obdobju, v katerem ni predvidena. S predlo- 
gom tega zakona pa bo planska sečnja obdavčena po novem sistemu obdavčenja. 
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Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Slišali 
ste pojasnila republiške sekretarke za finance. Prejeli ste tudi informacijo, 
ki jo je poslal Republiški sekretariat za finance, v kateri navaja, katere občine 
so poslale in koliko občin je poslalo zahtevane podatke. Slišali ste tudi stališče 
Zakonodajno-pravne komisije in stališče Odbora za finance, ki soglašata s 
sprejemom predloga tega zakona. 

Ker nihče več ne želi razpravljati, dajem na glasovanje predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o davkih občanov. Pojasnim naj, da gre za amandma. 
Amandma k temu zakonu je bil sprejet na prejšnji seji zbora. Zaradi tega 
amandmaja je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal predlog tega za- 
kona, ki naj reši sporno izvedbo amandmaja pri plačevanju tega davka. 

Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim glasuje! (78 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (22 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (25 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino' glasov sprejel predlog tega zakona. 

Zaključujem 12. točko dnevnega reda in prehajam na 13. točko dnev - 
nega leda, to je na predlog zakona o dopolnitvi zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 in 1976, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in ste ga prejeli danes na klop. 

Pri tem zakonu sta predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
tovarišica Milica Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za 
finance, in tovarišica Ela Ulrih, članica Izvršnega sveta in predsednica Repu- 
bliškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije predlaga Skupščini SR Slovenije, da obravnava predlog zakona v smislu 
295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. Prosim! 
Besedo ima tovarišica Milica Ozbič, ki bo obrazložila ta predlog! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Danes vam je na seji Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil pred- 

log zakona o dopolnitvi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plače- 
vanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na pod- 
ročju družbenih dejavnosti v letih 1975 in 1976. Navedena dopolnitev se nanaša 
na dve skupnosti, in sicer na Republiško izobraževalno skupnost in na Repu- 
bliško raziskovalno skupnost. S predlogom zakona o dopolnitvi tega zakona 
predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da se zaradi nastalega položaja 
nujno sanira finančno stanje v Republiški izobraževalni skupnosti in Republiški 
raziskovalni skupnosti tako, da se zakon dopolni z novim 29. a členom, po ka- 
terem ne glede na določbe drugega odstavka 15. člena tega zakona znaša mesečna 
akontacija prispevka iz dohodka za financiranje Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije in posebnih izobraževalnih skupnosti za čas od 1. aprila do 30. junija 1976 
eno osmino obveznosti, izračunane za 1975. leto, mesečna akontacija prispevka 
iz dohodka za financiranje raziskovalnih skupnosti za čas od 1. aprila do 30. 
junija 1976 pa eno desetino obveznosti, izračunane za 1975. leto. 

Ker ste podrobno obrazložitev predloga tega zakona z vsemi številkami, 
ki spremljajo to obrazložitev, prejeli, vam tega ne bi navajala. Dala bom obraz- 
ložitev, toda brez podrobnih številk. Kot sem pri prejšnjih davčnih zakonih 
že omenila, pri predlogu tega zakona rešujemo problem, ki je nastal v Repu- 
bliški raziskovalni skupnosti, zaradi več razlogov. Veste, da je po devetmesečni 
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oceni gibanj v gospodarstvu v 1975. letu bilo predlagano skupnostim, ki so v 
tistem času imele velike presežke zbranih sredstev, da naj znižajo svoje pri- 
spevne stopnje, kar je Republiška izobraževalna skupnost tudi storila. To je bil 
en razlog. Drugi razlog je bil nagel padec dohodka, ustvarjenega v temeljnih 
organizacijah združenega dela, ki so plačniki prispevka iz dohodka. Zaradi 
tega je nastal dokaj velik izpad pričakovanega dohodka v zadnjih štirih 
mesecih 1975. leta in v prvih mesecih tega leta. Po sedanjih prispevnih stopnjah 
se preliva za te skupnosti iz dohodka temeljnih organizacij veliko manj, kot bi 
ga po planskih ocenah moralo biti. 

Tretji razlog, zakaj je do tega izpada dohodka prišlo, je ta, da je v Slove- 
niji v smislu zakona o ugotavljanju in obračunavanju dohodka v temeljnih 
organizacijah združenega dela po zaključnih računih bilo ugotovljenih mnogo 
več izgub, kot je bilo pričakovano in kot jih je bilo doslej. Vsi, ki ustvarjajo 
izgubo, imajo pravico do povrnitve vsakega prispevka, ki je bil plačan iz njiho- 
vega dohodka, kar se je seveda tudi zgodilo-. Vračanje prispevkov vseh skupnosti 
po predloženih zaključnih računih v februarju in marcu tega leta, posebej 
pa tistih, ki se v največjem delu napajajo iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela, na račun izgub je bilo precej večje od pričakovanega, in sicer 
nekaj milijard starih dinarjev več, kot smo ocenjevali, da bo potrebno. 

Da bi se dejavnost kljub temu v tem času redno odvijala in v pričakovanju 
izboljšanja stanja je Republiška izobraževalna skupnost že povsem izčrpala svoj 
rezervni sklad in bila prisiljena v zadnjem času že najemati kredite pri bankah 
za kritje svojih tekočih stroškov, predvsem osebnih dohodkov. Stroški kreditov 
in obresti zanje pri bankah niso v nobeni bilanci republiških in drugih skup- 
nosti vkalkulirani kot stroški in so seveda to dodatni stroški, ki bremenijo že 
tako skopa sredstva teh skupnosti v tem letu. 

Zaradi tega je bil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prisiljen soočiti se 
s tem položajem in predlagati saniranje stanja. In zato predlaga ta zakon. Ta 
predlog je ob upoštevanju sedanjega težkega položaja v gospodarstvu sestavljen 
na podlagi kar najbolj skromnih možnosti. Z dopolnitvijo tega zakona lahko 
dosežemo le to, da se Republiški izobraževalni in Republiški raziskovalni skup- 
nosti zagotovijo v naslednjih treh mesecih dohodki za tekoče poslovanje. S 
tem predlogom se ne rešuje problem nadomestitve izčrpanih rezervnih skladov, 
kot tudi ne problem, ki bi nastal ob nadaljnjem doseganju dohodka v temeljnih 
organizacijah združenega dela pod načrtovanim. Torej, če se bo položaj v zvezi 
s tem poslabšal, seveda tudi to ne bo zadostovalo in bo potrebna glede tega 
nova razprava. To tudi pomeni, da bomo najkasneje čez tri mesece v Skupščini 
in tudi drugje obravnavali dokončen predlog za ureditev stanja, predvsem v 
Izobraževalni, verjetno tudi v Raziskovalni in morda še v kateri drugi skupnosti. 

V kratkem času pričakujemo predloge zveznih predpisov, ki se bodo na- 
našali na obveznost oblikovanja rezervnih skladov družbenih dejavnosti. V 
tako obveznost bomo stopili povsem finančno nepripravljeni, to je s povsem 
izpraznjenimi rezervnimi skladi, kar gotovo ne bo dobro in kar tudi, sicer 
ni dobro. Tega vam ne govorim kot novincem. Vi, ki sedite v tej dvorani, veste, 
da ni gospodarstva in ne dejavnosti, ki lahko normalno posluje brez finančnih 
rezerv. V teh dveh primerih je žal prišlo tako daleč, da so že izplačila osebnih 
dohodkov odvisna od najetja drugih kreditov pri bankah. 

Se enkrat naj poudarim, da so se Republiški sekretariat za finance, ki je 
sodeloval pri izdelavi tega predloga, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je 
predlagatelj tega predloga, in vsi preostali, ki so pri tem sodelovali, opredelili v 
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predlogu, ki ga danes obravnavate, za najbolj skromno možno stopnjo, ki, kot 
sem že povedala, zagotavlja ob planskem ustvarjanju dohodka tekoče poslovanje 
skupnosti in ki ne rešuje in ne popravlja stanja, pač pa samo omogoča redno 
poslovanje v tem času, ki je pred nami. V tem času, ki je pred nami, bomo ob 
ugotavljanju gibanj v gospodarstvu in ob preostalih analizah v naslednjem 
trimesečju — Skupščina bo s temi analizami seznanjena in bo o njih razprav- 
ljala verjetno že v aprilu tega leta, najbrž tudi kaj več razpravljali o tem, 
kako se bo dokončno uredilo stanje v prizadetih skupnostih. 

Ker so vse številke, ki se nanašajo na ta predlog, navedene v obrazložitvi, 
vam ne bi jemala časa s citiranjem teh številk. Prosila bi, da s svojim pozi- 
tivnim sklepom obema skupnostima pomagate prebroditi sedanji kritični po- 
ložaj . 

Predsednik Štefan Nemec: Slišali ste obrazložitev. Najprej bomo 
glasovali o predlogu, da se predlog tega zakona obravnava po hitrem postopku. 

Ali želi kdo razpravljati o tem predlogu? (Nihče.) Ker nihče ne želi raz- 
pravljati, dajem na glasovanje predlog, da obravnavamo predlog tega zakona 
po hitrem postopku. Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (107 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel ta predlog z večino glasov. 
Predlog tega zakona je obravnaval Odbor za finance. Prosim predstavnika 

Odbora, da da poročilo! 

Vlado Sanca: Iz obrazložitve predloga tega zakona izhaja, da gre 
za pomembno odločitev. 

Oba odbora za finance sta na današnji seji razpravljala o predlogu Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Odbora se strinjata s predlogom, ki ga je zbor 
že sprejel, da se zakon obravnava po hitrem postopku, spričo nakazanega 
problema. 

V razpravi sta odbora ugotovila, da so izobraževalne skupnosti v 1975. 
letu zbrale le 90'% predvidenih dohodkov oziroma so zbrale za 136 milijonov 
dinarjev manj, kot je bilo dogovorjeno, in da je tudi priliv dogovorjenih pri- 
spevkov za 1976. leto precej pod pričakovanji. Zato je treba Izobraževalni skup- 
nosti Slovenije zagotoviti potrebna sredstva za izvedbo sprejetega programa. 

Zaradi tega sta se odbora strinjala s predlogom, da se ta zakon dopolni 
tako, da znaša mesečna akontacija prispevka za drugo trimesečje 1976 eno 
osmino obveznosti, namesto ene dvanajstine po prejšnjem sistemu, izračunane 
za 1975. leto. Tudi v zvezi s to dopolnitvijo zakona se ocenjuje, da bo realizacija 
polletnega načrta Republiške izobraževalne skupnosti le 90 %. To pomeni, da 
je ta predlog racionalen, čeprav naj omenim, da bo v teh treh mesecih gospo- 
darstvo bolj obremenjeno, kar pa bo obračunano z dokončnim dogovorom o 
prispevnih stopnjah. 

V nadaljevanju razprave sta odbora obravnavala predloženo dopolnitev 
zakona, ki se nanaša na spremembo višine mesečne akontacije prispevka iz 
dohodka za financiranje Raziskovalne skupnosti. Glede na to, da je predstavnik 
Raziskovalne skupnosti na seji navedel nove podatke, iz katerih je razvidno, 
da je realizacija v prvem trimesečju 1976. leta za to skupnost še manj ugodna, 
kot je razvidno iz obrazložitve, sta odbora menila, da bi bilo treba za sprejem 
predlagane dopolnitve zakona, ki se nanaša na Raziskovalno skupnost Slove- 
nije, dati bolj točno obrazložitev in zato predlagata, da se sklepanje o dopol- 
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nitvi zakona glede Raziskovalne skupnosti preloži na sejo zborov, ki je sklicana 
za 28. -april 1976. leta. 

S tem v zvezi Odbor predlaga amandma, po katerem naj se v novem 
29. a členu v šesti vrsti namesto vejice postavi pika, preostalo besedilo člena 
pa naj se črta. 

Oba odbora za finance predlagata zboroma, da sprejmeta zakon v besedilu, 
ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, skupaj z amandmajem, 
ki ga predlaga Odbor za finance tega zbora. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim za stališče Zakonodajno-pravno 
komisijo ! (Komisija se strinja s predlogom tega zakona.) 

Na klop ste prejeli stališča in ugotovitve, ki jih je poslala Raziskovalna 
skupnost Slovenije. 

Besedo ima dr. Edo Pirkmajer,. predstavnik Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije. 

Dr. Edo Pirkmajer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Podatki, s katerimi razpolagamo, so najnovejši. Zbrani so bili danes. 
Danes se je sestala tudi Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije, in 

sicer po seji Odbora za finance tega zbora. 
Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije je na današnji seji s soglasnim 

sklepom obeh zborov, to je Zbora uporabnikov in Zbora raziskovalcev, spre- 
jela stališče, ki je bilo danes posredovano tudi vam, tovariši delegati, na klop. 

Skupščina Raziskovalne skupnosti podpira predlog zakona, ki ga je pripravil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Utemeljitev: Skupščina je proučila finančni položaj in je ugotovila, da je 
v 1975. letu nastal primanjkljaj pri planiranih prispevkih iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v višini 5,6 milijona dinarjev, kar pomeni nekaj 
manj kot 2 % letno predvidenih sredstev. 

Hkrati je Skupščina ugotovila, da je ob poračunu prispevkov za 1975. leto 
Služba družbenega knjigovodstva v breme prispevkov Raziskovalne skupnosti 
za 1976. leto odvedla organizacijam združenega dela tolikšna sredstva, da je 
skupnost v prvih treh mesecih realizirala 54 milijonov dinarjev, kar je le 
18 o/o predvidenih sredstev po odmeri za 1975. leto namesto 25%. To pomeni 
izpad 18,4 milijona dinarjev v primerjavi z V * prispevkov temeljnih organizacij 
združenega dela za poprečje 1975. leta. 

Ta izpad pomeni resno oviro pri izvajanju programa Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije za 1976. leto, ki sta ga enakopravno sprejeli Skupščina razisko- 
valne skupnosti Slovenije in Skupščina SR Slovenije in ki je bil objavljen v 
Uradnem listu SR Slovenije št. 6 v tem letu. 

Predlagana dopolnitev zagotavlja Raziskovalni skupnosti za prvo polletje 
le minimalna sredstva za izvajanje najnujnejših nalog v višini 92 % lansko- 
letne dovoljene porabe, preračunane na pol leta, oziroma komaj 70 % polletnih 
prispevkov po družbenem dogovoru za 1976. leto. 

Tako je ta predlog v skladu z družbenim dogovorom in z načelom, da naj 
poraba v samoupravnih interesnih skupnostih ne preseže- ravni, določene z 
družbenim dogoyorom. 

Utemeljitev, kot sem že omenil, temelji na podatkih, ki jih je danes zbrala 
Služba družbenega knjigovodstva. 
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Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Prosim. Besedo ima dr. Milan Osredkar, predsednik Republiškega komiteja za 
raziskovalno dejavnost in član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije! 

Dr. Milan Osredkar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Iz obrazložitve Odbora za finance tega zbora in Odbora za finance Zbora 
občin ste razbrali, da je razlog za to, naj bi se razprava o dopolnitvi tega zakona, 
ki se nanaša na Raziskovalno skupnost, preložila na naslednjo sejo zbora, to, da 
podatki niso bili točni. 

Medtem je Raziskovalna skupnost Slovenije poslala točnejše podatke, ki 
kažejo, kakšno stanje je v tej skupnosti. Zato Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije vztraja pri predlogu tega zakona, kot ga je predložil. 

Omenjam še to, da je Odbor za finance Zbora občin na podlagi teh dodatnih 
podatkov, ki so bili posredovani tudi vam, svoj amandma umaknil. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim. Besedo 
ima tovariš Bogomir Hrovat, delegat gospodarskega področja, 32. okoliš! 

Bogomir Hrovat: Tovarišice in tovariši delegati J 
Preden začnem z razpravo, moram poudariti to, da je delegacija našega 

okoliša na današnji seji ugotovila, da smo delegati ta predlog prejeli danes 
na klop, da so se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in samoupravne inte- 
resne skupnosti na predlog dobro pripravile, da delegati o tem predlogu nismo 
imeli priložnosti razpravljati na sejah delegacij, ki jih zastopamo. Zato menimo, 
ker je to trenutno težka obremenitev za gospodarstvo, posebej če upoštevamo, 
da bomo jutri prešli na sistem plačevanja po.dohodku, da o tem danes ne mo- 
remo glasovati. Predlagam, da o tem predlogu razpravljamo na naslednji seji 
zbora, ki bo 28. aprila tega leta, da se bomo lahko o tem predlogu pogovorili 
v gospodarskih organizacijah in občinah, ki jih zastopamo. 

Predsednik Štefan Nemec: Opozarjam delegata, da smo hitri po- 
stopek za ta zakon že sprejeli. Kdo še želi razpravljati? Ah predstavnik Odbora 
za finance še vztraja pri amandmaju? (Da.) Besedo ima tovarišica Ela Ulrih, 
članica Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in predsednica Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje! 

Ela Ulrih: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije verjame, in tudi sama verjamem, 

da res ni prijetno odločati se na hitro. Moram pa reči, da so v enakem položaju 
tako Izvršni svet Skupščine SR Slovenije kot tudi Republiški komite za vzgojo 
in izobraževanje in organi na področju znanosti. 

Gre namreč za to, da je ta položaj znan šele nekaj dni, in sicer od 20. 
marca tega leta naprej, ko so te organizacije začele terjati denar, ki so ga 
že vplačale. Tovarišica Mihca Ozbič je že prej povedala, da gre za dvojen 
problem in da s tem zakonom rešujemo, če ga boste sprejeli, le hitrejšo dina- 
miko priliva v okviru stopenj, ki bodo sprejete za financiranje dejavnosti vzgoje 
in izobraževanja in raziskovalne dejavnosti. 

Večji del problema ostaja še naprej odprt. Gre za izgubo v 1975. letu, 
ki je terjala, da so se porabile vse rezerve. In prav te v tem trenutku manj- 
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kajo, da bi lahko nadomestili neredni priliv sredstev iz naslova prispevkov za to 
leto po merilih iz prejšnjega leta. To pomeni, da so merila že uravnana 
na prejšnje leto in da povečanja niso vračunana. Tudi če bi bil dotok v celoti 
realiziran, bi bil nižji, kot je potreben in ne bi bil valoriziran z rastjo cen 
v 1976. letu. Čakati en mesec zaradi sistemske rešitve bi bilo mogoče. Toda 
Izobraževalna skupnost že sedaj vsem šolam usmerjenega izobraževanja, to je 
vsem srednjim šolam, poklicnim šolam in visokim šolam nakazuje 90'% akon- 
tacije. V neki informaciji smo že opozorili, da osebni dohodki v srednjih šolah 
zaostajajo po merilih glede pogojno nekvalificiranega delavca v srednjem šol- 
stvu za 12'% za gospodarstvom. Če pa bodo te šole sedaj dobivale mesečna 
nakazila le v višini 90%, bodo osebni dohodki zopet prizadeti, ker je struktura 
dohodkov teh organizacij taka, da večji del sestavljajo osebni dohodki in da gre 
le 10'% za materialne izdatke. To pomeni, da le nekaj malega ostane za elek- 
triko, kurjavo, za kredo in podobne stvari, preostalo pa gre vse za osebne 
dohodke. Ta trenutek pri materialnih stroških ni mogoče toliko prihraniti, da 
bi se lahko zagotovili osebni dohodki prosvetnih delavcev, ki imajo glede 
svojega dela po ustavi enake pravice kot vsi drugi delavci, kar pomeni, da so 
plačani za svoje delo. 

To so razlogi, zaradi katerih priporočamo obema zboroma Skupščine, da 
sprejmeta ta zakon po hitrem postopku. Najbrž so podatki o tem dovolj zgo- 
vorni, da jih ni treba še posebej proučevati. Posledice so slej ko prej na dlani. 

Omenila bi še to, da sta cena in obseg dejavnosti vzgojno-izobraževalnih 
organizacij samoupravno dogovorjena. Pred pol leta so bili v razpravi v 
organizacijah združenega dela programi dejavnosti šol v 1976. letu. Delavci 
v organizacijah združenega dela so terjali, naj bi bilo več teh dejavnosti, da 
bi bila resnično bolj zaščitena in zadovoljena interes in potreba delovnih ljudi 
po otroškem varstvu, po izobraževanju, po znanju itd. 

Najbrž sedaj ne kaže odpirati razprav o programih, o obsegu in o ceni teh 
dejavnosti, zato ker je to bilo že opravljeno na najbolj demokratičen način. 
Sedaj gre namreč za to, da zagotovimo tak priliv denarnih sredstev, da bodo< te 
organizacije lahko nemoteno delovale pri zadovoljevanju potreb delovnih ljudi. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to-1 

variš Igor Pelan, delegat kulturno-prosvetnega področja, Koper! 

Igor Pelan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Težka 
naloga je danes pred našo delegatsko skupščino oziroma pred našim delegatskim 
zborom. 

Na klop smo prejeli predlog zakona o dopolnitvi zakona o osnovah ter na- 
činu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 in 1976, v 
zvezi s področji izobraževanja in raziskovanja. 

Menim, da se mora vsak zase zavestno odločiti o tem, ali bo glasoval za 
ta zakon ali bo glasoval proti njemu. Menim pa tudi, da se moramo v našem 
zboru odločiti za sprejem tega zakona, ker bomo v nasprotnem primeru že tako 
ali tako težak položaj na področju šolstva oziroma usmerjenega izobraževanja 
in na področju raziskovalnih dejavnosti še bolj otežili. 

Menim tudi to, da bi morali glasovati za besedilo predloga tega zakona, kot 
ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in da bi morali zavrniti 
amandma, ki ga je predlagal Odbor za finance tega zbora, ker je Odbor za 
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finance v obrazložitvi v svojem poročilu navedel, da je položaj težji od tistega, 
kot je bil prikazan Odboru za finance, kar pomeni, da gre za še hujši problem v 
zvezi s financiranjem. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima de- 
legat tovariš Darko Smrdelj! 

Darko Smrdelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Mnenje moje delegacije, kar bi moralo biti mnenje nas vseh, je, da sogla- 

šamo z delegatom, ki je rekel, da naj bi predlog tega zakona sprejeli na prihod- 
nji seji zbora, 28. aprila tega leta. V bistvu gre le za osebni dohodek delavcev v 
šolah. Pri tem moramo upoštevati tudi to, da v marsikateri delovni organizaciji 
danes prejemajo delavci 80% do 90% osebni dohodek, čeprav s svojimi poslov- 
nimi prizadevanji te organizacije presegajo planski dohodek tudi 100%, 110 % 
in 120'%. Nekatera vprašanja še niso namreč zakonsko urejena, predvsem regre- 
siranje premij za izvoz in podobno. Kljub temu pa bi zelo malo delovnih orga- 
nizacij zaradi tega soglašalo s sprejemanjem takih zakonov po hitrem postopku, 
ki bi bili v njihovo korist. 

Zato predlagam, naj predlog tega zakona obravnavajo delegacije in naj se 
sprejme po hitrem postopku na seji zbora 28. aprila tega leta. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš dr. Vladimir Bračič, 
delegat kulturno-prosvetnega področja, 4. okoliš — Maribor! 

Dr. Vladimir Bračič: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Menim, da se zavedamo delikatnosti trenutka, v katerem se nahajamo. Po eni 
strani ni nihče danes izpodbijal podatkov in težav, v kakršnih sta se znašli obe 
samoupravni interesni skupnosti, za vzgojo in izobraževanje in za raziskovalno 
dejavnost. Izobraževalna skupnost je v 1975. letu zmanjšala svojo prispevno stop- 
njo, ker razvoj v gospodarstvu ni bil takšen, kot je bil takrat predviden, in kasne- 
je ugotovila, da predvideni dohodki niso bih realizirani. Zato je morala izprazniti 
svoje rezerve, da je lahko pokrila najosnovnejšo dejavnost. Podatki glede letoš- 
njega dotoka prispevkov so še bolj zaskrbljujoči. Kaj pomeni dejstvo plače- 
vati 90% akontacij v razmerju do 1975. leta? To ne pomeni 90% realne vred- 
nosti, ampak 90 % nominalne vrednosti, znižane za stopnjo inflacije, ki je med 
tem tudi učinkovala. Če danes ne sprejmemo predloga tega zakona, odložimo 
zadevo le za en mesec. Takrat bo položaj še težji kot je danes. Obe skupnosti 
morata namreč najeti kredit pri banki, če hočeta izplačati vsaj osebne dohodke 
prosvetnim in raziskovalnim delavcem. Če tega kredita ne bo, morata znižati 
svojo akontacijo od 90 % na 80 %. To pa pomeni, da ne bo denarnih sredstev 
niti za osebne dohodke. Med prosvetnimi delavci je že nemir. Če bomo danes iz- 
glasovali amandma, ki je bil predložen, bo seveda ta nemir še povečan. Noben 
tak nemir pa na področju vzgoje in izobraževanja nima pozitivnih posledic. 
Menim, da smo zelo blizu tistemu stanju, kakršnega smo imeli v 1968. letu, ko 
je ta nemir dosegel svoj vrh v prekinitvi dela v občini Ptuj in ko so bih spre- 
jeti sanacijski ukrepi. 

Čeprav se zavedam delikatnosti položaja, v katerem se nahajajo delegati 
iz delovnih organizacij na področju gospodarstva, ki bo jutri prešlo v novo 
obliko poslovanja, pa menim, da ne bodo nič zagrešili in da ne bodo svojim 
delegacijam in svojim delavcem in sodelavcem v delovnih organizacijah naprtili 
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nobenih novih obveznosti, če glasujejo danes za ta zakon. S sprejemom zako- 
na začenjamo reševati neodložljiv problem že z mesecem aprilom, sicer ga 
bomo morah reševati v težjih okoliščinah, kot so danes, v mesecu maju tega 
leta. 

Zato apeliram na Odbor za finance tega zbora, da umakne svoj amandma in 
da zbor sprejme predlog tega zakona v takšnem besedilu, kot ga je predložil Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Prosim. Tovariš 
Grilj, 24. okoliš — Kamnik! 

Ciril Grilj: Res je, velika odgovornost je na nas. Gospodarstvo je, 
kot je že prej nekdo povedal, res zelo obremenjeno in če je gospodarstvo enkrat 
na tleh, kdo ga bo potem dvignil? Raziskovalna skupnost, Izobraževalna skup- 
nost? Koliko podjetij je moralo vzeti kredit za osebne dohodke. Ce se to enkrat 
ali dvakrat zgodi, po mojem mnenju še ni tako velika kriza. Kasneje se situa- 
cija lahko tudi obrne. Problem je sedaj v tem, da mora gospodarstvo sedaj pla- 
čati vse surovine, in če surovin ne dobi, tudi proizvodnje ne bo. Potem bo še 
hujša kriza. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Prosim. Besedo 
ima tovarišica Vrtačnikova, 1. okoliš, področje državnih organov! 

Mara Vrtačnik : Nisem bila pripravljena, da bi razpravljala, ker pa je 
taka situacija, mislim, da bi morala osvetliti nekatere probleme. Najprej vpraša- 
nje podatkov. Sedaj govorimo o treh vrstah podatkov: podatki, ki so vplivali 
na to, da je bila situacija lansko leto takšna, da je bilo potrebno prispevne stop- 
nje znižati; podatki po zaključnih računih izpred nekaj dni, na podlagi katerih 
moramo sprejeti po hitrem postopku ta predlog spremembe zakona, in potem 
podatki od danes, ki jih je povedal tovariš iz Raziskovalne skupnosti. 

Mislim, da se situacija tako rekoč iz ure v uro spreminja in da se moramo 
pripraviti na to, da bo verjetno še polno sprememb, do katerih bo v teh dneh 
prišlo glede na vse spremembe, ki jih pripravljamo oziroma ki jih dobivamo na 
podlagi zaključnih računov in pa na podlagi zakonov, ki stopajo zadnje dni v 
veljavo. To se pravi, da bi morali situacijo najprej raziskati in proučiti, kakšna 
dejansko je glede na vse te spremembe. 

Drugo vprašanje pa je situacija na področju izobraževanja. Da bi vsa sfera 
živela od 80'% ali 90 % osebnih dohodkov, ni tako enostavno, kot je to v pri- 
meru ene delovne organizacije. Ta sfera zaposluje okoli 20'% vseh zaposlenih 
v Sloveniji. To je družbeni kompleks, ki ga moramo reševati prek zakona, ne pa 
tako, da se ad hoc nekdo odloči za kreditiranje. Zakon je predlagan samo za čas 
od 1. aprila do konca junija in rešuje samo kratko obdobje. V tem času pa bo 
potrebno proučiti celoten sistem napajanja te sfere s sredstvi. Ker se spreminja 
osnova za napajanje, je treba proučiti, kako te spremembe vplivajo na dolo- 
čene skupnosti, ki se iz tega vira napajajo. 

Glede na to predlagam, da se odločimo za hitri postopek in da sprejmemo 
predlog zakona, da pa predlagamo Izvršnemu svetu, da naredi temeljito analizo 
in prouči in predlaga tudi sistemske spremembe, ki bodo zagotovile redno na- 
pajanje Izobraževalne in Raziskovalne skupnosti. Hvala lepa. 

15» 
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Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Prosim! Besedo 
ima namestnik republiškega sekretarja za finance Dragan Mozetič. 

Dragan Mozetič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Rad bi 
povedal nekaj številk, ker izgleda, da nekateri delegati mislijo, da gre za pre- 
Plan izobraževalne skupnosti programira 1520 milijonov dinarjev za letošnje 
leto oziroma za prvo polletje 760 milijonov dinarjev. Če na podlagi pritokov v 
prvih treh mesecih predvidevamo pritok za naslednje tri mesece, kaže, da bi 
lahko zbrali v prvih 6 mesecih 520 milijonov dinarjev. To pomeni, da bi zmanj- 
kalo približno 30 % programiranih sredstev. 

Ce boste sprejeli predlog dopolnitve tega zakona, bi to pomenilo v teh treh 
mesecih 150 milijonov dinarjev več denarja kot sicer. To se pravi, da je razlika 
50 milijonov dinarjev na mesec ali za vse tri mesece okoli 150 milijonov dinarjev. 
Mislim, da ta vsota ni tako velika, da ne bi mogli delegati, ne glede na to, da 
je zakon predlagan po hitrem postopku, odločiti, da to ne pomeni prejudiciranja 
stopnje. Ce zakon ne sprejmemo, bosta morah Izobraževalna in Raziskovalna 
skupnost najeti kredit za 150 milijonov dinarjev. Lahko izračunate, koliko bi 
morah plačati obresti. Seveda pa bi moralo vse te obresti v končni konsekvenci 
plačati gospodarstvo. Zato smo v Sekretariatu za finance mnenja, da je za 
gospodarstvo ugodnejše, če sprejme ta zakon po hitrem postopku. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? To- 
variš Šanca, predstavnik Odbora za finance! 

Vlado Šanca: Kot vidite, današnji zbor podpira Interesno skupnost za 
izobraževanje in nima pripomb, čeprav se zaveda obremenitev, ki iz tega izha- 
jajo. Zakaj je Odbor dal amandma glede Raziskovalne skupnosti, pa bi hotel 
še dodatno obrazložiti. 

Našemu odboru je Izvršni svet dal podatke, ki so navedeni v obrazložitvi 
zakona. Predstavnik Raziskovalne skupnosti pa je dal drugačne podatke. Ker 
nismo vedeli, kateri podatki so pravi, smo sprejeli predlagani amandma. Glede 
na razpravo pa prosim predlagatelja, da nas informira o zadnjem stanju, da bi 
mogel Odbor zavzeti dokončno stališče. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Ce 
nihče, bi prešli k sklepanju. Mislim, da moramo kot delegati prenašati avtentič- 
ne interese iz temeljnih organizacij oziroma iz tistih sredin, iz katerih izhajamo. 
Pri tem pa je ena izmed važnih dolžnosti tudi ta, da se odločamo glede na skupne 
interese. Brez dvoma je šolstvo tisto področje, o katerem smo že večkrat raz- 
pravljali v tej skupščini in vemo, kako smo postavljah stvari. Zato se osebno 
zelo nagibam k temu, da bi morali te stvari danes pozitivno rešiti. Tako nakazu- 
jejo tudi podatki. Ker so bila izražena v razpravi različna mišljenja, bi rad 
pred glasovanjem ugotovil stopnjo soglasnosti, kar je po 272. členu poslovnika 
naše skupščine tudi mogoče. Zato prosim, da tisti ki so za predlagani zakon, gla- 
sujejo! (60 delegatov glasuje za.) 

Ugotavljam, da je stopnja soglasnosti dovolj velika, da lahko zakon sprej- 
memo. Sedaj se mora izreči še Odbor glede amandmaja. Prosim predstavnika 
Izvršnega sveta, da odgovori na vprašanje glede podatkov. Prosim, tovarišica 
Ozbičeva! 
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Milica Ozbič: Odgovoriti na to vprašanje je najlažje. Vsi, tako Izvrš- 
ni svet kot skupnosti dobivamo podatke od Službe družbenega knjigovodstva. 
Do različnih podatkov je prišlo zaradi tega, ker podatki o zaključnih računih 
še vedno prihajajo. Številke, ki ste jih dobili v obrazložitvi k predlogu Izvršnega 
sveta, so od ponedeljka. Ker je imela Skupščina Raziskovalne skupnosti danes 
zasedanje, so si oskrbeli podatke danes zjutraj. Podatki so iz istega vira, kot 
jih ima Izvršni svet, ker drugega vira ni. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Vprašujem predstavnika Od- 
bora za finance, ali vztraja pri amandmaju! 

Vlado Sanca: Glede na obrazložitev v imenu Odbora za finance umi- 
kam amandma. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Lahko zaklju- 
čim razpravo? Zaključujemo razpravo in dajem predlog zakona o dopolnitvi za- 
kona o osnovah in načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financira- 
nje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 
1975 in 1976 na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (80 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (15 delegatov.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (26 dele- 
gatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona v našem zboru sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz obveznic za novogradnje, rekonstruk- 
cije in modernizacije magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič, čla- 
nico Izvršnega sveta, ter tovarišico Maro Fabjančič, pomočnico1 predsednika Re- 
publiškega komiteja za promet in zveze. Predlog odloka sta obravnavala Odbor 
za finance in Zakonodajno-pravna komisija. Poročila smo prejeli. Kdo želi be- 
sedo? 

Prosim. Besedo ima tovariš Viktor Seitl, predsednik Skupščine Republiške 
skupnosti za ceste! 

Viktor Seitl: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! Dovolite, da na kratko ponovim vsebino našega pisma, ki smo ga po- 
slali Skupščini SR Slovenije, in vas spomnim na to, da smo na osnovi stališč, 
predlogov in sklepov k oceni uresničevanja resolucije družbenoekonomski politi- 
ki SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976, sprejetih na seji Zbora 
združenega dela in Zbora občin dne 24. 7. 1975, ter operativnega programa za 
načrtovanje nalog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z dne 26. 7. 1975 in 
na osnovi konkretnih stališč in predlogov, ki jih je pripravil Izvršni odbor 
Republiške skupnosti za ceste glede posojila, skupaj z Republiškim komitejem 
za promet in zveze 13. 10. 1975 obravnavali in sprejeli konkretna stališča in 
predloge samoupravnih aktov ter jih posredovah v javno razpravo. 

V javno razpravo sta bila posredovana osnutek srednjeročnega plana vzdrže- 
vanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v Socialistični republiki 
Sloveniji za obdobje od 1976 do 1980, in sicer v dveh variantah, in posebni 
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sklep o izdaji obveznic za novogradnjo, rekonstrukcijo in modernizacijo magi- 
stralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji, v višini 200 milijonov din s poro- 
štvom Socialistične republike Slovenije. 

Javna razprava je bila v času od 1. 12. 1975 do 11. 3. 1976 na območju vseh 
občin SR Slovenije na nivoju krajevnih skupnosti, organizacij združenega dela, 
izvršnih svetov in skupščin občin, v okviru regij, regionalnih interesnih skup- 
nosti za ceste, v vodstvih republiških družbenopolitičnih organizacij ter Gospo- 
darski zbornici Slovenije. O tem smo pripravili tudi podrobnejši pregled. 

Javna razprava o osnutku srednjeročnega plana in predlogu za posojilo je 
v celoti podprla prvo varianto srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje 
magistralnih in regionalnih cest v Sloveniji za obdobje 1976—1980 in predlog 
razpisa javnega posojila za ceste. Poleg podpore je bila izražena tudi priprav- 
ljenost družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, občin 
in regij, da se angažirajo pri izvedbi te tako pomembne politično-gospodarske 
naloge. Zato Skupščina Republiške skupnosti za ceste pričakuje, da bo Skup- 
ščina SR Slovenije dala soglasje oziroma poroštvo za obveznosti, ki izhajajo' 
iz izdanih obveznic za ceste. Pri tem pa predlaga, da skupščina zagotovi, da se 
bodo zneski vplačanega posojila šteli za odbitne postavke pri ugotavljanju os- 
nove, od katere se plačuje davek od dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in od osnove, od katere se plačuje davek iz skupnega dohodka občanov. Ta 
vprašanja morajo biti razrešena pred pričetkom vpisa posojila, ker se bo le na 
tej osnovi dalo hitreje reševati te probleme. Glede na pobude iz javne razprave 
je Skupščina Republiške skupnosti za ceste s sprejetjem posebnega sklepa od- 
pravila žrebanje obveznic v višini 0,5'% od vplačanega posojila kot obliko stimu- 
lacije. Namesto tega se določa, da se presežek vplačanega posojila nad razpisnim 
zneskom 900 milijonov din v okviru republike Slovenije oziroma obvezno v 
okviru območja posamezne občine uporabi na območju občine, ki je presežek 
dosegla. Skupščina Republiške skupnosti za ceste naslavlja ob pripravah na raz- 
pis posojila za ceste vabilo za vpis posojila za ceste na vse delovne ljudi in ob- 
čane naše republike, na vse temeljne organizacije združenega dela, na vse de- 
lovne skupnosti, skratka na vse, ki želijo, da se rešijo nekateri temeljni pro- 
blemi naše prometne politike, skratka na vse tiste občane, ki želijo, da bo naša 
družba imela jutri boljši cestni promet. V imenu skupnosti za ceste vas prosim, 
da zaprošeno soglasje izglasujete! Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog od- 
loka o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz obveznic za novogradnje, rekon- 
strukcije in modernizacije magistralnih in regionalnih cest v Socialistični re- 
publiki Sloveniji. 

Kdor je za ta predlog odloka, naj prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 15. t o č k o dnevnega r e d a , to je na osnutek zakona o 
zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije, da zagotovi sredstva za 
financiranje programa oblikovanja stalnih zveznih blagovnih rezerv v letu 
1976, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 
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Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki določil tovarišico Milico 
Ozbič. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija. Poročila smo prejeli. Izvršni svet je dal k osnutku zakona pozitivno 
mnenje. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če ne želi nihče razpravljati, lahko 
zaključim razpravo. Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije, da zagotovi sred- 
stva za financiranje programa oblikovanja stalnih zveznih blagovnih rezerv 
v letu 1976. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (100 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja! (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 16.točko dnevnega reda, to je na določitev periodič- 
nega delovnega načrta Zbora združenega dela za obdobje april-julij 1976. 

Danes že drugič, potem ko smo sprejeli poslovnik Skupščine SR Slovenije, 
določamo periodični delovni načrt našega zbora. Ta periodični delovni načrt za- 
jema obdobje april-julij tega leta in je pripravljen na podlagi letnega delovne- 
ga programa. V zvezi s periodičnim delovnim načrtom, ki pomeni realizacijo 
programa dela našega zbora, bi rad omenil nekaj bistvenih momentov, ki dajejo 
periodičnemu delovnemu načrtu svoje obeležje. Predvsem bi opozoril, da po- 
meni načrt orientacijo za delo delegatske baze in omogoča občinskim skupščinam 
kot konferencam delegacij, da se vključijo v delo in priprave posameznih vpra- 
šanj, ki so na dnevnih redih zbora, že v času njihovega nastajanja. Seveda pa 
tako programirano delo zahteva od vseh sodelujočih, da spoštujemo program 
dela v vseh njegovih elementih, zlasti glede rokov, kajti samo pravočasna 
priprava materialov in potreben čas za pripravo omogočajo vsem udeležencem, 
da dajo svoja mnenja, stališča in pripombe in da so na takšen način aktivno 
udeleženi pri oblikovanju končnih rešitev. 

Kljub temu, da sem o tem že govoril oziroma je bilo o tem govora že ob 
drugih prilikah, bi tudi ob tej priliki opozoril na to, da je zelo pomembno, da se 
delegati vključijo v razpravo čimprej, to je že v fazi priprav, kajti dosedanje 
delo nam je pokazalo, da smo imeli najboljše rezultate takrat, kadar je bilo 
za razpravo dovolj časa in možnosti. 

V zvezi z delovnim načrtom bi opozoril na nekatera najpomembnejša 
vprašanja, ki jih bomo v tem razdobju obravnavali. Mislim, da so to četrtletna 
analiza resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične re- 
publike Slovenije za leto 1976, ki jo bomo obravnavali v mesecu maju, nadalje 
osnutek družbenega plana Slovenije za obdobje 1976—1980, ki je po programu 
predviden za mesec maj, kot predlog pa naj bi družbeni plan sprejemali v me- 
secu juliju. Omenil bi tudi, da se bo v tem razdobju naš zbor vključil v spre- 
jemanje srednjeročnega družbenega načrta Jugoslavije, zlasti pomembna pa bo 
tudi razprava o zakonu o združenem delu. 

V tem obdobju bomo obravnavali tudi poročilo o delu Odbora in proble- 
matiki na področju inovacij v gospodarstvu Slovenije, skupaj z raziskovalno 
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dejavnostjo kot sestavino združenega dela. Predvidoma bo to na dnevnem redu 
zborov v mesecu juniju. To razdobje bo zlasti živahno tudi na področju sprem- 
ljanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov, saj so predvidene tri teme, 
in sicer izvajanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, uresničevanje samoupravnega orga- 
niziranja samoupravnih interesnih skupnosti, in sicer predvsem tistih, ki se 
vključujejo v skupščinski sistem, ter izvajanje delegatskega sistema in delegat- 
skih odnosov v Skupščini SR Sloveniji. 

Omenil bi še, da bo zbor v tem obdobju obravnaval osnutek poslovnika 
zbora in ga predvidoma do skupščinskih počitnic tudi sprejel. Za 14. april je 
že sklicana seja Komisije za pripravo tega poslovnika, ki bo na tej seji določila 
osnutek. Opozarjam tudi na pismo Izvršnega sveta, ki smo ga prejeli. V njem 
Izvršni svet predlaga, da se iz načrta umaknejo trije zakoni in prenesejo v 
tretje trimesečje. To je predlog za izdajo zakona o javnih cestah z osnutkom za-, 
kona, predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih 
z osnutkom zakona in predlog za izdajo zakona o nacionalnih nagradah za 
področje kulture in izobraževanja in znanosti, z osnutkom zakona. 

Opozoril bi vas še na to, da se delovni načrt v mesecu aprilu v celoti ne 
ujema z dnevnim redom seje zbora, ki je sklicana na 28. april. Na dnevnem 
redu ni analize sistema družbene skrbi za borce NOV in druge vojne udeležence 
v SR Sloveniji in treh zakonov. Menim, da zaradi tega delovnega načrta ni po- 
trebno spreminjati, zlasti ker je mogoče, da bodo omenjena tema in zakoni že 
v aprilu predloženi Skupščini. Predlagam pa, da delovni načrt dopolnimo, in 
sicer da se na tretji strani za poglavjem »Dajanje soglasij k samoupravnim 
aktom« doda novo poglavje — »Obravnava periodičnih poročil« z naslednjim 
tekstom: »V skladu s pristojnostjo Zbora združenega dela po 346. členu ustave 
SRS in 73. členu poslovnika Skupščine SRS bo zbor obravnaval periodična po- 
ročila, kolikor je to določeno z zakoni na posameznih področjih.« 

Delovni načrt so obravnavali odbori našega zbora. Do sedaj k delovnemu 
načrtu predlogov za spremembe nismo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Ali želi kdo razpravljati? Prosim, tovarišica Milena 
Zidanšek, gospodarsko področje, 3. okoliš! 

Milena Zidanšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na eni prejšnjih sej zborov republiške skupščine je bilo dano poročilo Repu- 
bliškega koordinacijskega odbora za odpravo posledic potresa na Kozjanskem. 
V tem poročilu je bilo prikazano zaskrbljujoče stanje pri odpravljanju posledic 
potresa, in sicer zaradi nepravočasnega dotoka sredstev in še manjkajočih 
sredstev za obnovo. Nakazan je bil tudi predlog, da se takšno kritično stanje 
lahko reši le s tem, da se dodatno zberejo sredstva za odpravljanje posledic po- 
tresa, in sicer tako, da se sprejme za dobo dveh let zakon o prispevkih za od- 
pravo posledic potresa na Kozjanskem. 

V periodičnem delovnem načrtu zborov Skupščine SR Slovenije za obdob- 
je april—julij 1976 pa zakon ni predviden. Naša delegacija vprašuje, zakaj 
ni vneseno v delovni načrt. Ali bo ta zakon v bližnji bodočnosti sploh predložen 
Skupščini SR Sloveniji in s tem rešeno odpravljanje posledic potresa tudi za 
naprej? Vemo namreč, da je solidarnostna akcija prešibka. Če se predlog 
periodičnega načrta dela Zbora združenega dela za obdobje april-julij ne more 
več spremeniti, potem prosim, da imate mojo razpravo za delegatsko vprašanje. 
Hvala. 



28. seja 233 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim. Besedo ima tovariš Stane Vilar, 
32. okoliš! 

Stane Vilar: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Kar je tovarišica 
povedala, sem hotel sam predlagati. Podpiram njen predlog in prizadevanja in 
menim, da bi morali to vnesti v program. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim dr. Sajeta, če se lahko opredeli 
glede na ta vprašanja! 

Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Izvršni svet 
se strinja s predlogom obeh delegatov. Ce Izvršni svet ne bo za naslednjo sejo 
zborov pripravil ustreznega zakonskega predloga, bo dal odgovor na delegatsko 
vprašanje. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ni 
več pripomb? Dajem na glasovanje periodični program, s tem, kar sem predlagal 
v uvodnem delu. Kdor je za ta periodični program, naj prosim glasuje! (108 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Celju je pred- 
ložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je določila k vsem predlogom odlokov Igorja Po- 
nikvarja, člana Komisije. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. Pričenjam raz- 
pravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem raz- 
pravo in dajem na glasovanje odlok o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča 
v Celju. Kdor je za, naj prosim glasuje! (104 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za kme- 
tijstvo, gozdarstvo, prehrano in namestnika republiškega sekretarja za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun je predložila Komisija za volitve in 
imenovanja. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, lahko zaključim raz- 
pravo. Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje odlok o imenovanju na- 
mestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. Kdor je za, naj prosim glasuje! (104 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 
Predlog odloka o imenovanju predsednika, tajnika in članov Iniciativnega 

odbora za ustanovitev Zveze skupnosti SR Slovenije za varstvo pred požarom je 
predložila Komisija za volitve in imenovanja. 

Izvršni svet je tudi k temu odloku dal pozitivno mnenje. Zeli kdo besedo? 
(Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, lahko zaključim razpravo. Zaključujem raz- 
pravo in dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju predsednika, tajnika 
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m članov Iniciativnega odbora za ustanovitev Zveze skupnosti SR Slovenije za 
varstvo pred požarom. Kdor je za, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
S tem je zaključena tudi ta točka dnevnega reda. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na vprašanja de- 
legatov. 

Prosim tovariša Doreta Dovečarja, da da odgovor na delegatsko vprašanje, 
ki ga je postavila skupina delegatov iz 15 okoliša. 

Dore Do veča r: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
JNa delegatsko vprašanje delegacije 15. okoliša Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije, ki se glasi: »Zakaj se nalagajo lastnikom kmetijskih trak- 
torjev obveznosti na osnovi zakona, ki je prenehal veljati? Kdo bo povrnil last- 
nikom traktorjev stroške, ki jih imajo zaradi nakupa tablic, ki se zahteva 
v nasprotju z zakonom iz leta 1975? Kako republiški sekretar za notranje za- 
deve gleda na postopek po 20. točki 125. člena, preden so bih izpolnjeni pogoji 
iz 95. člena zakona? Kdaj namerava republiški sekretar za notranje zadeve 
izvršiti naloge iz 95. in 128. člena zakona o cestnem prometu in tako ustvariti 
pogoje za izvajanje tega dela zakona? Koga je v konkretnem primeru mogoče 
imeti za kršitelja zakonitosti in kakšen je odnos sodnikov za kaznovanje pre- 
krškov do vloženih prijav s strani organov milice?«, dajemo naslednji odgovor: 

Do sedaj veljavni predpisi o registraciji motornih in priklopnih vozil so 
kmetijske traktorje razvrščali med motorna vozila, ki morajo biti registrirana, 
ce se uporabljajo v prometu na cesti. K registraciji niso bili zavezani kmetijski 
stroji, kombajni in mlatilnice, motokultivatorji in podobna vozila. 

Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa je kmetijske traktorje izločil 
iz kategorije motornih vozil in republiški zakonodaji prepustil, da predpiše 
nacm registracije. Republiški zakon o varnosti cestnega prometa določa, da mo- 
rajo biti kmetijski traktorji in traktorski priklopniki evidentirani. Evidenti- 
ranje kmetijskih traktorjev in traktorskih priklopnikov, ki je predvideno v 95. 
členu zakona o varnosti cestnega prometa, je vezano na predhodno izdajo 
podzakonskega predpisa. Do uveljavitve tega pravilnika so se v skladu z 19 in 
25. členom ustavnega zakona za izvedbo ustave SR Slovenije uporabljali' prejš- 
nji predpisi. Zavezanec registracije oziroma evidentiranja kmetijskega trak- 
torja je lastnik traktorskega vozila oziroma traktorskega priklopnika. Zato 
stroške registracije oziroma evidentiranja kmetijskega traktorja in s tem 
tudi nakupa registrskih tablic oziroma evidenčnih tablic plača lastnik vozila. 
Z namenom, da bi znižali stroške registracije kmetijskih traktorjev in ker je 
predvideno, da bodo bele registrske tablice kmetijskih traktorjev in traktorskih 
priklopnikov zamenjane z novimi tablicami zelene barve, je bilo občinskim orga- 
nom za notranje zadeve naročeno, da naj do izdaje in uveljavitve pravilnika 
o evidentiranju kmetijskih traktorjev in traktorskih priklopnikov izdajajo na- 
mesto kovinskih svetlečih registrskih tablic papirnate tablice. 

Ukrepi miličnikov, ko pri nadzoru prometa kaznujejo voznike neregistri- 
ranih kmetijskih traktorjev, so zakoniti. Traktorji, ki se uporabljajo v cestnem 
prometu, morajo biti registrirani oziroma evidentirani. V skladu z drugim 
odstavkom 131. člena zakona o varnosti cestnega prometa se bodo dosedanje 
registrske tablice zamenjale z evidenčnimi po izteku veljavnosti prometnega 
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dovoljenja. Pravilnik o evidentiranju kmetijskih traktorjev in traktorskih 
priklopnikov, ki mora biti izdan v skladu s 95. členom zakona o varnosti cest- 
nega prometa, in ostali pravilniki, ki se vežejo na to problematiko, so bili 
sprejeti in bodo objavljeni v jutrišnjem Uradnem listu. Naloge iz 128. člena 
zakona o varnosti cestnega prometa so opravljene. Za izdelavo registrskih 
tablic motornih in priklopnih vozil ter evidenčnih tablic za kmetijske traktorje 
in traktorske priklopnike smo pooblastili Kovinsko industrijo Ig. Določili smo 
tudi tiskarno, ki bo tiskala tiskovine. Določena je tudi cena tiskovin. Z odloč- 
bama republiškega sekretarja je določena višina izpitnih stroškov in višina 
stroškov za tehnične preglede vozil. 

Za kršitelja zakonitosti v konkretnem primeru je šteti lastnika oziroma 
imetnika pravice uporabe neregistriranega oziroma neevidentiranega kmetij- 
skega traktorja. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Na delegatsko vprašanje skupine delega- 
tov za gospodarsko področje 33. okoliša bo odgovorila tovarišica Milica Ozbič! 

Milica Ozbič : Vprašanje, ki ga je dala skupina delegatov 33. okoliša, 
je malo bolj komplicirano, ker zajema dokaj obsežno problematiko. 

Izvršnemu svetu sta bili postavljeni naslednji vprašanji: 
1. Katera je zgornja meja — limit s samoupravnimi sporazumi razširjene 

skupne porabe? 
2. Do kdaj in v katerem časovnem obdobju bodo znani vsi samoupravni 

sporazumi in koliko lahko obremenijo sklade temeljnih organizacij združenega 
dela? 

Na ti dve vprašanji dajemo naslednji odgovor: 
Globalni obseg sredstev za financiranje skupne porabe, to je financiranje 

dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejav- 
nosti, je opredeljen z več dokumenti. Osnovni okvir za te dejavnosti, ki jih 
delavci zagotavljajo s prispevki iz dohodka in osebnih dohodkov, je opredeljen 
z zvezno in republiško resolucijo o družbenoekonomski politiki za tekoče leto. 
V skladu z resolucijo so sredstva za skupno porabo globalno omejena s posebnim 
medrepubliškim dogovorom o sredstvih in politiki financiranja splošnih in 
skupnih družbenih potreb v letu 1976. Konkreten obseg sredstev, ki so v skladu 
z navedenim medrepubliškim dogovorom namenjena za skupno porabo, je do- 
ločen z družbenim dogovorom o razporejanju dohodka, sklenjenim na ravni 
občin in republike. 

Sredstva za kritje nekaterih družbenih potreb zagotavljajo delavci iz ostan- 
ka dohodka temeljnih organizacij združenega dela, če se tako samoupravno 
dogovorijo. Ta sredstva se združujejo na podlagi samoupravnih sporazumov in 
njihov obseg ni omejen. 

Zaradi tega in zaradi enotnosti davčnega sistema se kot odbitna postavka 
pri določanju davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela upošte- 
vajo le prispevki, ki se kot zakonske obveznosti plačujejo iz dohodka za finan- 
ciranje samoupravnih interesnih skupnosti za področje družbenih in gospo- 
darskih dejavnosti, ne pa tudi drugi prispevki, ki jih zavezanci samoupravno 
namenjajo za razne dejavnosti in v različni višini. 

Vsi sporazumi in drugi dokumenti, ki predvidevajo plačevanje različnih 
prispevkov iz dohodka, bi morali biti predvidoma predložena delavcem enkrat 
letno hkrati, in sicer takrat, ko delavci v temeljnih organizacijah združenega 
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dela sprejemajo svoje plane. Vendar to načelo do sedaj zaradi različnih težav 
še ni moglo biti povsem realizirano. 

Pripominjamo še, da je z zakonom o začasnem financiranju samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju 1976 
predvideno, da morajo biti stopnje prispevkov za financiranje teh skupnosti za 
leto 1976 sprejete najpozneje do 20. marca. 

Na vprašanja, ki sledijo iz same obrazložitve, na vprašanje, ki zadeva rea- 
lizacijo razvojnih programov infrastrukturnih objektov in objektov družbenega 
standarda in na vprašanje v zvezi z oblikovanjem in razporejanjem dohodka 
v letu 1976 bo odgovorjeno v analizi izvajanja letošnje resolucije za prvo pol- 
letje. 

Predsednik Štefan Nemec: Na delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov za socialno-zdravstveno področje 1. okoliša bo odgovoril dr. Miro Saje 
namestnik republiškega sekretarja za urbanizem! 

Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati' 
Delegacija s socialno-zdravstvenega področja 1. okoliša, Ljubljana-Center, za 
Zbor združenega dela je postavila naslednje delegatsko vprašanje: 

»Izvajanje zakona o stanovanjskih razmerjih, ki je bil sprejet v Skupščini 
SR Slovenije maja 1974. leta, povzroča v praksi precej težav. To potrjuje dej- 
stY°> da so Ustavnemu sodišču SR Slovenije občani in razne organizacije pred- 
ložile že več predlogov za presojo posameznih določb. 

V Skupščini SR Slovenije je tekel postopek za spremembo 67. člena zakona, 
pojavljajo pa se tudi predlogi za spremembo posameznih drugih določb pred- 
laganega zakona. 

V razpravah na sejah delegacij za socialno-zdravstveno področje občine 
Ljubljana-Center za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije so delegati 
posebej opozorili na določbe naslednjih členov zakona o stanovanjskih raz- 
merjih : 

20.. člen: V 4. odstavku je določeno, da je treba razvezanemu zakoncu, ki se 
je dolžan preseliti, preskrbeti najpotrebnejše prostore. 

V praksi razvezani zakonec, ki je nosilec stanovanjske pravice, v največ 
primerih je to mati z enim otrokom ali več otroki, težko ponudi drugemu raz- 
vezanemu zakoncu nadomestni stanovanjski prostor, čeprav zakon določa, da 
gre v tem primeru za najpotrebnejši prostor. Če bi hoteli izvajati to zakonsko 
določbo, bi morali imeti v ta namen na razpolago vedno nekaj najpotrebnejših 
prostorov, kar pa praviloma ni primer. 

85. člen: Lastniku stanovanjske hiše oziroma stanovanja daje zakon le 
minimalno možnost, da se vseli v lastne prostore. Na zahtevo lastnika mora 
sicer stanodajalec uvrstiti imetnika stanovanjske pravice med prednostne pri- 
čakovalce stanovanj, vendar le, če lastnik pridobi mnenje pristojnega organa 
za socialno skrbstvo, krajevne skupnosti in sindikalne organizacije, da živi 
v težkih stanovanjskih razmerah. S takimi določbami v zakonu pa ni nujno, 
da imetnik stanovanjske pravice pridobi stanovanje, kar pomeni, da lastnik 
praktično nima možnosti priti do svojega stanovanja. 

87. člen: Sostanovalska razmerja, ki so urejena v členih 87—96, niso ade- 
kvatno rešena. Ta vprašanja bi morala imeti pri reševanju prednost pred drugi- 
mi stanovanjskimi vprašanji, kajti ugotovljeno je, da je življenje v vseh pri- 
merih sostanovalstva skrajno nemogoče. 
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98. člen: 2. točka 98. člena določa, da se sostanovalci ne morejo upirati 
prezidavi v stanovanju, če se z njo ne poslabšajo njihove stanovanjske razmere. 
V praksi je to določilo dostikrat izigrano1, kajti sostanovalci se prezidavi po- 
gosto upirajo, kljub temu, da se jim ne bi poslabšale stanovanjske razmere. 
Upirajo pa se zato, ker jim 90. člen omogoča, da dobe s smrtjo sostanovalca 
tudi njihov sostanovalski prostor. Menimo, da bi morala biti pri 2. točki 90. 
člena odgovornost stanodajalca pri preverjanju smotrne izkoriščenosti pro- 
storov posebej poudarjena. 

Na osnovi teh mnenj postavljamo naslednji delegatski vprašanji: 
1. Na osnovi kakšnih argumentov se je zakonodajalec v zgoraj omenjenih 

členih opredelil za sprejete rešitve? 
2. Ali ne bi skoraj dve leti po sprejemu zakona kazalo analizirati njegovo 

izvajanje ter na osnovi take analize eventualno pristopiti k spremembi najbolj 
spornih določb zakona o stanovanjskih razmerjih?« 

Odgovor na delegatsko vprašanje: Z zakonom o stanovanjskih razmerjih so, 
v skladu z ustavo, storjeni premiki družbenoekonomskih odnosov na tem pod- 
ročju. Kot poglavitno kakovostno spremembo naj poudarimo, da zakon odpravlja 
sedanje administrativno odločanje o stanovanjski pravici in ga nadomešča s 
samoupravnim odločanjem samih delavcev temeljnih in drugih organizacij 
združenega dela in stanovanjskih skupnosti. V zakon so vnesene številne nove 
določbe, ki odpravljajo sedanje anomalije, deformacije in možnosti špekulacij s 
stanovanjsko pravico ter pojave neupravičenega bogatenja. Pri tem seveda 
zakon upošteva tudi sedanjo stanovanjsko stisko in stanovanjski primanjkljaj 
ter realne gospodarske zmogljivosti za odpravo deficitnega materialnega sta- 
nja na stanovanjskem področju. Prav te okoliščine so tudi narekovale obliko- 
vanje posameznih določb zakona tako, da se je poudarila socialna varnost sta- 
novalcev, kajti noben družbeni stanodajalec ne bo do konca srednjeročnega 
obdobja razpolagal z nadomestnim rezervnim stanovanjskim prostorom. 

Ni sprejemljivo stališče, da naj bi zakon v takih okoliščinah dajal prednost 
razvezanim zakoncem ali lastniku stanovanja, ki ni socialno ogrožen, ko hkrati 
cela vrsta delavskih družin že leta čaka na stanovanja in ko delavci z največjo 
mero solidarnosti in naporov združujejo svoja sredstva za stanovanjsko gra- 
ditev. 

Zakon glede soštanovalskih razmerij uveljavlja načelo, da se nova sosta- 
novalska razmerja ne morejo ustanavljati. Po izpraznitvi enega sostanovalskega 
dela stanovanja pridobi preostali sostanovalec stanovanjsko pravico do ce- 
lotnega stanovanja. 

Torej gre za prehodni režim, v katerem bodo sostanovalska razmerja pre- 
nehala tem hitreje, čim hitreje bomo pridobivali nova stanovanja. 

Strinjamo se, da to ni celovita rešitev, je pa rešitev v naših sedanjih 
pogojih. 

Glede določb drugega odstavka 89. člena zakona moramo ugotoviti, da v 
tem kontekstu ne more biti nobene načelne dileme. Gre za konkretno izvajanje 
zakona, pri katerem je dano sodno varstvo stanodajalcu, če se stanovalci pre- 
ureditvam upirajo neupravičeno; 

To so poglavitna, izhodišča zakona za sprejete konkretne rešitve. Osnutek 
in predlog zakona sta bila predmet res temeljite razprave ter so bila ta iz- 
hodišča politično verificirana. 
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V zvezi z drugim delegatskim vprašanjem poudarjamo, da sprejemamo 
predlog delegacije, da se o zakonu opravi ustrezna analiza ter po potrebi 
v doglednem času predlagajo sprejemljivejše rešitve. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Na delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov za gospodarsko področje 25. okoliša bo odgovoril tovariš Rado Lipičar, 
sekretar v Republiškem sekretariatu za industrijo. 

Rado Lipičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. 
Delegat tovariš Ivan Rebolj je v imenu skupine delegatov 25. okoliša posta- 

vil vprašanje o ceni delovnih sredstev, ki jih je ustanovitelj pogodbene organi- 
zacije združenega dela vložil v to organizacijo, in iz tega izvirajočih pravic in 
obveznosti ustanovitelja in obenem vlagatelja. Dajemo naslednji odgovor: 

Pogodbene organizacije združenega dela so novost ustavne in pravne ure- 
ditve, katerih ustanavljanje in delovanje ureja obrtni zakon. 

Združevanje dela in sredstev ustanovitelja na samoupravni podlagi z delom 
drugih delavcev ter delovanje pogodbene organizacije združenega dela se opira 
na načela, ki veljajo za združevanje dela in sredstev v organizacijah združe- 
nega dela. 

Pri ustanavljanju pogodbenih organizacij združenega dela se kažejo pro- 
blemi in začetne težave bodisi kot posledica neizkušenosti pri pripravi, pre- 
verjanju in potrjevanju ustanovitvenih pogodb, bodisi zaradi morebitne ne- 
dodelanosti zakonskih oziroma podzakonskih predpisov. Največkrat pa tem 
problemom in težavam botruje pomanjkljivo poznavanje predpisov. 

Pri tem želim opozoriti zlasti na to, da je v Sloveniji šele nekaj primerov 
pogodbenih organizacij združenega dela in je zato še premalo izkušenj, po- 
sebno pri organih v občinskih skupščinah. 

Osnova za urejanje pravic in obveznosti ustanovitelja in združenih delav- 
cev v pogodbeni organizaciji združenega dela je ustanovitvena pogodba. 

K tej ustanovitveni pogodbi da soglasje pristojni občinski sindikalni organ. 
Pogodbo potrdi pristojni občinski upravni organ, o čemer izda tudi odločbo. 

Med bistvene elemente ustanovitvene pogodbe, do katerih se opredelju- 
jeta občinski sindikalni in občinski upravni organ, vsekakor sodi realna oce- 
nitev vloženih sredstev, ki so podlaga za obveznosti do odplačil, za udeležbo 
ustanovitelja pri dohodku in drugo. 

Po določbi 24. člena obrtnega zakona morajo biti sredstva vložena naj- 
manj za pet let ter je s tem določena tudi najkrajša možna odplačilna doba. 
Način odplačevanja in roki odplačil se določijo1 sporazumno v ustanovitveni 
pogodbi. 

V drugem odstavku 27. člena obrtnega zakona je izrecno določeno, da se 
prometna, torej tržna in ne knjižna ah nabavna, vrednost sredstev, ki jih 
ustanovitelj vloži v pogodbeno organizacijo združenega dela, uradno oceni. 

Uradno ocenitev prometne vrednosti sredstev kot uradna oseba opravi za- 
priseženi stalni sodni izvedenec in cenilec za posamezne vrste sredstev, za ka- 
tere so se sporazumeli delavci in ustanovitelj pogodbene organizacije združe- 
nega dela. Če se z ocenitvijo sodnega izvedenca katera od prizadetih strank ne 
strinja, lahko zahteva ponovno cenitev pri drugem izvedencu ali pa predlaga 
komisijsko ocenitev. Iz pravic in obveznosti, ki jih imata sindikat in občinski 
upravni organ v zvezi s potrjevanjem ustanovitvene pogodbe, vsekakor izhaja 
dolžnost in pravica, da se na ta način zagotovi realna cenitev prometne vred- 
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nosti vloženih sredstev. Tak način cenitve je točno uveljavljen in se uporablja 
na sodiščih, v upravnih organih, zavarovalnicah, občinah ipd. 

Predpostavljamo, da je bila ocena vloženih sredstev, kot jo navaja delegat 
v svojem vprašanju, opravljena „na opisani način. Delegat ni namreč identifici- 
ral konkretnega primera, zaradi tega nimamo na razpolago potrebnih podatkov 
in zato tudi ne moremo dati mnenja o realnosti cenitve. 

Republiški sekretariat za industrijo spremlja razvoj in problematiko po- 
slovanja, delovanja in širjenja pogodbenih organizacij združenega dela. Pri tem 
doslej nismo naleteli na primere, ki bi izstopali iz okvirov načel obrtnega za- 
kona, kar bi narekovalo potrebo po dopolnitvi tega zakona. 

S splošnimi družbenimi normami se namreč v skladu z intencijami zakona 
dohodek ustanovitelja usmerja za ponovne naložbe v poslovni sklad pogodbene 
organizacije združenega dela oziroma podleže obdavčitvi skupnega dohodka 
občana in tako usmerja presežek dohodka po progresivni lestvici v družbeno 
akumulacijo. 

Na vprašanje delegatov glede samostojnega opravljanja obrtne dejavnosti 
družinskega člana ustanovitelja pogodbene organizacije združenega dela v 
isti stroki oziroma dejavnosti naj povemo, da je zakonec ustanovitelja pogod- 
bene organizacije združenega dela ali njegov družinski član po ustavi in po za- 
konu lahko nosilec obrtnega dovoljenja in samostojno opravlja samostojno 
obrtno dejavnost, če izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva obrtni zakon, seveda 
z vsemi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz zakona. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Na delegatsko vprašanje skupine 
delegatov za gospodarsko področje 6. okoliša bo odgovorila tovarišica Mara 
Fabjančič, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze! 

Mara Fabjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. 
Delegatsko vprašanje, ki ga je postavil tovariš Savo Vuk, je naslednje: 
»Skozi naselje Vrtojba poteka republiška cesta, ki pelje iz Nove Gorice 

prek Šempetra in Mirna na Opatje selo in naprej proti Komnu. Že nekoliko- 
krat je bila ta cesta v obravnavi, ker so njene trase skozi naselja neustrezne, 
slaba je tudi konstrukcija spodnjega ustroja in tako dalje. 

V zadnjem času pa se pojavlja še nov problem. Prebivalci ob cesti vlagajo 
pritožbe na krajevno skupnost Vrtojba, ker povzročajo tovorni avtomobili na 
stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopjih veliko škodo. V tem letu je Svet 
Krajevne skupnosti prejel že 15 pritožb, na katere smo dolžni odgovoriti. 

S tem v zvezi prosimo, da občinska skupščina preveri resničnost takih škod, 
kakor tudi da nam pomaga urediti odnose do vaščanov, ki se pritožujejo*. 

Z dopisom z dne 2. 4. 1975 smo o zadevi obvestili Republiški komite SRS 
— Prometni inšpektorat in dne 17. 4. 1975 Samoupravno interesno skupnost za 
ceste, vendar do danes nismo prejeli še nobenega odgovora.« 

Naš odgovor je naslednji: 
Za rekonstrukcijo navedene ceste je bilo v programu del Republiške skup- 

nosti za ceste za leto 1975 predvideno 150 milijonov din. Glede na težko finančno 
situacijo v letu 1975 so bili po sklepu Izvršnega odbora Republiške skupnosti za 
ceste, dne 22. 4. 1975, izločene iz programa za leto 1975 rekonstrukcije nekaterih 
odsekov cest, med njimi tudi omenjeni odsek ceste 11/306. 

Ob gradnji kanala »S« skozi naselje Vrtojba sta Krajevna skupnost Vrtojba 
in Skupščina občine Nova Gorica naslovili na Republiško skupnost za ceste 
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dopis, v katerem sta prosili za participacijo sredstev pri ureditvi cestišča te 
ceste. 

Dne 4. 11. 1975 je Republiška skupnost za ceste posredovala odgovor Skup- 
ščini občine Nova Gorica in Krajevni skupnosti Vrtojba, da spričo nastalih 
finančnih situacij ne razpolaga z nobenimi dodatnimi sredstvi ter zato parti- 
cipacija sredstev k ureditvi cestišča ceste skozi Vrtojbo ni možna. 

V letu 1976 so za navedeno cesto predvidena sredstva v višini 150 milijonov 
dinarjev, kar je v skladu s sklepom Izvršilnega odbora Skupščine Republiške 
skupnosti za ceste, da se v srednjeročnem obdobju 1976 do 1980 opravijo v 
prvi vrsti obveznosti iz preteklih let. 

V letu 1975 se je skozi Vrtojbo opravljala gradnja kanala »S«. Regionalna 
cesta 11/306 skozi to naselje je bila zaprta, promet pa je potekal po urejeni 
asfaltni obvoznici. Republiški prometni inšpektorat je na vlogo Samoupravne 
stanovanjske skupnosti občine Nova Gorica izdal dovoljenje za zaporo ceste do 
20. 10. 1975. 

Republiški inšpektor za javne ceste je na podlagi inšpekcijskega ogleda 
zapore ceste in na predlog Krajevne skupnosti Vrtojba ter na vlogo Samo- 
upravne stanovanjske skupnosti občine Nova Gorica sklical sestanek 9. 12. 1975 
zaradi podaljšanja zapore ceste do 31. 12. 1975. 

Ugotovljeno je bilo, da popolna zapora ceste ni več potrebna, pač pa je 
potrebno urediti polovični zapori na regionalni cesti v naselju, ker je prišlo 
do poškodovanja v že zasutem kanalu. 

Glede ureditve ceste skozi Vrtojbo je komisija predlagala, da se zagotovijo 
finančna sredstva, in sicer od Republiške skupnosti za ceste kot upravljalca 
ceste, Skupščine občine Nova Gorica, ker poteka cesta skozi naseljeni kraj, 
in investitorja gradnje kanala »S«. 

Republiški inšpektorat za javne ceste je že med gradnjo telefonično obvestil 
Krajevno skupnost Vrtojba, da je potrebno sprožiti postopek za ureditev ceste 
skozi Vrtojbo po dograditvi kanala »S« ter da se morajo omenjene stranke 
dogovoriti o participaciji sredstev. 

Na pritožbo Krajevne skupnosti Vrtojba glede prevoza tovornih vozil Sploš- 
nega gradbenega podjetja Primorje, Ajdovščina, Splošnega gradbenega podjetja 
Gorica iz Nove Gorice in Cestnega podjetja Gorica, ki vozijo asfaltno maso iz 
baz pri Vrtojbi in pri tem prekoračujejo dovoljeni osni pritisk, kar je po mne- 
nju Krajevne skupnosti vzrok za razpoke na starih hišah ob cesti, je bila dana 
obrazložitev, da kontrolo osnega pritiska in drugih izrednih prevozov na javnih 
cestah opravljajo pooblaščene osebe upravljalca javnih cest, to je Republiške 
skupnosti za ceste, ki imajo pravico zaustavljati in kontrolirati motorna vozila 
v skladu s 70. členom zakona o javnih cestah. 

Upravljalec javnih cest mora namreč v smislu 63. člena tega zakona za- 
gotoviti nadzorstvo nad stanjem na javnih cestah. 

Republiški prometni inšpektorat je že v letu 1973 prijavil sodišču odgo- 
vorno osebo upravljalca cest, to je odgovorno osebo Republiške skupnosti za 
ceste, ker ni organizirala in opravljala kontrole osnega pritiska. Kljub sodbi 
Vrhovnega sodišča Slovenije, da mora opravljati kontrolo osnih pritiskov na 
regionalnih in magistralnih cestah, upravljalec ceste tega v letu 1975 ni storil. 

Ob koncu bi opozorili, da ni dokazano, kaj je glavni vzrok poškodb na 
zgradbah v Vrtojbi. Dejstvo, da so bile vse prijave o poškodbah dane v letu 1975, 
težak tovor pa se iz gramoznic in asfaltnih baz prevaža že od leta 1965, kaže, 
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da bi veljalo strokovno proučiti vpliv gradnje kanala »S« skozi Vrtojbo. Hva- 
la lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Na delegatsko vprašanje, ki ga 
je postavila skupina delegatpv za kulturno-prosvetno področje 1. okoliša, bo 
odgovoril tovariš Leopold Kej žar! 

Leopold Kejžar: Skupina delegatov je postavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Ali so programi Centra za korekcijo sluha in govora v Portorožu in Centra 
za rehabilitacijo sluha in govora v Ljubljani vključeni v osnutek samoupravne- 
ga sporazuma o temeljih srednjeročnega plana za področje vzgoje in izobraže- 
vanja? Pripominjamo, da je srednjeročni plan Centra za rehabilitacijo sluha in 
govora Republiška izobraževalna skupnost potrdila in sprejela, saj gre za do- 
končanje investicije, srednjeročni plan Centra za korekcijo sluha in govora v 
Portorožu do leta 2000 pa ima Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
tudi na vpogled. Zato prosimo dodatni delegatski odgovor, da bi razčistili, kdo je 
dolžan sanirati situacijo, nastalo po urbanem preurejanju področja Bernardin, 
zaradi katerega je Center za korekcijo sluha in govora v Portorožu v situaciji, 
da ne more normalno opravljati svojega poslanstva. 

Zakaj se je prekinila investicija oziroma dokončanje investicije Centra za 
rehabilitacij o sluha in govora v Ljubljani? 

Odgovor: V Sloveniji delujejo 3 organizacije za usposabljanje slušno in 
govorno prizadetih, in sicer: Center za rehabilitacijo sluha in govora v Ljubljani, 
Zavod za korekcijo sluha in govora v Portorožu in Center za korekcijo sluha 
in govora v Mariboru. 

Prvi dve organizaciji sta združeni v organizacijo združenega dela Zavod Za 
rehabilitacijo sluha in govora v Ljubljani, tretja pa je temeljna organizacija 
združenega dela Zdravstvenega doma Maribor. Sredstva za temeljno dejavnost 
jim zagotavlja Izobraževalna skupnost Slovenije. 

Center za rehabilitacijo sluha in govora v Ljubljani se je leta 1966 vselil 
v nove prostore na Vojkovi cesti. Poleg šolskih prostorov za osnovno in poklicno 
šolo so bili načrtovani tudi domski prostori. Gradnja domskih prostorov je bila 
v prvi fazi ustavljena z utemeljitvijo, da zavod v bodoče ne bo potreboval dom- 
skih kapacitet, ker bodo otroci napoteni v rejniške družine, ker je po mnenju 
strokovnjakov taka oblika oskrbe za gluhe otroke primernejša. V šolskem 
letu 1975—1976 ima zavod kljub temu v domu 59 otrok in mladostnikov in 84 
otrok v rejniških družinah. Za domske prostore je porabil poslopje, ki je bilo 
namenjeno za šolo. S tem pa so ostali predšolski otroci brez ustreznih prostorov. 
Poudariti moramo, da zavod razvija svoje temeljne dejavnosti že v rani pred- 
šolski stopnji, to je od tretjega leta starosti. 

Zavod v Portorožu leži na zemljišču turističnega kompleksa Bernardin. Za- 
vod je samostojna pravna oseba z opravilno odgovornostjo in je že do sedaj 
samostojno urejal zemljiško lastniške odnose pri prestavitvi ceste. Vodstvo Za- 
voda se je že dogovarjalo o morebitnem odkupu dosedanjih prostorov. Skupšči- 
na občine Piran je imela z delavci Zavoda razgovore o morebitni prestavitvi 
oziroma novi gradnji Zavoda, na lokaciji pri Vzgojnem zavodu Elvire Vatovec 
v Strunjanu. Za nemoteno izvajanje temeljne dejavnosti, ki jo določa odlok 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o ustanoviteljstvu zavodov za uspo- 
sabljanje (Uradni list Socialistične republike Slovenije 13/68), je organizacija 
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združenega dela sama pristojna urejati odnose v zvezi z upravljanjem in iz- 
boljševanjem delovnih pogojev. Investicijske potrebe za novo gradnjo je Zavod 
predložil Izobraževalni skupnosti Slovenije, za perspektivni program razvoja 
za obdobje 1976—1980. 

Center za korekcijo sluha in govora v Mariboru je bil ustanovljen leta 1964. 
Deluje v utesnjenih prostorih v Tomšičevi ulici. Posebna osnovna šola se je za- 
radi utesnjenosti leta 1969 preselila v Center za rehabilitacijo invalidov v Ulico 
Stravhovih. Nova gradnja šole je načrtovana v perspektivnem programu razvoja 
rehabilitacije invalidov Skupščine občine Maribor za leta 1976—1930. Svoje 
potrebe pa je Center predložil tudi Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

Na osnoivi potreb, ki so jih predložili zavodi za usposabljanje, Izobraževalna 
skupnost Slovenije predlaga v 12. členu osnutka samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana Izobraževalne skupnosti Slovenije za obdobje 1976—1980 v letih 
1979 in 1980 30 milijonov din za investicijska vlaganja v zavode za usposablja- 
nje, po prioritetnem redu graditve, ki ga bo sprejela skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi postaviti novo 
delegatsko vprašanje? Tovarišica Milena Zidanšek, prosim! 

Milena Zidanšek: Moje delegatsko vprašanje se nanaša na področje 
elektrogospodarstva in na področje železniškega gospodarstva. Našo delegacijo 
predvsem skrbi, kaj bomo ukrenili glede saniranja izgub na teh dveh področjih, 
zato bi želeli postaviti nekaj vprašanj: 

Kaj smo storili pri zakonskem urejanju oziroma družbenem dogovarjanju za 
usklađeno prometno politiko v okviru federacije? Ali smo izdelali analizo cen 
storitev železniških transportnih podjetij in cen energije v naši širši družbeno- 
politični skupnosti v primerjavi s cenami v deželah, s katerimi imamo blagovno 
menjavo? Kako si delavci v združenem delu elektrogospodarstva prizadevajo 
z lastnimi notranjimi ukrepi zmanjšati izpad dohodka? Pri tem mislimo pred- 
vsem na realizacijo stabilizacijskega programa. Isto vprašanje velja tudi za že- 
lezniško-transportno gospodarstvo. 

V skladu s stališči in sklepi delovnih ljudi in občanov občin Slovenjske 
Konjice, Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Celju izražamo zahtevo po permanent- 
nem spremljanju razreševanja navedenih in drugih problemov, da ne bi na 
koncu poslovnega leta zopet obremenjevali ustvarjenega dohodka, marveč da 
bi preventivno, s prizadevanjem vseh dejavnikov razrešili izpad morebitnega 
dohodka v letošnjem letu. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi postaviti dele- 
gatsko vprašanje? Prosim! Delegatsko vprašanje postavlja Giorgio Miani! 

Giorgio Miani: Naše delegatsko vprašanje izhaja iz vprašanja dele- 
gacije Skupnosti kmetov občinske skupščine Koper, ki je predlagala, naj se 
zavzemamo za to, da se znižajo carine za uvoz lahke kmetijske mehanizacije, 
in sicer take, ki je pri nas ne izdelujemo in je za potrebe naših kmetov nujno 
potrebna. Delegacija je predlagala, naj bi glede carin veljal enak režim ozi- 
roma enako znižanje kot velja za velike kmetijske stroje. Postavljamo vpraša- 
nje, kaj je Socialistična republika Slovenija ukrenila pri zveznih organih za 
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ureditev tega vprašanja, oziroma predlagamo, da se republika Slovenija zavza- 
me pri zveznih organih za znižanje carin na uvoz lahko kmetijske mehanizacije. 
Prosili bi za pismeni odgovor. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? 
(Ne.) Ce smo izčrpali tudi to točko dnevnega reda, predlagam, da pred koncem 
seje še enkrat ugotovimo navzočnost delegatov. 

Prosim, da svojo navzočnost potrdite s pritiskom na gumb glasovalne 
naprave! (Navzočih je 59 delegatov.) 

Pred zaključkom želi besedo še tovariš Marko Kocjan! 

Marko Kocjan: Z odgovorom na naše delegatsko vprašanje nisem za- 
dovoljen, ker menim, da kljub ponovnemu vprašanju ni bilo odgovorjeno na 
bistvo vprašanja. Zato ponavljam naše delegatsko vprašanje oziroma bomo 
vprašanje ponovno postavili. 

Predsednik Štefan Nemec: To vprašanje bomo sporočili Izvršnemu 
svetu. 

S tem zaključujem današnjo sejo. Hvala lepa za sodelovanje! 

(Seja je bila končana ob 17.45.) 



25. seja 

(21. januarja 1976) 

Predsedovala: Mara Žlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Mara Žlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Preden pričnemo današnjo sejo zbora, vam moram sporočiti žalostno in pre- 
tresljivo vest, da je danes tik pred sejo zbora v tej hiši preminil podpredsednik 
zbora tovariš Stane Hrast. Predlagam, da z enominutnim molkom počastimo 
njegov spomin. (Vsi delegati vstanejo in z enominutnim molkom počaste spo- 
min na pokojnega.) 

Slava njegovemu spominu! (Slava!) 
Kljub žalostnemu dogodku bomo nadaljevali z delom. 
Obveščam vas, da zaradi tega tragičnega dogodka odpade za danes sklicani 

ustavni zbor Kluba delegatov. Tovariš Hrast je bil namreč predsednik Iniciativ- 
nega odbora. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 25. sejo Zbora občin Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstav- 
ka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 6. 1. 1976 sem vas obvestila, da bom dnevni red današnje 
seje razširila s predlogom zakona o ratifikaciji konzularne konvencije med So- 
cialistično federativno republiko Jugoslavijo in republiko Grčijo. Ker je Izobra- 
ževalna skupnost za gozdarstvo z dopisom z dne 14. 1. 1976 umaknila predlog 
svojega statuta, umikam z dnevnega reda 11. točko. Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj in Skupnost socialnega' varstva Slovenije predlagata, da 
zbor odloži obravnavo samoupravnega sporazuma in začasnega statuta Skupnosti 
Socialnega varstva Slovenije na eno prihodnjih sej, ker je k obema aktoma 
predlagal Odbor številne predloge in pripombe, ki bistveno vplivajo na odloči- 
tev o potrditvi teh dveh aktov. Zaradi tega bo Skupnost socialnega varstva Slo- 
venije predložila dopolnjen samoupravni sporazum oziroma začasni statut. 
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Glede na ta predlog Odbora in Skupnosti umikam z dnevnega reda tudi 12. in 
13. točko. 

Tako predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter 

poročilo te komisije, 
2. odobritev zapisnika 24. seje zbora, 
3. poročilo o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v So- 

cialistični republiki Sloveniji, 
4. predlog zakona o varstvu pred požarom, 
5. predlog zakona o pristojnosti upravnih organov za odločanje inoprav- 

ljanje drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti, 
6. osnutek zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju, 
7. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 

razmerjih, 
8. predlog odloka o srednjeročnem programu izvajanja financiranja geo- 

detskih del na območju Socialistične republike Slovenije za obdobje od 1976. 
do 1980. leta, 

9.. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, 

10. predlog o razdelitvi dela dohodkov Loterijskega zavoda Slovenije v letu 
1975, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slo^- 
venije, 

11. osnutek zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko 
manj razvite, 

12. osnutek zakona o financiranju federacije, 
13. predlog zakona o ratifikaciji konzularne konvencije med Socialistično 

federativno republiko Jugoslavijo in republiko Grčijo, 
14. volitve in imenovanja, 
15. vprašanja delegatov. 
Ali predlaga kdo k dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali spreminjevalni 

predlog? (Ne.) Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi dele- 
gati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen tak, 
kakor sem ga danes predlagala. Ta dnevni red smo vam danes tudi pismeno 
predložili na mizo. 

Na današnjo sejo so bih poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, 
Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Zveza sin- 
dikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin, člani delegacije iz Socialistične 
republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, Gasilska 
zveza Slovenije in Skupnost za varstvo okolja Socialistične republike Slovenije. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, pa vas 
obveščam, da smo se predsedniki zborov na predlog Komisije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije dogovorili, da bomo 
na skupnem zasedanju vseh treh zborov, to je Zbora združenega dela, Družbeno- 
političnega zbora in Zbora občin, poslušali ekspoze tovariša Jožeta Božiča, pred- 
sednika Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve k 3. točki 
dnevnega reda, to je k poročilu o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske 
politike v Socialistični republiki Sloveniji. Skupno zasedanje bom po dogovoru 
s predsedniki zborov vodila jaz. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter na poročilo te 
komisije. 

Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Ali ima kdo morda 
konkreten predlog? (Ne.) Ce ne, dovolite, da kar sama predlagam, da v Komisijo 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja izvolimo po abecednem redu 
občin naslednje delegate: Franca Rakarja iz občine Krško za predsednika, Nan- 
deta Strnada iz občine Laško in Darjo Gorše iz občine Lenart za člana. Ali želi 
morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Ker vidim, da razpravljalcev ni, 
lahko preidemo na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (52 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 25. sejo Zbora občin izvoljeni tovariši: Franc Rakar za predsednika, 
Nande Strnad in Darja Gorše za člana. 

Prosim Komisijo, da se takoj sestane in ugotovi navzočnost delegatov na 
seji ter da verificira pooblastila. Ostale delegate pa prosim, da ostanejo na 
mestu, ker bo Komisija kmalu opravila delo. 

Ce želi mogoče kdo na današnji seji zbora razpravljati v italijanščini ah 
madžarščini, prosim, da javi to tovarišu sekretarju zbora, da bi lahko zagotovili 
prevajalce! 

(Seja je bila prekinjena za 10 minut.) 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Vidim, da je Komisija končala delo. Pro- 
sim predsednika Komisije, da da poročilo! 

Franc Rakar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo o pregledu pooblastil za 25. sejo Zbora občin, ki je bila skhcana za 
dne 21. januarja 1976 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih 
pooblastil in iz seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega za- 
sedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen delegatov občin Grosuplje, 
Murska Sobota in Slovenske Konjice. 

Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin. 
Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 

ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato predlaga, da zbor poročilo sprej- 
me in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 25. sejo. 

Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
razpravlja in sklepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Rakar! Prehajamo na 
razpravo o poročilu, ki ste ga pravkar slišali. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, 
ker ni nobeno pooblastilo sporno. 

Kdor je za to, da se sprejme poročilo, naj prosim glasuje! (58 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila 
delegatov za 25. sejo Zbora občin. 

Prehajamo na 2. točko dnevn e g a re da, to je na odobritev zapisnika 
24. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli z dopisom z dne 13. 1. 1976. Ima morda kdo 
k zapisniku 24. seje Zbora občin kakšno pripombo ali popravek? (Nihče.) 

Dajem odobritev zapisnika na glasovanje. Kdor je za to, da se odobri za- 
pisnik 24. seje Zbora občin, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 24. seje Zbora občin. 
Sedaj pa prosim delegate, da gredo v veliko dvorano v I. nadstropju, kjer 

bomo poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Družbenopolitič- 
nega zbora in Zbora občin ekspoze k 3. točki dnevnega reda, to je k poročilu 
o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.10.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo našega zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o uresni- 
čevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki Slo- 
veniji. 

Poročilo je Skupščini predložila v obravnavo Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije in za svojega pred- 
stavnika določila tovarišico Mihaelo Verbič, članico Komisije. Predstavnik 
Odbora za spremljanje in izvajanje družbenega dogovora o oblikovanju in iz- 
vajanju kadrovske politike v SR Sloveniji je tovariš Franc Glavan, sekretar 
Sekretariata za kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. 

Uvodno obrazložitev oziroma ekspoze k poročilu smo poslušali na skupnem 
zasedanju vseh treh zborov. 

Poročilo je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 24 z dne 4. 11. 1975. V njem je 
bilo objavljeno tudi poročilo o spremljanju in izvajanju kadrovske politike v 
SR Sloveniji, ki ga je pripravil Odbor za spremljanje izvajanja družbenega do- 
govora o oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v Socialistični republiki 
Sloveniji. 

Gradivo je obravnaval Odbor za družbenopolitični in Komunalni sistem, 
ki je predložil pismeno poročilo. Poročilo in mnenje Izvršnega sveta ste prejeli. 
Ali želi morda besedo predstavnik odbora? Prosim! 

Franc Glavan: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da poleg 
znanih ugotovitev, stališč in sklepov v poročilu Odbora za spremljanje družbene- 
ga dogovora o kadrovski politiki in v poročilu Komisije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije ter v uvodni besedi in dose- 
danji razpravi v imenu podpisnikov družbenega dogovora o kadrovski politiki 
in izvršnega sveta posebej opozorim na nekatera vprašanja. 

1. V zadnjem času smo priča hitrejšemu podružbljanju kadrovske politike, 
ki se razvija vse bolj v skladu s samoupravno prakso v organizacijah združenega 
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dela in družbenopolitičnih skupnostih. K temu je pripomoglo okrepljeno idejno- 
politično delo Zveze komunistov po kongresu in po 21. seji ter sprejetje ustave. 
Uresničevanje razrednega bistva kadrovske politike se je v zadnjem času izra- 
žalo v delegacijah in družbenopolitičnih skupnostih, interesnih skupnostih in 
samoupravnih organih, v delovnih organizacijah, od krajevnih skupnosti in 
temeljnih organizacij združenega dela do federacije. Spoznanja o potrebi 
dolgoročne kadrovske politike čedalje močneje prodirajo v zavest delovnih 
ljudi in občanov. Motivirana so s sklepi resolucije o osnovah kadrovske politike 
v Socialistični republiki Sloveniji, s sklepi X. kongresa Zveze komunistov Jugo- 
slavije in VII. kongresa Zveze komunistov Slovenije in z drugimi dokumenti. 
Zato so sprejeli družbene dogovore o kadrovski politiki v vseh občinah, razen 
v petih in v republiki, v zaključni fazi pa je sprejem družbenega dogovora o 
kadrovski politiki v federaciji. 

Sele s sprejetjem družbenih dogovorov o kadrovski politiki je kadrovska 
politika dobila nove razsežnosti in je zajela vse delovne ljudi in občane. Oprav- 
ljena je bila široka družbenopolitična akcija za sprejem družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov o štipendiranju, ki jih je, kot je bilo že rečeno, pod- 
pisalo kar 99'% temeljnih organizacij združenega dela. Prav tako je bila v zad- 
njem času intenzivnejša aktivnost za gradnjo dijaških in študentovskih domov. 
Napredek se kaže tudi na področju vzgoje in izobraževanja: v razvoju male in 
celodnevne šole, v sprejetju in postopnem uresničevanju zakona o visokem 
šolstvu in stalni rasti izobraževanja ob delu. Napredek pomeni tudi ustanovitev 
Sekretariata za kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu in ustanavljanje kadrov- 
skih služb v skupščinah občin. 

Doseženi so uspehi, toda ostale so tudi določene pomanjkljivosti. Načelno 
smo sklenili, da postane delovni človek nosilec celotnega razvoja, vendar pa si 
delovni človek še vedno ni v celoti zagotovil izobraževanja in napredovanja. 
Kljub našim humanim usmeritvam se v kadrovski politiki še vedno srečujemo 
s problemi in težavami, ki zavirajo hitrejše uresničevanje stališč in sklepov 
skupščinske resolucije o kadrovski politiki. Tako na primer družbenopolitične 
skupnosti in organizacije združenega dela marsikje še nimajo izdelanih lastnih na- 
črtov razvoja kadrov in kadrovskih potreb, strukturi kadrov in dela nista uskla- 
đeni, potreb ne ugotavljajo načrtno in premišljeno s.stališča celote. Nepoznavanje 
resnične strukture kadrovskih potreb je tudi velika ovira pri uresničevanju 
razvoja in pri usklajevanju vrst in kapacitet strokovnih šol, ki pripravljajo ka- 
dre za gospodarske in družbene dejavnosti. Kljub večkratnim dogovorom še 
nismo uresničili dolgoročnih sistemskih nalog in rešitev, ki so temeljna pod- 
laga za oblikovanje kadrovske politike. Tako nimamo enotne metodologije za 
sistemizacijo delovnih mest, profilov in nomenklatur poklicev za področje 
celotne Jugoslavije, poenotene metodologije napredovanja, pregleda potreb po 
kadrih in izobraževanju ter enotnega spremljanja, evidentiranja in statistične 
obdelave kadrovskih potreb oziroma tokov izobraževanja. 

2. Kadrovske zmogljivosti pri nas niso izkoriščene. Racionalnejše izobraže- 
vanje bo moralo biti v prihodnjem obdobju ena bistvenih prvin gospodarske 
politike in še posebej programov razvoja organizacij združenega dela. V zvezi 
s tem jih bo nujno usmerjati k boljši opremljenosti delovnih mest, moderniza- 
ciji tehnologije in avtomatizaciji proizvodnih postopkov. V okvir takšne politike 
spada tudi izobraževanje zaposlenih, zlasti še mlajših kadrov. 

3. Poklicno usmerjanje še ni načrtno vodeno ter kvalitetno usklađeno z 
družbenimi potrebami. Še preveč je izolirano in še ni postalo sestavni del celot- 
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nega formiranja kadrov, zaposlovanja in kadrovske politike. Transforma- 
cija poklicnega usmerjanja s pozicij interesov združenega dela bo edina prava 
pot za spremembo njegovega položaja, značaja in vsebine dela. 

4. V nekaterih občinah nedosledno uresničujejo družbene dogovore o ka- 
drovski politiki, ki se prepočasi in pomanjkljivo uresničujejo v praksi. Se vedno 
pet občin ni sprejelo družbenih dogovorov. Po mnogih občinah ne spremljajo 
sprotno izvajanja družbenega dogovora, saj niso niti določili, kdo je odgovoren 
za spremljanje tako v občini kot v delovni organizaciji. 

5. Vsebina samoupravnih sporazumov o nagrajevanju ni vnesena v interne 
akte mnogih delovnih organizacij. 

6. Interni razpisi nekaterih delovnih organizacij ne upoštevajo moralno-po- 
litičnih kriterijev v kadrovski politiki, čeprav so ti podčrtani v družbenem 
dogovoru, dokumentih družbenopolitičnih organizacij in skupščinski resoluciji 
o osnovah kadrovske politike. V kadrovski politiki in praksi je potrebno bolj 
uveljaviti povezanost in enotnost moralno-političnih, delovnih in strokovnih 
lastnosti. 

7. V polovici občin in večini delovnih organizacij še nimajo organizirane 
strokovne kadrovske službe in kadrovske evidence. Za uspešno vodenje kadrov- 
ske politike je nujen strokoven pristop. Formiranje kadrovskih služb v orga- 
nizacijah združenega dela in družbenopolitičnih skupnostih je logičen izraz 
samoupravnega organiziranja, kajti odločanje ne more temeljiti na amaterski 
pripravi na nobenem področju dela, najmanj pa v kadrovski politiki. Kadrov- 
ska služba mora biti sestavljena in usposobljena za odgovorne posle in mora biti 
racionalna. Profesionalizirati se mora na demokratični in socialistični etiki. Za- 
pletenost problema kadrovske funkcije zahteva izdelavo ustreznih metod, ven- 
dar pa se je treba osvobajati odvisnosti od tujih idej in tujih licenc v kadrovski 
funkciji. 

Iz tega izhaja, da bo nujno treba ustanoviti inštitut) za temeljne kadrovske 
raziskave, zlasti za odkrivanje novih metod in samoupravne tehnologije odlo- 
čanja na področju razvoja kadrov. 

8. Pri izvajanju kadrovske politike še vedno naletimo na ostanke preživelih 
negativnih načinov izvajanja. V nekaterih delovnih organizacijah so niti ka- 
drovske politike še vedno v rokah ožjih, največkrat tehnokratskih skupin, ki v 
obrambi svojih osebnih, sebičnih interesov praktično izločajo delavce iz proce- 
sa odločanja o kadrovskih vprašanjih. Do podobnih pojavov prihaja tudi v 
družbenopolitičnih skupnostih, v katerih ožji krog ljudi monopolizira in priva- 
tizira procese odločanja o glavnih kadrovskih vprašanjih. 

Na podlagi spoznanja o izrednem pomenu kadrovske politike v boju za 
socialistično samoupravljanje in reševanje aktualnih ekonomskih, političnih in 
drugih družbenih problemov in zaradi še vedno prisotnih nesamoupravnih in 
protisocialističnih tendenc bodo potrebni nadaljnji odločni napori vseh zavestnih 
socialističnih sil za uresničevanje načrtne kadrovske politike. Se zlasti pa se 
bomo morali skupno angažirati za vsestransko uveljavitev današnjih stališč 
in sklepov Zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Naj ob koncu svoje razprave opozorim na 
nekatere najvažnejše naloge. Nadaljevati bo treba s prizadevanji za podružblja- 
nje razrednega bistva kadrovske politike. V kratkoročnih, srednjeročnih in 
dolgoročnih načrtih organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti, samo- 
upravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti bo treba zagoto- 
viti načrte kadrov in načrte izobraževanja kadrov, pospešiti preobrazbo seda- 
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njega vzgojno-izobraževalnega sistema, zlasti usmerjenega izobraževanja, razvi- 
jati in krepiti neposredni vpliv združenega dela na načrtovanje in programira- 
nje vzgoje in izobraževanja, nadaljevati intenzivno akcijo za ustanavljanje 
posebnih izobraževalnih skupnosti na področju gospodarstva in družbenih de- 
javnosti in zagotoviti predvsem usmerjenost štipendiranja in gradnjo dija- 
ških in študentskih domov. 

Pri vseh družbenopolitičnih skupnostih in organizacijah združenega dela bo 
treba ustanoviti kadrovske službe in uvesti kadrovsko evidenco, nadaljevati 
družbeno akcijo, da vse občine čim prej sprejmejo družbeni dogovor o kadrov- 
ski politiki in da vse organizacije združenega dela pristopijo k temu dogovoru. 
Dokončno je treba izdelati metodologijo za oblikovanje sistemizacij delovnih 
mest, nomenklaturo poklicev in metodologijo načrtovanja kadrov na vseh ravneh 
in druge sistemske naloge in rešitve, ki so temeljni pogoj za oblikovanje kadrov- 
ske politike. Zaostriti je treba odgovornost pri uresničevanju družbenih in samo- 
upravnih sporazumov na področju kadrovske politike in zagotoviti, da bodo 
uresničena stališča o kadrovski politiki Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije in 5. seje Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Dodatno poročilo je dal tovariš Franc 
Glavan, predsednik Odbora za spremljanje in izvajanje družbenega dogovora 
o oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v SR Sloveniji in sekretar Sekre- 
tariata za kadrovska vprašanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Vprašujem še tovariša Franca Hrovata, poročevalca našega odbora za druž- 
benopolitični in komunalni sistem, če želi besedo! (Ne želi.) 

Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Razpravljal 
bo tovariš Franc Knafelc, delegat iz občine Celje! 

Franc Knafelc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo o spremljanju izvajanja družbenega dogovora o nalogah pri oblikovanju 
in izvajanju kadrovske politike v Socialistični republiki Sloveniji je vzbudilo 
precejšnje zanimanje in živahne razprave, ne samo v okviru naše delegacije, 
temveč tudi v nekaterih drugih sredinah, še zlasti v Koordinacijskem odboru 
za kadrovska vprašanja pri Občinski konferenci Socialistične zveze in v Komisiji 
za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve pri Skupščini občine Celje. Dovolite 
mi, da vam v nadaljevanju posredujem nekatera stališča in sugestije, ki so se 
izoblikovale v teh razpravah. 

Iz poročila, ki je dobro sestavljeno, je razvidno, da je storjen korak naprej 
pri uveljavljanju samoupravne socialistične kadrovske politike, kar je še po- 
sebej razveseljivo zato, ker je bila kadrovska politika vrsto let zanemarjena, še 
zlasti v aktivnosti družbenopolitičnih organizacij in družbenopolitičnih skup- 
nosti. Pogrešamo pa kritično oceno učinkovitosti že izoblikovane kadrovske 
politike v pogojih sedanjega družbenopolitičnega trenutka in celovito oceno 
kadrovske problematike v Socialistični republiki Sloveniji. V vseh razpravah 
je bila poudarjena nujnost nadaljnjega razvijanja in izpopolnjevanja sistema 
družbenega dogovarjanja na področju kadrovanja kot načina izoblikovanja 
kodeksa družbenih norm na tem področju. V zvezi s tem bo nujno nadaljnje 
usklajevanje občinskih in regionalnih družbenih dogovorov o kadrovski politiki 
z republiškim dogovorom in dosledno ter učinkovito uresničevanje dogovora v 
v republiki in občini. 
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Spremljanje uresničevanja družbenega dogovora mora biti organizirano tako, 
da ustrezni dejavniki vsaj enkrat letno obravnavajo njegovo realizacijo. Nujen 
ie takojšen sprejem družbenih dogovorov o kadrovski politiki v vseh tistih 
občinah in organizacijah združenega dela, kjer tega še niso storili. Dopolniti je 
treba družbene dogovore o kadrovski politiki s stališča Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Jugoslavije, upoštevajoč pri tem sedanje in bodoče potrebe 
v združenem delu in ne nazadnje razvojni program Socialistične republi e 
Slovenije. , ... , , 

V družbenem dogovoru o štipendijski politiki je potrebno odpraviti dode- 
ljevanje štipendij za posamezne poklice ne glede na njihovo delovno perspektivo 
in družbeno potrebo po posameznih profilih. To še tem bolj, ker tak družbeni 
dogovor o štipendiranju, ki ga imamo danes, ne ustreza usmerjenemu izobra- 
ževanju. Štipendijska politika mora biti bolj selektivna, glede na dosežene re- 
zultate pri študiju in glede na potrebne stopnje in profile kadrov. Znano je, 
da imamo močno narušeno ravnotežje med srednje, višje m visoko izobraže- 
valnim kadrom, na kar tudi lahko vplivamo s samo štipendijsko politiko. 

V družbeni dogovor moramo vgraditi sankcije za primer, da nekdo druž- 
benega dogovora ne sprejme oziroma za primere kršitve njegovih določb. Kot 
drugo najpomembnejše področje družbenega angažiranja v zvezi s kadrovsko 
politiko je bila v razpravah poudarjena skrb za ustanavljanje resnično stro- 
kovnih kadrovskih služb in skrb za izobraževanje delavcev za kadrovsko de- 
javnost Zakaj menimo, da je to tako pomembno? Čeprav že vrsto let dajemo 
velik poudarek kadrovski funkciji, k opravljanju te funkcije prepuščamo vse 
mogoče profile, samo ne kadrologov, to je strokovnjakov za kadrovsko funkcijo. 
Največkrat prav zato kadrovska funkcija v organizacijah združenega dela izpade 
kot nekaj, kar lahko vsak opravlja, ker je pač to področje, na katerega se 
vsakdo spozna. Vse premalo se zavedamo, da je kadrovska funkcija izrazito 
področje strokovne dejavnosti. Zaradi svoje kompleksnosti in zahtevnosti je 
često mnogo bolj zahtevna kot področje nabave, prodaje in drugih podobnih 
strokovnih dejavnosti. Prepričani smo, da samo s sposobnimi kadrovskimi 
delavci kadrovskimi strokovnjaki kadrologi lahko izoblikujemo resnično stro- 
kovne kadrovske službe, ki bodo upoštevale tako princip totalnosti kot tudi 
integralnosti pri svojem delu in bodo v svoji celovitosti služile delavcem v 
organizacijah združenega dela. Pri takih kadrovskih službah po vsej verjetnosti 
ne bo več niti problema tretmaja in statusa službe niti problema nagrajevanja 
delavcev v teh službah, kar se sedaj pojavlja skoraj praviloma povsod. 

Glede na povedano je še tem manj razumljivo, da smo v Sloveniji v tride- 
setih letih po osvoboditvi zelo malo naredili za vzgojo kvalitetnih kadrovskih 
strokovnjakov, in to na vseh stopnjah. Zato predlagamo, da se takoj pristopi 
k oblikovanju takega izobraževalnega sistema, ki bo omogočal redno izobraže- 
vanje kadrovskih strokovnjakov na prvi, drugi in tudi tretji stopnji in ki o 
omogočal že zaposlenim delavcem v kadrovskih službah permanentno izpo- 
polnjevanje njihovega znanja. Na tem področju so nekatere republike, se zlasti 
Socialistična republika Hrvatska, bistveno pred nami. 

Dalje menimo, da so naloge, ki so dane podpisnikom, premalo konsekventno 
obravnavane in vse prevečkrat se uporablja beseda »-naj«. Da bi bile lahko vse 
te naloge kvalitetno opravljene,, predlagamo, da damo večji poudarek znan- 
stveno-raziskovalnemu delu na področju kadrovskih zadev in da vključimo 
v reševanje te problematike znanstveno-raziskovalne institucije. Kolikor sami 
ne razpolagamo z ustreznimi institucijami, se lahko poslužimo tudi Centra za 
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kadrovske raziskave pri Ekonomskem inštitutu v Zagrebu, ki je doslej pokazal 
na tem področju izredno dobre rezultate. 

Pole§ povedanega mi dovolite, da opozorim še na nekatere stvari, ki so 
prišle do izraza v razpravah. Glede na prikazani primanjkljaj delavcev v državni 
upravi so v razpravi menili, da je potrebno hitreje in smeleje vgrajevati v delo 
uprave sodobne metode in tehnike dela, kar bo nedvomno vplivalo ne samo 
na večjo učinkovitost dela teh organov, temveč tudi na število zaposlenih. Znano 
je, da na primer naša sodišča še na marsikaterem področju uporabljajo iste 
metode, iste tehnike dela, kot so jih uporabljali za čas avstro-ogrske monarhije, 
čeprav smo že tudi v Jugoslaviij krepko zakoračili v obdobje tehnološko- 
tehnične revolucije. 

Menimo, da je ponovno> treba proučiti odliv strokovnega kadra v inozemstvo, 
kajti s tem se pojavljata dva problema: S svojimi pičlimi sredstvi izobražujemo 
kadre za gospodarsko bolj razvite države in jim s tem dajemo pomoč za njihov 
hitrejši napredek. Na drugi strani pa sami še bolj stagniramo, ker nam pri- 
manjkuje vrsta kadrov, ki bi bili sposobni hitreje povleči naš voz naprej. 

In končno še ena pripomba. Zaradi kroničnega pomanjkanja vodilnih in 
vodstvenih strokovnjakov je potrebno vključiti med naloge in zaključke, ki so 
v teh materialih, tudi zahtevo po permanentnem izobraževanju teh kadrov 
Poleg univerz v Ljubljani in Mariboru, ki sta v poročilu za to zadolženi, pred- 
lagamo, da se kot nosilec te naloge vključi tudi Gospodarska zbornica Slovenije. 

edsednica Mara Zlebnik: K besedi se je prijavil tovariš Tone 
Volčič, delegat iz Kranja! 

Tone Volčič: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati! 

" upJ™ delegatov Zbora združenega dela in Zbora krajevnih skupnosti občinske 
skupščine Kranj, ki delegirata delegate v Zbor združenega dela in Zbor Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije, sta po predhodnih razpravah v organi- 
zacijah združenega dela, v samoupravnih interesnih skupnostih in družbeno- 
političnih organizacijah na skupni seji dne 14. 1. letošnjega leta obravnavali 
poročilo o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični 
republiki Sloveniji, kot tudi poročilo o spremljanju izvajanja družbenega do- 
govora o nalogah pri oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v Sloveniji. 
V vseh razpravah je bilo ugotovljeno, da so ocene o uresničevanju resolucije kot 
tudi družbenega dogovora realne in objektivne ter jih zato v celoti podpiramo. 
Pri tem je bilo poudarjeno, da je sistematično spremljanje izvajanja resolucije 
m družbenih dogovorov, katerega rezultat so omenjena poročila, že nekaj časa 
nujno potrebna tudi v občini in v organizacijah združenega dela. 

V razpravi o uresničevanju resolucije in družbenih dogovorov o kadrovski 
politiki na posameznih področjih pa so bile vendarle poudarjene za občino 
Kranj nekatere značilnosti, in sicer: sistemizacije delovnih mest so po naših 
ugotovitvah izdelane v manjšem številu delovnih organizacij, in to predvsem 
v tistih, kjer imajo organizirano kadrovsko službo, pa še tu se dostikrat ugo- 
tavlja nerealen pristop k ocenjevanju posameznih delovnih mest. Iz preverjanja 
že izdelanih sistemizacij, ki so bila opravljena v letu 1974, smo ugotovili, da 
sistemizacije v večini primerov odstopajo navzgor, predstavljajo predimenzio- 
nirane zahteve, in to iz različnih vzrokov. Najštevilnejši so primeri težnje po 
zagotavljanju zadostnih sredstev za izplačilo osebnih dohodkov s pomočjo dvi- 
ganja kvalifikacijske strukture, zato menimo, da sedanji sporazumi ne bi smeli 
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sloneti le na strukturi usposobljenosti zaposlenih kadrov kot na enem od naj- 
pomembnejših izhodišč. 

Načrtovanje kadrov, predvsem pa potreb po njih, je bilo tudi v naši občini 
dokaj pomanjkljivo in nejasno. Za to področje dela manjka tako metodologija 
kot tudi kadri, ki bi tako metodologijo uporabili za svoje delo. Strukturna 
neusklađenost med ponudbo in povpraševanjem po delavcih, ki smo jo ugo- 
tavljali tudi v kranjski občini, pa se ob takih sistemizacijah, ki jih zgoraj ome- 
njamo, seveda ne bo mogla odpraviti. Dejstvo je, da so realne sistemizacije ena 
od najboljših osnov za kratkoročno in perspektivno načrtovanje vsaj dela ka- 
drovskih potreb, torej mimo tistega deleža, ki ga zahteva razširjena repro- 
dukcija ob upoštevanju tehničnega in tehnološkega razvoja. 

V občini podpiramo uvedbo enotne kadrovske evidence, saj tudi za našo 
občino ugotavljamo, da na tem področju vlada občuten deficit, pa tudi nered. 
Za vsako odločitev oziroma pripravo kadrovskega predloga je potrebno sprotno 
zbiranje podatkov, kar nalogo otežuje, navadno pa tudi rešitev časovno od- 
mika. 

Glede sistema izobraževanja je bila v razpravi poudarjena pomanjkljivost 
pri določanju mreže in vsebine strokovnega šolstva, ker ne upošteva dovolj 
dejanskih družbenih potreb po kadrih. Ce se pristop k organizaciji šolstva ozi- 
roma k organizaciji usmerjenega izobraževanja v bodoče ne bo spremenil, se bo 
neskladje med izobrazbenimi produkti in njihovimi znanji in usposobljenostjo 
ter potrebami gospodarstva in družbenih služb po delavcih še povečalo. 

Ugotavljamo, da o izobraževanju ob delu ni uvedena ustrezna evidenca, 
čeprav le to bistveno posega v strukturo že zaposlenih delavcev in torej vpliva 
tudi na spremembe potreb po novih kadrih. Po vsej verjetnosti bi bila uvedba 
tega spremljanja zelo koristna z vidika večjih kadrovskih funkcij. 

Pri štipendijski politiki ugotavljamo, da je bil storjen velik napredek s 
sprejemom družbenega dogovora o štipendiranju, vendar v njegovem izvajanju 
pogrešamo kadrovski vidik. Premalo je tudi določb v zvezi z učnim uspehom 
posameznega prosilca. Opažamo tudi pojav zmanjševanja razpisov in dodeljeva- 
nja kadrovskih štipendij, kar zagotovo ni bil namen novo organiziranega sistema 
štipendiranja. Sam sistem pa je nepopoln tudi glede usmerjanja štipendistov 
v določene smeri šolanja oziroma študija. Spet smo pri problemu pomanjkanja 
informacij o kadrovskih potrebah in pri neusklađenosti med sistemom izobraže- 
vanja in med potrebami. 

V družbenih dogovorih o izvajanju štipendijske politike tudi ni določena 
vloga strokovnih služb, ki delajo pri poklicnem usmerjanju, posebno glede 
strokovnega mnenja o primernosti kandidatov, čeprav je izvajanje štipendiranja 
zaupano skupnostim za zaposlovanje, v okviru katerih deluje tudi poklicno 
usmerjanje. 

Pomanjkljiva organiziranost kadrovskih služb je tudi eden od razlogov, ki 
tako ali drugače povzročajo težave pri izvajanju kadrovskih funkcij in kadrov- 
ske politike. Tudi v Kranju so take službe organizirane le v nekaterih organi- 
zacijah združenega dela, pa še v vseh teh niso te službe dobile svoje ustrezne 
teže. 

Glede izvajanja družbenega dogovora o kadrovski politiki v občini in nje- 
govega spremljanja lahko ugotovimo-, da je še cela vrsta nalog, ki niso reali- 
zirane, kar je pokazalo tudi naše posvetovanje o zaposlenosti in zaposlovanju 
v Kranju v juniju preteklega leta. Ugotovili pa smo, da bi bila cela vrsta pro- 
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blemov, ki so bili izneseni na tem posvetovanju, z doslednim izvajanjem omenje- 
nega dogovora lahko odpravljena. 

V razpravah je bilo tudi v celoti podprto poglavje poročila o spremljanju 
in izvajanju dogovora, ki se nanaša na naloge podpisnikov. Obe skupini sta bih 
mnenja, da je glede na kadrovsko problematiko nujno treba pripraviti podrobni 
poročili, kot jih danes obravnavamo tukaj, tudi za seje zborov naše občinske 
skupščine. 

Izoblikovano je mnenje, da problemi pri izvajanju dogovorjenih kadrovskih 
načel nastajajo predvsem pri temeljnih nosilcih kadrovske politike in da so 
morebitne pomanjkljivosti vsebine resolucije in družbenega dogovora le sekun- 
darnega značaja. Ob teh ugotovitvah je sklenjeno, da se v občinskih skupščinah 
predložijo tudi ukrepi za boljšo organiziranost kadrovskih služb v občini kot 
tudi ukrepi za zaostritev odgovornosti pri izvajanju resolucije o osnovah kadrov- 
ske politike in družbenega dogovora za izvajanje te politike. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Volčič! Razpravljal bo 
tovariš Bruno Trobec iz občine Koper! 

Bruno Trobec: Skupina delegatov Obalne skupnosti za delegiranje 
delegata v Zbor občin in skupina delegatov Skupščine občine Koper za delegi- 
ranje delegata v Zbor občin sta razpravljali o poročilu o spremljanju in izva- 
janju družbenega dogovora o nalogah pri oblikovanju kadrovske politike v SR 
Sloveniji in v zvezi s tem na osnovi analiz in poročila obalne kadrovske službe 
tudi o kadrovski problematiki v občini Koper in na vsej obali. 

Delegati podpirajo predloženo poročilo in predlagane sklepe. Široko zasno- 
van program akcij in ukrepov kot tudi doseženi uspehi na tem področju, zlasti 
po letu 1974, dokazujejo, da gre za pomembne premike, ki bodo vplivali na 
podružbljanje kadrovske politike in na hitrejše spreminjanje izobrazbene in 
kvalifikacijske sestave zaposlenih. Dejstvo, da je to področje deležno tolikšne 
pozornosti najvišjih organov družbenopolitičnih organizacij in Skupščine SR 
Slovenije, pa je zagotovilo, da se bodo uresničile tudi druge naloge, ki jih naka- 
zuje poročilo. To je nujno, saj brez nekaterih področij tak celoten sistem, kot 
je zamišljen, ne more uspešno funkcionirati. 

V razpravi pa so delegati opozorili na nekatere probleme, ki so posebno pe- 
reči v obalnem območju. Družbeni dogovor o osnovah kadrovske politike na 
obali, ki smo ga sprejeli pred dvema letoma, je sicer, začrtal glavno smer in 
opozoril na najvažnejša nerešena vprašanja na tem področju. Toda določila do- 
govora so ostala v veliki meri formalna, ker na ceh vrsti področij niti ob spre- 
jemu tega dogovora niti kasneje ob spremljanju izvajanja nismo bili priprav- 
ljeni. Nismo namreč imeli realnih ocen dejanskega stanja na kadrovskem pod- 
ročju in nismo imeli strokovne kadrovske službe, ki bi pripravljala gradivo za 
načrtno kadrovsko politiko. 

Zato že danes nastaja potreba, da nekatera določila spremenimo in jih 
uskladimo z dejanskim stanjem in resničnimi potrebami območja. Z enotnim 
sistemom štipendiranja smo dosegli enega najpomembnejših uspehov na pod- 
ročju kadrovske politike. Vendar se je tudi tukaj pokazalo nekaj pomanjkljivosti. 
Interes za štipendije iz združenih sredstev je nenavadno velik in dogovorjena 
sredstva kmalu ne bodo več zadoščala. Prek združenih sredstev ni mogoče v 
zadostni meri študentov kadrovsko usmerjati, kar sta ugotavljala tudi že disku- 
tanta pred menoj. 
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Te pomanjkljivosti bodo lahko odpravljene šele, ko bo zaživel nov sistem 
usmerjenega izobraževanja in ko bodo ustanovljene izobraževalne skupnosti, 
kar bo omogočilo in zahtevalo^ veliko večjo povezanost z združenim delom. 
Ker to vsaj še nekaj let ne bo realizirano, je treba spremeniti družbeni dogovor 
tako, da bo omogočal podeljevati štipendije iz družbenih sredstev v skladu s 
kadrovskimi potrebami območja. Čimprej moramo priti do realnih ocen, kakšne 
kadre dejansko potrebujemo v srednjeročnem kot tudi v daljšem obdobju. Ana- 
lize o potrebah po kadrih so zelo pavšalne in niso dovolj zanesljiva osnova za 
izdelovanje plana. V mnogih organizacijah združenega dela kot tudi na nekate- 
rih področjih dejavnosti se postavljajo neutemeljene zahteve po izobrazbi ozi- 
roma kvalifikaciji. Ponekod so v skladu s tem delovna mesta tudi zasedena, 
kar povzroča neracionalno izkoriščanje kadrov in razvrednotenje znanja. 

Relativno velike uspehe smo dosegli na področju družbenega izobraževanja 
in izobraževanja ob delu. Za to ima veliko zaslugo Delavska univerza, ki je 
poskrbela, da so bili delavci natančneje seznanjeni z določili dogovora. Vendar 
je danes zlasti k določilom o izobraževanju ob delu precej pripomb, ki jih bo 
treba proučiti. Pripombe so zlasti, da se nekateri mlajši kadri raje zaposlijo in 
nato študirajo ob delu, prejemajo dohodek in druge ugodnosti, s tem pa so v 
privilegiranem položaju nasproti rednim študentom. 

Izdelati bi bilo potrebno natančnejše kriterije, pod kakšnimi pogoji lahko 
nekdo študira ob delu. Izogibali naj bi se tudi težnjam po pridobivanju zgolj 
formalne izobrazbe. 

Spreminjanje izobrazbene in kvalifikacijske strukture je gotovo najuspeš- 
nejše če šolo približamo učencem oziroma študentom. Glede tega smo v obal- 
nem območju že dosegli določene uspehe. Gimnazija Koper in Ekonomsko-ad- 
ministrativni šolski center Koper sta odprla dislocirane oddelke v Sezam, v 
Kopru pa smo odprli redna dislocirana oddelka Pedagoške akademije iz Ljub- 
ljane za razredni pouk in Fakultete za strojništvo za višješolski študij. 

Na obeh oddelkih se je vpis močno povečal v primerjavi z vpisom v prejš- 
njih letih na ustreznih smereh. S tem se je začela spreminjati neustrezna raz- 
poreditev študentov po posameznih smereh študija kot tudi socialna sestava 
študentov. Ze čez nekaj let pa bomo dobili prepotrebne strokovnjake na najbolj 
deficitarnih področjih. Naša prizadevanja za razvijanje rednega visokošolskega 
izobraževanja so v skladu s policentričnim razvojem Slovenije, vendar pa mora- 
mo po ukrepu Izvršnega odbora Izobraževalne skupnosti Slovenije zbrati sred- 
stva za kritje dodatnih stroškov, ki nastanejo na dislociranih oddelkih. Do ta- 
kega sklepa je gotovo prišlo predvsem zaradi pomanjkanja načrtov o razvoju 
visokega šolstva. 

Te načrte je torej treba čimprej pripraviti in potem financirati šole oziroma 
oddelke, za katere se bomo odločili, enako v Ljubljani, Mariboru in v drugih 
krajih. Dokler pa ti načrti ne bodo sprejeti, bi morala financirati dislocirane 
oddelke, za katere je dal soglasje Izvršni odbor Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije, v celoti ta skupnost, ker so sicer ta območja v neenakopravnem položaju. 

V obalnem območju, ki je bilo močno zaostalo, se je zelo hitro izboljšala izo- 
brazbena in kvalifikacijska struktura zaposlenih oziroma vsega prebivalstva. 
Število študentov je visoko in še narašča, vendar pa se mnogi po, končanem 
študiju ne vrnejo na obalo. Se vedno nam močno primanjkuje nekaterih strokov- 
njakov. Gre predvsem za pedagoške delavce, ekonomiste, pravnike, strojne in- 
ženirje in za kadre v zvezi s pomorskim gospodarstvom. Zato bi morah razviti 
ob Višji pomorski šoli v Piranu še nove smeri ter organizirati na obali redni 
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visokošolski študij ekonomije, čeprav zelo pogosto slišimo ocene, da je študentov 
ekonomskih ved po vsej republiki že preveč. Pomanjkanje nekaterih strokov- 
njakov je še vedno veliko zaradi neustrezne razporeditve. Prav ekonomistov in 
pravnikov najbolj primanjkuje v nekaterih večjih delovnih organizacijah, ki so 
v precejšnjih gospodarskih težavah. Zato je povsem razumljivo, da se pojavlja 
zahteva po prerazporeditvi kadrov. V zadnjem času tudi opažamo, da se mnogi 
ekonomisti in pravniki raje zaposlujejo zunaj gospodarstva. 

Problemov je na kadrovskem področju veliko, vendar smo prepričani, da 
jih bomo v tako zasnovanem programu, kot je v poročilu, lahko v bodoče uspeš- 
neje reševali kot doslej, in to še posebej, če bomo zaostrili tudi politiko odgo- 
vornosti za izvrševanje zastavljene politike. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Trobec! K razpravi se je 
prijavil Bojko Certalič, delegat iz Maribora! 

Bojko Certalič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela in 
Zbor občin iz Maribora želita v današnji razpravi na seji opozoriti predvsem na 
problem družbenega izobraževanja vodilnih in vodstvenih delavcev v organi- 
zacijah združenega dela —• tu ne mislimo samo na direktorje, ampak na celo 
paleto strokovnjakov, ki v podjetjih vedrijo in oblačijo, tako da bi bili tudi oni 
v svojih mandatih deležni družbenega izobraževanja, da bi s tem lažje razumeli 
prizadevanja krajevnih skupnosti za obstoj in za svoj razvoj. 

Skupini delegatov v celoti podpirata stališča in poročilo Komisije za volitve, 
imenovanja in administratvne zadeve, ki smo ga danes slišali. Prav tako skupini 
tudi podpirata stališča kadrovske koordinacije pri Občinski konferenci SZDL 
v Mariboru in Komisije za volitve in imenovanja pri Skupščini občine Maribor 
glede družbenega izobraževanja vodilnih in vodstvenih delavcev. 

Delegati predlagajo republiški skupščini, da sprejme tudi sklep, ki bi določal 
uvedbo sistematičnega družbenega izobraževanja vodilnih delavcev, to je, da bi 
morali biti vsi vodilni delavci v temeljni organizaciji združenega dela zajeti v 
tak sistem izobraževanja, ne glede na to, kateri zaporedni mandat opravljajo. 

Glede izbora teh kadrov predlagamo, da naj bi bili zajeti vsi, ki jih oprede- 
ljuje 31. člen republiškega družbenega dogovora o kadrovski politiki. Praksa 
namreč kaže, da je prav od teh delavcev in njihove usmeritve odvisno, kako se 
sprejeta stališča in sklepi izvajajo in kako se uveljavljajo novi družbeni odnosi. 
Z dodatnim družbenim izobraževanjem bi preprečevali zaostajanje teh delavcev 
glede uvajanja novih načinov družbenopolitičnega dela v organizacijah združe- 
nega dela zaradi vsakodnevnih obveznosti in rutinskega dela, ki te delavce sili 
v konflikte s samoupravnimi organi in omogoča pojavljanje tehnokratskega 
obnašanja in podobno. To izobraževanje naj bi pomagalo, da bi bili ti delavci 
stalno na tekočem glede graditve novih družbenih odnosov na temeljih ustave in 
stališč družbenopolitičnih organizacij, zlasti pa Zveze komunistov. 

Posebej kaže poudariti tudi problem razkoraka med višje in visokošolsko 
izobrazbo na eni strani, na drugi strani pa med odstotkom, ki govori o priuče- 
nih delavcih z osnovnošolsko izobrazbo ter nepopolno osnovnošolsko izobrazbo, 
56 % teh delavcev je vrednih posebne analize in pristopa, da bi prišli do 
ustrezne izobrazbe v skladu z njihovo sposobnostjo. Opozoriti kaže na ustrezno 
razporejanje sedanjih kadrovskih potencialov in na njihovo racionalno uporabo. 
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Potreben bo poseben pristop k temu, kako te kadrovske potenciale razporediti 
in izkoriščati tam, kjer so potrebni. 

Menimo, da bi bilo potrebno opozoriti tudi na institucijo reelekcije, ki ni 
dosledno upoštevana in spoštovana. Spregovoriti kaže o nesamoupravnem 
obnašanju v določenih okoljih, kjer se v raznih neformalnih skupinah ugo- 
tavljajo pojavi posebnega osveščanja, skrivajo se nesamoupravni pojavi, ki 
nosijo v sebi polno družbeno škodljivih silnic. 

Izobraževanju ob delu je treba dati poseben pomen. Dejstvo je, da je za 
tako vrsto izobraževanja velik interes. V mnogih okoljih pa je še cela vrsta od- 
porov in pomislekov, da takih in takih profilov ne potrebujemo in da je škoda 
časa in sredstev. 1,5 % sredstev od bruto osebnega dohodka omogoča, da bi se 
lahko izobraževalo mnogo več ljudi, kot se jih izobražuje. Marsikje tako ostajajo 
sredstva neizkoriščena. 

Menimo tudi, da bi bilo še naprej potrebno utrjevati kadrovske kriterije, 
tako z družbenopolitičnega vidika kot s strokovnega vidika. Tu smo dosegli že 
določene premike, vendar nas to ne sme zadovoljevati. V občini, v Sloveniji 
kot celoti in v posameznih delovnih okoljih si moramo prizadevati, da se ti kri- 
teriji v vsakem okolju tudi uresničujejo. Zato navajamo samo ključne probleme, 
katerim bi bilo potrebno posvetiti vso pozornost. Realizirati je treba ustavno 
vlogo človeka v kadrovski politiki, priti do kratkoročnih, srednjeročnih in dolgo- 
ročnih programov kadrov, napraviti revizijo šolskega sistema oziroma reformo 
v vsebinskem smislu, zaostriti odnos do uresničevanja družbenih dogovorov 
in samoupravnih sporazumov v kadrovski politiki, doseči, da bodo vsi brez 
izjeme pristopili k temu dogovoru in se po njem tudi ravnali. Zavzemati se 
je potrebno za čimprejšnje formiranje kadrovskih služb in na ta način zapreti 
pot vsem negativnim pojavom v kadrovski politiki. 

Predsednica Mara Žlebnik: K razpravi se je prijavil tovariš Peter 
Novak, delegat iz občine Ljubljana-Center! 

Peter Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pridružujem se razpravljalcema iz Kranja in Kopra in deloma tovarišu iz Ma- 
ribora, razen tistega dela, ko' govori o obveznem izobraževanju vodilnih kadrov. 
Naša delegacija v občini Center je ob razpravi o izvajanju resolucije o kadrov- 
ski politiki sprejela podobne sklepe. Pri tem pa je posebej poudarila dve stvari: 

Podpira stališče, ki je bilo že nekajkrat sprejeto, da se uveljavi plačilo po 
delu in ne po delovnem mestu oziroma po izobrazbi. 

Opozarja na pojav neustreznega zaposlovanja, to je vzpostavljanja neracio- 
nalne piramide delitve dela, kar je posebno značilno za tehnične stroke, ker so 
pogosto celo sistemizacije prilagojene kadrom in ne delu in s tem prihaja 
do nerealnih sistemizacij. Iz tega pogosto izhajajo tudi visoke zahteve po 
kvalifikacijah, kar povzroča občasen pritisk na izobraževalni sistem zaradi spri- 
čeval in položaja, ki ga ti kadri potem zavzemajo, ne pa zaradi znanja in dela, 
ki ga morajo opraviti. Nismo tako bogata družba, da bi v danem trenutku lahko 
takšen pritisk tudi prenesli. 

Predsednica Mara Žlebnik: Kdo želi razpravljati? Razpravljal bo to- 
variš Mihael Zilavec iz občine Ljubljana-Šiška. 

17 
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Mihael Z i 1 a v e c : Tovarišica predsednica, tovarišiee in tovariši dele- 
gati! Delegati skupine za delegiranje delegata v Zbor občin Skupščine SRS 
iz občine Ljubljana-Šiška podpirajo poročilo o uresničevanju resolucije o 
osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki Sloveniji in opozarjajo na 
naslednje pomanjkljivosti: 

1. Komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve naj ob aktivnem sodelovanju Odbora za sprem- 
ljanje družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v 
Socialistični republiki Sloveniji z večkratnimi nadzornimi posegi pri ustreznih 
kadrovskih službah občinskih skupščin v letu 1976 doseže aktivnejše izvajanje 
določil družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o kadrovski politiki 
ter štipendiranju, z namenom, da se po tej poti in ob aktivnem sodelovanju 
političnih organizacij, predvsem sindikatov, v samih delovnih organizacijah prič- 
ne z doslednim izvajanjem sporazumno sprejetih določil. 

2. Z ustreznim sodelovanjem, informiranjem in nadzorom družbenopolitič- 
nih skupnosti oziroma njihovih organov in političnih organizacij ter slovenskih 
občin bo potrebno v letu 1976 v delovnih organizacijah doseči dosledno spošto- 
vanje in izvajanje določil posameznih samoupravnih sporazumov o delitvi do- 
hodka in sredstev za osebne dohodke, s čimer naj se dosledneje uresničujejo 
temeljna načela nagrajevanja po delu. 

3. Zavzemati se je treba za uvedbo takih varstvenih, tehničnih in zaščitnih 
ukrepov, s katerimi se zagotavljajo delavcem varni delovni pogoji, kar še po- 
sebej velja za delo na delovnih mestih v težkih fizičnih, ekoloških in tehničnih 
pogojih, in ne to reševati z nagrajevanjem. 

4. V samoupravne sporazume o kadrovski politiki in štipendiranju je treba 
vključiti tudi učence v gospodarstvu, tako imenovane vajence, ker so kvalifi- 
cirani delavci prav tako sestavni del kadrovske politike, kar še posebej velja za 
organizacije združenega dela v gospodarstvu. 

5. Čimprej je potrebno pričeti z reformiranjem izobraževanja v srednjih 
strokovnih šolah. 

6. V okviru ustavnih možnosti je potrebno oblikovati in sprejeti ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi preprečili neorganizirano odhajanje strokovnih, visoko- 
kvalificiranih in kvalificiranih delavcev v tujino. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Zilavec! Razpravljala bo 
tovarišica Milena Borovac, delegatka iz Ribnice! 

Milena Borovac: Spoštovana tovarišica predsednica, tovarišiee in 
tovariši delegati! Naša delegacija je ob prebiranju gradiv in materialov prišla 
do predloga, da bi sprejeli tudi naslednje pripombe: 

Upoštevaje dejstvo, da se osip v osnovnem šolstvu zadnja leta vse bolj in 
bolj zmanjšuje in da se velik odstotek teh diplomantov v zadnjih letih vključu- 
je v srednje šole, ugotavljamo pri vsakoletnem vpisu na srednje šole to, da se 
mladina odloča za tiste šole, za katere meni na osnovi trenutnih razpisov 
delovnih mest, da so potrebe tudi takšne. Tako v Republiški skupnosti za izo- 
braževanje že nekaj let ugotavljamo, da je dejansko izobraževanje neusklađeno 
s kadrovskimi potrebami in vsako leto znova ugotavljamo, da je veliko večji 
vpis mladine na administrativne šole, gimnazije, veliko manjši pa na strokovne 
šole in ostale šole. 
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V tej fazi, ko usmerjeno izobraževanje še ni temeljiteje usmerjeno in ko' smo 
v fazi prepočasnega nastajanja posebnih izobraževalnih skupnosti, pa vendarle 
ne moremo dopuščati, da bi se ta mladina odločala za vpis slučajno. Menimo, 
da bi v tem obdobju vendarle morala Gospodarska zbornica planirati in zbi- 
rati kadrovske potrebe združenega dela in dati s tem v zvezi tiste odločitve, ki 
naj bi usmerjale vpis mladine. S tem bi namreč zagotovili dvoje: izobraževanje 
bi potekalo kolikor toliko vzporedno s kadrovskimi potrebami združenega dela, 
vendar pa bi preprečili razočaranje, do katerega bo prišlo pri naši mladini, ko 
bo na zaključku svojega izobraževanja obstajala ob problemu zaposlitve. Hvala 
lepa. 

Predsednica Mar a Zlebnik: Razpravljal bo tovariš Ferdo Bem, dele- 
gat iz Radovljice! 

Ferdo Bem: Delegacija naše občine podpira stališča in sklepe, pred- 
lagane za današnje zasedanje, vendar pa bi v svoji razpravi podprl stališča de- 
legata iz občine Ljubljana-Center tovariša Novaka in govornico pred menoj še 
s temi mislimi: 

Usmerjenega izobraževanja ne bomo uspešno izvedli, če ne bomo napravili 
solidne osnove. Solidna osnova za preobrazbo usmerjenega izobraževanja je po 
mojem mnenju tudi solidna nomenklatura poklicev. V gradivu, katerega smo 
dobili za današnjo sejo, je omenjena ta problematika, vendar pa menim, da je 
delo za temeljito reformo, za temeljito preobrazbo nomenklature poklicev pre- 
počasno. V zadnjih 30 letih smo te naše več ali manj široke profile poklicev 
razdrobili. Ne vem, če je za sodobno samoupravljalsko družbo še potreben ta 
proces nadaljnjega dobljenja poklicev. Tako že včasih zamenjujemo delovno 
opravilo enostavno z novim profilom poklica. 

Najbrž resnično nismo tako bogata družba, da bi za vsak tako razdrob- 
ljen poklic že kar formirali šole, in to od šol za široke profile do najvišjega 
šolanja. 

Ce ne bomo v doglednem času po vzoru drugih, tudi industrijsko razvitih 
državah nomenklature poklicev prilagodili našim samoupravnim družbenoeko- 
nomskim potrebam, potem bomo tudi prek take delitve dela odtujevali izobra- 
ževanje, skratka nadaljevali tisto, kar naj samoupravna družba in pa samo- 
upravni položaj delavca v organizaciji združenega dela preseže. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Želi še kdo razpravljati? Vprašujem to- 
varišico Verbičevo, če želi besedo! Prosim! 

Mihaela Ver bič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! K razpravi se oglašam kljub temu, da je že predsednik Komisije v 
uvodnih izvajanjih pojasnil nekatera vprašanja. Vedeti moramo, da s tem poroči- 
lom dajemo samo presek tistega obdobja, za katerega smo dolžni enkrat letno po- 
ročati Skupščini, kako se uresničuje skupščinska resolucija o kadrovski poli- 
tiki. Seveda moramo vse naloge, ki izhajajo iz resolucije, gledati kot dolgoroč- 
ne, kot naloge, ki jih lahko v posameznih fazah ocenjujemo zgolj z dveh vidikov: 
česa doslej še nismo uresničili in kaj lahko načrtujemo za prihodnje obdobje 
kot realno možnost, predvsem pa tudi, kaj izluščiti iz vsega širokega spektra 

17« 
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nalog kot prvo prioriteto, zato da bi na tem področju stvari lažje urejevali in 
spreminjali. 

Ce kaj, potem je moč tudi po tej razpravi oceniti, da je bil namen poročila 
dosežen. Drugi cilj tega poročila je bil tudi ta, da bi posamezne občine v okviru 
svojih komisij, zborov občinske skupščine in seveda z vsemi nosilci obveznosti 
iz občinskih družbenih dogovorov o kadrovski politiki same pregledale svoje 
delo in si začrtale svoje konkretne naloge. Verjetno smo dosegli ta cilj. Nekaj 
nalog si še načrtujemo, in če bomo vsi ponovno preverjali ustreznost družbenih 
dogovorov in jih uskladili, konkretizirali ter pristopili k oblikovanju prepotreb- 
nih letnih in srednjeročnih programih, potem lahko z optimizmom pričakujemo 
poročilo v prihodnjem letu. 

Nekatera vprašanja, ki so bila tu poudarjena, so bila več ali manj navzoča 
tudi pri sestavljanju tega poročila in pri oblikovanju stališč, ki jih predlaga 
Komisija za volitve in imenovanja ter administrativne zadeve v sprejem zborom. 
Komisija jih zavestno ni konkretizirala, ker ocenjuje, da je to stvar dogovorov 
neposrednih nosilcev nalog, ki izhajajo iz družbenega dogovora o kadrovski po- 
litiki v republiki, še več pa iz družbenih dogovorov v občinah, in da so pravza- 
prav v okviru teh stališč, ki jih Komisija predlaga, že upoštevana. Mislim, da 
ni bilo danes razprave, ki ne bi potrjevala pozitivne orientacije, ki je v zvezi z 
uresničevanjem nalog na področju kadrovske politike že opredeljena in sprejeta. 

Dovolite mi, da vendar — ne da bi polemizirala —• opozorim še na naslednja 
vprašanja, izpostavljena v današnji razpravi. Veliko je bilo govora o izobraže- 
vanju ob delu, za delo, na delu itd. Komisija je pri obravnavanju tega vprašanja 
predvsem upoštevala tudi stališče, ki ga je oblikoval Odbor za družbenopolitični 
sistem Zbora občin, in bila mnenja, da sam sistem ni sporen. Sporne so pojavne 
oblike, ki ga spremljajo. Zaradi tega vse te oblike izobraževanja ob delu zahte- 
vajo zelo konkretne načrte in dogovore v okviru posameznih temeljnih organi- 
zacij združenega dela in delovnih skupnosti, ki ta institut imajo in ga obvezno 
tudi razvijajo. Pri tem je treba zavestno ločiti interes delavca in njegovo ustavno 
pravico do pridobitve dodatne izobrazbe in usposobitve od interesa delovne 
organizacije za ta kader, za ta profil kadra. To naj bi dobilo svoj odraz tudi v 
participaciji delovne organizacije pri dopolnilnem usposabljanju delavcev. 

Glede zahteve skupine delegatov iz Maribora, da naj se posebej oblikuje 
družbeno izobraževanje za vodilne delavce, je Komisija menila, da se te naloge 
že realizirajo. Neposredno odgovornost oziroma skrb za družbeno izobraže- 
vanje za te delavce ima Gospodarska zbornica v konkretnem dogovoru z nosil- 
ci tega izobraževanja. Družbeno izobraževanje pa poteka ali naj bi vsaj potekalo 
usklađeno v okviru koordinacijskih odborov za družbeno izobraževanje v občini 
in je torej tam mesto za to, da se te stvari uredijo in seveda tudi izvedejo v 
praksi. 

Nekaj nerazumevanja je okrog stališča v zvezi s predlagano spremembo na 
področju družbenih dogovorov o štipendijski politiki. Kot ste videli je Komisija 
zelo jasno opredelila stališče, da gre za to, da se ob sredstvih, ki jih združuje- 
mo v bistvu zaradi odpravljanja razlik med socialno sposobnostjo posameznega 
okolja oziroma socialno sposobnostjo posameznega učenca, krepi tudi fond sred- 
stev tako imenovanih kadrovskih štipendij, kjer pa naj bi predvsem dosegali 
skupne dogovore ne samo v posamezni delovni organizaciji, ampak med delovni- 
mi organizacijami za celotno občino, za regijo in republiko v okviru konkretnej- 
šega, dolgoročnega programa kadrovskih načrtov oziroma kadrovskih potreb. 
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Predsednica Mara Z1 e b n i k : Hvala, tovarišica Verbičeva! Zeli še kdo 
razpravljati? (Nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme 
zbor naslednji sklep: 

1. Zbor sprejema poročilo in ekspoze Komisije Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o ures- 
ničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki Slo- 
veniji, kot tudi predloge te komisije ter predloge iz razprave na današnji se- 
ji zbora za nadaljnje uveljavljanje družbenega dogovarjanja na področju ka- 
drovske politike. Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve naj 
na tej osnovi spremlja nadaljnje uresničevanje resolucije in po preteku enega 
leta predloži zborom Skupščine Socialistične republike Slovenije poročilo. 

2. Zbor sprejema poročilo Odbora za spremljanje družbenega dogovora o 
oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v Socialistični republiki Sloveniji in 
predlagala, da pri svojem nadaljnjem delu upošteva stališča, predloge in pri- 
pombe, ki jih je sprejel zbor na današnji seji. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 
Zbor obveščam, da je medtem prišel tudi delegat iz Murske Sobote in da 

je predložil pooblastilo! 
Predlagam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.20 in se je nadaljevala ob 11.50.) 

Predsednica Mara Zlebnik : Prehajamo na 4. točko dnevnega 
r e d a , to je na predlog zakona o varstvu pred požarom. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Teodorja Dovečarja, podsekretarja v 
Republiškem sekretariatu za notranje zadeve. 

Ah želite besedo? Prosim! 

Teodor Dovečar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Iz obrazložitve k predlogu zakona je razvidno, da smo pri izdelavi predloga 
zakona o varstvu pred požarom upoštevali skoraj vse pripombe in sugestije, 
ki so bile dane v razpravi skupščinskih teles in na sejah zborov republiške 
skupščine k osnutku zakona, razen nekaterih splošnih pripomb in pripomb, ki 
se nanašajo na materijo1, ki bo obravnavana v podzakonskih predpisih. 

Predlagatelj je obravnaval amandmaje skupščinskih teles k predlogu zakona 
o varstvu pred požarom. S predloženimi amandmaji se predlagatelj strinja. 
Glede na pripombe Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k 
43. in 49. členu pa so bih delegatom že predloženi amandmaji k obema členoma. 

Glede aamndmaja k 55. členu predloga zakona o varstvu pred požarom, 
ki ga predlaga skupina delegatov za Zbor občin iz mesta Ljubljana, predlagatelj 
meni, da ga ni mogoče sprejeti. Predlagatelj je v osnutku zakona o varstvu 
pred požarom, zavedajoč se te problematike, skušal reševati tudi delovni čas 
poklicnih gasilcev. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije 
je ob obravnavi osnutka predlagatelja opozorila na potrebno uskladitev z določ- 
bami zveznega in republiškega zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v 
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združenem delu. Tudi na Zboru občin in Zboru združenega dela je skupina de- 
legatov iz Zbora občin ter Zbora združenega dela s področja Celja predlagala, 
da se 55. člen osnutka zakona o varstvu pred požarom, ki je to urejal, v celoti 
črta, ker je v nasprotju z zakonom o medsebojnih razmerjih delavcev v zdru- 
ženem delu. 

Pri izdelavi predloga zakona je predlagatelj zato moral upoštevati pripombe, 
ki so v skladu z ustavo in zakonom o medsebojnih razmerjih delavcev v zdru- 
ženem delu. Ker ta zakon ne ureja rednega delovnega časa poklicnih gasilcev, 
tudi ni mogoče v njem določiti enoletnega ali dvoletnega izvedbenega roka, 
saj bi delovni čas poklicnih gasilcev že moral biti usklađen z zakonom o med- 
sebojnih razmerjih delavcev v združenem delu. 

Kolikor pa se želi z amandmajem doseči razporeditev delovnega časa v 
okviru 42-urnega delovnega tedna, pa to že omogoča veljavni republiški zakon 
o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih razmerjih 
med delavci in zasebnimi delodajalci v 28. in 31. členu, pri čemer niti ni potrebno 
soglasje družbenopolitične skupnosti, če gre za posebne značilnosti dela oziroma 
delovnega procesa. Če pa predloženi amandma omogoča tudi preseganje 42-ur- 
nega delovnega tedna, kar bi bilo mogoče sklepati iz obrazložitve, pa je tak 
amandma v direktnem nasprotju z 204. členom ustave Socialistične republike 
Slovenije in 162. členom zvezne ustave. Hkrati pripominjamo, da posebne po- 
goje dela oziroma pogoje dela v organizacijah s posebnimi značilnostmi podrob- 
no ureja omenjeni republiški zakon in je zato naloga poklicnih gasilskih organi- 
zacij, da te posebnosti urejajo s samoupravnim sporazumom o medsebojnih 
razmerjih v svojih organizacijah. 

Predlagamo, da zbor predlog zakona o varstvu pred požarom s predlaganimi 
amandmaji, razen amandmaja k 55. členu, sprejme. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik : K tej točki dnevnega reda je bila po- 
vabljena tudi Gasilska zveza Slovenije. 

Predlog zakona ste prejeli s sklicem za sejo zbora. Obravnavala pa sta ga 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodaj no-pravna komi- 
sija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Ali želi besedo pred- 
stavnik Odbora tovariš Hrovat? 

Franc Hrovat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Kot član Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin lahko 
izjavim, da predlaganemu amandmaju k 55. členu zakona o varstvu pred po- 
žarom ne nasprotujem, ker menim, da predlagana dopolnitev rešuje nekatere 
probleme gasilstva in gasilske službe v Ljubljani in tudi drugje. Pripominjam 
pa, da zaradi kratkega časa ni bilo mogoče proučiti skladnosti predlaganega 
amandmaja z drugimi predpisi, zlasti še z zakonom o medsebojnih razmerjih 
delavcev v združenem delu, predvsem z določbami, ki urejajo podaljšano delo 
in počitek delovnih ljudi. 

Predsednica Mara Žlebnik: Poročevalec Zakonodaj no-pravne komi- 
sije tovarišica Rometova! 

Dragica Rome: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz istega razloga kot predlagatelj zakona odklanja tudi Zakonodajno-pravna 
komisija amandma k 55. členu. 
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Predsednica Mara Zlebnik: Na podlagi predloga zakona in pismenih 
poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Peter Novak, 
delegat iz občine Ljubljana-Center! 

Peter Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija je obravnavala zakon o varstvu pred požarom in podprla amad- 
ma, ki ga bom kasneje podrobneje obrazložil in ki si prizadeva, da se rešijo 
določena vprašanja poklicnih gasilcev v večjih mestih. 

V svoji razpravi bi želel opozoriti na 10. člen oziroma na člene, ki zadevajo 
izdelavo predpisov. Požarnovarnostni predpisi, ki so v veljavi oziroma ki se 
danes uporabljajo v naših inšpekcijskih službah, so različnega izvora in pogosto 
tudi povzetki nekaterih tujih varnostnih predpisov. Glede na izredno pomemb- 
nost teh predpisov in materialne posledice, ki bodo sledile iz teh predpisov, bi 
predlagal in prosil — to predlaga naša delegacija — da so ob sprejemanju teh 
predpisov poleg občinskih skupščin obveščene tudi vse delovne organizacije 
s področja gradbeništva, to je gradbena operativa, ki bo morala izvajati te 
predpise, vse projektantske organizacije, ki bodo morale upoštevati te predpise 
pri projektiranju, in seveda tudi vse znanstvene institucije, ki lahko marsikaj 
pripomorejo k boljšemu oblikovanju teh predpisov. Šele potem, ko bi ta po- 
svetovanja bila opravljena, naj bi sekretariati predložili ustrezne predpise. 

Predsednica Mara Žlebnik: K razpravi se je priglasil Ljubo Golič, 
delegat mesta Ljubljana! 

Ljubo Golič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne bi razpravljal o amandmaju k 55. členu zakona, saj je v predloženem gradivu 
dana obrazložitev. Dopolnil pa bi razpravo, ki jo je predlagatelj sprožil pred 
tem o medsebojnih delovnih odnosih, ki so urejeni z zakonom o medsebojnih 
razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih razmerjih delavcev z za- 
sebnimi delodajalci. 

Tako 21. člen zakona, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS št. 18/74, 
pravi: »Delavec v združenem delu ima pravico do delovnega časa 42 ur v tednu 
(poln delovni čas), če ni za posamezne primere s posebnim zakonom ali s poseb- 
nim predpisom, izdanim na podlagi zakona, drugače določeno.« 

V naši skupini delegatov smo razpravljati o tem, in moram priznati, da smo 
menili, da ta zakon naj tega ne bi urejal, ker naj bi to bilo urejeno z zakonom 
o medsebojnih delovnih razmerjih. V zvezi s tem členom pa smo kljub temu 
menili, da bi to lahko urejal, saj gre za poseben zakon, v katerega bi takšno 
določilo lahko vključili. Hkrati bi opozoril na kadrovske težave in na materialne 
posledice, ki bi jih povzročil sprejem tega zakona. 

Predsednica Mara Žlebnik: Besedo ima tovarišica Darja Gorše, de- 
legatka iz Lenarta! 

Darja Gorše: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Občina Lenart podpira sprejem zakona o varstvu pred požarom. K samemu 
predlogu zakona skupina delegatov občine Lenart nima konkretnih amand- 
majev, imamo pa nekaj vprašanj, ki naj bi jih predlagatelj pred sprejemom 
zakona v zboru mogoče nekoliko bolj pojasnil. 
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V 65. členu predloga zakona je določilo, da imajo osebe in prostovoljni 
gasilci, ki po 58, 59. in 63. členu zakona sodelujejo pri gašenju požara ter pri 
reševanju ljudi in premoženja, pravico do nadomestila osebnega dohodka ozi- 
roma izgubljenega zaslužka med njihovo odsotnostjo z dela in do prehrane, 
če traja gašenje in reševanje dalj časa. 

Postavljamo vprašanje, kaj se šteje za »dalj časa« in ali je ta čas že opre- 
deljen oziroma ali bo v zvezi s tem izdan podzakonski predpis. Prosimo za po- 
jasnilo, kaj je razumeti za »dalj časa«! 

V 66. členu se določa odškodnina oziroma povrnitev dejanske škode na 
tehnični opremi vozil, ki jo mora povrniti skupnost za varstvo pred požarom 
gasilski enoti izven območja občine, če je ta na poziv za pomoč sodelovala pri 
gašenju zunaj območja svoje občine, pa je pri tem utrpela gasilska enota 
škodo na tehničnih sredstvih in vozilih. 

Menimo, da bi bilo potrebno to določilo konkretneje opredeliti in da naj se 
povrnitev škode predvidi le v primeru, če je nastala na požarišču, ne pa tudi 
tedaj, če je nastala zaradi nepravilnega ravnanja na poti na požarišče in nazaj. 
Na primer: gasilska enota hiti na pomoč na območje druge občine, pa se zaradi 
prehitevanja vozilo prevrne ali se kaj podobnega zgodi in nastane v zvezi 
s tem škoda. Ali je škodo tudi v takšnem primeru dolžna poravnati skupnost 
za varstvo pred požarom? Takšni primeri poškodovanja vozil in opreme so 
znani. Zato bi bilo potrebno v nekem podzakonskem predpisu to bolj podrobno 
opredeliti. 

V drugem stavku prvega odstavka 74. člena je določilo, da se osnova in 
višina prispevka občinskih skupnosti določi v skladu z resolucijo oziroma 
družbenoekonomsko politiko in samoupravnim sporazumom. Ah je pri tem 
mišljena resolucija o družbenoekonomski politiki Slovenije, Jugoslavije ali 
katere druge družbenopolitične skupnosti? 

Skupina v celoti podpira predlog zakona in pripombe, ki so jih dali odbori 
in Komisija k predlogu zakona. 

Predsednica Mara Žlebnik: Kdo še želi besedo? Če nihče več ne želi 
razpravljati, zaključujem razpravo in prosim, da tovariš Dovečar odgovori 
na postavljena vprašanja! 

Dore Dovečar: Tovarišice in tovariši delegati! V poglavju o povra- 
čilih smo urejali tiste stvari, za katere so poklicni, teritorialni in prostovoljni 
gasilci menili, da jih je potrebno urediti s tem zakonom. Povračila gredo vsem, 
ki sodelujejo pri gašenju požara. Ce traja gašenje in reševanje dalj časa, je 
razumljivo, da gre gasilcem poleg tega tudi vsa preskrba, ki jo je potrebno 
zagotoviti, da lahko normalno opravljajo gašenje požara. 

Glede 74. člena naj povem, da se nanaša na resolucijo, ki jo sprejema Skup- 
ščina SR Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednica Mara 2lebnik: Se kdo, prosim? (Nihče.) Prehajam na 
glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, in 
sicer k 2, 3., 9., 17., 22, 36., 37., 61., 68., 74., 75., 78., 79, 80., 84. in 91. členu. 
Menim, da lahko o vseh amandmajih glasujemo hkrati, saj gre pri večini za 
amandmaje redakcijskega značaja. 
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Izvršni svet se z amandmaji strinja, prav tako tudi naš odbor. Ali lahko 
glasujemo o vseh amandmajih skupaj? (Lahko.) Kdor je za amandmaje Zakono- 
dajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 2., 3., 9., 17., 
22., 36., 37., 61., 68., 74., 75., 78., 79., 80., 84. in 91. členu soglasno sprejeti. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju Odbora za družbenopolitični in ko- 
munalni sistem k 72. členu. Zakonodajno-pravna komisija s tem amandmajem 
soglaša, prav tako soglaša Izvršni svet. Kdor je za amandma k 72. členu, naj 
prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za družbenopolitični sistem in komu- 
nalni sistem k 72. členu soglasno sprejet. 

Glasovati moramo še O' amandmajih Izvršnega sveta k 43. in 49. členu 
zakona. Vprašujem poročevalca Zakonodajno-pravne komisije, če se strinja 
z amandmaji! (Da.) Tovariš Hrovat, v imenu Odbora? (Se strinja.) Kdor je za 
amandmaje Izvršnega sveta k 43. in 49. členu zakona, naj prosim glasuje! (52 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji k 43. in 49. členu zakona soglasno sprejeti. 
Skupina delegatov je predložila amandma k 55. členu zakona. Slišali ste, 

da se Izvršni svet z amandmajem ne strinja. Prav tako se ne strinja Zakono- 
dajno-pravna komisija, medtem ko poročevalec Odbora ni povedal, ali se Odbor 
strinja ali ne. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju k 55. členu zakona. Kdor je za ta 
amandma, naj prosim glasuje! (16 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (24 dele- 
gatov.) Se je kdo vzdržal? (9 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma ni dobil potrebne večine. 
Glasovati moramo v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! 

(51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
pristojnosti upravnih organov za odločanje in opravljanje drugih nalog na 
področju tuje informacijske dejavnosti. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Mirka Cepiča, pomočnika sekretarja za 
informacije pri Izvršnem svetu. Zeli predstavnik predlagatelja predlog zakona 
še ustno obrazložiti? Tovariš Cepič še ni navzoč. 

Predlagam, da odložimo to točko dnevnega reda in preidemo na 6. t o č k o 
dnevnega reda, to je na osnutek zakona o varstvu pred hrupom v na- 
ravnem in bivalnem okolju. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Antona Urbanca. 

Želite uvodno besedo? Besedo ima tovariš Anton Urbane! 

Anton Urbane: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Z zakonom o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju, katerega 
osnutek imate pred seboj, predlagamo varovanje človeka in tudi nekaterih 
delov krajine pred čezmernim hrupom. Po že sprejetih zakonih, ki obravna- 
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vajo posamezne vidike človekovega okolja kot fizične kategorije, to so zakon 
o varstvu narave, o vodah, o varstvu zraka, je predlagani osnutek le nadalje- 
vanje začetega dela v zakonodajnem urejanju problematike varstva okolja v 
naši republiki. 

Poudariti moramo, da na področju varstva pred hrupom v komunalnem 
okolju doslej še nismo skoraj nič storili, čeprav imamo že nekatere zakone in 
predpise ter pravilnike o omejevanju hrupa. Tako imamo pravilnik o splošnih 
ukrepih za varstvo pri delu, ki ureja obvezno kontrolo hrupa na delovnem 
mestu. Potem imamo pravilnik o tehnični zaščiti stavb, ki ureja in določa 
minimalne izolacijske vrednosti sten, stropov, oken in drugih elementov, vendar 
nič ne govorimo o tem, koliko sme biti hrupa v stanovanju. Potem imamo še 
pravilnik o napravah in opremi za vozila, o hrupnosti posameznih kategorij 
vozil in pa republiški zakon o javnem redu in miru, ki vsebuje tudi tri člene, 
ki obravnavajo hrup v smislu kaljenja nočnega miru. 

Na podlagi zakona, katerega osnutek predlagamo, bomo v SR Sloveniji 
s sistemom določenih ukrepov in normativnih predpisov skušali kompleksno 
urediti problematiko varstva pred hrupom v bivalnem in naravnih okoljih in 
predvsem zavarovati človeka pred zunanjim hrupom v stanovanjih, šolah, 
bolnišnicah, rekreacijskih predelih in drugod. Hitre rešitve so potrebne vsaj 
v večjih mestih. Anketa v Ljubljani je pokazala, da je okoli 60'% prebivalstva 
motenega od zunanjega hrupa, predvsem od prometa. Meritve pa so pokazale, 
da hrup na ljubljanskih ulicah presega splošno priznane normative in dosega 
vrednosti, ki jih dosežejo drugod v mnogo večjih mestih, kot je Ljubljana. 

Sistem ukrepov, s katerimi bomo po sprejemu zakona skušali urediti varstvo 
okolja pred hrupom, bo usmerjen na dvoje področij: Na področje emisije hrupa, 
to je na področje omejevanja hrupa že na samem viru. Tukaj bomo s predpisi 
skušali doseči, da bodo naprave, ki bodo v prodaji, čim manj hrupne. Na 
drugem področju, to je na področju širjenja hrupa, če že hrup mora biti, bomo 
pa skušali uveljaviti potrebne ukrepe, kot so izolacija in podobno, da se hrup 
ne bo širil tam, kjer ni zaželen. 

Osnovna ureditev emisije hrupa, ki ga oddajajo stroji ali različne naprave, 
bo omejena z maksimalno dovoljeno vrednostjo širjenja hrupa v okolico. Vendar 
to ne pomeni, da bomo omejevali hrup tudi tam, kjer to ni treba. Na primer 
na gradbiščih, ki so daleč od naselij, teh ukrepov ne bo. S predpisi o hrupnosti 
strojev in naprav bomo vplivali na proizvajalce strojev, da bodo proizvajali 
tehnično in ekonomsko v sedanjih pogojih optimalne naprave glede hrupnosti. 

Podlaga za pravno ureditev širjenja hrupa v bivalnem in rekreacijskem 
okolju bodo normativni predpisi, ki bodo določili maksimalno dovoljene stop- 
nje hrupa, na primer v komunalnem okolju, stanovanjih, učilnicah in drugod. 
Takšen delovni osnutek pravilnika, ki je še v tehnični presoji, je že priložen 
gradivu za sejo. Posebno pozornost bomo morali posvetiti preventivnim ukre- 
pom oziroma pravilnemu prostorskemu in urbanističnemu načrtovanju naselij, 
industrijskih con in drugih prometnih žil. Za sanacijo, posebno perečih proble- 
mov ogroženosti okolja s hrupom, osnutek zakona predlaga ustanavljanje 
ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti, kjer bo to potrebno, če drugače 
ne bo mogoče rešiti nastalih vprašanj. 

V razpravah o predloženem osnutku zakona vse bolj prihaja do izraza, kot 
najbolj smotrna oblika učinkovitega družbenega varstva pred hrupom, možnost 
združevanja samoupravnih interesnih skupnosti s samoupravnimi interesnimi 
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skupnostmi varstva pred hrupom v enotno skupnost za varstvo zraka, saj je 
varstvo pred hrupom povezano tudi z vprašanjem varstva zraka. V prepričanju, 
da se vsi zavedamo pomena naravnega okolja za normalno življenje človeka 
in njegovo ustvarjalnost, predlagamo, da v razpravi sprejmete predloženi 
osnutek zakona in s tem omogočite hitrejše in bolj učinkovito reševanje še 
enega vidika varstva okolja v interesu nas vseh. 

Predsednica Mara Zlebnik: K tej točki dnevnega reda je bila po- 
vabljena tudi Skupnost za varstvo okolja SR Slovenije. Zeli mogoče njen pred- 
stavnik besedo? (Ne želi.) 

Osnutek zakona ste prejeli s sklicem seje zbora. Obravnavali so ga: Odbor 
za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega 
zbora in Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora 
združenega dela, ki sta predložila skupno poročilo, in Zakonodaj no-pravna 
komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Želita 
mogoče poročevalca Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? 
(Ne želita.) 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Besedo ima tovarišica Darja Gorše iz občine Lenart! 

Darja Gorše: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina v celoti podpira osnutek zakona, kakor tudi pripombe, ki jih 
k osnutku zakona dajeta Zakonodajno-pravna komisija ter Odbor za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. Skupina meni, da bi bilo 
v zakonskih določbah potrebno v 26. členu dodati tudi določilo o kaznovanju 
občana, ki prekrši dolo'čila 5. točke 25. člena oziroma določila 16. člena predla- 
ganega' osnutka zakona. Pri tem mislimo predvsem na posamezne skupine god- 
benikov, na tako imenovane zasebne ansamble, ki s svojim nastopom, še bolj 
pa z vajami oziroma pripravami za nastop povzročajo večkrat hrup, ki moti 
okolico. Takšne skupine niso organizacije združenega dela, priprave pa imajo 
po navadi kar v stanovanjih. Tudi v teh primerih bi bilo potrebno določiti mej- 
ne vrednosti hrupa oziroma s sankcijami preprečiti motenje ljudi v okolju. 
Zato predlagamo, da se v 26. členu doda tudi 5. točka 25. člena. 

Predsednica Mara Zlebnik: Naprej prosim? Če ne želi nihče več 
razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju 
se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva vse pripombe, predloge in 

mnenja ter stališča, dana v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin 
delegatov in pripombe, dane v današnji razpravi na seji zbora. 

4. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ naj se v 
Skupščini SFRJ zavzamejo za čimprejšnji sprejem predpisov o varstvu pred 
hrupom, ki bodo uveljavljeni za celotno območje SFR Jugoslavije. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 
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Vračam se na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o pristojnosti upravnih organov za odločanje in opravljanje drugih nalog na 
področju tuje informacijske dejavnosti. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Mirka Cepiča, pomočnika sekretarja za 
informacije pri Izvršnem svetu. 

Zeli tovariš Cepič uvodno besedo? (Ne želi.) 
Predlog zakona ste prejeli s sklicem seje zbora. Obravnavala pa sta ga 

Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Želita poročevalca 
Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.) 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Zeli 
kdo besedo? Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog zakona o pristojnostih upravnih organov za odločanje 
in opravljanje drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti, naj 
prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie' kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Osnutek zakona sta Skupščini predložila Odbor za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in Odbor za urbanizem, sta- 
novanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin. 

Odbor je za svojega poročevalca določil tovariša Iva Miklavčiča, predsed- 
nika Odbora, predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš dr. Miro Saje, pomoč- 
nik republiškega sekretarja za urbanizem. 

Zeli predstavnik predlagatelja tovariš Miklavčič, uvodno besedo? Prosim! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na razpravo o 67. členu zakona o stanovanjskih razmerjih se ponovno vrača- 
mo, potem ko sta Zbor občin in Zbor združenega dela na sejah dne 26. marca 
1975. leta sprejela obvezno razlago tretjega odstavka 67. člena in ko sta po 
razpravi na dveh sejah zborov 2. julija in 24. septembra, v usklajevalnem po- 
stopku sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o stanovanjskih razmerjih, ki so ga Skupščini SR Slovenije predložili v obrav- 
navo^ Adolf Jurše, delegat skupine delegatov, ki delegira delegate v Zbor 
združenega dela na področju gospodarstva v Mariboru, Andrej Vidovič, delegat 
z Vrhnike, in Stane Kukovec, prav tako delegat Zbora občin iz občine Vrhnika. 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
je podpiral razlago tretjega odstavka 67. člena zakona o stanovanjskih razmerjih 
po obrazložitvi Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, ki določa, 
da imetniku stanovanjske pravice ni mogoče odpovedati stanovanjske pogodbe,' 
če mu preneha lastnost delavca v organizaciji združenega dela, če ima le-ta 
10 let delovne dobe v katerikoli organizaciji. Prav tako je Odbor tudi ugovarjal 
sprejemu predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o stanovanjskih razmerjih. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obvestil predsednika Skupščine, 
da podpira stališče Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja in Zakonodajno-pravno komisijo Skupščine SR Slovenije glede 
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odklonilnega stališča do predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Ker je Zbor občin, kot Zbor združenega dela, sprejel predlog za izdajo 
zakona in s sklepom zadolžil Odbor za urbanizem, stanovanj sko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja, da pripravi osnutek zakona, je Odbor pripravil 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 
in pri tem uporabil besedilo tretjega odstavka 67. člena, tako kot so predlagali 
delegati tovariš Jurše, Vidovič in Kunec. 

Prejeli smo poročilo k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o stanovanjskih razmerjih, ki ga je pripravila Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki po dani razlagi navaja svoje mnenje, da predlog Odbora kot pred- 
lagatelja sprememb in dopolnitev tretjega odstavka 67. člena ni sprejemljiv. 

Ker v tem primeru ni predlagatelj Izvršni svet, mora ta k osnutku zakona 
dati svoje stališče. Izvršni svet pa je sporočil, da prav tako odklanja sprejem 
osnutka zakona. 

Glede na razpravo delegatov na seji Odbora za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja moram ugotoviti, da kljub temu, da 
je Odbor po sklepu Zbora občin pripravil osnutek zakona, v načelu v razpravi 
ni spremenil svojih prvotnih stališč do tega vprašanja, ki je v bistvu bilo 
enako stališču Zakonodajno-pravne komisije in Izvršnega sveta. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeli predstavnik Izvršnega sveta ustno 
obrazložiti mnenje Izvršnega sveta? Besedo ima tovariš dr. Miro Saje! 

Dr. Miro Saje: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet je na svoji seji razpravljal o osnutku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih in je sklenil predlagati skup- 
ščini svoje stališče. Po mnenju Izvršnega sveta osnutek zakona ni sprejemljiv 
iz razlogov, ki jih je sprejela tudi Zakonodaj no-pravna komisija Skupščine 
SR Slovenije na svoji seji dne 13. 1. 1976, na kateri je obravnavala ta osnutek. 
Njena stališča so istovetna s stališči in razlogi Izvršnega sveta. Izvršni svet je 
namreč že prej, pri sprejemanju in pripravi zakona o stanovanjskih razmerjih, 
kot tudi pri obvezni razlagi 67. člena tega zakona, zavzel in sprejel omenjena 
načela in stališča. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeli tovarišica Rometova kot poroče- 
valka Zakonodajno-pravne komisije besedo? (Ne želi.) 

Osnutek zakona ste prejeli s sklicem seje zbora. Obravnavala ga je Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki je predložila pismeno poročilo. Poročilo Komisije 
in mnenje Izvršnega sveta ste prejeli. 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo 
želi besedo? Besedo ima tovariš Bojko Čertalič, delegat iz Maribora! 

Bojko Čertalič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina je obravnavala osnutek zakona, ki ga sedaj obravnavamo, 
in poročilo Zakonodaj no-pravne komisije. V razpravi je bilo izraženo mnenje, 
da so bila v osnutku zakona upoštevana stališča, mnenja in predlogi našega 
zbora od 2. julija 1975 in zato k temu ni bilo pripomb. Pri obravnavi poročila 
Zakonodajno-pravne komisije pa smo ugotovili, da je Komisija ponovila svoje 
staro in že znano stališče iz časov obravnave predloga za izdajo obravnavanega 
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zakona. Gre za ponavljanje argumentov, s katerimi je Komisija svoj čas za- 
vzela odklonilno stališče do sprejema predloga za izdajo zakona. 

Delegati Zbora združenega dela in Zbora občin so s sprejemom predloga 
za izdajo zakona potrdili širšo družbeno potrebo po spremembi tretjega od- 
stavka 67. člena, čigar problematika je postala hud problem marsikatere te- 
meljne organizacije združenega dela, in so ocenili, da je sprememba veljavnega 
določila potrebna. 

V poročilu Zakonodajno-pravne komisije gre za načelne pripombe, ki v fazi 
sprejemanja predloga za izdajo zakona v našem zboru niso bile sprejete. Iz tega 
razloga in ker je osnutek zakona Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja Zbora združenega dela in Odbora za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin v skladu z načeli in cilji 
obravnavanega problema ter s stališči, mnenjem in pripombami iz obravnave 
na zboru, menimo, da je osnutek zakona sprejemljiv in ga v celoti podpiramo. 

Predlog za izdajo zakona, ki je bil sprejet v lanskem letu, je zadostil vsem 
določilom 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in ima svojo podlago 
v 206. členu ustave SR Slovenije. Osebno menim, da bi morala Zakonodajno- 
pravna komisija spoštovati sklep Zbora združenega dela in Zbora občin, da je 
sprememba zakona o stanovanjskih razmerjih potrebna in da je potrebno graditi 
naprej, na podlagi sprejetih stališč. S poročilom se je Komisija povrnila sedem 
meseoev nazaj in postavila problem v prvo fazo postopka sprejemanja zakonov. 
Takšno obravnavo štejemo za nekonstruktiven prispevek k skupnim naporom 
in jo v celoti odklanjamo. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Naprej, prosim? Besedo ima tovariš 
Karlo Marsel, delegat iz Pirana! 

Karlo Marsel: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija popolnoma soglaša s stališči, ki jih je predložila oziroma spre- 
jela Zakonodajno-pravna komisija, prav tako soglaša s stališčem Izvršnega sveta. 
To stališče je bilo zavzeto ob obvezni razlagi spornega člena zakona o stano- 
vanjskih razmerjih in odpravlja ostanke neštetokrat izraženega' tako imenova- 
nega fevdalnega sistema, ki smo jih uvedli oziroma ki ga je uvedel zvezni 
zakon o stanovanjskih razmerjih. Njihovo ponovno vprašanje, ob jasnih sta- 
liščih, ki smo jih zapisali v ustavi, je tudi po mnenju naših družbenopolitičnih 
organizacij nesprejemljivo. 

Takšna normativna rešitev ne rešuje pravzaprav ničesar, saj z zakonom o 
stanovanjskih razmerjih ne bomo rešili bistvenega vprašanja. Ker je stano- 
vanjsko vprašanje predvsem ekonomsko vprašanje, naj bi se tudi predlagatelji 
sprememb bolj zavzeli, tudi sam sem za to, da bi se na področju stanovanjske 
gradnje ponovno proučila naša celotna normativna dejavnost, tudi z vidika, 
kot ga utemeljujejo predlagatelji teh sprememb. 

Danes smo obravnavah in sprejeli poročilo o izvajanju družbenega dogo- 
vora o kadrovski politiki. Menim, da je stališče, ki ga zagovarjajo predlagatelji 
sprememb, v nasprotju s temi stališči. V obrazložitvi predloga zakona se namreč 
sklicujejo tudi na kadrovsko politiko. To je zelo prakticistično stališče, ki pa 
ne more prispevati k dolgoročnemu razvoju kadrovske politike, kot je zastav- 
ljen v resoluciji in kot ugotavlja poročilo, ki smo ga danes sprejeli. 

Ce nekdo združi svoje delo z neko delovno organizacijo ah neko drugo 
delovno skupnostjo zgolj zaradi stanovanja in potem v tej organizaciji vegetira 
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pet let, ne vem, kaj ima takšna organizacija od njega? To je znano tudi s pod- 
ročja štipendijske politike: štipendista vežemo, da združuje svoje delo za 
toliko časa, za kolikor je bil štipendiran. Pogostokrat od takega delavca nimamo 
veliko koristi. 

Obrazložitev, da so pri tem prizadete periferne delovne organizacije in 
nove delovne organizacije, tudi ni utemeljen, zaradi tega ne, ker imamo v 
Sloveniji razvito prometno omrežje in tudi možnost zasebnega prevažanja 
z vsemi povračili stroškov prevoza. Tako tudi s tega stališča predlog za spre- 
membo ni utemeljen. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala. Naprej, prosim? Zeli še kdo raz- 
pravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče več, menim, da je potrebno, da se zbor v 
smislu 266. člena poslovnika, glede na to, da obstajajo o tej zadevi nasprotujoča 
si stališča predlagatelja in Izvršnega sveta, kakor tudi nekaterih skupščinskih 
teles, najprej odloči o tem, ali v načelu sprejema predloženi osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. Predlagam, 
da najprej glasujemo o tem. Kdor je za to, da se takšna sprememba sprejme, 
naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (9 delegatov.) Se je 
kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da se zbor v načelu strinja s tem, da se sprejme predloženi 
osnutek zakona. Glede na to predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora občin. Pri pripravi predloga zakona naj 
upošteva pripombe, mnenja in stališča, dana na današnji seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep sprejel z večino glasov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o srednjeročnem programu izvajanja in financiranja geodetskih del na ob- 
močju SR Slovenije za obdobje od 1976. do 1980. leta. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in 
za svojega predstavnika določil tovariša Miroslava Cernivca, direktorja Geo- 
detske uprave SR Slovenije. Tovariš Cernivec, prosim! 

Miroslav Cernivec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Danes Skupščina SR Slovenije sprejema tretji srednjeročni program 
izvajanja in financiranja geodetskih del. Ta program je bil pripravljen na pod- 
lagi ustavnih določil, zakonov, prioritetnih nalog družbenega razvoja SR Slo- 
venije ter na podlagi skoraj dveletnega ugotavljanja in usklajevanja potreb 
republike, občin, samoupravnih interesnih skupnosti in gospodarstva. Glavni 
namen programa je zagotoviti najnujnejše geodetske osnove za potrebe druž- 
benega planiranja, in v njegovem okviru zlasti prostorskega planiranja, druž- 
benega in prostorskega informacijskega sistema kot podpore planiranju in 
delegatskemu odločanju za potrebe izvajanja planov in nalog varstva okolja, 
zaščite surovinske baze, kmetijstva, energetike in prometa, nadalje za delovanje 
republiških in občinskih služb, kakovostnejše urejanje lastninsko-pravnih od- 
nosov, za ljudsko obrambo in za druge namene. Na tej podlagi so v odlok o 
srednjeročnem programu izvajanja in financiranja geodetskih del na območju 
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SR Slovenije za obdobje 1976—1980 vključena naslednja glavna področja geo- 
detskih del: 

1. Ureditev temeljnih geodetskih mrež in zemljiškega katastra. Z mrežami 
zagotavljamo poleg drugega tudi kakovostno in enotno osnovo za prostorski 
informacijski sistem ter nujno sredstvo za pričetek modernizacije zemljiškega 
katastra. Postopne izboljšave zemljiškega katastra se od njegovega nastanka 
dejansko prvič lotevamo, pri tem pa na podlagi v letu 1974 sprejetega novega 
zakona o zemljiškem katastru gradimo kataster tudi kot osnovno evidenco o 
načinu uporabe prostora. Poleg navedenega vključuje petletni program tudi 
bonitiranje, zlasti na komasiranih zemljiščih ter izdelavo novega zemljiškega 
katastra v občini Murska Sobota, kjer ta sploh še ne obstaja, ter v nekaterih 
drugih prioritetnih območjih. 

2. Zagotovitev sistema kart in načrtov. Najširše, družbeno potrebne evi- 
dence s tem programom prihajajo v zaključno fazo, saj bomo do leta 1980 
končali delo pri temeljnih topografskih načrtih manjših meril za celotno ob- 
močje republike. Ker so ti načrti osnova za planiranje, od krajevne skupnosti 
do republike, bomo s tem pripomogli k novi kakovosti planiranja v bodočnosti. 

Po zakonih o temeljni geodetski izmeri in zemljiškem katastru so občinske 
skupščine dolžne dati predhodno mnenje k obravnavanemu odloku. Vse občine 
so to svojo obveznost izpolnile. V veliki večini so se v celoti strinjale s pred- 
loženim besedilom. Manjše vsebinske spremembe sta imeli dve občini, kar je 
vključeno v amandmaje Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja. Izvršni svet pa je na svoji včerajšnji seji sprejel tudi 
sugestijo občine Ljutomer in jo predlaga v svojem amandmaju. Glede na to, 
da je Izvršni svet včeraj upošteval nekatere nove momente, ki jih matični 
odbor tega zbora ni mogel upoštevati, mi dovolite, da se ob tem nekoliko po- 
drobneje zadržim. 

Izvršni svet je podrobno obravnaval vprašanje izvajanja komasacije. Zavzel 
se je za podporo tej obliki razvoja kmetijstva. Ugotovljeno je bilo, da bi z 
vključitvijo katastrske izmere na nekaterih komasiranih zemljiščih v ta pn>- 
gram pomembno prispevali k akciji komasacij nasploh. Pri tem ne gre za vsa 
komasirana zemljišča, temveč le za tista najboljša, kjer bodo izpeljane tudi 
meliorizacije. Teh količinsko danes ni mogoče opredeliti, jih bo pa znatno 
manj, kot je bilo prvotno predvideno1. Zato jih je možno vključiti v program 
brez. drugih dodatnih sprememb k danes predlaganemu odloku. Ce bi se med 
izvajanjem programa pokazalo, da je teh del izjemoma mnogo, to je odvisno 
od interesa občin in pa občanov samih, bo Izvrsni svet predlagal med izvajanjem 
programa ustrezne dopolnitve, bodisi spremembo namembnosti ali pa višine 
sredstev. Vendar s tem, če že danes to kategorijo del vključimo v program, 
odpiramo možnost za večji razmah komasacij v Sloveniji. Zaradi tega prosim 
zbor, da obravnava in sprejme predlagano besedilo odloka in vse predložene 
amandmaje. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Predlog odloka ste prejeli s sklicem seje 
zbora. Danes na klop smo vam predložili tudi mnenje Izvršnega sveta z do- 
datnim amandmajem Izvršnega sveta. 

Predlog' odloka so obravnavali: Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin in Odbor za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela, ki sta predložila 
skupno poročilo, odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki 
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sta prav tako predložila skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija. 
Poročila ste prejeli. 

Želijo morda poročevalci odborov in Komisije še kaj dodati k pismenim 
poročilom? Tovariš Ivo Miklavčič, prosim! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dodal bi kratko informacijo k poročilu Odbora za urbanizem, stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. Po seji Odbora so namreč 
prispjela v Skupščino tudi mnenja ostalih občinskih skupščin, tako da lahko 
trdimo, da je odlok oblikovan na podlagi mnenj in usklađen z mnenji vseh 
občinskih skupščin. 

Glede predloga občine Ljutomer za izdelavo zemljiškega katastra na korna- 
siranih zemjiščih, kjer je bila izvršena meliorizacija, pa je Odbor sprejel od- 
klonilno stališče, ker je bilo obrazloženo, da tega v tehničnem in finančnem 
smislu ni mogoče izvesti. Glede na razlago tovariša direktorja Černivca in 
stališče Izvršnega sveta pa menim, da je tudi ta amandma Izvršnega sveta 
sprejemljiv, čeprav se seveda Odbor kot celota o tem ni opredeljeval. 

Predsednica Mara Zlebnik: Prosim za stališče Zakonodajno-pravne 
komisije! (Komisija sprejema amandma Izvršnega sveta} 

Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Besedo ima tovarišica Darja Gorše, delegatka iz Lenarta! 

Darja Gorše: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
S predlaganim srednjeročnim programom geodetskih del se ponovno urejajo 
vprašanja, ki postajajo vedno bolj pereča, zlasti za območja, ki nimajo urejenih 
geodetskih izhodišč in podlog oziroma katastrskih kart v večjih ali manjših 
merilih. Zato je Skupščina občine Lenart na decembrskem zasedanju zbora 
posebej proučevala predlagani odlok. Pri tem je ugotovila, da je območje Slo- 
venskih goric, ki zajema celotno območje občine Lenart in dele občin Maribor, 
Radgona, Ptuj, Ljutomer in Ormož, zelo slabo pokrito z mrežo temeljnih geo- 
detskih točk. 

Za to najmanj razvito in obmejno območje ni bilo sredstev, da bi bila redno 
vzdrževana osnovna mreža vsaj tistih geodetskih točk, ki obstajajo. Zaradi tega 
je Skupščina občine Lenart predlagala dopolnitev prve alinee 3. točke s tem, 
da se za besedama »Ptujsko polje« dodajo še besede »in dela Slovenskih goric«. 
Prav tako je Skupščina občine Ljutomer predlagala, da se v prvem odstavku 
5. točke sprejme besedilo prve variante besedila, varianti 2 in 3 pa naj se 
črtata. 

V predlogu odloka pripombe, ki so bile dane k osnutku, niso bile upošte- 
vane. Upošteva pa jih v svojem poročilu Odbor za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki predlaga tudi ustrezen amandma. 

Skupina za delegiranje delegatov iz občine Lenart v celoti podpira pred- 
lagana amandmaja Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja. 

Predsednica M,ara Zlebnik: Tovarišica Goršetova, ali to pomeni, da 
pripomb občine Lenart ni več? (Da.) 

Naprej, prosim? Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. 

18 
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Najprej bomo glasovali o amandmajih Odbora za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja k 3., 4. in 5. točki. Menim, da lahko 
o vseh treh amandmajih glasujemo hkrati. Kot ste slišali, se z amandmaji 
Izvršni svet strinja, prav tako Zakonodajno-pravna komisija. Kdor je za amand- 
maje, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji k 3., 4. in 5. točki soglasno sprejeti. 
O amandmajih Odbora za finance ne bomo glasovali, saj sta' identična 

z amandmajema k 4. in 5. točki odloka Odbora za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki smo ju pravkar sprejeli. 

Glasovati moramo še o amandmaju Izvršnega sveta k 3. točki. Slišali ste, 
da se s predlaganim amandmajem strinjata tako odbor kot Zakonodajno-pravna 
komisija. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 3. točki soglasno sprejet. 
Sedaj moramo glasovati še o predlogu odloka o srednjeročnem programu 

izvajanja in financiranja geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 v celoti. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, 
z osnutkom zakona. 

Skupščini je predlog za izdajo zakona predložil v obravnavo Izvršni svet, 
za svojega predstavnika pa je določil tovariša Dragana Mozetiča, namestnika 
republiškega sekretarja za finance. Želi predstavnik sekretariata še ustno ob- 
razložiti predlog za izdajo zakona? (Ne želi.) 

Predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona, ste prejeli z dopisom z dne 
22. 12. 1975. Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka 
združita,' tako da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in 
zakonski osnutek. 

Glede na ta predlog Izvršnega sveta glede postopka pričenjam razpravo! 
Zeli kdo besedo? Ce nihče, predlagam, da o predlogu Izvršnega sveta glasuje- 
mo. Kdor je za predlog, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka zdru- 
žita, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona so obravnavali: odbora za 

finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno poro- 
čilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno po- 
ročilo. Poročili ste prejeli. Želijo poročevalci še kaj dodati k poročilom? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče, predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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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 predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog o razde- 
litvi dela dohodkov Loterijskega zavoda Slovenije v letu 1975, ki pripada or- 
ganizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije, ki ga je Skup- 
ščini predložil Loterijski zavod Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Loterijski zavod določil tovariša Iva Janžekoviča, 
predsednika Loterijskega zavoda. Tovariš Janžekovič, želite še ustno obrazložiti 
predlog? 

Ivo Janžekovič: Menim, ker so v poročilu dani vsi osnovni podatki, 
da to ni potrebno. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : O,predlogu razdelitve dela dohodka 
Loterijskega zavoda Slovenije v letu 1975 je razpravljal Izvršni odbor Repu- 
bliške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, ki je sogla- 
šal s predlogom. Mnenje ste prejeli z dopisom dne 13. 1. 1976. Predlog o razde- 
litvi dela dohodkov ste prejeli s sklicem seje zbora. Obravnavah pa so ga: od- 
bora za finance, ki sta predložila predlog odloka, in Zakonodajno^-pravna ko- 
misija, ki je predložila pismeno poročilo'. Poročilo in predlog odloka ste prejeli. 

Želijo poročevalci še kaj dodati k poročilom? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Ker ne želi nihče, prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka o razdelitvi dela dohodka Loterijskega zavoda Slovenije v letu 1975, ki 
pripada organizacijam iz 15, člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije, naj 
prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je-kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Dragan Mozetič, na- 
mestnik republiškega sekretarja za finance, predstavnik naše delegacije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ pa je tovariš Stojan Makovec. Želita pred- 
stavnika Izvršnega sveta ali delegacije uvodno besedo? (Ne želita.) 

Osnutek zakona ste prejeli s sklicem seje zbora. Obravnavali so ga: Odbor 
za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora in Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno poročilo, 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 
Poročili ste prejeli, prejeli pa ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Verjetno' tudi 
poročevalca odborov in Komisije ne želita besede? (Ne.). 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Ce nihče, predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
republikah in pokrajinah, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in mnenja, ki jih pred- 
lagajo delovna telesa zbora v svojih poročilih in Izvršni svet v svojem mnenju. 

13* 
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3. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami Skupščine SR Slovenije 
in v njenem imenu soglasje k predlogu zakona o republikah in pokrajini, ki se 
štejejo za gospodarsko manj razvite. 

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 predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o financiranju federacije. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Milica Ozbič, repu- 
bliška sekretarka za finance, predstavnik naše delegacije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ pa tovariš Stojan Makovec. 

Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 10. 9. 1975. Obravnavali so ga: 
odbora za finance našega zbora in Zbora združenega dela, ki sta predložila 
skupno poročilo, odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta prav tako predložili pismeni poročili. Poročila in mnenje 
Izvršnega sveta ste prejeli. Zeli mogoče predstavnik Izvršnega sveta še ustno 
obrazložiti osnutek zakona? (Ne želi.) Predstavnik delegacije? Tudi ne. Kaj pa 
poročevalci odborov in Zakonodajno-pravne komisije? Tudi ne. 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Ce nihče, predlagam naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
financiranju federacije. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe in mnenja, ki jih predlagajo de- 
lovna telesa zbora v svojih poročilih in Izvršni svet v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami Skupščine SR Slovenije in 
v njenem imenu soglasje k predlogu zakona o financiranju federacije. 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 predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
ratifikaciji konzularne konvencije med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Republiko Grčijo. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 6. 1. 1976. Zeli 
mogoče predstavnik Izvršnega sveta ah predstavnik delegacije uvodoma kaj 
povedati? (Ne.) Predlog zakona sta obravnavali Komisija za mednarodne odnose, 
ki je predložila predlog odloka, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je pred- 
ložila pismeno poročilo. Predlog odloka in poročilo ste prejeli. Prejeli ste tudi 
mnenje Izvršnega sveta. Želita mogoče poročevalca komisij še kaj dodati k 
poročilom? (Ne želita.) Hvala. 

Na podlagi predloga zakona, predloga odloka in poročil pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? Ce nihče, prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 
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Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov: 
predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednika in članov Upravnega od- 
bora Sklada Borisa Kidriča, predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega so- 
dišča v Ljubljani ter predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v 
Mariboru. Poročevalec Komisije je za našo sejo tovarišica Mihaela Verbič. Bese- 
do ima tovarišica Verbičeva! 

Mihaela Verbič: Tovarišice in tovariši delegati! Komisija za1 imeno- 
vanja in administrativne zadeve umika predlog odloka o izvolitvi sodnika 
Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani tovariša Vinka Petača, ker so 
potrebne še nekatere kadrovske konzultacije, ki jih v času, ko smo delegatom 
posredovali gradivo, pa do današnjega zasedanja zborov ni bilo mogoče opra- 
viti. 

Predsednica Mara Zle b ni k : S tem je ta predlog umaknjen. 
Prehajam na predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednika in članov 

Upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča. O tem predlogu odloka pričenjam 
razpravo. Zeli kdo besedo? Ce nihče, 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 o soglasju k imeno- 
vanju predsednika in članov Upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča. 

S tem so bih v Upravni odbor Sklada Borisa Kidriča imenovani: za pred- 
sednika Marko Bule, za člane Bojan Acceto, France Adamič, Rudi Babič, Tone 
Bole, Vladimir Bračič, Jurij Kumer, Vladimir Logar, Boris Majer, Roman Mo- 
dic, Milan Osredkar, Miha Petrič, Anica Rak, Joža Vilfan in Boris Ziherl. 

Prehajam na predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Mari- 
boru. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za, naj prosim glasuje! (60 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi sodnika 
Okrožnega sodišča v Mariboru. S tem je bil Hinko Snuderl razrešen dolžnosti 
sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru. 

Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je na vprašanja de- 
legatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima delegat 
v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, ki 
vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na njihovo 
delo ah na zadeve iz njihove pristojnosti. 

Vprašanja lahko postavi delegat zbora tudi predsedniku Skupščine SR Slo- 
venije, predsedniku zbora ali predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupšči- 
ni samoupravne interesne skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno 
odloča s pristojnim zborom. 
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K tej točki dnevnega reda smo poslali delegatska vprašanja naslednjih de- 
legatov: Franca Korošca, delegata iz občine Kranj, Jožeta Bega, delegata iz 
občine Novo mesto, in Marka Kobeta iz občine Črnomelj. 

Na vprašanje delegata Franca Korošca iz občine Kranj bo odgovoril tovariš 
Dragan Mozetič, namestnik republiškega sekretarja za finance. Prosim! 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Odgovor na delegatsko vprašanje tovariša Franca Korošca, delegata v Zboru 
občin Skupščine SR Slovenije z dne 25. decembra: 

Delegat je postavil naslednje vprašanje: »Kakšni ukrepi so predvideni, zla- 
sti pa če so predvidene učinkovite kazenske sankcije v predpisu, ki bo urejal 
multilateralne kompenzacije, da bodo v bodoče uporabniki družbenih sredstev 
v redu in v celoti prijavili svoje obveznosti?« 

Odgovor: Na seji Zveznega zbora dne 24. decembra 1975 je Skupščina SFRJ 
sprejela zakon o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev, ki 
dolžniško-upniška razmerja priznava le v primeru, ko so zavarovana z instru- 
menti za zavarovanje plačila. Z zakonom se skuša predvsem vplivati na manjšo 
rast dolžniško-upniških odnosov, ki so dosegli v letu 1975 vznemirljivo višino. 
Da ne bi ob uveljavitvi tega zakona prišlo do prehudih pretresov in težav v 
medsebojnih odnosih uporabnikov družbenih sredstev, je v prehodnih določbah 
zakona predvidena multilateralna kompenzacija na dan 31. januarja 1976, ki je 
obvezna za vse uporabnike družbenih sredstev s področja 1. do 8. nomenklatu- 
re dejavnosti, to je vseh gospodarskih dejavnosti ter za uporabnike družbenih 
sredstev organizacij združenega dela v zdravstveni dejavnosti, za samoupravne 
interesne skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, banke ter skupnosti 
premoženjskega in osebnega zavarovanja. 

Uporabniki družbenih sredstev morajo prijaviti vse svoje obveznosti na dan 
31. 12. 1975, vključno s prispevki iz dohodka oziroma dohodkov za zdravstveno 
zavarovanje, ki dospevajo v plačilo 25. januarja 1976. Prijavo obveznosti Službi 
družbenega knjigovodstva morajo izvršiti do 27. januarja 1976. Prav tako morajo 
vsi drugi uporabniki družbenih sredstev, ki niso izrecno navedeni v 53. členu za- 
kona o zavarovanju plačil, prijaviti vse dospele obveznosti do 27. januarja 
1976. Zvezni sekretar za finance je pooblaščen, da predpiše način prijavljanja 
obveznosti Službi družbenega knjigovodstva in vsebino prijave. 

Služba družbenega knjigovodstva je doslej že večkrat izvedla multilateral- 
ne kompenzacije med uporabniki družbenih sredstev. Z njimi je Služba druž- 
benega knjigovodstva dosegla zadovoljive rezultate, ki pa so imeli tudi nekatere 
stranske učinke, kot na primer: 

— kompenzacija je zajela le manjši del dolžniško-upniških odnosov, ker za- 
radi razpoložljivih zmogljivosti za elektronsko obdelavo ni bilo mogoče za- 
jeti vseh uporabnikov družbenih sredstev; 

— določilo-, da se nekompenzirane obveznosti takoj izplačajo v breme dolž- 
nikovega računa, če so na računu zadostna sredstva, je povzročilo, da so pri 
kompenzaciji ostali brez sredstev tisti uporabniki, ki so dobro poslovali in ki 
so razpolagali z likvidnimi sredstvi. Ta pomanjkljivost je v programu te kom- 
penzacije odpravljena na ta način, da Služba družbenega knjigovodstva ne bo 
izdala nobenih nalogov za plačilo obveznosti, ki niso kompenzirane; 

— trajanje kompenzacije je bilo predolgo in je oviralo plačilni promet med 
uporabniki družbenih sredstev. 
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Pri pripravi modela kompenzacije je SDK poskušala odpraviti čimveč napak 
in na ta način zajeti okoli 40 % vseh dolžniško-upniških odnosov. 

Da bi se zagotovila udeležba vseh uporabnikov družbenih sredstev pri 
prijavi obveznosti, so določene posebne sankcije v kazenskih določbah, ki do- 
ločajo, da se kaznujeta uporabnik družbenih sredstev in odgovorna oseba upo- 
rabnika vsak zase po 50 000 do 200 000 dinarjev za gospodarski prekršek nepri- 
javljanja obveznosti za kompenzacijo. Posredno kontrolo bo izvajala tudi SDK, 
ki bo v kompenzacijo vključila obveznost uporabnikov družbenih sredstev po 
izvršilnih naslovih, evidentiranih v evidenci neporavnanih obveznosti na dan 
multilaterarne kompenzacije. 

Posledica uveljavitve zakona bo, da bodo uporabniki družbenih sredstev 
prijavili čimveč obveznosti in se jih bo čimveč kompenziralo. V nasprotnem 
primeru morajo za preostale obveznosti, ki niso bile poravnane do 31. 1. 1976, 
zagotoviti upniku do 31. marca 1976 menico z avalom, katere rok dospelosti 
ne sme biti daljši od 30. septembra 1976. Ce dolžnik v tem roku ne izda ava- 
liranih menic upniku, mora do 15. aprila 1976 predlagati upnikom sanacijo. 

Posledice so težke in to je predvsem razlog, zaradi katerega menimo, da 
bodo uporabniki družbenih sredstev prijavljali svoje obveznosti. 

Poleg tega je v 65. členu zakona o zavarovanju plačil predvideno, da SDK 
kontrolira prijave. Če prijav ni, izda SDK v breme dolžnikovega računa nalog 
za poravnajo obveznosti. Ce na računu nf več sredstev, mora SDK zahtevati od 
uporabnika družbenih sredstev, da objavi v Uradnem listu SFRJ predlog za sa- 
nacijo svojim upnikom. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Na delegatsko vprašanje Jožeta Bega, 
delegata iz občine Novo mesto, bo odgovoril tovariš Milan Struc, republiški 
podsekretar za energetiko! 

Milan Štruc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V zvezi s predlogom za izdajo zakona o prispevku določenih porabnikov elek- 
trične energije za kritje primanjkljaja so delegati postavili več vprašanj, na 
katera smo skušali delno odgovoriti že na zadnjem zasedanju zbora, na pisme- 
na vprašanja pa smo pripravili odgovore za današnje zasedanje zbora. 

Posebej poudarjamo, da bo v skladu z zadolžitvijo Izvršnega sveta dana 
podrobnejša informacija o problematiki investicij v energetiki in informacija 
o samoupravni organiziranosti organizacij združenega dela s področja energeti- 
ke na naslednji seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije. V navedeni informa- 
ciji bodo obravnavani posamezni problemi energetike kot celote in v tem 
sklopu tudi problematika elektrogospodarstva. 

Delegatsko vprašanje Jožeta Bega, delegata Zbora občin Skupščine SR Slo- 
venije, je bilo naslednje: 

»Ob stalnih zahtevkih za povišanje cene električne energije se ugotavlja, 
da elektrogospodarstvo uradno zaostaja z obračunavanjem porabe električne 
energije za dva ali več mesecev. Zaradi tega se postavlja vprašanje, ali je elek- 
trogospodarstvo dejansko v tako neugodni finančni situaciji, saj bi ažurno 
obračunavanje porabe električne energije omogočilo elektrogospodarstvu hitrej- 
še obračanje sredstev oziroma koriščenje obresti. 

Glede na to, da je povišanje cen električne energije dejstvo, ki je navzoče 
že pri izdelavi zaključnih računov delovnih organizacij, se postavlja vprašanje, 
kako naj gospodarstvo vkalkulira povišano ceno električne energije ob že izstav- 
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1 j enih računih kupcem svojih proizvodov, posebno tam, kjer je električna ener- 
gija pomembna postavka v strukturi cene proizvoda.« 

Odgovor bi bil naslednji: 
V okviru temeljnih organizacij združenega dela za distribucijo električne 

energije v SR Sloveniji obstajao pri odjemalcih na nizkih napetostih električ- 
ne energije dejansko različni roki obračuna, in sicer od enomesečnega do tri- 
mesečnega, odvisno od gostote naseljenosti oziroma višine porabe električne 
energije. 

V Sloveniji je na nizki napetosti priključenih nekaj manj kot 600 000 odje- 
malcev, med katerimi nad 100 000 porabi mesečno manj od 50 kilovatnih ur 
električne energije oziroma jih je 200 000, ki porabijo mesečno manj kot 100 
kilovatnih ur električne energije. Pri nekaterih porabnikih znesek računa za 
porabljeno električno energijo komaj pokrije stroške inkasa. Takšen način 
odjema še dodatno narekuje racionalizacijo obračuna in s tem tudi čimprejšnji 
prehod na tekoče akontacijsko mesečno plačevanje energije s proračunom na 
daljše, to je polletno ali letno obdobje. 

Da je sedanji način plačila električne energije neustrezen ter da je potreb- 
no preiti na krajše roke, ugotavljajo tudi temeljne organizacije distribucije. V 
ta namen se že pripravlja v okviru podjetja DES organizacija za prehod na 
sprotni akontacijski obračun električne energije, ki se bo začel uveljavljati po 
izjavah organizacij elektrogospodarstva že v tem letu. Glavna prednost takš- 
nega obračuna v primerjavi z dosedanjim načinom je prav v ažurnejšem ob- 
računavanju porabljene električne energije, to je v mesečnem obračunavanju 
tudi pri porabnikih na nizki napetosti. 

Pri vseh porabnikih na visoki napetosti, brez petih posebnih porabnikov, 
ki porabijo okoli 54'% vse električne energije, je obračunavanje električne ener- 
gije že sedaj mesečno in enotno po vsej Sloveniji. Pri posebnih porabnikih se 
količina porabljene električne energije obračunava mesečno, konice pa po pogo- 
jih iz posebnih pogodb. 

Strinjamo se, da je problematično, če morajo organizacije združenega dela 
v gospodarstvu na kakršenkoli način za nazaj plačevati povišano ceno električ- 
ne energije. Tudi samoupravno združevanje sredstev za pokritje izgub v elek- 
trogospodarstvu namreč indirektno pomeni podražitev električne energije. Or- 
ganizacije združenega dela v svojih kalkulacijah in v že izdanih računih kupcem 
svojih proizvodov niso mogle upoštevati kasnejše »podražitve« električne ener- 
gije. Se posebej velike finančne obveznosti nastopajo v primerih, ko je energe- 
tika pomembnejša postavka v strukturi cene proizvoda. Veliko primernejša in 
bolj ekonomska bi bila zato rešitev, da bi porabniki električne energije ob 
normalnih cenah, ki pokrivajo stroške enostavne reprodukcije, že vnaprej po- 
znali tudi dejanske stroške, ki jih morajo zaradi cen električne energije vkalku- 
lirati v cene svojih proizvodov. 

Sklep o navedenem načinu pokrivanja izgube je bil zato sprejet po obširni 
obravnavi celotne problematike med porabniki in proizvajalci v Samoupravni 
interesni skupnosti elektrogospodarstva Slovenije. 

Odgovor na postavljeno vprašanje je pripravljen tudi v pismeni obliki in ga 
bom izročil tovarišu delegatu. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Tovariš Struc bo odgovoril tudi 
na vprašanje delegata Marka Kobeta. 
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Milan Struc: Delegatsko vprašanje Marka Kobeta, delegata Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije, je bilo naslednje: 

»Hkrati ko ugotavljamo velike izgube v slovenskem elektrogospodarstvu, 
zanemarjamo vzroke za nastajanje teh izgub. Cena električne energije je v 
Sloveniji višja od cene energije v ostalih republikah, predvsem v SR Hrvatski. 
Kljub temu so elektrogospodarstva ostalih republik zaključila poslovno leto 
brez izgub. 

Ob teh ugotovitvah se pojavlja vprašanje, kje so vzroki za tako neugodno 
stanje v SR Sloveniji oziroma ali je vzroke za to iskati v neustrezni in nesodob- 
ni opremi slovenskih elektrarn.« 

Odgovor je naslednji: 
Stroški električne energije so v precejšnji meri odvisni od razmerja med 

deležem hidroelektrarn in termoelektrarn v posameznem energetskem sistemu. 
Zato so tudi stroški proizvodnje električne energije nižji v tistih republikah, 
ki imajo v skupni proizvodnji električne energije ugodnejši delež hidroenergije. 
Zal se je razmerje med količino električne energije, ki jo pridobivamo v 
hidroelektrarnah in v termoelektrarnah v Sloveniji,, v zadnjih letih naglo 
spreminjalo v korist termoelektrarn. Se leta 1966 je bilo v Sloveniji 60,8 % 
celotne električne energije pridobljene v hidroelektrarnah, katerih delež pa je 
že leta 1975 zdrsnil na 42,4%. V nasprotju s tem pa se je na prinjer v SR Srbiji 
delež v termoelektrarnah proizvedene električne energije zmanjšal od 75,2% 
na 43,8 %. V Jugoslaviji se je sicer od leta 1966 dalje delež v termoelektrarnah 
pridobljene energije povečal in sicer od 42,5 na 48,4%, kar pa še zdaleč ni tako 
močno povečanje kot v Sloveniji. Poi drugi strani so prodajne cene za električ- 
no energijo1, brez prispevka za investicije1, v SR Sloveniji za večino skupin niž- 
je od cen električne energije v ostalih republikah. 

Po oceni združenih elektrogospodarskih podjetij Slovenije bodo npr. v 
skupini gospodinjstva za leto 1975 dosežene naslednje poprečne cene električne 
energije (v parah na kWh): Bosna in Hercegovina 54,60; Crna gora 57,23; 
Hrvatska 56,08; Makedonija 45,35; Slovenija 45,45; Srbija 43,58; poprečno 
SFRJ 48,50. 

Vključno s prispevkom za investicije so cene električne energije nekoliko 
drugačne. Tu je Slovenija nekoliko višja od ostalih republik. Bosna in Hercego- 
vina 56,60; Crna gora 61,23; Hrvatska 79,08; Makedonija 60,35; Slovenija 
72,70 in Srbija 52,58. 

Po sedanjih informacijah se bo vprašanje kritja izpadlega dohodka za leto' 
1975 pojavilo tudi v SR Hrvatski. Pri tem je ocenjena, poprečna prodajna cena 
pri vseh odjemalcih brez prispevka za investicije v elektrogospodarstvo v SR 
Hrvatski na 48,28 par kWh, v SR Sloveniji pa na 38,22 par kWh, ob sočasno 
ocenjeni izgubi 300 000 000 din za leto 1975 v elektrogospodarstvu SR Hrvatske. 

K ugotovitvam, da elektrogospodarstvo v nekaterih drugih republikah ni 
v tako kritičnem finančnem položaju kot slovensko elektrogospodarstvo, pa je 
treba omeniti, da se z velikimi težavami in izgubami borijo v sosednjih repu- 
blikah premogovniški kolektivi. V Slovenji so se v zadnjem času tudi rudarji 
kot proizvajalci energije za potrebe elektrogospodarstva prek rudarsko^ener- 
getskih kombinatov vključili v elektrogospodarstvo in dobili v njegovem okviru 
priznane cene. Ugodna posledica takšne ureditve je, da so rudarji v zasavskih in 
velenjskih revirjih končali poslovno leto brez izgube. Pri tem je potrebno pose- 
bej upoštevati veliko prizadevnost rudarjev, ki so tudi z delom prek rednega 
delovnega časa in z drugimi racionalnimi posegi omogočili normalno obratovanje 
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elektrogospodarskega sistema in normalno dobavo električne energije potroš- 
nikom. Stroški za proizvodnjo premoga pa so v slovenskih rudnikih zaradi 
jamskega kopa v primerjavi z dnevnimi kopi v nekaterih drugih republikah 
znatno višji. 

Medtem ko zaradi medrepubliškega dogovora o politiki in gibanju cen za 
leto 1975 ni bilo mogoče uresničiti sklepa, ki so ga podprli in sprejeli tudi po- 
rabniki električne energije v okviru Skupščine Interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva, da bi se namreč cene električne energije povečale za 40 %, pa 
so bile, ob ustrezni družbenoekonomski presoji, slovenskim premogovnikom 
priznane višje cene, kot bi bile sicer upravičene po zvezni usmeritvi. Tako so 
bile cene za leto 1975 za zasavski premog namesto 74,140 din za Gcal 85,952, 
pri velenjskem lignitu pa tudi ni bila uresničena cena 69,027 din, temveč 79,770 
za Gcal oziroma toplotno energijo v premogu. 

Tudi odgovor na to vprašanje je pripravljen v pismeni obliki. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Z1 e b n i k : Danes smo vam na klop predložili delegat- 
sko vprašanje tovariša Danila Sbrizaja iz občine Ljubljana-Šiška. Zaradi pozne- 
ga prejema tega delegatskega vprašanja žal ni mogoče odgovoriti že na seji, 
zato bo na to vprašanje odgovorjeno na prihodnji seji zbora. 

Zeli kdo postaviti novo delegatsko vprašanje? Delegatsko vprašanje je pred- 
ložil v pismeni obliki delegat Bojko Certalič iz Maribora. Se kdo. (Nihče.) 

Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, ki smo jih danes 
obravnavali in pri katerih smo sprejemali dokončne odločitve, usklađeni z 
Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim zborom. 

Tovarišice in tovariši delegati! Menim, da je prav, da predlagam, da naš 
zbor imenuje posebno delegacijo, ki se bo udeležila pogreba preminulega pod- 
predsednika zbora tovariša Staneta Hrasta. Ce dovolite, bi v to delegacijo pred- 
lagala tovariša Iva Miklavčiča, delegata iz Kranja, tovarišico Heleno Križaj, de- 
legatko iz občine Ljubljana-Bežigrad, tovariša Vilija Beliča, delegata iz občine 
Vič-Rudnik, tovariša Jerneja Leniča, delegata iz občine Domžale in seveda sebe. 

Ce se zbor s tem strinja, prosim da to potrdite z dvigom rok! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) 

Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, se vsem delegatom zahvalju- 
jem za udeležbo in sodelovanje. Zaključujem 25. sejo Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije. 

(Seja je bila končana ob 13.20.) 



26. seja 

(25. februarja 1976) 

Predsedovala: Mara Zlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Mara Zlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši delega- 
ti! Pričenjam 26. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 9. 2. 1976 sem vas obvestila, da bom dnevni red današnje 
seje razširila s predlogom odloka o določitvi višine vpisa obveznic federacije 
iz sredstev rezerv. Ker sta Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Raziskovalna skupnost Slovenije predlagala pristojnima zboroma, da odložita 
obravnavo samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, kot tudi plan raziskovalne dejavnosti za obdobje 1976 do 
1980, umikam z dnevnega reda ti dve točki. Prav tako umikam z dnevnega reda 
točko volitve in imenovanja, ker za današnjo sejo nisem prejela nobenega pred- 
loga akta s tega delovnega področja. Zboru predlagam tudi, da 20. točko dnev- 
nega reda po sklicu obravnavamo kot 3. točko. 

Tako predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 

ter poročilo te komisije, 
2. odobritev zapisnika 25. seje zbora, 
3. izvajanje priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o delovanju dele- 

gatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije, 

4. operativni načrt Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ o na- 
daljnjem delu za pripravo in sprejem družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1976 do 1980, in program nadaljnjega dela pri izdelavi družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976 do 1980, 



284 Zbor občin 

5. nekatera vprašanja odpravljanja posledic potresa na Kozjanskem, 
6. predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in .olajšav za repu- 

bliški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1976, 
7. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih ob- 

čanov, 
8. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 

njah republiških davkov in taks, 
9. predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, za- 

vodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti, sa- 
moupravnih interesnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniii za 
leto 1976, 

10. predlog zakona o ustanovitvi Občinskega javnega tožilstva v Velenju, 
11. predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi 9. člena zakona 

o samoupravni stanovanjski skupnosti, 
12. plan raziskovalne dejavnosti za leto 1976, 
13. predlog odloka o določitvi višine vpisa obveznic federacije iz sredstev 

rezerv, 
14. predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno re- 

publiko Jugoslavijo in Republiko Italijo, 
15. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o izboljšanju gospodarskega 

sodelovanja med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo, 
16. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o premijah za 

mleko in pitana teleta, junce in junice ter jagnjeta in o kompenzacijah za 
sveže meso, 

17. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o sredstvih rezerv, 
18. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kompenzaciji 

proizvajalcem umetnih gnojil v letih 1974 in 1975, 
19. osnutek zakona o premiji za sojo, 
20. vprašanja delegatov. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali spreminje- 

valni predlog? Ce ne, dajem predlog dnevnega reda na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno sprejet. 
Takšen dnevni red smo vam danes tudi pismeno predložili na mizo, da 

boste lažje spremljali delo zbora. 
Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, 

fe?'ubllska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Repu- 
bliški svet Zveze sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin, člani dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
predstavnik delegatov Zveznega zbora Skupščine SFRJ iz SR Slovenije, Skup- 
ščina mesta Ljubljane, Raziskovalna skupnost Slovenije in Koordinacijski odbor 
za odpravo posledic potresa na Kozjanskem. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da smo se predsedniki zborov dogovorih, da bomo na skupnem zase- 
danju vseh treh zborov, to je Zbora združenega dela, Družbenopolitičnega 
zbora in Zbora občin, poslušali ekspoze tovariša Štefana Nemca, predsednika 
Zbora združenega dela, k 3. točki dnevnega reda, to je k izvajanju priporočil 
in sklepov Skupščine SR Slovenije o delovanju delegatskega sistema in dele- 
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gatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v ob- 
činskih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije. 

Nadalje bomo na skupnem zasedanju poslušali ekspoze tovariša Zdravka 
Praznika, direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, k 4. točki 
dnevnega reda, to je k operativnemu načrtu Zbora epublik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ o nadaljnjem delu za pripravo in sprejem družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje 1976 do 1980 in programov nadaljnjega dela pri izdelavi 
družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976 do 1980, 
ter ekspoze tovariša Eda Brajnika, predsednika skupščinske komisije za med- 
narodne odnose, k 14. in 15. točki dnevnega reda, to je k predlogu zakona o 
ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo in k predlogu 
zakona o ratifikaciji sporazuma o zboljšanju gospodarskega sodelovanja med 
SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo. Skupno zasedanje bo po dogovoru^ med 
predsedniki zborov vodil tovariš Stane Markič, predsednik Družbenopolitičnega 
zbora. 

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

Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Po stari praksi dovo- 
lite, da kar sama predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja izvolimo po abecednem redu občin naslednje delegate: Jurija 
Sumečnika, delegata iz občine Slovenj Gradec za predsednika ter Vinka Jago- 
dica, delegata iz občine Šentjur pri Celju in Valentina Bogataja, delegata iz 
občine Skofja Loka za člana. Zeli o tem predlogu kdo razpravljati? Očitno ne. 

Prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (61 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotav- 
ljam, da so bih v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
za 26. sejo Zbora občin soglasno izvoljeni: Jurij Sumečnik za predsednika in 
Vinko Jagodič ter Valentin Bogataj za člana. 

Prosim Komisijo, da se takoj sestane in ugotovi navzočnost delegatov na 
seji ter verificira pooblastila. Ostale delegate pa prosim, da ostanejo na svojih 
mestih, ker bo Komisija takoj opravila svoje delo. 

Medtem bi vas obvestila, da me je delegat iz občine Piran obvestil, da bo 
na današnji seji zbora razpravljal pri eni izmed točk dnevnega reda v itali- 
janščini. Prosila bi še ostale delegate, kolikor želijo na današnji seji razpravljati 
bodisi v madžarščini ali italijanščini, da me o tem obvestijo, zaradi zagotovitve 
prevajalcev. v 

Nadaljujejo sejo. Prosim predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja tovariša Sumečnika, da da poročilo! - 

Jurij Sumečnik: Spoštovani delegati! Poročilo o pregledu pooblastil 
za 26. sejo Zbora občin, ki je bila sklicana za danes', 25. februarja v tej dvorani, 
je naslednje: Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komi- 
sija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predlo- 
ženih pooblastil in seznama ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja 
delegati vseh občin v SR Sloveniji. Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana 
in Obalne skupnosti občin. 

Za eno delegatsko mesto so poslale na zbor po dva delegata občine Slo- 
venj Gradec, kjer je delegat za 14. in 15. točko tovariš Vlado Uršič, in občina 
Ribnica, kjer je delegat za tretjo točko tovarišica Milena Borovac. Pri pregledu 

1 
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dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki so jih delegati 
predložili, neoporečna. Zato predlagam, da zbor poročilo sprejme in s tem 
verificira pooblastila delegatov za današnjo 26. sejo. Komisija ugotavlja, da je 
zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno razpravlja in sklepa. 

Predsednica Mara 2 le b n i k : Hvala, tovariš Sumečnik! Prehajam na 
razpravo o poročilu, ki ste ga pravkar poslušali. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 

Prehajam na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker 
ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za to, da se poročilo sprejme, naj prosim 
glasuje! (61 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 
26. sejo Zbora občin. Ker na današnji seji iz dveh občin sodelujeta po dva 
delegata, vas opozarjam, da ima delegat pravico razpravljati in glasovati samo 
o tisti točki dnevnega reda, za katero je dobil pooblastilo. 

Ker naš zbor, žal nima podpredsednika, mi dovolite, da v smislu tretjega 
odstavka 102. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije predlagam, da izvolimo 
tovariša Zvoneta Nastrana, delegata iz občine Postojna, da mi bo pomagal pri 
vodenju seje. Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (62 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tovariš Zvone Nastran soglasno izvoljen in ga prosim, 
da zavzame mesto v Predsedstvu zbora. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
25. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli z dopisom z dne 2. 2. 1976. Ima kdo k zapis- 
niku 25. seje zbora kakšno pripombo ali popravek? Prosim! 

Besedo ima Anton Papež, delegat mesta Ljubljana! 

Anton Papež : Na četrti strani zapisnika je verjetno pomota. Namreč 
pri četrti točki dnevnega reda je naša delegacija na prejšnji seji amandma, za 
katerega je glasovalo, kot je napisano, deset delegatov, po izjavi našega delegata 
Pa je glasovalo »za-« 16 delegatov. Verjetno je to tiskarska pomota, vseeno pa 
prosim, da se to preveri. 

Predsednica Mara Žlebnik: Točno, to je napaka. To smo že ugotovili. 
Oprostite. 

Ce drugih pripomb ni, dajem odobritev zapisnika na glasovanje, Kdor je 
za to, da se odobri zapisnik 25. seje Zbora občin, naj prosim glasuje. (60 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil zapisnik 25. seje zbora. 
Sedaj prosim delegate, da gredo v veliko dvorano v prvem nadstropju, kjer 

bomo poslušali na skupnem zasedanj^ Zbora združenega dela. Družbenopolitič- 
nega zbora in Zbora občin ekspozeje k 3., 4., 14. in 15. točki dnevnega reda. Po 
končanem skupnem zasedanju nadaljujemo takoj sejo našega zbora v tej dvo- 
rani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 11.10.) 
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Predsednica Mara 21 e b n i k : Nadaljujemo sejo našega zbora. Prehajam 
na 3. točko dnevnega reda, to je na izvajanje priporočil in sklepov 
Skupščine SR Slovenije o delovanju delegatskega sistema in delegatskih od- 
nosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih v občinskih skup- 
ščinah in v Skupščini SR Slovenije. 

V zvezi s to točko dnevnega reda je Odbor za družbenopolitični sistem 
Družbenopolitičnega zbora kot predlagatelj predložil dve poročili, in sicer: 

1. nekatere ugotovitve o delu skupin delegatov in delu občinskih skupščin 
kot konferenc delegacij za republiško skupščino in Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
ter 

2. aktualna vprašanja obveščanja v delegatskem sistemu in informacijsko- 
dokumentacijski centri. 

Za-svojega predstavnika je predlagatelj določil tovarišico Mileno Borovac, 
članico delovne skupine za spremljanje in izvajanje delegatskega sistema, pred- 
stavnika Izvršnega sveta pa sta Eva Naglič, članica Izvršnega sveta in Milan 
Baškovič, sekretar Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. 

Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda smo poslušali na skupnem 
zasedanju vseh treh zborov, gradivo pa je bilo objavljeno v »Poročevalcu« št. 
2 z dne 29. 1. 1976. Gradivo je obravnaval Odbor za družbenopolitični in ko- 
munalni sistem, ki je predložil pismeno poročilo. Poročilo ste prejeli, danes na 
klop pa ste prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta. Ker ste to mnenje prejeli šele 
danes, vprašujem predstavnika Izvršnega sveta tovarišico Evo Nagličevo, če želi 
to mnenje tudi ustno obrazložiti! 

Eva Naglič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Iz- 
vršni svet je šele na včerajšnji seji sprejel dokončno mnenje; predtem pa so 
delovna telesa obravnavala poročilo, ki je predmet današnje obravnave. Zato 
mi dovolite, da opozorim na nekatere bistvene zadeve, saj sem prepričana, da 
mnenja niste utegnili prebrati, ker je bilo šele danes predloženo na klop. 

Pobuda za proučitev delovanja skupin delegatov za pošiljanje delegatov 
v zbore Skupščine SR Slovenije, ki izhaja iz priporočil in sklepov, ki jih je o 
teh vprašanjih sprejela Skupščina SR Slovenije, nedvomno zasluži podporo. V 
gradivu so dane številne ocene o delovanju skupin delegatov, pa tudi o drugih 
vprašanjih iz prakse delovanja delegatskega sistema. Gradivo po naši oceni re- 
alno prikazuje dosežene rezultate, opozarja na probleme in možne rešitve ter 
s tem povezane neposredne naloge. Skozi te navedbe in ocene posameznih vpra- 
šanj se potrjuje splošna ocena iz razprav o doseženem razvoju delegatskih odno- 
sov, to je, da je razvitost teh odnosov v osnovi odvisna od splošne stopnje raz- 
voja enakopravnih odnosov v združenem delu oziroma v temeljnih celicah dele- 
gatskega sistema in da je v tem okviru razvitost delegatskih odnosov odvisna 
tudi od aktivnosti družbenopolitičnih organizacij. V poročilu se odpirajo tudi 
nekatere načelne dileme, kot je na primer vprašanje, ali naj se skupine delegatov 
za Zbor občin zadržijo. V poročilu je opozorjeno na ta problem, vendar sodi to 
vprašanje med tista, glede katerih bo potrebno po določenem času sprožiti po- 
sebno načelno razpravo. 

Čeprav sicer gradivo le na nekaterih mestih neposredno obravnava delova- 
nje upravnih organov in Izvršnega sveta, je očitno, da je delovanje Izvršnega 
sveta in upravnih organov vključeno v uresničevanje delegatskih odnosov ozi- 
roma, v širšem smislu, v delegatski sistem. Zato je to gradivo s svojimi ugo- 
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tovitvami in usmeritvami tudi kot celota pomembno za nadaljnje delo upravnih 
organov in Izvršnega sveta. 

Od začetka dela delegatske skupščine so bili tudi v Izvršnem svetu in v 
upravnih organih storjeni ukrepi, ki naj bi prispevali k čimbolj uspešnemu 
uveljavljanju delegatskih odnosov in sistema. Seveda ne gre precenjevati po- 
zitivnih premikov v tej smeri, saj bodo očitno potrebni še nadaljnji ukrepi in 
spremembe v delu upravnih in kolegialnih izvršnih organov in njihovo prila- 
gajanje delu delegatskih skupščin. Med drugim bi bilo potrebno doseči večjo 
usklađenost strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti in ustreznih 
upravnih organov v fazi priprav gradiv za skupščinsko obravnavo, zagotoviti, da 
bo v začetnih fazah v gradivih več variantnih predlogov oziroma da se opre- 
deljevanje v posameznih variantah ne bo sklenilo pred začetkom skupščinske 
razppave ter nadalje takšno programiranje, ki omogoča več tematsko povezanih 
dnevnih redov in drugo. 

Že pri dosedanjem delu se je težilo k temu, da bi se zakonsko urejanje 
usmerilo predvsem k opredeljevanju temeljnih vprašanj družbenih odnosov ozi- 
roma določanju temeljev politike, pri čemer se hkrati razširja tudi vloga in odgo- 
vornost izvršnih in upravnih organov za izvajanje izvršilnih predpisov in iz- 
vajanje politike, da bi se tako delegatska skupščina razbremenila različnih 
nalog operativne narave, kot so potrjevanje večjega dela samoupravnih aktov, 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic in podobno. Seveda takšna usmeritev v 
praksi ne tako redko zadene na nasprotna mnenja in ovire. Na podlagi doseda- 
njih izkušenj bo k doslednejšemu izvajanju te usmeritve prispevala tudi pred- 
videna resolucija o zakonodajni politiki republike. Za uspešno delo Skupščine 
je pomembno tudi letno in trimesečno programiranje dela Skupščine in Izvrš- 
nega sveta, ki se je že uveljavilo. 

Izvršni svet in upravni organi so skušali s svoje strani prispevati čim več, 
da bi se odpravilo pošiljanje gradiv v kratkih rokih, ki je zlasti v začetku do- 
kaj oteževalo normalno delo delegatske skupščine. Prav tako so že dala prve 
rezultate prizadevanja, da se še izboljša kvaliteta gradiv, kar je tudi v prihodnje 
ena od naših bistvenih nalog. Skladno s tem je na novo vpeljana praksa pri- 
prave povzetkov zakonskih in drugih aktov. Prizadevamo si, da bi se skozi ob- 
razložitve izpostavili bistveni problemi ter da bi obrazložitve vsebovale točno 
navedbo materialnih posledic ter druge navedbe, potrebne za odločitev. To bi 
hkrati morala biti tudi podlaga za oceno, ali je posamezno gradivo preobsežno 
ali ne. 

Glede problematike amandmajev, ki jih predlagajo delegati, ter glede nji- 
hovega sprejemanja oziroma zavračanja s strani Izvršnega sveta kaže podpreti 
pobudo v graidivu, kot je navedeno v točki 1/9, da bi se v »Poročevalcu« ob- 
javljale utemeljitve in argumenti, zaradi katerih niso bili sprejeti posamezni 
amandmaji, ne glede na to, ali je v skupščinski razpravi zavzel odklonilno sta- 
lišče Izvršni svet ah Odbor oziroma drugo telo skupščine. To prakso bi kazalo 
vpeljati vsaj za pomembnejše vsebinske amandmaje. 

Glede odnosa Izvršnega sveta do amandmajev drugih predlagateljev dose- 
danja praksa ne potrjuje mnenja, da ima Izvršni svet do mnogih amandmajev 
ter predlogov odklonilen odnos. Z amandmaji so pogosto dane koristne pobude 
in dopolnitve, ki jih Izvršni svet v celoti ah smiselno največkrat sprejema. 
Res pa je, da je težje upoštevati in uveljaviti amandmaje, ki so dani na sami 
seji oziroma neposredno pred sejo in če glede njih ni bilo izpeljano potrebno 
usklajevanje v delegatski bazi. Ne tako redko je takšne dopolnitve težko vklju- 
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čiti v že obravnavano in sprejeto zamisel rešitve, zlasti če nasprotujejo koncep- 
ciji. Zato si je treba prizadevati, da bi oblikovanje in obravnavanje potekalo v 
okviru normalnih pogojev dela delegatske skupščine in da bi se pravočasno re- 
ševala sporna vprašanja, ne glede na to, da se tudi odločanju o amandmajih po- 
sveča vsa potrebna pozornost. 

Glede organizacije republiških upravnih organov in Izvršnega sveta sta že 
konec leta 1974 sprejeta zakona poskušala v kar največji meri upoštevati, da 
se mora njihova organizacija, vsebina in metode dela prilagoditi potrebam nove 
delegatske skupščine. Ob sprejemu teh zakonov je bil sprejet tudi sklep, da se 
pripravi analiza izvajanja obeh zakonov. Medtem pa so se začele pri Zveznem 
svetu za vprašanja družbene ureditve pripravljati skupna izhodišča, ki zadevajo 
položaj, in vlogo kolegijskih izvršnih in upravnih organov. Obveznosti iz teh 
skupnih stališč ter ugotovitve iz analize o izvajanju obeh sprejetih zakonov 
naj bi služile tudi za odločitve o morebitnih spremembah v organizaciji in na 
delovnem področju upravnih organov. V tem okviru bo obravnavana tudi pobu- 
da v gradivu, da bi se področje informacijskega sistema izločilo iz sedanjega 
republiškega komiteja za plan in informacijski sistem. Poleg tega se ta pobuda 
veže tudi na druge spremembe, ki jih terja preobrazba družbenoinformacijskega 
sistema na podlagi ustave. To snov naj bi urejala tudi ustrezna zvezni in repu- 
bliški zakon. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Nagličeva! Je predstav- 
nica delovne skupine tovarišica Borovčeva tukaj? Ni navzoča. Zeli poročevalec 
odbora tovariš Florjančič pred pričetkom razprave še kaj dodati k poročilu 
odbora? Prosim, besedo ima tovariš Florjančič! 

Roman Florjančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem podpira stališča in 
sprejema ugotovitve o poročilu o delovanju delegatskega sistema Odbora 
Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem in delovne skupine za 
spremljanje in izvajanje delegatskega sistema. 

V razpravi o izvajanju ene najpomembnejših nalog iz ustave ugotavlja- 
mo, da je delegatski sistem nova vsebinska oblika odločanja v našem demokra- 
tičnem samoupravnem socialističnem sistemu, zato uveljavljanja priporočil in 
sklepov Skupščine SR Slovenije o izgrajevanju teh novih odnosov ne smemo 
jemati kot enkratno, temveč kot dolgotrajno nalogo vseh družbenopolitičnih 
sil in še posebej komunistov. Razumljivo, da moramo biti kritični pri obravnavi 
slabosti ali prepočasnega uveljavljanja novih odnosov v našem sistemu. 

Ko smo v Odboru za družbenopolitični in komunalni sistem ocenjevali 
aktivnost delegatov, smo prišli do stališča, da so nove samoupravne zahteve ob- 
čanov in delavcev takšne, da bodo pogojevale kakovostne premike v mišljenju 
in dobro poznavanje organizacijske strukture naše samoupravne ureditve. Poro- 
čilo pravilno ugotavlja v drugem delu, da delegatska baza še ni dovolj široko 
prisotna v odločanju Skupščine, kljub jasnim usmeritvam in konkretnim zadol- 
žitvam, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije. Prav to nam nalaga, da v 
bodoče še okrepimo družbenopolitično usposabljanje delovnih ljudi na idejnem 
in organizacijskem področju. 

Dosedanji uspehi gotovo niso majhni. Se posebno se pokažejo pri obravnavi 
na zborih v krajevnih skupnostih, v temeljnih organizacijah združenega dela, 
občinskih skupščinah in samoupravnih interesnih skupnostih, ko se obravnavajo 
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konkretne zadeve, ki so neposredno življenjskega pomena za občana oziroma 
delavca proizvajalca. Kljub temu menimo, da to ni dovolj, ker bi nas način ob- 
ravnave gradiva za seje po poklicih delegatov že v začetku lahko oddaljil od 
poti za dosego zastavljenega cilja. 

Vse to nam narekuje, da razvijamo usposabljanje in izobraževanje delega- 
tov še naprej. Morda je besedilo v poročilu o premajhni družbenopolitični uspo- 
sobljenosti velikega dela delovnih ljudi in občanov praktično, če ga iztrgamo 
iz konteksta celotnega poročila. Vemo pa, da se bo lahko boril za uresničevanje 
bistva delegatskega sistema in delegatskih odnosov v naši družbi le družbeno- 
politično usposobljen upravljalec in občan. 

Pri vzgoji so oziroma bodo zlasti pomembni informacijsko-dokumentacijski 
centri. Pestrost delovanja delegatov krajevnih skupnosti, temeljnih organizacij 
združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti, povezava teh subjektov, 
obravnava obširnega gradiva za sejo Skupščine in drugih organov, planiranje v 
temeljnih samoupravnih organizacijah, ureditev samoupravnih aktov, zagoto- 
vitev materialne podlage za delo, pretok informacij in povezava z bazo ter druge 
naloge so gotovo takšne narave, da jih bodo morali obdelovati tudi ustrezni 
znanstveni in strokovni delavci. 

Odločilno nalogo v družbenopolitičnem usposabljanju občanov in delavcev 
pa imajo in bodo gotovo imele kot prednostno nalogo naše družbenopolitične 
organizacije, pa tudi temeljne organizacije združenega dela in druge samouprav- 
ne organizacije in skupnosti, v katere se delovni ljudje in občani vključujejo, 
bodisi kot neposredni nosilci dela, aktivnosti in političnega delovanja, bodisi 
kot zastopniki teh delavcev in občanov v njihovih temeljnih organizacijah. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Florjančič! Na podlagi 
vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 

Razpravljal bo tovariš Ivan Horvat, delegat iz Murske Sobote! 

Ivan Horvat: Tovarišicfe in tovariši delegati! Ko smo delegati skupine 
za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije na svoji razširje- 
ni seji, ki je bila 19. 2. 1976 v Murski Soboti, ocenjevali izvajanje poročil in 
sklepov Skupščine SR Slovenije o delovanju in o uveljavljanju delegatskih 
odnosov na vseh ravneh, smo prišli do naslednjih enotnih ugotovitev: 

Pogoji za delo delegacij in delegatov so se v tem skoraj dveletnem obdobju, 
kljub nekaterim pomanjkljivostim, razvili tako daleč, da imajo delegacije kar 
zadovoljivo možnost seznaniti se z zadevami, ki jih obravnavajo skupščinski 
zbori, in da imajo tudi zadovoljivo možnost vplivanja na posamezne rešitve, 
skladno z interesi delovnih ljudi oziroma okolja, iz katerega delegati izhaja- 
jo. Takšna ugotovitev temelji na dejstvu, da delegati v glavnem že pravočasno 
prejemajo potrebna gradiva, o katerih odločajo skupščinski zbori. Glede tega je 
bilo izraženo mnenje, da so gradiva še vedno preobsežna, kar ima za posledico, 
da jih nekateri delegati enostavno ne morejo predelati. Tu pa seveda nasta- 
nejo težave, saj tisti delegat, ki gradiva ne more proučiti, ne bo mogel najti 
poti do svoje baze in se o gradivu ne bo mogel dogovarjati s sredino, iz katere 
izhaja, pa tudi ne bo mogel spoznati njenih hotenj pri oblikovanju stališč. 

Pri iskanju načina, kako bi ta problem rešili, je bilo zastavljeno vprašanje, 
ali ne bi kazalo, vsaj v obdobju časovne stiske, ko prilagajamo številne pred- 
pise novi ustavi, sklicevati bolj pogosteje seje posameznih zborov. Na ta način 
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bi se preveč obsežni redi in temu ustrezno nakopičeni materiali porazde- 
lili na več sej. Po mnenju naše delegacije in delegatov bi na ta način lažje pre- 
delali sicer nujno potrebna gradiva. 

Kot eno med bistvenimi vprašanji nadaljnjega uveljavljanja delegatskih 
odnosov je bilo izpostavljeno vprašanje zgrešenega pojmovanja vloge delegacije 
v posameznih delovnih organizacijah in v nekaterih krajevnih skupnostih. V 
zvezi s tem je bilo opozorjeno na nekaj primerov, ko posamezne delovne orga- 
nizacije svoje lastne delegacije niso štele kot sestavni del zagotavljanja samo- 
upravnih pravic delovnih ljudi, pač pa kot nekaj, kar je izven dela. Zato v 
mnogih statutih v delovnih organizacijah ne najdemo skoraj nobenih določb o 
delovanju in vlogi delegacije ali pa najdemo le nekaj načelnih določb, ki pa 
nikakor ne zadoščajo temu namenu. 

Ce bi v statutih delovnih organizacij bilo urejeno delovanje delegacij, potem 
bi prav gotovo odpadel dober del težav okoli financiranja in dajanja tehnične 
pomoči delegacijam. To sicer ni nova ugotovitev, vendar je zaradi prepočasne- 
ga reševanja pomembno, da nanjo ponovno opozorimo. 

Ugotovljeno je tudi bilo, da v tem dveletnem obdobju nismo posvetili do- 
volj skrbi nadaljnjemu izobraževanju delegatov, kar se nam seveda sedaj ma- 
ščuje. Tudi tu se je pokazala praznina, ko se v mnogih primerih ni vedelo, kdo 
je dolžan skrbeti za izobraževanje delegatov. Prav gotovo, da te odgovorne na- 
loge ni mogoče naložiti vodjem delegacij ali vodjem konferenc, pač pa bi to 
odgovornost morale prevzeti osnovne organizacije sindikata delovnih organizacij 
in krajevne organizacije Socialistične zveze delovnih ljudi ter delovne skupnosti. 

V okviru ocenjevanja delegatskih odnosov je bilo tudi ugotovljeno, da se 
pri tem ne moremo zadrževati samo na vprašanju, kako in koliko delegacij pri- 
spevajo k oblikovanju dokončnih družbenih rešitev, pač pa da se moramo po- 
muditi tudi pri vprašanju, kako delegacije in delovni ljudje ter občani nadzirajo 
izvrševanje sprejetih sklepov in stališč. O tem tako pomembnem družbenem nad- 
zoru smo doslej premalo govorih, čeprav smo imeli kar precej primerov, da se 
na samoupravni podlagi sprejeti dogovori, stališča in zaključki niso dosledno 
izvrševali v vsakodnevni praksi. 

Toliko je naša delegacija poskusila prispevati k nadaljnjemu razčiščevanju 
problematike, ki je na dnevnem redu. 

Predsednica Mara 2 le b ni k: Hvala, tovariš Horvat! Naprej, prosim? 
Ce ne želi nihče več razpravljati, predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin sprejema poročilo o nekaterih ugotovitvah o delu skupin 
delegatov in delu občinskih skupščin kot konferenc delegacij za republiško skup- 
ščino in Zvezni zbor Skupščine SFRJ, poročilo o aktualnih vprašanjih obveščanja 
v delegatskem sistemu in informacijsko-dokumentacijskih centrih, današnjo 
uvodno obrazložitev k tema poročiloma in mnenje Izvršnega sveta k tej proble- 
matiki. 

2. Zbor ugotavlja, da so priporočila in sklepi o delovanju delegatskega si- 
stema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, v občinskih skupščinah in Skupščini SR Slovenije, ki so jih Zbori Skup- 
ščine SR Slovenije sprejeli v mesecu aprilu 1975, kljub določenim pozitivnim 
premikom še vedno aktualni in da tudi danes pomenijo idejnopolitično usmeri- 
tev pri reševanju problemov in vprašanj s področja delegatskega sistema in dele- 
gatskih odnosov. Zato zbor poudarja, da morajo delegacije temeljnih organiza- 
cij združenega dela, krajevnih skupnosti, drugih temeljnih samoupravnih orga- 
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nizacij in skupnosti, konferenc delegacij, občinske skupščine in Skupščina SR 
Slovenije ter družbenopolitične organizacije še dosledneje skrbeti za uresniče- 
vanje sprejetih priporočil in sklepov, spremljati njihovo izvajanje in sproti 
reševati nastale probleme. 

3. Da bi bilo mogoče uresničiti te naloge, naj vsi odgovorni subjekti, od 
temeljnih organizacij do Skupščine SR Slovenije, analizirajo svoje delo in vlogo, 
ugotovijo zlasti vzroke za težave in slabosti pri uveljavljanju delegatskih raz- 
merij ter se dogovorijo za ustrezne ukrepe. 

4. V samoupravnih splošnih aktih temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, v občinskih statutih, poslovnikih občinskih skupščin in njihovih 
zborov in v drugih aktih je treba čim bolj popolno in konkretno opredeliti od- 
nose med temeljnimi delegacijami, skupinami delegacij za pošiljanje delegatov 
v zbore republiške skupščine ter občinskimi skupščinami kot konferencami de- 
legacij. Tako opredeljeni odnosi bodo prav gotovo pripomogli k temu, da se 
bodo interesi delovnih ljudi in občanov še bolj kot doslej održali v odločitvah, 
sprejetih v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti, kar je poglavitni cilj uve- 
ljavljanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov. 

5. Zbor se zavzema za uresničevanje neposrednih nalog na področju ob- 
veščanja v delegatskem sistemu, pri čemer še posebej podpira ustanavljanje 
informacijsko-dokumentacijskih centrov povsod tam, kjer se bo za to poka- 
zala potreba in kjer bodo za njihovo ustanovitev izpolnjeni ustrezni pogoji. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na operativni načrt 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ o nadaljnjem delu za pripravo 
in sprejem družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 in program 
nadaljnjega dela pri izdelavi družbenega plana Slovenije za obdobje 1976—1980. 

Operativni načrt Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ je Skupščini 
predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ, program 
aktivnosti pri izdelavi srednjeročnih planov za obdobje 1976—1980 pa Izvršni 
svet skupščine SR Slovenije. Obe gradivi ste prejeli. 

Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda smo poslušali na skupnem 
zasedanju vseh treh zborov. Za predstavnika naše delegacije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ je za to točko določen tovariš Stojan Makovec. Na 
seji pa je navzoč tudi Janez Kučan, delegat v Zveznem zboru. Predstavnik Iz- 
vršnega sveta je tovarišica Mara Vrtačnik, predstavnica Zavoda SRS za druž- 
beno planiranje. Gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj in predložil pismeno poročilo, ki ste ga prejeli. 

Na podlagi gradiv in pismenega poročila pričenjam razpravo. Kdo želi raz- 
pravljati? Ce nihče, predlagam Zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin sprejema in podpira operativni načrt Zbora republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ o nadaljnjem delu za pripravo in sprejem družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 in program Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o aktivnosti pri izdelavi srednjeročnih planov za obdobje 1976 
do 1980. 

2. Zbor občin poziva temeljne delegacije samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, konference delegacij in občinske skupščine, Skupščino mesta Ljubljana 
in Skupščino Obalne skupnosti občine Koper, da se aktivno vključijo v pripra- 
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ve in izdelavo predlogov družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 
in srednjeročnih planov v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980. 

3. Zbor občin Skupščine SR Slovenije se bo tudi sam vključeval v priprave 
za izdelavo predlogov srednjeročnih družbenih planov, predvsem s tem, da se 
bodo zborovska delovna telesa aktivno vključevala v pripravo predlogov sred- 
njeročnih planov Jugoslavije in Slovenije. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na nekatera vprašanja 
odpravljanja posledic potresa na Kozjanskem. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli informacijo o nekaterih 
problemih pri odpravljanju posledic potresa na Kozjanskem, gledano z vidika 
vlog in pritožb občanov, ki jo je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za 
vloge in pritožbe, in poročilo o solidarnostni akciji za odpravo posledic potresa 
na Kozjanskem, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predstavnik Komisije za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije je to- 
variš Jože Pratengrazer, član Komisije, za predstavnika Izvršnega sveta pa je za 
to točko določen tovariš Jože Stih, član Izvršnega odbora Republiške konferen- 
ce SZDL in član Republiškega koordinacijskega odbora za odpravo posledic po- 
tresa na Kozjanskem. 

Zeli predstavnik komisije uvodno besedo? Tovariš Pratengrazer, prosim! 

Jože Pratengrazer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Poročilo Republiškega koordinacijskega odbora za odpravo posledic 
potresa na Kozjanskem in informacija Komisije za vloge in pritožbe Skupščine 
SR Slovenije nam nudita možnost, da približno leto in pol po potresu, ki je 
20. 6. 1974 prizadel Kozjansko, ponovno kritično in objektivno spregovorimo 
o nekaterih vprašanjih v zvezi s tem potresom. Nujno je, da se pri tem sezna- 
nimo z nekaterimi osrednjimi in še vedno aktualnimi vprašanji, zlasti s tem, 
kakšno je stanje na potresnem območju, z obsegom dosedanje solidarnostne po- 
moči in njenimi rezultati, spregovoriti pa je treba tudi o potrebi nadaljnje po- 
moči prizadetim iz potresnega območja. Ne bo odveč, če se ob tej največji ele- 
mentarni nesreči v Sloveniji v tem stoletju vprašamo1, ali smo štorih vse, da bi 
bila družbena akcija za odpravo posledic potresa čimbolj organizirana in učin- 
kovita. 

Vse te probleme v obeh poročilih načenjamo zato, da bi se prepričali o 
nujnosti nadaljnje družbene pomoči potresnemu območju in da bi ob analizah 
sedanjega pristopa iz dosedanjih posledic potresa izluščili koristne napotke za 
reševanje morebitnih elementarnih nesreč, tako da bi bila v bodoče družbena 
akcija v takšnih primerih čimbolj učinkovita in organizirana. 

Kljub nekaterim problemom, težavam in slabostim pri odstranjevanju po- 
sledic tega potresa, ki jih ugotavlja v svoji informaciji Komisija za vloge in pri- 
tožbe Skupščine SR Slovenije, moramo ponovno poudariti, da so bili v dosedanji 
akciji vendarle doseženi pomembni rezultati. Delež Republiškega koordinacij- 
skega odbora za odpravo posledic potresa ter ostalih, ki so sodelovali pri razvija- 
nju solidarnostne in organizaciji operativne akcije, je še večji, če upoštevamo, da 
so se pri svojem delu srečevali z obsežno in zapleteno problematiko ter vrsto 
objektivnih težav. Ne smemo namreč pozabiti, da je bilo treba pomoč po po- 



294 Zbor občin 

tresu organizirati sredi dopustov, ob pomanjkanju ustreznih strokovnjakov in 
tudi izkušenj ter na nerazvitem območju z značilno socialno strukturo prebival- 
stva ter vrsto geografskih in drugih posebnosti. V takšnih okoliščinah bi bilo 
težko vedno in pravočasno poiskati pravilne in najbolj ustrezne rešitve. Nedvom- 
no je dosti lažje analizirati pristop k posameznim akcijam in ugotavljati slabosti 
eno leto in pol po potresu. Vendar pa ni odveč, da se ob preventivnem namenu 
dotaknemo tudi teh problemov, ki jih je v svoji informaciji nakazala Komisija 
za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije. 

V zvezi s tem ugotavljamo, da se je ob reševanju posledic potresa na Koz- 
janskem pokazala potreba, da bi za takšne ali podobne elementarne nezgode 
morali imeti že vnaprej pripravljen mobilizacijski oziroma operativni načrt. Ta 
bi vseboval organizacijsko shemo o organih in telesih, ki naj bi sodelovala pri 
odpravljanju posledic morebitne elementarne nezgode, natančno pa naj bi opre- 
delili tudi delovna področja ter dolžnosti teh organov. Takšen načrt bi omogočil, 
da bi se v primeru potrebe pravočasno organizirale številčno in strokovno ustrez- 
no zasedene službe in telesa, s_čimer bi odpadla marsikatera težava, ki je bila 
navzoča pri odpravljanju posledic tega potresa. 

Izkušnje tega potresa nas tudi opozarjajo na nujnost, da se škoda po narav- 
ni nesreči sistematično popiše in ugotovi čim hitreje in kar se da natančno. Od 
prvih podatkov o višini škode je namreč odvisno, kakšen obseg bo imela soli- 
darnostna akcija in za kakšne oblike družbene pomoči se bomo opredelili. Po- 
membni pa so ti podatki tudi zato, ker je med drugim tudi od njih odvisno, ali 
bomo posledice naravne nesreče reševali na občinski, republiški ali celo na zve- 
zni ravni. 

O nujnosti takšnega ugotavljanja škod nas prepričuje tudi dejstvo, da uteg- 
ne dolgotrajen postopek ugotavljanja škode, in s tem v zvezi naknadno in ne- 
nehno povečevanje prvotnih podatkov o škodi, pri občanih in delovnih ljudeh, 
ki sodelujejo v solidarnostni akciji, vzbujati občutke o neracionalnem trošenju 
sredstev, neredko pa tudi pomisleke, da prizadeto območje na takšen način 
želi zbrati več sredstev, kot je potrebno. Čeprav je bil postopek ugotavljanja 
škode po tem potresu dolgotrajen, pa slednjega vsekakor ni mogoče trditi za 
Kozjansko, saj so razpoložljivi podatki o škodi realni, glede uporabe dosedanjih 
sredstev pa Služba družbenega knjigovodstva- ni ugotovila nobenih nepravil- 
nosti. 

V omenjeni informaciji in poročilu je poudarjen osrednji in najbolj pereč 
problem, ki je zbiranje in dotok sredstev za odpravo posledic potresa, saj pre- 
težna večina ugotovljenih težav in problemov izvira prav od tod. Ugotavljamo 
namreč, da sredstva ne dotekajo v dogovorjenem obsegu in rokih. Dejstvo pa 
je tudi, da v do sedaj ugotovljenem obsegu ne zadoščajo niti za pokritje najnuj- 
nejše škode. To pomeni, da dosedanja družbena akcija ni bila dovolj hitra in 
učinkovita. V podkrepitev teh trditev naj vzamemo nekatere podatke iz poro- 
čila Republiškega koordinacijskega odbora za odpravo posledic potresa. 

Pri ugotavljanju obsega te naravne nesreče je bilo pregledanih skupno 6774 
objektov. Od tega je bilo uničenih ali poškodovanih 3314 stanovanjskih objek- 
tov v zasebnem in družbenem sektorju. Ti so bili uvrščeni v tretjo in četrto ka- 
tegorijo, kar pomeni, da bivanje v njih ni bilo več mogoče ali je bilo nevarno. 
Manjše poškodbe so bile na 2949 stanovanjskih in gospodarskih objektih, poško- 
dovanih ali uničenih pa je bilo tudi precej drugih objektov, kot so šole, kmetij- 
ski gospodarski objekti v družbeni lastnini, zdravstvene postaje, dom za osta- 
rele, gasilski domovi, poslopja krajevnih uradov, kulturnozgodovinski spomeni- 
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ki ter drugi družbeni objekti. Po podatkih iz preteklega leta je bila skupna 
škoda ocenjena na približno 1280 milijonov din. 

Do 31. 12. 1975 je bilo s skupno družbeno akcijo zbranih 243 080 360 din. Pri 
tem je treba poudariti, da gre za prostovoljno zbrana sredstva, kjer obsega in 
dinamike dotoka dostikrat ni bilo mogoče predvideti vnaprej, to pa je ogrožalo 
in onemogočalo realizacijo programa sanacije. Glede na takšen obseg škode in 
zbranih sredstev zato prav nič ne preseneča ugotovitev, da so do sedaj dose- 
ženi rezultati skromni in zaskrbljujoči. Ce bomo nadaljevali s takšnim tempom, 
bomo posledice tega potresa odpravili šele čez pet ali več let, kar pa je v na- 
sprotju s potrebo, da se pretežni del pomoči dodeli v letih 1976 in 1977. 

Ob pregledu podatkov o obsegu in rezultatih dosedanje družbene pomoči 
vidimo, da je bila doslej odpravljena le ena tretjina skupne škode. Od 1598 hiš, 
razvrščenih v tretjo kategorijo, je bilo v celoti protipotresno saniranih in že 
vseljenih 262. Od 1716 v četrto kategorijo razporejenih, pa je vseljenih 77, hiš, 
čeprav pretežno še niso končane. 

V obnovi ali gradnji je 435 objektov, kar pomeni, da je sedaj od skupno 
3314 objektov že saniranih ali v obnovi le 774 objektov. O skromnosti doseda- 
nje družbene pomoči pričajo tudi podatki, da je od sedaj zbranih sredstev do- 
bila kredite le ena tretjina oškodovancev iz 3. in 4. kategorije, medtem ko tisti, 
ki so bili razvrščeni v 1. in 2. kategorijo, zaradi pomanjkanja denarja niso bili 
deležni nobene pomoči. 

Če odmislimo osem na novo zgrajenih šol, velja podobna ugotovitev za druž- 
bene objekte, kmetijske gospodarske objekte, kulturne objekte, zdravstvene do- 
move in tako dalje. 

Sedaj veljavni dogovori in ukrepi za zagotavljanje materialne pomoči ne 
jamčijo, da bo takšno stanje učinkovito spremenjeno v prid razvoju potres- 
nega območja. 

Družbeni dogovor, ki je bil na podlagi zakona o oblikovanju sredstev soli- 
darnosti v celoti podpisan z več kot 6-mesečno zamudo, sicer zagotavlja v mese- 
cu februarju letos 70 milijonov, do 5. aprila, po sprejetju zaključnih računov, pa 
še nadaljnjih 25 milijonov. Vendar pa moramo vedeti, da bodo ta sredstva 
porabljena za odplačilo kreditov in še ne poravnanih obveznosti pri šolskih ob- 
jektih, tako da novi sanacijski posegi s temi sredstvi ne bodo mogoči. Če k na- 
vedeni obliki družbene pomoči dodamo še samoupravni sporazum o samouprav- 
nih stanovanjskih skupnostih v Sloveniji, ki bodo v letih 1975 in 1976 dale po- 
tresnemu območju dolgoročno posojilo v višini 105 milijonov dinarjev, smo iz- 
črpali vse do sedaj dovoljene oblike zbiranja sredstev. 

Očitno je torej, da pomoč družbe ob takšnem stanju ne more ostati v dose- 
danjih okvirih, saj z dosedanjo družbeno akcijo zbrana sredstva ne zadoščajo 
in bo za odpravo posledic potresa potrebno zagotoviti znatno večja sredstva. 
Zato se je treba zavzemati, da se postopno dovolj hitro zagotovi nadaljnja po- 
moč, ki naj bi bila v okviru sanacijskega programa uresničena v letih 1976 in 
1977. Ob tem seveda ni treba posebej poudariti, da si prizadeto področje pri- 
zadeva z lastnimi silami ter racionalno porabo sredstev tudi samo prispevati 
tehten delež pri odpravljanju posledic potresa. 

V okviru teh ciljev vsekakor kaže odločno podpreti predloge Republi- 
škega koordinacijskega odbora za razreševanje osnovnih vprašanj nadaljnjega 
razvoja. Gre za naslednje predloge: 

Nujno bi bilo potrebno sprejeti politični dogovor, da se podpisniki družbe- 
nega dogovora, sklenjenega v smislu zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti, 
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dogovorijo, da se tako kot v letu 1975 tudi v letošnjem letu izloči 75% °d 
skupno zbranih sredstev za odpravljanje posledic potresa. Predvidoma bo tako 
zbranih 100 milijonov din. Sprejeti je treba torej sklep o nadaljevanju pomoči 
iz sredstev, zbranih po navedenem zakonu. 

Ker vsa ta sredstva za spremembo sedanjega stanja ne bodo zadoščala, bo 
potrebno s posebnim zakonom zagotoviti namensko zbiranje sredstev za odpravo 
posledic potresa. Skupščini prizadetih občin Šmarje in Šentjur naj bi predtem v 
sodelovanju s Skupščino SR Slovenije sprejeli akcijski program obnove, v ka- 
terem bi objektivno predvideli in določili večino sredstev, ki so še potrebna, 
seveda pa pri tem upoštevali tudi udeležbo prizadetega območja. Za izvedbo 
tega programa pa naj bi bil nato sprejet omenjeni zakon, ki bi zagotavljal zbira- 
nje sredstev v obsegu dogovorjene pomoči, z omejitvijo, da naj bi ta pomoč 
trajala največ dve leti. 

V mesecu marcu in aprilu 1976 naj bi prenehala obveznost SR Slovenije po 
zakonu o prispevku federacije za obnovo Bosanske Krajine. Tako bi lahko pred- 
videni zakon ta sredstva, ki jih je Slovenija prispevala za Bosansko Krajino, 
preusmerili v enakem ah tudi v nekoliko zmanjšanem obsegu na potresno ob- 
močje Kozjanskega. Takšna rešitev bi bila v prid tudi splošnim družbenim pri- 
zadevanjem, da se obveznosti gospodarstva ne povečujejo. 

Ob predlaganih ukrepih, za katere se zavzemamo, je potrebno hkrati opo- 
zoriti tudi na nujnost, da prizadeto območje tudi samo sodeluje v okviru svo- 
jih ekonomskih možnosti. Se nadalje je treba spodbujati in krepiti zavest soli- 
darnosti v vseh tistih delovnih organizacijah, samoupravnih in drugih skup- 
nostih, ki so tako ali drugače povezane s problemi potresnega območja in njego- 
vih prebivalcev. 

Predlagani ukrepi bi bili primerni in koristni iz več razlogov. Vedeti nam- 
reč moramo, da bi bila takšna družbena pomoč omogočena za zagotovitev osnov- 
nih življenjskih pogojev precejšnjega dela prebivalstva na Kozjanskem. Poleg 
tega bi bila tudi v skladu z družbenimi zahtevami za pomoč nerazvitim ob- 
močjem in za enakomeren razvoj Slovenije. Ne nazadnje bi s tem prispevali tudi 
h gospodarskemu in družbenemu razvoju tega nerazvitega območja tako, da bi 
tudi sami prevzeli nase pomemben delež pri odpravljanju posledic pri potresu. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Pratengrazer! Želi besedo 
predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) 

Informacije in poročila ste prejeli z dopisom z dne 4. 2. 1976. Gradivo sta 
obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor za urba- 
nizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki sta predložila 
pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Želita poročevalca odborov še kaj dodati 
k pismenim poročilom? (Ne želita.) 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Pro- 
sim! Besedo ima Bogdan Javor, delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad! 

Bogdan Javor: Tovarišica predsednica, spoštovani tovariši in tovari- 
šice delegati! V imenu delegacije občine Bežigrad in v imenu delegacij ljubljan- 
skih občin in mesta Ljubljana bi vam sporočil, da so delegacije obravnavale vsa 
gradiva v zvezi z odpravljanjem posledic potresa na Kozjanskem in se strinjajo 
s predlogi ter soglašajo, da je treba sprejeti ukrepe, da bi čimprej odpravili po- 
sledice potresa. Pri tem pa imamo pripombo, da bi bilo dobro — glede na to, 
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da se širijo različne govorice, da ne vemo, kako se ta sredstva uporabljajo in do 
kdaj bomo še ta sredstva zbirali, da bi prikazali mogoče prek televizijskih od- 
daj, kakšno je sedaj stanje, v kakšnem stanju je bilo Kozjansko takoj po potresu 
in kaj se je vse ukrenilo do sedaj. S tem bi ljudje dobili plastično sliko in prikaz 
dejanskega stanja na Kozjanskem, kar bi bilo tudi delegatom v korist pri gla- 
sovanju za ukrepe, ki so predloženi. 

Predsednica Mara Zlebnik: Naprej? Ne želi. nihče več razpravljati? 
Tudi ne v zvezi s tem predlogom? 

Ce nihče več ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da 
zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema na znanje informacijo o 
nekaterih problemih pri odpravljanju posledic potresa na Kozjanskem, gledano 
z vidika vlog in pritožb občanov, in poročilo o solidarnostni akciji za odpravo 
posledic potresa na Kozjanskem. 

2. Zbor občin podpira predloge Izvršnega sveta, ki jih je dal v svojem 
poročilu, in soglaša s tem, da se pri nadaljnjem reševanju problematike potre- 

- sa na Kozjanskem upoštevajo predlogi iz informacije in poročila in predlogi, ki 
so bili dani v razpravi na današnji seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (56 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 12. uri in se je nadaljevala ob 12.35.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo. Prehajam na 6. točko 
dnevnega reda, to je na predlo'g zakona o določitvi stopenj, odbitnih po- 
stavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela za leto 1976. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Dragana Mozetiča, namestnika republiške- 
ga sekretarja za finance. 

Tovariš Mozetič, želite uvodoma kaj povedati, mogoče v zvezi z amandma- 
jem Izvršnega sveta? 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Opozoril bi samo na eno tiskovno napako v zvezi z amandmajem Izvršnega 
sveta, in sicer: v 4. členu naj se- besedilo druge alinee prve točke pod a »samo- 
upravne interesne skupnosti za gospodarstvo« nadomesti z besedilom: »samo- 
upravne interesne skupnosti za gozdarstvo« in ne za gospodarstvo, kot piše. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: To je verjetno tiskarski škrat. 
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 2. 2. 1976, obravnavala pa sta ga 

Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila poročili. 
Poročili ste prejeli. Danes ste na klop prejeli tudi pravkar omenjeni amand- 
ma Izvršnega sveta k 4. členu. Želita mogoče poročevalca Odbora in Komisije še 
kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.) 
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Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
zeli besedo? Ce nihče, prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amand- 
majih Zakonodajno-pravne komisije, ki sta razvidna iz njenega poročila z dne 
17. 2. 1976, in sicer k 6. in 11. členu. Prosim, če to poročilo Zakonodajno-pravne 
komisije vzamete v roke! 

Izvršni svet amandmaja sprejema. Amandmaja sprejema tudi Odbor za 
finance. Menim, da lahko v obeh amandmajih Zakonodajno-pravne komisije 
glasujemo skupaj. Temu bržkone nihče ne nasprotuje. Kdor je za amandmaje 
Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 11. členu, naj prosim glasuje! (49 delega- 
tov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Zakonodajno-zravne komisije k 6. in 11. čle- 
nu soglasno sprejeta. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih Odbora za finance k 6. in 8. členu. 
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se izreče o teh amandmajih! Izvršni 
svet kot ste slišali, z amandmajem, ki se nanaša na zadnji odstavek 6. člena, ne 
soglaša. Prav tako s tem amandmajem ne soglaša Zakonodajno-pravna komi- 
sija, soglaša pa z amandmajema, ki se nanašata na prvi odstavek 6. člena in na 
8. člen. Z amandmajema soglaša tudi Izvršni svet. Zato bomo o teh amandmajih 
glasovali ločeno. Prej pa bi vprašala Odbor za finance, če vztraja pri amandma- 
ju k zadnjemu odstavku 6. člena. 

Gre za to, da boste, tovariši delegati, seznanjeni s tem, v čem je razlika. 
Odbor za finance meni, da naj bi se v drugi in tretji vrsti zadnjega odstavka 
6. člena besedilo, ki se sedaj glasi: »Stipendije in krediti študentom in dijakom 
srednjih šol« spremenilo tako, da bi se glasilo: »Štipendije študentom in učen- 
cem srednjih šol«. Kolikor gre za izločanje besedila »krediti«, kakor predlaga 
Odbor za finance, se s tako spremembo Izvršni svet in Zakonodajno-pravna 
komisija ne strinjata, z utemeljitvijo, da je tudi takšna oblika še vedno možna. 
Medtem pa Odbor za finance, sklicujoč se na družbeni dogovor o oblikovanju in 
izvajanju štipendijske politike, meni, da to ne bi prišlo več v poštev. Ali Odbor 
za finance pri tem svojem stališču vztraja? (Ne vztraja) To pomeni, da umika 
amandma. Ker zadeva ni več sporna, lahko sedaj glasujemo o amandmajih 
skupaj. Kdor je za amandma Odbora za finance k prvemu odstavku 6. člena in 
k 8. členu, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja k prvemu odstavku 6. člena in k 8. členu 
soglasno sprejeta. 

Glasovati moramo še o amandmaju Izvršnega sveta k 4. členu, ki ste ga 
danes dobili na klop in katerega popravek je obrazložil predstavnik Izvršnega 
sveta. Zakonodajno-pravna komisija s tem amandmajem soglaša. Odbor prav 
tako. Kdor je za amandma k 4. členu, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Končno moramo glasovati še o amandmaju Odbora za finance k 8. členu, ki 

je razviden iz dodatnega poročila tega odbora z dne 24. 2. 1976. S tem amand- 
majem soglašata tako Izvršni svet kot tudi Zakonodajno-pravna komisija. Kdor 
je za ta amandma, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 
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Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svoja predstavnika določil tovariša Dragana Mozetiča in tovarišico Maro Rova- 
novo. Zeli predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne.) 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog zakona z dopisom z dne 
2. 2. 1976 in amandma skupine delegatov občine Postojna. Predlog zakona sta 
obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predlo- 
žila pismeni poročili, Odbor pa tudi dodatno poročilo. Poročila ste prejeli. Že- 
lijo predstavniki besedo? Tovarišica Dragica Rometova, poročevalka Zakonodaj- 
no-pravne komisije! 

Dragica Rome: Ker ste prejeli poročilo Zakonodaj no-pravne komisije 
k tej točki dnevnega reda šele danes na klop, je pa pomembno, mi dovolite, da 
opozorim na nekatere stvari iz tega poročila. 

Zakonodajno-pravna komisija je predlog zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o davkih občanov obravnavala že na seji 17. februarja 1976 in ugo- 
tovila, da tisti del sprememb in dopolnitev predloga, ki povzema določbe zvez- 
nega zakona o uporabi predpisov in o reševanju kolizij med republiškim oziro- 
ma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov in taks, ni usklađen z 
nazivi posameznih davkov po 33. členu zakona o davkih občanov. Glede na to 
ugotovitev je Komisija predlagala predlagatelju, naj do naslednje seje Zakono- 
dajno-pravne komisije, dne 23. februarja 1976 uskladi določbe predloga^ tega 
zakona, ki se nanašajo na zvezni zakon, s terminologijo veljavnega republiškega 
zakona o davkih občanov. ; 

Glede na to, da predlagatelj v razmeroma kratkem času ni mogel uskladiti 
predloga tega zakona, ker se nekatere določbe zveznega zakona v celoti ne po- 
krivajo z določbami republiškega zakona, je Komisija menila, da je potrebno 
tisti del določb, ki jih predloženi predlog povzema po zveznem zakonu, črtati, 
da v praksi ne bi prišlo do nejasnosti. Tako bi se uporabljale določbe zveznega 
zakona neposredno. Zaradi tega je Komisija sprejela amandmaja k 2. členu in 
k 18. členu ter spremembo in dopolnitev 20. člena, kot je v poročilu navedeno. 

Komisija je obravnavala na dveh sejah zelo temeljito tudi amandma Skup- 
ščine občine Postojna k 27. členu. Menila je, da je amandma sistemsko ustrez- 
nejši od rešitve v predlogu za spremembo in dopolnitev tega zakona, ker izhaja 
iz sistema obdavčitve doseženega dohodka od odkazanega in posekanega lesa 
za preteklo leto. Rešitev v predlogu za spremembo in dopolnitev zakona o dav- 
kih občanov izhaja iz obdavčitve dohodka na podlagi odkazane količine lesa 
za posek za tekoče leto. Odkazane količine lesa pa se mnogokrat ne pokrivajo 
s količino, ki je dejansko posekana, prav tako pa ni mogoče vnaprej ugotoviti 
dohodka, ki ga bo davčni zavezanec dosegel s posekom lesa. Poleg tega pa po 
predlaganem načinu ni mogoče vnaprej določiti količine posekanega lesa, ker 
med letom nastopajo dodatne okoliščine, kot so naravne nesreče, higienske seč- 
nje in izredne potrebe lastnikov, zaradi česar je med letom potreben še dodatni 
posek lesa. Glede na to Komisija meni, da je potrebno izhajati izključno iz do- 
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sezenega dohodka za posek lesa, ne pa iz predvidenega dohodka na podlagi od- 
Kaznih količin, ki so v poseku lahko večje ali manjše in tako ne ustrezajo res- 
ničnemu stanju in resnično doseženemu dohodku. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Glede na poročilo Zakonodajno- 
pravne komisije vprašujem poročevalca Odbora za finance, ki ima prav tako 
amandma k 2. členu zakona, ali ta amandma umika, ker je seveda sedaj v na- 
sprotju z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije! Pričenjam razpravo. Kdo 
zeli besedo? Tovariš Zvonko Nastran, delegat iz občine Postojna! 

Zvonko Nastran: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija za Zbor občin iz Postojne in delegacij a notranjskega okoliša za 
Zbor združenega dela sta na zadnji seji ponovno obravnavali predloženo besedilo 
našega amandmaja k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davkih občanov. Sprejeli smo sklep, da vztrajamo pri amandmaju, ker s tem že- 
limo opozoriti predvsem na naslednje. 

V primeru, da ne bi upoštevali našega amandmaja, bi ostali pri določilu 
zakona o gozdovih, za katerega poznavalci razmer dobro vedo, da ga v praksi 
ni mogoče dosledno izpeljati, in če je tako, se že vnaprej strinjamo, da ga v pra- 
ksi ne bomo dosledno izvajali. 

Sprejeto določilo zakona je glede rokov za prijavo sečenj nerealno postav- 
ljeno, saj vemo, da družbene plane gospodarjenja z gozdovi sprejemamo v marcu 
m aprilu po široki javni razpravi, programe dela pa na zborih delavcev in kme- 
tov v samoupravnih organih interesnih skupnosti za gozdarstvo. 

Ce je tako, mar ni potem postavljeni rok 15. februar za prijavo sečenj in 
predložitev poimenskih seznamov nekaj tisoč predvidenih koristnikov etatov v 
gozdnogospodarskem območju dovolj zgovoren dokaz za to, da določilo v predlo- 
ženem besedilu zakona izhaja še iz časov, ko smo hoteli z davki od gozdov prisi- 
liti kmeta za sečnjo, saj vemo, da ekonomske računice takrat pri sečnji ni imel, 
ker je bila cena lesne surovine postavljena administrativno in ne ekonomsko. Za- 
radi vseh razlogov, ki jih bodo predlagatelji tega zakona povedali v obrambo 
obstoječega sistema davka iz dohodka iz gozda, naj opozorim ta zbor, da smo 
zaradi tega določila že imeli politične probleme med kmeti lastniki gozdov, da 
ne govorimo o vsem nepotrebnem delu in stroških, ki si jih v zvezi s tem delamo. 

Ne nazadnje bi moral tudi dopolnjeni zakon o davkih občanov upoštevati 
nove samoupravne odnose na področju gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, s 
katerimi so^ zagotovljene ne le pravice kmetov lastnikov gozdov, ampak tudi 
splošni družbeni interesi za uresničevanje načrta predvidenega poseka. S tem 
bi tudi priliv sredstev od davka iz gozdov normalno potekal. Za to so dovolj 
veliko zagotovilo samoupravno združeni kmetje, obrati za kooperacijo. Ne ra- 
bimo dodatnih določil zakona o davkih občanov, ki bi še naprej s silo urejali 
zadeve, ki jih že doslej nismo uspeh učinkovito urediti po tej poti. Določila za- 
kona o gozdovih glede prijave sečenj za naslednje leto in sestava plana nimajo 
seveda nič skupnega z odločitvami kmetov o predvidenem poseku. V praksi na- 
poved nikdar ne bo točna, bo večja ah manjša ali pa je sploh ne bo, ker so 
pač takšni dejanski pogoji gospodarjenja z gozdovi. Zato nima nobenega smisla, 
da si s tem delamo še naprej težave. Poglobljeni samoupravni odnosi v obratih 
za kooperacijo bodo zagotovili družbeni interes za gospodarjenje v teh go- 
zdovih. 
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Predsednica Mara Zlebnik : Hvala, tovariš Nastran! Kdo še želi be- 
sedo? Prosim, tovarišica Mara Rovanova! 

Mara Rovan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da dam v imenu predlagatelja nekaj pojasnil v zvezi z obravnava- 
nimi amandmaji. Predlagani 27. člen zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o davkih občanov, ki se nanaša na sprejem drugega odstavka 163. člena za- 
kona o davkih občanov, pomeni le tehnično uskladitev tega zakona s spremem- 
bami v načinu ugotavljanja vrednosti lesa po novem zakonu o gozdovih. Si- 
stem odmere davka se ob tem ne spreminja. Zadržujemo torej, dosedanjo ure- 
ditev, to je, da se za odmerno leto odmerja davek vnaprej z eno odločbo, to je 
dohodkov od negozdnih in od gozdnih površin. Po predloženem amandmaju pa 
naj bi se spremenil sistem obdavčevanja. Davek od kmetijstva naj bi se v obse- 
gu, ki se nanaša na dohodek iz gozda, v bodoče odmerjal za preteklo leto-, in to 
na podlagi posekanih količin lesa. Torej ne kot doslej, na podlagi za posek dolo- 
čenih količin lesa. 

Gre torej za pomembno vsebinsko spremembo sistema obdavčenja, ki pa 
bi glede na vsebino vsekakor terjalo podrobnejšo proučitev, to še zlasti, ker 
veljavni sistem tudi zagotavlja upoštevanje okoliščin oziroma pomanjkljivosti, 
na katere opozarja amandma. Tako je načelo, naj sorazmerno več prispeva tisti, 
ki dosega višji dohodek, uresničeno s tem, da je obdavčenje odvisno od obsega 
za posek določenega lesa. Okoliščina, da po določitvi letne količine poseka pride 
še do manjših seoenj v zvezi z elementarnimi nezgodami, higiensko sečnjo in iz- 
rednimi potrebami lastnikov, pa je tudi upoštevana, ker zakon izrecno določa, 
da gozdnogospodarske organizacije za naknadni posek obvestijo davčne uprave 
v 15 dneh. 

Kolikor bi vendarle imeli za potrebno presojati primernost veljavnega si- 
stema obdavčenja dohodkov iz gozda, je to vprašanje, ki terja podrobnejšo pro- 
učitev in tudi še ustrezne druge spremembe in dopolnitve zakona o davkih ob- 
čanov. Namreč, v tem primeru gre za spremembo sistema obdavčitve za del do- 
hodkov kmetijskih gospodarstev, ki jih je treba, za razliko od načela, obdavče- 
vati pO' preteku leta za nazaj. Zato je treba vse to vgraditi v davčni zakon. 
Treba bi bilo rešiti vrsto vprašanj, kot na primer, kako ugotoviti doseženi do- 
hodek, način spremljanja poseka in količin poseka, vrednotenje poseka v okviru 
tega kako vrednotiti les za gospodarstvo, za domačo lastno potrošnjo, potem 
vprašanje priznanja stroškov v zvezi s posekom in spravilom lesa in drugo. 
Vse to so vprašanja — vzporedno s tem tudi še določbe o postopku, ki bi jih v 
tem primeru bilo treba rešiti in vnesti v davčni zakon. Sele to bi zagotavljalo 
možnost za spremembo sistema obdavčevanja dohodkov iz gozdov, od dohodkov 
iz kmetijstva, ki se nanašajo na gozdove. 

Naj samo še pripomnim, da je po veljavnem sistemu obdavčevanja dohod- 
kov iz gozda naravnan tudi sistem odmere prispevka za starostno in za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov, da bi prehod na drugačen sistem terjal tudi spre- 
membo v sistemu odmer teh prispevkov. Vse to so motivi, zaradi katerih po 
mnenju predlagatelja amandmaja v tem času ni možno sprejeti. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žleb ni k: Nadaljujemo razpravo! Kdo še želi be- 
sedo? Če nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju skupine delegatov iz občine Postojna 
k 27. členu. Slišali ste, da Zakonodaj no-pravna komisija s tem amandmajem so- 
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glasa. Odbor za finance s tem amandmajem ne soglaša. Prav tako ne soglaša s 
tem amandmajem Izvršni svet. Kdor je za amandma k 27. členu, naj prosim 
glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? 
(8 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Glasovati moramo še o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije iz nje- 

nega poročila z dne 23. februarja 1976. S temi amandmaji soglašata tako Izvršni 
svet kot tudi Odbor za finance. Gre za amandmaje k 2. in 14. členu, za nov 18. 
člen in za preštevilčeni 20. člen. Ker gre za medsebojno povezanost teh amand- 
majev, predlagam, da o vseh glasujemo skupaj. Se delegati s tem strinjate? 
Kdor je za amandmaje Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! (53 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije sprejeti z ve- 
čino glasov. 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in 
taks. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in 
za svoja predstavnika določil tovariša Dragana Mozetiča in tovarišico Maro Ro- 
vanovo. 

Zeli besedo predstavnik predlagatelja? (Ne.) 
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 2. 2. 1976. Obravnavala sta ga 

Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni po- 
ročili. Poročili ste prejeli. Želita besedo predstavnika Komisije oziroma Odbora? 
(Ne želita.) 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Na glasovanje dajem 
predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških dav- 
kov in taks. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasu- 
je za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih 
organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skup- 
nostih in civilnih pravnih oseb v Socialistični republiki Sloveniji v letu 1976. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega podsekre- 
tarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 
Tovariš Oblak, želiš morda še ustno obrazložiti predlog? (Ne.) Predlog odloka 
ste prejeli s sklicem za sejo zbora. Obravnavala sta ga Odbor za finance in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročili ste 
prejeli. 

Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo 
želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Na gla- 
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sovanje dajem predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, 
zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenih družbenopolitičnih 
skupnosti, -samoupravnih interesnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v Socia- 
listični republiki Sloveniji za leto 1976. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor predlog odloka soglasno sprejel. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega r e d a , to je na predlog zakona o 
ustanovitvi Občinskega javnega tožilstva v Velenju. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Alojza Domjana, republiškega podsekretar- 
ja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 
Tovariš Domjan, želite besedo? (Ne.) 

Predlog zakona sta prejeli s sklicem za sejo zbora. 
Obravnavali pa sta ga Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna ko- 

misija, ki sta predložili pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Želita morda be- 
sedo predstavnika komisij? (Ne želita.) 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo 
želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Na glasovanje dajem 
predlog zakona o ustanovitvi Občinskega javnega tožilstva v Velenju. Kdor je za 
predlog zakona, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 

Ker predstavnika Izvršnega sveta k 11. točki dnevnega reda še ni, prehaja- 
mo na 12. točko dnevnega r e d a , to je na plan raziskovalne dejavnosti 
za leto 1976. 

Plan raziskovalne dejavnosti za leto 1976 je Skupščini predložila Raziskoval- 
na skupnost Slovenije, ki je bila povabljena na sejo zbora. Želi besedo tovariši- 
ca Dragica Šimec, samostojna svetovalka v Republiškem komiteju za raziskoval- 
no dejavnost in predstavnica Izvršnega sveta? (Ne.) Zeli besedo predstavnik 
predlagatelja tovarišica dr. Aleksandra Kornhauser, predsednica Skupščine 
raziskovalne skupnosti Slovenije? Prosim! 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovarišica predsednica, tovariši de- 
legati! Opravičujem se, ker vas bom kljub temu, da je že tako pozna ura, še 
malo zadržala. 

Glavne značilnosti tega plana so letos namreč v tolikšni meri spremenjene, 
da ne bi bilo prav, če bi šel mimo Zbora občin samo bežno. 

Opozorila bi vas, da gre za novo usmeritev v raziskovalni dejavnosti. Ta se 
mora povezovati mnogo bolj kot doslej z združenim delom in z napori za uvelja- 
vitev stabilizacijskih procesov na področju gospodarstva in, razumljivo, tudi v 
družbenih dejavnostih. Zaradi tega smo letos vnesli v plan raziskovalne dejav- 
nosti nekatere konkretne ukrepe, ki naj k temu pripomorejo. Uspeli pa bodo le, 
če bo celotno združeno delo to akcijo podprlo. 

Naj vas opozorim, za katere konkretne ukrepe gre. Od dosedanje dokaj raz- 
drobljene raziskovalne dejavnosti prehajamo v mnogo večji meri na ključne 
projekte, to pomeni, da zadržujemo raziskovalne napore v večje skupine. Tam 
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se morajo povezovati ne samo posamezni raziskovalci in raziskovalne organiza- 
cije, ampak celotno združeno delo, čigar del je raziskovalna dejavnost. Drugo 
je, da uveljavljamo pri teh projektih tako imenovano inovacijsko verigo. To 
pomeni, da morajo v sklopu istega projekta nastopiti osnovne raziskave kot vir 
začetnega znanja, nato uporabne raziskave, ki naj te dosežke osnovnih raziskav 
prevedejo na praktično področje, nato slede razvojne raziskave, ki naj rezultate 
uporabnih raziskav v čim večji meri prenesejo neposredno v proizvodnjo ozi- 
roma v družbeno prakso, in končno pride spremljanje dosežkov raziskovalnega 
dela v praksi in vračanje izkušenj prakse nazaj v raziskovalni proces. Da bi to 
dosegli, je Raziskovalna skupnost planirala v letu 1976 zlasti naslednje: 

1. Vsak projektni svet je sestavljen v enaki meri iz raziskovalcev in porab- 
nikov, in to iz neposredno zainteresiranih uporabnikov. 

2. Vsako zaprto ocenjevanje preneha. Prehajamo na sistem odprtega konku- 
riranja in odprtega ocenjevanja raziskovalnih dosežkov na širših razpravah. Te 
so bile tudi že doslej, samo da jih v bodoče razširjamo za porabniško strukturo. 

3. Pri raziskavah zahtevamo neposredno izražen interes. Ta pa se seveda ne 
odraža samo v ljubezni do raziskovalnega dela, največkrat platonske narave, 
temveč v konkretnih obveznostih v zvezi z določenim raziskovalnim objektom. 
Te konkretne obveznosti pomenijo sodelovanje in tudi sofinanciranje. Zato se 
raziskovalne skupnosti v letošnjem letu mnogo močneje usmerjajo v novi sistem 
kreditiranja in sofinanciranja raziskav. 

Združena sredstva predstavljajo približno tretjino vseh sredstev, namenje- 
nih za raziskovalno dejavnost. Dve tretjini se uporabljata po neposrednih po- 
godbah med organizacijami združenega dela in uporabniki, tretjina pa prek 
dogovorov in sporazumov raziskovalnih skupnosti. Ta tretjina naj bi se uporab- 
ljala zlasti za združevanje in za raziskave tistih ključnih projektov, ki naj prine- 
sejo napredek širši skupnosti in manj razvitim področjem. Zaradi tega zahte- 
vamo poleg izraženega skupnega interesa v vsakem projektu tudi neposredni 
interes organizacij združenega dela in interes delavcev. Ta pa se odraža v so- 
delovanju njihovih raziskovalnih in razvojnih enot oziroma njihove prakse pri 
načrtovanju, organizaciji, izvajanju in financiranju raziskave. 

Tako v letošjem letu v mnogo večji meri kot doslej nastopajo tako imenova- 
ne kombinirane raziskave, kjer je sofinancerjev več. Ob razumevanju in pomoči 
delavcev, ki združujejo svoja sredstva v bankah, prehajamo v letošnjem letu 
tudi na kreditiranje inovacijskih procesov, tistih, ki naj neposredno v proizvod- 
nji v čim krajšem možnem roku uresničijo dosežek in, razumljivo, ustvarijo do- 
datni dohodek. To kreditiranje naj bi bilo v bodoče v mnogo večji meri pravilo. 
Kredita ne najame raziskovalna organizacija, temveč uporabnik, ki je hkrati 
tudi naročnik, ali več združenih uporabnikov, ki so naročniki raziskave. Ti so 
tudi plačniki te raziskave. Kreditna sredstva z ugodnimi pogoji pa naj omogo- 
čijo hitrejšo realizacijo in večje angažiranje. To je novo v kreditnem sistemu 
oziroma v finančnem in organizacijskem sistemu. 

Novo pa je tudi to, da dajemo letos prioriteto nekaterim področjem, in to 
zelo poudarjeno prioriteto. Poleg razvijanja samoupravnega sistema, ki je per- 
manenten projekt, imajo letos prioriteto zlasti raziskave na področju energe- 
tike, surovin, tako primarnih kakor sekundarnih, proizvodni postopki in kadri. 
Pri proizvodnih postopkih imajo prednost tisti, ki vključujejo večji delež znanja. 
Tako želimo z dosežki raziskovalnega dela vplivati na to, da bo zaposlovanje 
manj ekstezivno in, razumljivo, da bo tudi dohodek večji. 
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Pri vključevanju znanja pa bi vas zlasti rada opozorila, da želimo doseči 
čim večjo vključitev domačega znanja, iz več razlogov. Prvič zaradi tega, ker 
moramo razvijati lastne umske kapacitete. Moramo razvijati napredek naše 
dežele na lastnih temeljih. Drugič zaradi tega, ker pretirana licenčna usmeritev 
hromi naše stabilizacijske napore. Vsaka licenca v bistvu prinaša sekundarno 
znanje, tisto, ki je nekje že nadomeščeno z boljšim. Takrat ponavadi začnejo s 
prodajo licenc. Večina licenc je vezana na uvoz reprodukcijskega materiala, več- 
krat tudi surovin. S tem večamo uvoz in smo bolj odvisni od tujcev. In tretjič, 
velik del licenc omejuje prodajo izključno na domače tržišče in s tem zapira 
naše možnosti ekspanzije, posebej ekspanzije v dežele v razvoju. Zaradi tega 
meni Raziskovalna skupnost, da je ena prvih nalog povečati vključevanje doma- 
čega znanja, in to dolgoročno. Takšna je letos zasnovana politika. 

Kadri so letošnja ključna prioriteta. Ugotovili smo namreč, da imamo kar 
dobro razvite nekatere inštitute in da posamezni dosežki segajo v sam svetovni 
vrh, da pa imamo zelo pomanjkljivo postavljeno to inovacijsko verigo, ki naj 
dosežke prenese neposredno v prakso in da velikokrat v organizacijah združene- 
ga dela ni sogovornika in sodelavca. Zaradi tega je ključna pozornost name- 
njena v letošnjem in še v naslednjih letih kadrom. S kadri je pač tako, da rabijo 
nekaj let za kvalificiranje. 

Imamo namen razvijati raziskovalne razvojne kapacitete naposredno v or- 
ganizacijah združenega dela. Ta namen moramo uresničiti tako v študijskem 
kot v raziskovalnem pogledu. Temu so namenjeni posebni projekti za vključe- 
vanje kadra iz proizvodnje v razvojno-raziskovalno delo in za prenos znanja v 
prakso. Delavce iz organizacij združenega dela moramo vključiti neposredno v 
projekte kot razvojne raziskovalce že med študijem, da bi se ob neposrednem 
delu študijsko tudi kvalificirali in usposobili. 

To so ključne postavke. Razumljivo je, da je še cela vrsta drugih, kot na 
primer odpiranje raziskovalne opreme za vse. O tem bo Raziskovalna skupnost 
Slovenije izdala posebno informacijo, kjer bo popisana in prikazana vsa razpo- 
ložljiva oprema in, razumljivo, tudi odprta za vse. Dalje gre za informiranje 
delavcev v jeziku, ki naj ga delavci razumejo. Zaradi tega skuša »Raziskovalec«, 
glasilo Raziskovalne skupnosti Slovenije, skupaj s področnimi in občinskimi 
skupnosti pripraviti vse programe tako, da bodo prišli v vsako organizacijo 
združenega dela in da bodo vsem tudi razumljivi. Dalje gre tudi za selekcijo 
in združevanje raziskovalnih inštitutov in raziskovalnih kapacitet. Vse to je 
razvidno iz programa. 

Kvantifikacije, ki so v tem programu navedene, pa so bile samo indikativne. 
Pripravljene so bile pred družbenim dogovorom in kot vidite, tudi z višjim in- 
deksom, kako je sprejet v družbenem dogovoru. Sedaj se bo treba uokviriti v 
indeks 11,1 in, razumljivo, iskati poti za realizacijo gospodarsko pomembnih 
raziskav z neposrednim dogovarjanjem, sofinanciranjem in kreditiranjem, kot 
sem že omenila. 

Raziskovalna skupnost Slovenije prosi ta zbor za podporo pri teh naporih, 
kajti brez podpore organizacij združenega dela, brez njihovega kritičnega, toda 
aktivnega sodelovanja, ti napori ne bodo obrodili uspeha. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Plan raziskovalne dejavno- 
sti za leto 1976 ste sprejeli s sklicem za sejo zbora. Obveščam vas, da ta plan 
obravnava in enakopravno sprejema tudi Skupščina Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije. To je ta skupščina že storila, in sicer na seji 19. novembra 1975. 

20 
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Plan je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega 
zbora in predložil pismeno poročilo, ki ste ga prejeli. Ali želi morda poročevalec 
Odbora še kaj dodati k pismenemu poročilu? (Ne želi.) 

Na podlagi plana in pismenega poročila pričenjam razpravo! Kdo želi bese- 
do? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Na glasovanje dajem plan raziskovalne dejavnosti za leto 1976. Kdor je 
za ta plan, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel plan raziskovalne dejavnosti za leto 
1976. 

Vračamo se na 11. točko dnevnega r e d a , to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi in dopolnitvi 9. člena zakona o samoupravni stanovanjski 
skupnosti. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložila v obravnavo Skupščina 
mesta Ljubljana, ki je za svojega predstavnika določila tovariša Bogdana Ja- 
vorja. Ah želi morda predstavnik predlagatelja ta predlog še ustno obrazlo- 
žiti? (Ne žeh.) 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Boris Mikoš, repubhški sekretar za 
urbanizem. 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli s sklicem za sejo zbora. Obravnavala 
sta ga Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo oko- 
lja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Odbor 
pa je predložil tudi dodatno poročilo. Ta poročila ste prejeli. Danes na klop pa 
smo vam predložili tudi mnenje Izvršnega sveta, ki predlaga, da se na današnji 
seji obravnava navedenega predloga za izdajo zakona odloži. Ah žehjo morda 
predstavniki Odbora, Komisije oziroma Izvršnega sveta k tem poročilom še 
kaj dodati? Tovariš Boris Mikoš, prosim! 

BorisMikoš: Tovarišice in tovariši! Naj pojasnim, zakaj je Izvršni svet 
predlagal, da se odloži razprava o tej iniciativi. Iz predloga in iz razprave, ki 
je že enkrat potekla v naših zborih, ste seznanjeni, da je ljubljanska samo- 
upravna stanovanjska skupnost edina v Sloveniji organizirana na način, ki ni 
določen z zakonom. Vendar pa ugotavljamo, da stanovanjska skupnost v Ljub- 
ljani zaradi tega nima posebnih težav pri svojem funkcioniranju, z izjemo, da 
skupščine ljubljanskih občin ne morejo potrditi statuta teh samoupravnih skup- 
nosti na območju mesta. 

Izvršni svet ima v svojem delovnem programu korekturo zakona o samo- 
upravni stanovanjski skupnosti in predvidevamo, da bomo Skupščini predložili 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skup- 
nosti v septembru oziroma oktobru letos. Da ne bi posebej v Skupščini obrav- 
navali tega vprašanja in da bi ga obravnavah skupno z ostalimi vprašanji 
in problemi, ki so se doslej nabrali v sicer sorazmerno kratki, komaj dveletni 
praksi samoupravnih stanovanjskih skupnosti, smo mislili, da bi bilo primerno, 
da odložimo razpravo o tem vprašanju, da se o tem izreče tudi Skupščina mesta 
Ljubljana in da začnemo politično in siceršnjo razpravo o teh in drugih vpra- 
šanjih v zvezi z delovanjem stanovanjskih skupnosti. 

K takemu predlogu nas je vodilo še prav posebej to, da bomo v kratkem 
predložili Skupščini z delovnim načrtom Skupščine predvideno analitsko poro- 
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čilo o delovanju samoupravnega sistema v stanovanjskem gospodarstvu ter o 
procesih in stanju v stanovanjskem gospodarstvu. To je relativno široko poro- 
čilo, ki bo že v prihodnjem tednu v razpravi v Izvršnem svetu in bo nato po- 
slano Skupščini v nadaljnjo razpravo s predlogi sklepov in stališč, ki naj bi jih 
sprejela Skupščina. 

Mislimo, da bo ob tem priložnost, da bomo razpravljali tudi o drugih pro- 
blemih, ki so v stanovanjskem gospodarstvu in v samoupravnem stanovanjskem 
gospodarstvu. Zato smo predlagali Skupščini, da bi odložili razpravo o tem 
vprašanju. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Mikoš! Vprašujem pred- 
stavnika predlagatelja tovariša Javorja, ali se s takim predlogom Izvršnega 
sveta strinja! (Se strinja.) Tb se pravi, da tudi predlagatelj soglaša s tem, da se 
obravnava odloži. 

Prehajamo na glasovanje! Kdor je za to, da se obravnava tega zakona od- 
loži, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog Izvršnega sveta in tudi pred- 
lagatelja, da se obravnava tega zakona odloži. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi višine vpisa obveznic federacije iz; sredstev rezerv. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Dragana Mozetiča, namestnika republi- 
škega sekretarja za finance. Zeli besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) 

Predlog odloka ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda 9. 2. 1976, obravna- 
vala pa sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predlo- 
žila pismeni poročili. Obe poročili ste prejeli. Danes na klop pa smo vam pred- 
ložili tudi pripombe tovariša Franca Korošca, delegata iz občine Kranj, ki pred- 
laga, da naj se obravnava predlog tega akta po prvem odstavku 301. člena 
poslovnika, torej tako, kakor se sprejemajo oziroma obravnavajo zakoni, ne pa 
po drugem odstavku 301. člena, ki določa obravnavo odlokov. 

Želita predstavnika Odbora in Komisije k pismenim poročilom še kaj do- 
dati? (Ne želita.) 

Tovariš Korošec, ali vztrajate pri svojem predlogu? (Delegat predlog umi- 
ka.) Tovariš Korošec se torej strinja s tem, da se odlok obravnava po drugem 
odstavku 301. člena. 

Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o določitvi višine vpisa obveznic 
federacije iz sredstev rezerv. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in re- 
publiko Italijo. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ. 

20» 
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Predstavnik Izvršnega sveta je dr. Mirko Zgur, podsekretar v Izvršnem 
svetu. Predstavnik naše delegacije v Zveznem zboru je tovariš Janez Kučan. 
Obrazložitev zakona smo poslušali ma skupnem zasedanju. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 2. 2. 1976. Obravnavali pa so ga: 
Komisija za mednarodne odnose, ki je predložila predlog odloka o soglasju, in 
Komisija za narodnosti ter Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložili pis- 
meni poročili. Poročili in predlog odloka ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Iz- 
vršnega sveta. 

Želijo predstavniki komisij poročila oziroma predlog odloka ustno obraz- 
ložiti? (Ne želijo.) 

Na podlagi predloga zakona, pismenih poročil in predloge odloka pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Razpravljal bo tovariš Giacuzzo Riccardo! 

Giacuzzo Riccardo (govori v italijanščini) : Tovarišica predsednica, 
tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da se v imenu delegacije kot pred- 
stavnik vključim v razpravo o tej točki dnevnega reda. 

Pripadniki italijanske narodnosti, ki žive na področju občin Piran, Izola in 
Koper, so se že med narodnoosvobodilno borbo skupaj s Slovenci in ostalimi 
jugoslovanskimi narodi in narodnostmi vključili v boj zoper fašistično zatiranje. 
Tako se je že med borbo ter v povojnem obdobju najzavednejši in najnapred- 
nejši del pripadnikov italijanske narodnosti točno politično opredelil za življenje 
v socialistični Jugoslaviji. Pripadniki italijanske narodnosti so dali tudi dragocen 
prispevek h končni zmagi nad nacifasizmom in se aktivno vključili v obnovo 
naše države ter izgradnjo demokratičnega samoupravnega socialističnega siste- 
ma. Trdno, odločeni, da bodo ustvarili nove gospodarske, družbene in samo- 
upravne odnose v novi Jugoslaviji, so v preteklosti z ramo ob rami z drugimi 
narodi in narodnostmi aktivno in odločno reagirali zoper vsakega, ki je izražal 
absurdne apetite in zahteve do našega, jugoslovanskega ozemlja. 

Pripadniki italijanske narodnosti so se vedno zavzemali za dokončno dolo- 
čitev meja med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Italijo, zato 
so z velikim zadovoljstvom pozdravili sklenitev sporazuma v Osimu glede do- 
končne meje ter predvideno sodelovanje med obema državama na gospodar,skem 
in drugih področjih. Predvsem so pozdravili obojestransko pripravljienost in od- 
ločnost glede zagotovitve pravic in vsestranskega razvoja obeh narodnostnih 
manjšin, italijanske v Jugoslaviji in slovenske v Italiji, Čeprav takšno vpra- 
šanje za nas ne predstavlja nič novega, in to popolnoma potrjujeta zvezna in 
republiška ustava skupaj z občinskimi statuti na Koprskem, nas poudarek na 
problemu narodnostnih manjšin razveseljuje, ker želimo čimprejšnjo rešitev 
odprtih vprašanj slovenske manjšine v Italiji, kakor tudi čim ustreznejše ures- 
ničevanje ustavnih in statutarnih določil za našo narodnostno skupino. Naša 
vroča želja je, da bi bil osimski sporazum čim prej ratificiran tudi v zvezni 
skupščini in v italijanskem parlamentu, da bi prišlo do čim tesnejše povezave 
in koristnega sodelovanja med obema državama, kar naj prispeva k utrditvi 
miru v Evropi in v svetu. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
K besedi se je javil tovariš Uršič, delegat iz Tolmina! 

Vlado Uršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na osnovi današnjega poročila, ki ga je podal predsednik Komisije za mednarod- 
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ne odnose tovariš Brajnik, mi dovolite, da rečem nekaj besed k temu, za nas 
pomembnemu dogodku. Menim, da moramo ugotoviti, da je dogodek, ki ga da- 
nes obravnavamo, posebnega zgodovinskega pomena, saj slovenski parlament na 
delegatski osnovi, na osnovi nove ustave odloča o meji in o drugih problemih 
glede odnosov med Italijo icn, Jugoslavijo. 

Še posebej pa bi rad podčrtal, da delegati iz našega predela, to se pravi 
Slovenci iz Slovenske Istre in iz Slovenskega Primorja v republiškem in v zvez- 
nem parlamentu sodelujemo kot polnopraven državotvorni subjekt pri tako 
pomembnem odločanju, kar nam je bilo v pretekli dobi onemogočeno' zaradi med- 
narodnega položaja. K temu velja dodati, da pomeni tale današnja razprava v 
bistvu uresničitev duha, ki je bil prisoten lansko leto na konferenci v Helsinkih. 

Prav gotovo pa je treba poudariti tudi to, da je »mogoče določene žgoče med- 
narodne ali meddržavne konflikte ali probleme reševati, če je za to dobra volja, 
še posebej pa, če je veliko politične treznosti in političnega realizma. 

Morda eni odveč poudariti, da s tem, ko obravnavamo problem odnosov med 
Italijo in Jugoslavijo, ureditev meje in reševanje nekaterih drugih problemov, 
odpravljamo drugi oziroma predzadnji žgoč problem, ki ga je pustila druga 
svetovna vojna. 

Vendar pa velja opozoriti na to, da bomo s tem, ko bomo s takšnim pravnim 
aktom uredili naše odnose z Italijo, onemogočili delovanje in intrigiranje revan- 
šističnih sil v Italiji proti Jugoslaviji. Morda ni odveč povedati, da se bo ezulom 
in za njimi stoječim silam preprečilo vmešavanje v inaše notranje zadeve, kar so 
izpričali s trditvami o začasnosti meje, zlasti dela od Medje vasi do Miljskega 
zaliva, pa tudi o neurejenih mejnih zadevah, ki izvirajo iz leta 1947, po mi- 
rovni pogodbi z Italijo. V mislih imam take sile, ki so bile združene oziroma so 
združene Okrog svobodnih istrskih in dalmatinskih občin in za katerimi gotovo 
stojijo mednarodne organizacije. 

Ne gre zanemariti tudi vprašanja, ki se nanaša na nostalgičnost vojaških 
operaterjev iz Italije, ki so in še vedno hlapijo po delu ozemlja Slovenskega 
Primorja, Istre in dalmatinskih otokov. 

In končno mislim, da bo to dostojen odgovor določenim krogom na Zahodu 
in Vzhodu, ki .so marsikdaj našli pretvezo za pritiske na Jugoslavijo, tudi zaradi 
do sedaj neurejenih vprašanj. Poudarjam, da ti dve listini, ki jih danes obrav- 
navamo v našem zboru, prav gotovo prinašata ljudem na obeh straneh meje 
drugačne pogoje življenja. 

Gre za to', da z enim dokumentom urejamo tako status Slovencev v Italiji 
kot status Italijanov pri nas v SR Sloveniji. Gre za kompleksno ureditev, vsaj 
kot je razvidno iz preambule vprašanj slovenske etnične Skupnosti v Italiji, ki 
se razteza od Miramara do Trbiža. Gtre za sproščen odnos ljudi Ob meji. Odpadle 
bodo še tiste zadeve, ki so bile včasih razlog za take ali drugačne prikrite oblike 
pritiskov. Gre pa seveda tudi za to> d:a se prepreči depopulacija v tem območju, 
na tej in na oni strani meje. Za nas velja še posebej poudariti, da nimamo in- 
teresov, da se območje na tem delu meje razseljuje, iz dveh razlogov ne, in 
sicer iz nacionalnega in tudi iz obrambnega, kajti mejo branijo lahko samo 
ljudje. 

Zaito menim, da je prav, da pristopimo k temu, zlasti ker se urejuje vpra- 
šanje industrijske kooperacije. Vemo, da so določeni razlogi do leta 1947 na- 
rekovali, da nismo veliko investirali na tem področju. Po mirovni pogodbi z 
Italijo se je to. sprostilo, vendar so bih še vedno zapleti, vse do leta 1954, dokler 
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ni bil podpisan londonski memorandum. Določene stvari so bile v tem območju 
zanemarjene. 

Gre torej za rešitev globalnega vprašanja Slovencev v Italiji, še posebej 
pa za pravico do uporabe slovenščine v voljenih organih. V mislih imam prepre- 
čitev uporabe materinščine v Občinskem svetu v Trstu, v Pokrajinskem svetu in 
v Deželnem svetu v Trstu. Prav tako vemo, da je italijanska oblast v zadnjem 
času preprečila nastavitev uradnega tolmača v občini Milje. 

Vendar bi delno pustil ob strani Trst in Gorico. 2elim opozoriti na nekatere 
stvari, ki so morda manj znane. Gre za tisti del Slovencev, ki žive v provinci 
Videm, to so tisti, ki naseljujejo področje Kanalske doline, Terske doline in 
Nadiških dolin. Gre za del slovenskega življa v Italiji, katerega status ni bil 
doslej z mednarodnimi pogodbami v ničemer urejen. Slovenci v provinci Gorica 
so imeli zagotovljene nekatere stvari z mirovno pogodbo, Slovenci v provinci 
Trst pa z londonskim sporazumom. V Sloveniji pa smo se sprijaznili z dejstvi, 
da so Slovenci v provinci Videm leta 1866 glasovali za Italijo. To je velika zgo- 
dovinska pomota, ker niso bili Slovenci (tisti, ki so glasovali. Glasovah so vsi 
tisti prebivalci, ki so bili pred letom 1866 v bivšem Lombardsko-Piemontskem 
kraljestvu. Ce bi po cenzusu vsi Slovenci v Benečiji glasovali proti priključitvi 
k Italiji, bi bili kljub temu preglasovani. Gre torej za nekatera objektivna zgo- 
dovinska dejstva, ki jih marsikdaj tudi mi ne razumemo. 

Prav na tem področju prehaja v zadnjem času, delno pod vplivom političnih 
sprememb v Italiji — z rahlim premikom v levo, ta slovenski človek od do- 
mačijske zavesti k nacionalni zavesti. Mislim, da nam je ta prehod znan. Ven- 
dar bi opozoril, da si Slovenci oblikujejo nacionalno in socialno zavest ne toliko 
doma, temveč v tujini, v Švici, v Franciji, v Belgiji ali pa če hočete, kar je 
paradoks, tudi v Italiji. Toda na tem, kjer so rojeni, temveč v industrijskem 
trikotniku Milano—Genova—Torino, to je tam, kamor so razseljeni. 

Moramo ugotoviti, da se krog teh zavestnih nadaljevalcev Trinkove politike 
širi in da je danes na tem področju, ki sem ga opisal, že 13,14 kulturno-prosvet- 
nih društev, ki nimajo samo funkcije osveščanja, ampak se ukvarjajo z vsemi 
problemi, kulturnimi, socialnimi ali siceršnjimi. Za Slovence se razglašajo1 tudi 
taki, ki so bili z raznimi pritiski porinjeni vstran. Predstavljamo si Slovenca, 
ki je pred leti dobil štipendijo, toda ne od organov šolskih oblasti, kamor nor- 
malno spadajo te zadeve, niti ne od ministrstva za delo, v katerega pristojnost 
spadajo nekatere šole, temveč v ministrstvu za notranje zadeve, v posebnem 
uradu za mejo. Kakšna je bila pravzaprav njegova usoda, kako se je izobraževal 
in končno tudi, kakšna je bila njegova osebna odločitev po končanem šolanju, 
kje naj se zaposli? Zato je bil odliv te inteligence v druge kraje Italije dokaj 
močan. 

Prejšnji videmski nadškof je razseljeval Slovence v Furlanijo, Furlane v 
Benečijo. In ker ni imel dovolj Furlanov, je nešteto praznih hiš. Vidimo torej, 
da v nekaterih političnih silah v Italiji ni politične volje, da bi se rešili tudi taki 
problemi, čeprav se sicer nekatere stvari spreminjajo. Naj povem nekaj stvari 
v ilustracijo. Gre za preprečevanje tečajev slovenskega jezika. Pred letom in pol 
so te prekinili v Št. Petru na Nadiži. Preprečili šo jih v Čedadu, preprečili so jih 
v Bardu v Terski dolini, v Teru. V zadnjem času ste gotovo brali v časopisju 
o primeru v Ukvah, to je v občini Naborjet blizu Trbiža v Kanalski dolini. 

Nekateri ostanki nacionalističnih sil v Italiji s perfidnimi metodami pre- 
prečujejo osveščanje na tem področju. Še posebej pa je opazno delovanje ne- 
katerih krogov, ki so danes na vladi, pa včasih kažejo tudi dobro voljo. Poglejte 
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primer Slovencev v provinci Videm. Tu delajo nekatere sile vzporednico s 
Heimatdienstom na Koroškem, češ da to niso Slovenci, ampak da je to del itali- 
janskega ljudstva, ki govori poseben jezik. Vsak, ki se opredeli, da je Slovenec, 
toda lojalen italijanski državljan, vedno pride na indeks v časopisu Friuli sera, 
ki ga ima praktično v zakupu minister za delo prejšnje in sedanje Morove vlade. 

Tu so še vedno problemi omejitev na področju šolstva in predšolskih zavo- 
dov. Gre za diskriminacijo, o kateri sem prej rekel. Želimo pa, da se prepreči 
depopulacija, ki je zelo pogost pojav. Kaj pomeni v sedanji demokratični Ita- 
liji v bistvu zelo različen odnos do ljudi, ki nimajo nobene druge zaščite razen 
tiste, na katero se lahko sklicujejo, ki pa je včasih tudi politične narave? To 
sta 3. in 6. člen italijanske ustave oziroma posebnega statuta Furlanije-Julijske 
krajine. 

Ustava in dokumenti, ki smo jih sprejeli pred dvema letoma, to se pravi 
ob 10. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije in 7. kongresu Zveze komunistov 
Slovenije, obvezujejo', da se kot matica z vso dolžno skrbjo posvetimo reševanju 
tudi teh problemov. Normalno je, in to je iz pogodbe razvidno, da je vsaka dr- 
žava dolžna skrbeti za nacionalno skupnost na svojem ozemlju, menim pa. 
glede na zadeve, ki so zelo zanemarjene, da moramo najti prostor in čas za 
strategijo in taktiko, da se slovenska skupnost pojavi tudi na tem ozemlju. To 
skrb pa moramo izraziti ne s folkloro in z ansambli. Gre za konkretne ukrepe, 
gre za tO, da se pospešuje mala obrt, da se pospešuje kmetijstvo in da se tam 
ustanavljajo tudi majhne tovarne. To skrb pa moramo izraziti na tak način, da 
ne bi pomenila vmešavanja v notranje zadeve Italije. Če tega ne bomo naredili, 
je ta del Slovencev obsojen na asimilacijo. Mislim, da smo kot socialistična druž- 
ba dolžni te stvari preprečevati'. 

Zato je v delegaciji iz naše občine, čeprav nas nekatere stvari emotivno 
motijo, prevladal politični realizem. Podpiramo ta sporazum, ki naj reši naštete 
probleme onstran in tostran meje v dobro Slovencem in vsemu nacionalnemu 
kulturnemu krogu. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Prosim! Razpravljal bo tovariš Janez 
Smole, delegat iz Radovljice! 

Janez Smole: Ko smo se delegati v radovljiški občini pripravljali na to 
sejb, smo z zadovoljstvom ugotovili, da občani z odobravanjem sprejemajo to 
pogodbo in ta sporazum, katerega danes obravnavamo. Opozoril bi še enkrat na 
to, da bo odslej potrebno pri uveljavljaju in spoštovanju narodnostnih manjšin 
in njihovih pravic vsekakor upoštevati tudi ta dva dokumenta. Zato pri obrav- 
navi teh dveh dokumentov na naši seji nismo mogli mimo dogodka v Ukvah, o ka- 
terem je govoril že prejšnji govornik in ki je še danes pravzaprav svež, saj se je 
dogodil pred dobrim tednom dni. Mislimo, da je ta dogodek živ dokaz, da so 
močne sile, ki bodo zavirale in preprečevale uresničevanje teh dveh dokumen- 
tov. Zato delegati radovljiške občine menimo, da moramo izkoristiti to priložnost, 
ko obravnavamo oba dokumenta, na to, da Zbor občin obsodi ravnanje v Ukvah, 
ko je bil prepovedan pouk slovenskega jezika kot grobo kršenje pravic nacional- 
nih manjšin, ker menimo, da je to tudi kršenje pogodbe, ki jo danes sprejemamo. 

Predsednica Mara Žlebnik : Hvala, tovariš Smole! K besedi se je javil 
tovariš Mario Abram iz Kopra! 
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Mario Abram: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati Skupščine občine Koper so prepričani, da sta ta dva dokumenta, ki ju 
obravnavamo, izraz uspeha politike aktivne koeksistence in predstavljata pozi- 
tiven zaključek dolgoletnih naporov za ureditev še odprtih vprašanj s sosed- 
njo državo, ki so pogosto v preteklosti služila kot povod za napetost, napade in 
ki so kalila razvoj dobrih sosedskih odnosov. 

Občani Kopra in obalnih občin niso nikoh dvomih o dokončnosti sedanjih 
meja. Vidijo pa v aktih, ki so bili podpisani v Osimu, da napredujejo tiste po- 
litične sile v sosednji državi, ki gojijo iskrena čustva za mir in prijateljstvo med 
narodi. Te sile danes lahko' vplivajo na vlade, česar v preteklosti ni bilo. Dokonč- 
no urejena vsa mejna vprašanja predstavljajo tisti temelj, ki bo omogočil na- 
daljnje globlje sodelovanje na območju ob meji. 

Hočemo, da je mir dokončen. Začasna meja je pomenila vedno motiv, kakor 
je rekel tovariš Uršič, da se je iskala boljša, dokončna meja. Ta meja, ki je re- 
zultat vojnih razmer, je tista, ki bo omogočila, da bomo še bolj razvili med- 
sebojne odnose. V tem okviru se odraža želja ljudskih množic na obeh straneh. 
To je bilo potrjeno že v skupnem boju proti nacifašizmu. Naj vas spomnim, da 
so se Italijani borili skupno z nami. V devetem korpusu in tudi celo v sedmem 
korpusu so bile močne enote delavcev iz Trsta, Gorice, ki so se skupno z nami 
borih za to, da bi pregnali fašizem in zato, da bi se potem dogovorili o neki zelo 
podobni, odprti meji. 

Ta duh itahjanske rezistence je še vedno navzoč. Na to moramo računati, ko 
izražamo nezadovoljstvo nad ostanki ostre diskriminacijske politike proti manj- 
šini. Tovariši, moram pa povedati, da je bila diskriminacija v preteklosti močnej- 
ša in za naše ljudi ponižujoča. Smo pa o tem malo govorih, malo vedeli in 
nihče od Italijanov se ni boril proti temu. Danes se veliko število naprednih 
Italijanov iz zelo širokega kroga demokratičnih sil postavlja po robu takšni dis- 
kriminaciji. Mislim, da je velik uspeh, da danes poznamo Benečijo, da vemo za 
ljudi in da vemo, da bo ta zemlja bolj slovenska jutri, kot je bila kdaj koli v 
preteklosti. 

Mislimo, da bo pogodba o gospodarskem sporazumevanju omogočila dol- 
goročno planiranje in dolgoročno opredeljevanje skupnih interesov, ne da bi 
kdo računal, kohko bo profitiral. 

Najbolj zadovoljni so pri tem pripadniki itahjanske manjšine pri nas, ki 
vidijo, da bo končno urejeno vprašanje, ki je bilo predmet špekulacije tudi pri 
njih. Res je naša manjšina z ustavo dobila vse pogoje za enakopravno sodelova- 
nje in vključevanje, res je, da so pripadniki itahjanske manjšine vključeni kot 
samo upravi j alci v vseh porah našega življenja, od tovarne do občine. Vendar 
je bilo v preteklosti tukaj polno namigovanj zaradi tega, ker so bile in se še 
pojavljajo težave. Težave izvirajo predvsem iz vprašanja, kako razviti dvojezič- 
nost, če v Kopru ogromna večina ljudi ne zna italijanščine. Potrebujemo mnogo 
prevajalcev. Vendar so pripadniki itahjanske manjšine nestrpni, ker ne uspemo 
v praksi urediti te stvari. 

Moram pa priznati, da nikoh ni bilo oporekano tem pravicam. Gre za prakso, 
dostikrat za nerodnost, fizično nesposobnost, da to uredimo boljše, kot je 
urejeno. 

Urejeno je tako, da bo položaj majšine pri nas in na Hrvatskem enak, 
kar je tudi v preteklosti dajalo povod za diskusije, ah je naš odnos pošten ali 
ne. Dejstvo je, da bodo odnosi med državama, potem ko smo rešili tako po- 
membno vprašanje, kakor je mejno, veliko boljši. Dejstvo je, da bodo Italijani pri 
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nas in Slovenci v Italiji deležni res tiste popolne zaščite in da se bodo lahko 
normalno razvili. 

Konkretna določila sporazuma o gospodarskem sodelovanju, ki zajemajo 
vsa področja skupnih interesov obmejnih področij, predstavljajo temelj bodo- 
čega dolgoročnega sodelovanja v korist gospodarstva in občanov teh predelov 
in tudi širšega zaledja. Za gospodarstvo naše občine je posebnega pomena 
predvidena industrijska prosta cona na Krasu, kjer naj se razvija plodno so- 
delovanje na proizvodnem in tudi drugih področjih, predvsem na prometnem. 
V tej coni in v sodelovanju z ostalimi pristanišči severnega Jadrana vidijo 
delavci Luke Koper ugodne pogoje za pridobivanje novih blagovnih tokov iz 
ožjega in širšega zaledja in iz dežel v razvoju. 

Za občino Koper in za ostale, občine na obali je izredno pomembno tudi 
določilo o restituciji arhivov in kulturnih dobrin, ki spadajo v ta naša središča. 

Nič manj ni pomembno vprašanje dokončne ureditve imovine odseljenih 
oseb. Sedanje stanje v veliki meri ovira hitrejšo obnovo starih mestnih jeder, 
v katerih so stare, zelo dotrajane stavbe. Ker ni bilo urejeno stanje glede last- 
nine, je bilo to marsikdaj ovira za prepotrebne posege. 

Ponovno izražam v imenu svojih delegatov podporo zakonu o ratifikaciji 
in po nalogu moje baze se zahvaljujem vsem v zvezi in republiki, ki so sodelo- 
vali pri uspešnem zaključku teh pogajanj. Posebno se zahvaljujemo tovarišu 
Titu, ki je neposredno večkrat posredoval in si prizadeval, da bi bilo to odprto 
vprašanje iz druge svetovne vojne enkrat za vedno zbrisano v korist miru. 

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi besedo? (Nihče.) Zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o 
ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in 
republiko Italijo. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (48 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka o soglasju soglasno sprejel. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o zboljšanju gospodarskega sodelovanja med Socia- 
listično federativno republiko Jugoslavijo in republiko Italijo. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je dr. Mirko Zgur. Obrazložitev 
smo poslušali na skupnem zasedanju. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 26. 1. 1976. Prav tako ste prejeli 
tudi pravilno prilogo št. 2 in dodatno prilogo št. 3, ki je bila pri prvotnem 
gradivu izpuščena. 

Predlog zakona so obravnavah: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Komisija za mednarodne odnose, Komisija za narodnosti in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so predložili pismena poročila. Komisija za mednarodne 
odnose pa je predložila predlog odloka o soglasju. Poročilo in predlog odloka o 
soglasju ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Na podlagi vseh gradiv in pismenih poročil ter predloga odloka pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Na glasovanje dajem 
predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o zbolj- 
šanju gospodarskega sodelovanja med Socialistično federativno republiko Jugo- 
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slavijo in Republiko Italijo. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 16. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o premijah za mleko in pitana teleta, 
junce in junice ter jagnjeta in o kompenzacijah za sveže meso. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je Ivo Marenk, republiški pod- 
sekretar v Republiškem sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Ali želite besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli s sklicem za sejo zbora. Prav tako ste prejeli 
informacijo o sodelovanju z republikami in pokrajinama v zvezi z obravnavo 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o premijah za mleko in 
pitana teleta, junce in junice ter jagnjeta in o kompenzacijah za sveže meso 
ter mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodaj no-pravna 
komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Ali želita besedo 
poročevalca? (Ne želita.) 

Na podlagi gradiv in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o premijah za mleko in pitana teleta, junce 
in junice ter jagnjeta in o kompenzacijah za sveže meso. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in mnenja, ki jih pred- 
lagajo delovna telesa v svojih poročilih. 

3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami 
Skupščine SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu o spremembah 
in dopolnitvah zakona o premijah za mleko in pitana teleta, junce in junice ter 
jagnjeta in o kompenzacijah za sveže meso. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! 
(47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? 

(Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep z večino glasov sprejel. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o sredstvih rezerv. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je Dragan Mozetič, namestnik 
republiškega sekretarja za finance. Ali želite besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli s sklicem za sejo zbora, prav tako ste prejeli 
mnenje Izvršnega sveta. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Zeli 
kdo razpravljati? (Nihče.) 
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Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona 

o dopolnitvi zakona o sredstvih rezerv. 
2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in mnenja, ki jih 

predlagajo delovna telesa zbora v svojih poročilih in Izvršni svet v svojem 
mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s pripombami in predlogi 
Skupščine SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu zakona o do- 
polnitvi zakona o sredstvih rezerv. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o kompenzaciji proizvajalcem umetnih 
gnojil v letih 1974 in 1975. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Ivo Marenk. Želite 
besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli s sklicem za sejo zbora, prav tako ste prejeli 
mnenje Izvršnega sveta. Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročili ste 
prejeli. 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Zeli 
kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor 
naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o kompenzaciji proizvajalcem umetnih 
gnojil v letih 1974 in 1975. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in mnenja, ki jih pred- 
lagajo delovna telesa" zbora v svojih poročilih. 

3. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami Skupščine SR 
Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o kompenzaciji proizvajalcem umetnih gnojil v letih 1974 in 
1975. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
premiji za sojo. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Marenk. 

Osnutek zakona ste prejeli s sklicem za sejo zbora. Prejeli ste tudi mnenje 
Izvršnega sveta. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Na podlagi osnutka zakona in pis- 
menih poročil pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 
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Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 

premiji za sojo. 
2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in mnenja, ki jih pred- 

lagajo delovna telesa zbora v svojih poročilih. 
3. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 

ščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami Skupščine SR Slovenije 
in v njenem imenu soglasje k predlogu zakona o premiji za sojo. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep z večino glasov sprejel. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na vprašanja delega- 
tov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima dele- 
gat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, 
ce vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na njiho- 
vo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanja lahko postavi delegat v 
zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora ali tudi 
predsedniku delovnih teles kakor tudi skupščini samoupravne interesne skup- 
nosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda smo vam poslali delegatski vprašanji Bojka Cer- 
taliča iz občine Maribor in skupine delegatov iz Občine Ljubljana-Siška. Na 
vprašanje delegata Bojka Certaliča iz občine Maribor bo odgovoril tovariš Peter 
Winkler, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraže- 
vanje. (Tovariš Winkler ni navzoč.) Na vprašanje skupine delegatov iz občine 
Ljubljana-Siška bo odgovoril Dragan Mozetič, namestnik republiškega sekre- 
tarja za finance! 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov s področja gospodarstva občine Ljubljana-Siška je v 
svojem delegatskem vprašanju obravnavala problem medrepubliške uskladitve 
obdavčenja skupnega dohodka občanov. Opozarja, da usklajevanje sicer poteka 
že od leta 1974, vendar še do danes ni prišlo do uskladitve. 

Odgovor: V teku so priprave za sklenitev dogovora republik in avtonomnih 
pokrajin o skupnih osnovah sistema davkov. V okviru tega dogovora naj bi se 
izoblikoval tudi koncept prihodnje sistemske ureditve davkov iz skupnega do- 
hodka občanov in tudi stališče, kaj naj bi bil predmet medrepubliškega dogo- 
varjanja. Menimo namreč, da so predmet dogovarjanja med republikami in 
pokrajinami s tega področja lahko le osnove sistema in splošna skupna politika. 
Z dogovorom pa naj se ne bi urejala tudi vprašanja kroga zavezancev, oprede- 
litve upravičencev do olajšav, višine neobdavčenega zneska dohodka, višine 
olajšav in druge podrobnosti davčnega sistema, ki jih urejajo republike in po- 
krajini v okviru svojih pristojnosti. 

Primernost tolikšnega poenotenja bi bila še zlasti vprašljiva glede na to, 
da s tem davkom republike oziroma pokrajine izvajajo svojo politiko na pod- 
ročju družine, ko je glede na različne prilike tudi utemeljeno različno obravna- 
vanje in upoštevanje družinskih članov. Vprašanje medrepubliške uskladitve je 
torej nujno povezati s politiko obdavčenja, zlasti z vidika odnosa do družine. 
Tako je na primer neobdavčeni znesek dohodka v Socialistični republiki Slo- 
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veniji v medrepubliški primerjavi med najnižjimi, znesek olajšave za družinske 
člane pa med najvišjimi. Ob taki ureditvi bo veljavni davčni instrumentarij v 
SR Sloveniji ugodneje deloval na zavezance s številnejšimi družinami, mnogo 
strožje pa na samske zavezance oziroma zavezance brez vzdrževanih družinskih 
članov. Kolikor so torej te razlike rezultat načrtne republiške in davčne politike, 
posebno še v odnosu do družine, to ni predmet medrepubliškega usklajevanja. 

Pri nadaljnjem delu pri medrepubliškem usklajevanju davčne politike si 
bomo prizadevali predvsem za uskladitev temeljnih izhodišč. Sklenitev dogovora 
je v letošnjem delovnem programu, zato glede na potek del upamo, da bo v tem 
letu to izvedeno1. Seveda pa ne moremo sprejeti v tej zvezi nikakršne obveznosti, 
glede na to, da je potek usklajevanja odvisen tudi od drugih republik. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Mozetič! Na delegatsko 
vprašanje Bojka Certaliča bo odgovoril tovariš Winkler! 

Peter Winkler: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati! 
Tovariš Boj ko Certalič, delegat vašega zbora, je postavil vprašanje v zvezi s 
štipendijsko politiko. Zanima ga predvsem odgovor na vprašanje, zakaj so bile 
nakazane štipendije z zamudo. Zeli mnenje Izvršnega sveta glede predloga, da 
se 0,5% bruto osebnih dohodkov deli na dva dela. Celotno vprašanje imate 
v materialu in ga ne bom bral. 

Odgovor: Skupščina Socialistične republike Slovenije je le eden izmed 
udeležencev družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske poli- 
tike. Dogovor je v njenem imenu podpisal Izvršni svet. Prečiščeno besedilo dogo- 
vora je zbor udeležencev objavil v Uradnem listu št. 23, leto 1975. Med temelj- 
nimi načeli, ki so jih podpisniki v tem dogovoru uveljavili na področja štipen- 
diranja, je tudi načelo solidarnosti. To načelo se odraža na dveh ravneh. Vsi de- 
lavci in delovni ljudje v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ter 
drugih organizacijah in skupnostih prispevajo enak delež 0,5 odstotka od sred- 
stev za osebne dohodke, bodisi iz dohodka ali iz sklada skupne porabe. Enotni 
kriteriji, ki veljajo za štipendiranje iz tako združenih sredstev, pomenijo tudi 
neposredno osnovo za usmerjanje porabe teh sredstev glede na število upravi- 
čencev, štipendistov posamezne občine. Z združenimi sredstvi v občinah gospo- 
dari skupna komisija udeležencev samoupravnega sporazuma o štipendiranju. Te 
skupne komisije so oblikovane po istih načelih kot zbori združenega dela občin- 
skih skupščin. Skupna komisija na ravni republike ima v skladu s samouprav- 
nim sporazumom v svoji pristojnosti le tri zadeve: vsako leto ugotovi višino 
življenjskih stroškov, ki je podlaga za štipendiranje iz združenih sredstev, dolo- 
či vrednost točke, ki je podlaga za kadrovsko štipendiranje, in tekoče prek 
SDK ugotavlja prelivanje združenih sredstev v skladu z določili sporazuma in z 
merili o načinu in pogojih združevanja sredstev ter za zagotavljanje solidarnost- 
nega prelivanja združenih sredstev. 

Udeleženci sporazuma ob vsakokratnem izplačilu osebnih dohodkov izločajo 
sredstva za štipendiranje po stopnji 0,5 na zbirne račune SDK v občinah. Razde- 
litev na sredstva za porabo v občini in za solidarnost opravi SDK po razdelilni- 
ku, ki ga na podlagi podatkov skupnih komisij podpisnikov pripravi strokovna 
služba skupne komisije v republiki. 

Ce pa so zbrana sredstva manjša od ugotovljenih skupnih potreb, prejmejo 
sredstva najprej skupne komisije podpisnikov v občinah za lastne potrebe, pre- 
sežek pa se odvaja za solidarnost tako, da skupne komisije v občinah, ki preje- 
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majo solidarnostna sredstva, ta dobivajo postopoma, tako kot se Zbirajo. Zato 
se solidarnostna sredstva v teh primerih oblikujejo z določeno zakasnitvijo. V 
letu 1975 so podpisniki samoupravnega sporazuma združili 203 544 589 dinarjev, 
od česar so za solidarnost prispevali 68 783 864 din. 

Skupna komisija podpisnikov samoupravnega sporazuma o štipendiranju 
ugotavlja, da prihaja do zakasnitve izplačil tako v občinah, ki sredstva prispe- 
vajo za solidarnost, kot v občinah, kjer ta sredstva prejemajo, in sicer zaradi 
časovnega presledka med združevanjem sredstev, ki se opravlja po izplačilu 
osebnih dohodkov za nazaj, in izplačili štipendij, ki se izplačujejo za naprej. 
Da bi uskladila obveznosti s sredstvi, je skupna podkomsiija 29. januarja 1976 
sprejela sklep, da se tudi štipendije iz združenih sredstev izplačujejo mesečno 
za nazaj. Prehod bodo izvedle komisije podpisnikov v skladu s svojimi mož- 
nostmi. 

Skupna komisija podpisnikov v republiki pripravlja še druge izpopolnitve, 
s katerimi bo pospešila poslovanje in reševanje iz prehodnih težav v občinah, 
kjer prihaja do zaostajanja pri izplačevanju štipendij, zlasti še tistih, ki izhajajo 
iz občasne nelikvidnosti posameznih podpisnikov. Spodbudila bo tudi hitrejše 
prehajanje štipendistov od štipendiranja iz združenih sredstev v neposreden 
odnos z organizacijami združenega dela, kar bo poleg usmerjanja mladih v 
skladu s potrebami združenega dela tudi zmanjšalo pritisk na združena sred- 
stva v občini. 

Sedanja merila, ki so jih sprejeli podpisniki samoupravnega sporazuma o 
načinu zagotavljanja solidarnosti, temeljijo na izhodiščih, da je potrebno in 
upravičeno združevanje sredstev za štipendiranje po enotni stopnji za vso 
Slovenijo ter izenačevanje pogojev šolanja za učence in študente iz vseh social- 
nih sredin in vseh območij Slovenije. Taka izhodišča so rezultat dejstev, da mora 
štipendijska politika odražati dolgoročne družbene usmeritve ter da materialni 
položaj bistveno vpliva na odločitve'mladih za izobraževanja, skupaj z drugimi 
socialnimi vplivi gospodarsko manj razvitega okolja. 

Organi udeležencev so že obravnavah predlog, da bi se stopnja 0,5 % de- 
lila naprej na del za potrebe podpisnikov v občinah in na del za solidarnost, 
vendar ga niso sprejeli, z utemeljitvijo, da bi tak ukrep onemogočil zagotavlja- 
nje štipendij za vse učence in študente- 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije glede na tako stanje meni, da je po- 
trebno podpirati prizadevanje podpisnikov samoupravnega sporazuma o štipen- 
diranju, da z neposrednim dogovarjanjem in odločitvami v združenem delu ure- 
jajo vsa vprašanja, ki se pojavljajo ob uresničevanju družbenega dogovora o 
štipendiranju kot pomembnega instrumenta družbene kadrovske politike. Ures- 
ničevanje solidarnosti je bistven in nepogrešljiv del te politike, zato je v danih 
razmerah ni mogoče zmanjševati. 

Vsekakor pa bo Izvršni svet Skupščine kot eden izmed udeležencev družbe- 
nega dogovora podpiral vse tiste ukrepe v štipendijski politiki in štipendijskem 
sistemu, ki bodo usmerjali mladino v skladu s kadrovskimi potrebami združe- 
nega dela in jo bolj neposredno navezovali na temeljne organizacije združe- 
nega dela. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Ah želi kdo postaviti novo delegatsko 
vprašanje? Prosim! Delegatsko vprašanje bo postavil tovariš Pišlar iz občine 
Idrija! 
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Ignac Pišlar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Sem delegat iz Skupščine občine Idrija. Glede na pošasten ledolom v gozdovih v 
območju občine Idrija, ki je lani novembra podrl prek 170 000 m8 lahko po- 
kvarljivega lesa bukve, vprašujem, ali lahko pričakujemo pomoč iz sklada 
za elementarne katastrofe SR Slovenije? 

Predsednica Mara Zlebnik : Ker še vedno nimamo obvestila, kako je 
z obravnavo posameznih zakonov v Zboru združenega dela, odrejam odmor! 

(Seja je bila prekinjena ob 15.15 in se je nadaljevala ob 15.45.) 

Predsednica Mara Zlebnik : Tovariši delegati! Nadaljujemo sejo. Spo- 
ročam vam, da 6. točke dnevnega reda, to je predloga zakona o določitvi stopenj 
odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela za leto 1976, nismo sprejeli v enakem besedilu. Ta zakon 
je bil v našem zboru sprejet s predlaganimi amandmaji. V Zboru združenega 
dela pa je bil ta zakon vrnjen v fazo osnutka. Ker pa smo v decembru z zako- 
nom podaljšali roke za določitev stopenj davkov do 28. 2. in ker v tem mesecu 
tega zakona ne moremo več sprejeti, če je vrnjen v Zboru združenega dela v 
fazo osnutka, je bilo nujno, da se je Izvršni svet takoj sestal in glede na to 
situacijo predlaga zborom, da se roki za določitev stopenj podaljšajo. Tako pred- 
laga po hitrem postopku zakon o spremembi zakona o podaljšanju rokov za 
določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976. Rok naj se podaljša od prej 
veljavnega roka 28. februar na 15. april 1976. Zakon ste dobili sedaj na klop. 

Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, če želi ta predlog zakona, ki je 
sicer enostaven in je posledica te situacije, še obrazložiti! Prosim! 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ze tovarišica predsednica je povedala vzroke zakaj Izvršni svet predlaga 
zakon o spremembi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 
davkov za leto 1976. Predlagamo, da se v prvem členu zakona o podaljšanju ro- 
kov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976 (Uradni list SRS, št. 
29/75) besedilo »do 28. februarja 1976« nadomesti z besedilom »do 15. aprila 
1976«. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. 

V zakonu o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za 
leto 1976 je predvideno, da mora biti stopnja davkov za leto 1976, med katerimi 
je tudi davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, določena do 28. 
februarja 1976. Glede na sklep Zbora združenega dela na seji dne 25. 2. 1976, 
da se predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za repu- 
bliški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1976 sprej- 
me kot osnutek zakona, predlagamo, da se predvideni rok za določitev stopenj 
davkov za leto 1976 podaljšala od 28. februarja na 15. april 1976. S tem bo pred- 
lagatelju omogočeno, da bo v skladu z današnjim sklepom Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije lahko predložil predlog zakona Skupščini SR Slovenije 
na eni od naslednjih sej zborov. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Najprej moramo odločiti o pred- 
logu Izvršnega sveta, da ta zakon, ki ga nam je danes predložil na klop, obrav- 
navamo po hitrem postopku v smislu ustreznih določil poslovnika. 
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O tem predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, dajem predlog Izvršnega sveta, da ta za- 
kon o podaljšanju rokov obravnavamo po hitrem postopku, na glasovanje! 
Kdor je za to, naj glasuje! (41 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta, da zakon obravnavamo po 
hitrem postopku, z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na obravnavo zakona. Zeli kdo o predlogu zakona razpravljati? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje! Kdor je za predlog zakona o spremembi zakona o podaljšanju ro- 
kov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976, naj prosim glasuje! (43 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. V ostalih točkah dnev- 
nega reda smo z Zborom združenega dela usklađeni. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Vsem delegatom se zahvaljujem 
za udeležbo in sodelovanje v razpravi in zaključujem 26. sejo Zbora občin 
Socialistične republike Slovenije. 

Prosim pa delegate, da gredo sedaj v veliko dvorano, v I. nadstropju, kjer 
bo prva seja Zbora kluba delegatov Skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila končana ob 15.55.) 



27. seja 

(10. marca 1976) 

Predsedovala: Mara Z 1 e b n i k , 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.25. 

Predsednica Mara Žlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 27. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala na 
podlagi prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 27. 2. 1976 sem vas obvestila, da bom' dnevni red današnje 
seje razširila s predlogom zakona o prispevku določenih porabnikov električne 
energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo. 

Na pobudo delovnih teles pristojnih zborov je Predsedstvo Skupščine SR 
Slovenije obravnavalo v smislu drugega odstavka 140. člena poslovnika predlog 
za izdajo zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem za- 
varovanju. Glede na ugotovitev, da predlog za izdajo zakona ne vsebuje vseh 
elementov, ki jih zahteva 260. člen poslovnika, zlasti pa ker manjkajo podatki o 
finančnih posledicah, ki jih bo zakon imel, ker ni znano število občanov, ki bi 
pridobili pravico po spremenjenem zakonu, je Predsedstvo sklenilo predlagati 
zboroma, da to točko dnevnega reda odložita in jo obravnavata na eni od kas- 
nejših sej, ko bodo republiški upravni organi zbrali manjkajoče podatke. Glede 
na ta predlog umikam z dnevnega reda omenjeni predlog za izdajo zakona. 
Obravnavah ga bomo na eni od prihodnjih sej. 

Tako predlagam za današnjo sejo Zbora naslednji dnevni red: 
1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter 

poročilo te komisije, 
2. odobritev zapisnika 26. seje zbora, 
3. delo in organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti na področju 

energetike, problematika izgradnje elektroenergetskih objektov in stanje v 
premogovništvu v SR Sloveniji ter energetska bilanca SR Slovenije za leto 1976, 
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4. predlog zakona o prispevku določenih porabnikov električne energije za 
pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, 

5. predlog zakona o investicijski dokumentaciji, 
6. predlog zakona o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence in 

študente za leto 1976, 
7. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razla- 

stitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe, z osnutkom zakona, 
8. predlog za izdajo zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pra- 

vic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, z osnutkom zakona, 
9. predlog za izdajo zakona o prometu z nepremičninami, z osnutkom 

zakona, 
10. predlog za izdajo zakona o pravicah na delih stavb, z osnutkom zakona, 
11. predlog za izdajo zakona o skupnostih za ceste, 
12. predlog zakona o določitvi zavarovanega območja za reso Sočo s pritoki, 
13. predlog odloka o načrtu dopolnitev statističnih raziskovanj iz pro- 

grama statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo, in o načrtu sta- 
tističnih raziskovanj, ki imajo pomen za SR Slovenijo v letu 1976, 

14. predlog odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni 
hranilnici v letu 1976, 

15. predlog odloka o posojilu iz Rezervnega sklada SR Slovenije Skupščini 
občine Ilirska Bistrica, Skupščini občine Slovenska Bistrica in Skupščini ob- 
čine Idrija, ki so jih v letu 1975 prizadele elementarne nesreče, 

16. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa prve 
faze graditve in adaptacije zaklonišč za zaščito zveznih organov v času od leta 
1976 do leta 1980, 

17. volitve in imenovanja, 
18. vprašanja delegatov. 
Zeli kdo o predlaganem dnevnem redu razpravljati oziroma ima kdo kakšen 

dopolnilni ali spreminjevalni predlog? 
K besedi se javlja tovariš Darko Markočič! 

Darko Markočič : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! 

Odloženi predlog za izdajo zakona je v zvezi z nekdanjimi kmečkimi de- 
lovnimi zadrugami. Tega zakona ne bi mogel v celoti podpreti, glede na to, 
da manjka potrebna dokumentacija, tako glede financ kot tudi glede prizade- 
tega števila ljudi. Predlagam, da Republiški sekretariat za delo manjkajoče po- 
datke preskrbi najkasneje do konca junija in s tem omogoči reševanje tega 
perečega vprašanja med našimi delovnimi ljudmi. 

Menim, da je ta zadeva nujna, zato prosim, da to z vso resnostjo store 
ljudje, ki so dolžni preskrbeti potrebne podatke do določenega roka. S tem bi 
že v začetku 1977. leta lahko rešili to vprašanje za peščico nekdanjih članov 
kmečkih delovnih zadrug v območju SR Slovenije. Število prizadetih ljudi je 
zelo majhno. Naj navedem, da jih je v Cezsoči na Tolminskem od 60 družin, ki 
so bile v obdelovalni zadrugi, le 13, ki jim ni uspelo uveljaviti te delovne dobe. 
Nadalje je ob reki Idrijci bilo 43 članov zadrug, od katerih nimajo priznane de- 
lovne dobe le 4. Obdelovalna zadruga Medana je na popolnoma kmetijskem 
področju, kjer je le malo ljudi zaposlenih. Od 85 družin oziroma 221 delovnih 
ljudi jih je celo 116, ki nimajo priznane delovne dobe, med njimi pa so tudi 
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borci, ki nimajo priznavalnine in varstvenega dodatka. Ker ne gre za veliko šte- 
vilo ljudi, menim, da to ne bo za našo družbo preveliko breme. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Markočič! Tovariš Bricelj, 
ali imate kakšno pripombo k predlogu tovariša Markočiča? Prosim. Besedo ima 
tovariš Franc Bricelj, predstavnik Republiškega sekretariata za delo! 

Franc Bricelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delega- 
ti! K temu, kar je tovariš Markočič povedal, bi pojasnil le to, da prav danes 
sklicujemo za prihodnji teden razgovor prizadetih dejavnikov, ki jih je okoli de- 
set. Na tem sestanku se bomo pogovorih predvsem o tem, kako dobiti potrebne 
podatke, da bi jih lahko finančno konkretizirali. Seveda pa prosim, da določite 
realen rok. 

Tovarišica Mara Zlebnik: Hvala! Menim, da to pomeni, da je predlog 
tovariša Markočiča sprejet. Predsedstvo Skupščine pa bo skupno z Izvršnim 
svetom sproti ugotavljalo, kako se ta naloga izvaja. Želi o dnevnem redu še 
kdo razpravljati? (Ne.) Kdor je prosim za predlagani dnevni red, naj glasuje! 
(43 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora sprejet. 
Tako dopolnjen dnevni red smo vam danes tudi pismeno dah na kjop. 
Na današnjo sejo so bih poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, Re- 
publiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin, člani delegacije 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, Samoupravna in- 
teresna skupnost elektrogospodarstva Slovenije, Republiška skupnost za ceste 
SR Slovenije ter tovariš Darko Markočič, delegat iz občine Nova Gorica. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da sem se s predsednikom Zbora združenega dela na predlog Izvršnega 
sveta dogovorila, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela 
poslušali ekspoze Draga Petroviča, člana Izvršnega sveta in predsednika Re- 
republiškega komiteja za energetiko, in sicer k 3. točki dnevnega reda, to je k 
delu in organiziranosti samoupravnih interesnih skupnosti na področju energe- 
tike, problematiki izgradnje elektroenergetskih objektov in stanju v premogov- 
ništvu v SR Sloveniji ter energetski bilanci SR Slovenije za leto 1976. Skupno 
zasedanje zborov bo vodil tovariš Štefan Nemec, predsednik Zbora združenega 
dela. 

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

Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Dovolite, da kar sama 
predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
izvolimo po' abecednem redu občin naslednje delegate: Marijo Kužnik, delegatko 
občine Trbovlje, za predsednika, ter Marka' Borštnarja, delegata občine Trebnje 
in Milana Ogrisa, delegata občine Tržič, za člana.. Zeli o tem predlogu kdo 
razpravljati? (Ne.) Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (43 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

21* 
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Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 27. sejo Zbora občin izvoljeni: Marija 
Kužnik za predsednika ter Marko Borštnar in Milan Ogris za člana. Prosim 
Komisijo, da bi se takoj sestala in ugotovila navzočnost delegatov na seji 
ter verificirala pooblastila. Ostale delegate prosim, da ostanejo na svojih mestih, 
ker bo Komisija takoj opravila svoje delo. 

Prosim delegate, ki morebiti želijo razpravljati v italijanščini ali madžar- 
ščini, da to čimprej sporočijo sekretarju zbora, da bi lahko pravočasno zagotovili 
ustreznega tolmača. Zeli kdo razpravljati v italijanščini ali madžarščini? (Ne.) 

Nadaljujemo sejo. Prosim predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja, da da poročilo. Prosim! 

Marija Kužnik: Poročilo o pregledu pooblastil za 27. sejo Zbora ob- 
čin, ki je blia sklicana za 10. marec 1976 ob 9. uri v mali dvorani v poslopju 
Skupščine SRS. 

Zbor občin SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih pooblastil in 
seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati 
iz vseh občin SR Slovenije, razen delegatov občin Črnomelj, Gornja Radgona, 
Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Litija, Metlika, Mozirje, Novo mesto, Ormož, 
Piran, Sežana, Slovenj Gradec, Šmarje pri Jelšah in Obalne skupnosti. Od teh 
je odsotnost opravičil delegat občine Črnomelj. Navzoč je tudi delegat mesta 
Ljubljana. 

Pri pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili, neoporečna, zato predlagam, da zbor poročilo sprejme 
in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 27. sejo. Komisija tudi 
ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno razpravlja in sklepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovarišica Kužnikova! Pre- 
hajamo na razpravo o poročilu, ki ste ga ravnokar slišali. Želi kdo besedo? 
Očitno ne. 

Prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno 
pooblastilo sporno. Kdor je za to, da se sprejme poročilo, naj prosim glasuje! 
(46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila 
delegatov za 27. sejo Zbora občin. 

Ker naš zbor nima podpredsednika, mi dovolite, da v smislu tretjega od- 
stavka 102. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije predlagam, da izvolimo 
tovariša Milana Ogrisa, delegata iz občine Tržič, da bi pomagal pri vodenju 
seje. Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je delegat Milan Ogris soglasno izvoljen za pomoč pri vo- 
denju seje in ga prosim, da zavzame mesto v predsedstvu zbora. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
26. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli z dopisom z dne 4. 3. 1976. Ima kdo k zapisniku 
26. seje kakšno pripombo ah popravek? (Ne.) Dajem odobritev zapisnika na 
glasovanje. Kdor je za to, da se odobri zapisnik 26. seje Zbora občin, naj prosim 
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glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel zapisnik 26. seje zbora. 
Sedaj prosim delegate, da gredo v veliko dvorano, kjer bomo poslušali z 

Zborom združenega dela uvodno obrazložitev k 3. točki dnevnega reda. Takoj 
po obrazložitvi nadaljujemo sejo v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.45 in se je nadaljevala ob 10.35.) 

Predsednica Mara Žlebnik: Nadaljujemo sejo zbora. Preden preidemo 
na 3. točko dnevnega reda, bi vas želela obvestiti, da je medtem prišlo še nekaj 
delegatov: delegat iz občine Slovenj Gradec, delegat Obalne skupnosti Koper, 
delegat občine Piran, delegat občine Novo mesto, delegat občine Mozirje, delegat 
občine Litija in delegat občine Izola. Komisija za verifikacijo pooblastil je 
pooblastila pregledala in ugotovila, da so neoporečna. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, ki je delo in organiziranost 
samoupravnih interesnih skupnosti na področju energetike, problematika iz- 
gradnje elektroenergetskih objektov in stanje v premogovništvu SR Slovenije 
ter energetska bilanca SR Slovenije za leto 1976. 

V zvezi s to točko dnevnega reda je Izvršni svet kot predlagatelj predložil 
naslednja gradiva: informacijo o delovanju in organiziranosti samoupravnih 
interesnih skupnosti s področja energetike v SR Sloveniji, informacijo o stanju 
in odprtih vprašanjih pri izgradnji energetskih objektov v SR Sloveniji ter 
predlog energetske bilance SR Slovenije za leto 1976. 

Za svoja predstavnika je predlagatelj določil Draga Petroviča, člana Iz- 
vršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za energetiko, in Milana 
Struca, republiškega podsekretarja v Republiškem komiteju za energetiko. Seje 
se udeležujejo tudi predstavniki iz Interesne skupnosti elektrogospodarstva. 

Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda smo poslušali na skupnem 
zasedanju. Informaciji sta bih objavljeni v Poročevalcu št. 3, predlog energetske 
bilance pa ste dobili z dopisom z dne 20. 2. 1976. Danes na klop ste prejeli tudi 
ugotovitve in stališča Izvršnega sveta k predlogu energetske bilance. 

Gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
predložil pismeno poročilo, ki ste ga prejeli. Zeli predstavnik Odbora za druž- 
benoekonomske odnose poročilo še ustno dopolniti? Hvala lepa. 

Na podlagi vseh gradiv in pismenega poročila pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Besedo ima tovariš Stanko Juršič, predsednik Odbora za finance! 

Stanko Juršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati. Dotaknil bi se predvsem 15. točke stališč Izvršnega sveta, kjer je govora 
o tem, da je potrebno zagotoviti sredstva za raziskave za zemeljski plin in 
nafto v SR Sloveniji. Gre za območje v okolici Lendave oziroma bolj točno re- 
čeno za Pomursko in Podravsko dolino, kot se to strokovno imenuje. Menim, 
da bi k tej točki morah dodati, da je potrebno zagotoviti sredstva tudi za eks- 
ploatacijo in obdelavo že znanih plinskih nahajališč v Lendavi. Zakaj? Ko so bila 
pred več kot 10 leti raziskovalna vrtanja, predvsem za nafto, ni bila takratna 
tehnika dorasla temu, da bi lahko izkoriščali vse tisto, kar je bilo takrat od- 
krito. Predvsem se je takrat raziskovalno vrtanje usmerilo na pridobivanje 
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nafte, manj pozornosti pa je bilo posvečene v tistem času plinskim nahajališčem. 
Ce sedaj analiziramo preteklost, vidimo, da je pri raziskavah za nafto velika 
večina vrtin vsebovala tudi zemeljski plin. Vendar se je takrat šlo mimo tega, 
ker pač poraba zemeljskega plina pred 15 in več leti v Sloveniji ni imela še 
takšnega mesta, kot ga dobiva sedaj, predvsem z gradnjo slovenskega plin- 
skega omrežja. 

Ce se sedaj ustavimo pri nalogah Samoupravne interesne skupnosti za 
nafto in plin, lahko ugotovimo, da je v tej fazi v glavnem govor o uvoženi 
energiji, to je nafti in zemeljskem plinu iz uvoza. Najnovejša študija, ki smo jo 
izdelali prejšnji mesec glede tega, kaj je pričakovati še v Lendavi in v bližnji 
okolici, daje rezultate, ki so vredni pozornosti slovenskega energetskega gospo- 
darstva. Kazalci, ki so tam navedeni, kažejo, da bi lendavsko območje in tudi 
širša okolica lahko iz že znanih nahajališč zemeljskega plina bistveno prispe- 
vala k reševanju energetske bilance, ko bo zgrajen slovenski plinovod, in sicer 
vsaj primarno omrežje in del sekundarnega. 

Ne bi govoril o številkah v tej študiji, kajti geološke rezerve so eno, 
drugo pa so rezerve, katere lahko z določeno tehniko pridobimo iz zemlje. 
Ko je bil odkrit plin v Lendavi, takratna tehnika ni dovoljevala, da bi se 
ta plin lahko izkoriščal. Danes je tehnika takšna, da lahko rečemo, da z manj- 
šimi vlaganji lahko pridemo do večjih rezultatov, sočasno pa lahko zagoto- 
vimo zemeljski plin kot surovino za petrokemično industrijo v Lendavi, vzpo- 
redno s primarnim bencinom. S tem bo lahko ta industrija pokrivala konice 
potreb v slovenskem gospodarstvu po plinu, nadalje pa bi z novejšo energetsko 
tehniko oziroma tehnologijo lahko zagotovili tudi metanol. Da bi poudaril, 
kako zelo bistven element je metanol, naj povem, da se v svetu že delajo 
študije o tem, v kakšni obliki naj se akumulira zemeljski plin, ali v obliki 
tekočega zemeljskega plina ali pa v obliki metanola. Studije kažejo, da se bo 
metanol za več kot 100'% uporabljal za energetske namene kot za kemično pre- 
delavo že 1980. leta. Po drugi strani pa se že delajo študije o maksimalnih obre- 
menitvah nuklearnih elektrarn, kajti le takrat te najbolj ekonomično obratu- 
jejo. Iz teh študij se vidi, da je ena izmed najbolj uporabnih metod proizvodnja 
metanola prek vodika in ogljikovega dioksida, pri čemer se nuklearna energija 
akumulira v rezervoarjih. 

Tako menim, da bi v okviru Samoupravne interesne skupnosti za nafto in 
plin morali posvetiti največjo pozornost temu, kar že imamo v Sloveniji, ko 
programiramo in gradimo slovensko plinsko omrežje. To pomeni, da bi v Len- 
davi morali finančno podpreti, da se omenjene raziskave nadaljujejo in da se 
že znani plin začne izkoriščati, in sicer z obdelavo slojev s flaktoriranjem, saj 
je danes tehnika že na višku in v svetu pridobivajo zemeljski plin iz dosti 
slabših nahajališč, kot so v Lendavi znani miocenski sloji. Ne vemo pa, kaj je v 
globini 3500 m do 5000 m in naprej, to je v slojih mezozoika, kjer se lahko 
nahajajo velike količine nafte in zemeljskega plina, vendar se lahko odkrije 
tudi samo voda. Vsekakor te sloje dejansko premalo poznamo. 

Zato menim, da bi se v okviru nalog v Interesni skupnosti za nafto in plin 
morala postaviti kot prioritetna naloga, da se pospeši raziskava in izkoriščanje 
plina. Poudarjam pa, da so znaki, da je navzoča tudi nafta. Sicer pa, če uspemo 
dobiti večje količine zemeljskega plina na lendavskem in tudi v ptujskem 
območju, potem bomo lahko zadovoljni, kajti s tem bomo zagotovili Sloveniji 
kakovostno energijo. 
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Predsednica Mara Žleb ni k: Hvala, tovariš Juršič! Naprej, prosim? 
Razpravljal bo tovariš Dušan Jug, delegat iz Tolmina! 

Dušan Jug: Dotaknil bi se organiziranosti Samoupravne interesne 
skupnosti elektrogospodarstva, problematike pokrivanja izgub in prehoda na 
samoupravno sporazumevanje o zagotavljanju sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo v elektrogospodarstvu. 

Menim, da je točna ugotovitev, da interesne skupnosti, tako področne kot 
tudi republiška interesna skupnost za elektrogospodarstvo, še niso zaživele. 
Ugotovimo lahko tudi, da delegatska baza oziroma delegati teh delegacij niso 
fleksibilni, temveč da so delegati stalni, tako v področnih kot tudi v repu- 
bliški interesni skupnosti. Iz tega izhaja tudi ravnanje teh delegatov, to je, da 
nastopajo po starem odborniškem načelu, ker dejansko nimajo naslonitve na 
bazo in konkretno problematiko, s čimer bi združeno delo izreklo svoj interes 
pri obravnavi določenega vprašanja. Menim, da se to kaže tudi v tem, da so 
delegati v Skupščini Interesne skupnosti glasovali za pokrivanje primanjkljaja 
v elektrogospodarstvu, kasneje pa isti delegati v svojih delovnih organizacijah 
niso zagotovili, da bi se sporazum sprejel. To se pravi, da se kaže odstop dele- 
gatske baze, kar bo potrebno čimprej urediti. 

Naslednje vprašanje se nanaša na strokovno službo in upravljanje v interes- 
ni skupnosti. Doslej je bilo po zakonu zadolženo elektrogospodarstvo za preskrbo 
z električno energijo. Menim, da bi službe, ki so v elektrogospodarstvu, morale 
to funkcijo opravljati še naprej, če pa je ne opravljajo, je potrebno pogledati, 
kako je to kadrovsko zagotovljeno. Menim, da tudi prilagajanje elektro gospo- 
darstva kot panoge posebnega družbenega pomena ustavnim določilom še ni 
popolnoma izpeljano. 

Nosilec te aktivnosti so vsekakor kadri v določenih panogah. Ce pogledamo 
združevanje sredstev in dela v elektrogospodarstvu, na primer v distribuciji, 
bomo videli, da tozdi ne razpolagajo s 100'% sredstvi amortizacije, da tu ni 
združevanja sredstev niti dela, temveč vsak tozd razpolaga samo s svojimi sred- 
stvi, da nimajo skupnih načrtov, skupnih vlaganj, medsebojnih dogovorov. Tako 
je na področju distribucije, ker ostanejo sredstva v celoti njim. Drugače pa je pri 
proizvodnji in prenosu, ker jim dejansko ostane samo 20 % sredstev za tekoče 
vzdrževanje. 

Določeno aktivnost so pokazale področne interesne skupnosti pri anga- 
žiranju za pokrivanje izgube, vendar menim, da se elektrogospodarstvo, distri- 
bucija in ostali dejavniki niso dovolj potrudili, da bi aktivno delovali med 
združenim delom na terenu. Naj navedem primer: v Tolminu smo zahtevali 
od tozda distribucije, da da obrazložitev, ki bi jo kasneje poslali vsem te- 
meljnim organizacijam združenega dela. Ugotovitev je bila naslednja: Stvar 
pokrivanja izgube je republiška zadeva, se pravi republiško vprašanje in ni 
stvar, ki bi jo morah oni voditi. V osebnih dohodkih pa so na lestvici prvi 
v občini. 

Menim, da je čas, da se začnejo drugače obravnavati. Menim, da pri sle- 
herni odprti kadrovski politiki ni v nobeni panogi kadrovskega primanjkljaja. 
Prepričan sem, da niso samo osebni dohodki tisti, ki pogojujejo vztrajanje na 
nekem delovnem mestu, temveč tudi odnosi v delovni skupnosti. Prepričan sem, 
da je mlad človek angažiran, da želi pokazati svoje znanje in svojo angaži- 
ranost. Zato menim, da je vzrok za pomanjkanje kadrov v elektrogospodarstvu 
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drugje, ne v osebnih dohodkih: v medsebojnih odnosih in zaprti kadrovski 
politiki. 

Glede izvajanja programa, ki je bil sprejet za letošnje leto, menim, da je 
vzrok za odstopanja od začrtane politike v tem, ker še ni odloka, ki bi ga 
moral izdati Izvršni svet o skladnejšem regionalnem razvoju v SR Sloveniji. 
Ker tega odloka še ni, se tudi na področju programiranja tako v srednjeročnem 
programu kot tudi za leto 1976 kažejo določena odstopanja, ki niso v skladu z 
začrtano politiko. Zato bi prosil, da Izvršni svet pohiti z izdajo tega odloka. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Jug! Naprej, prosim? K 
besedi se je priglasil tovariš Jože Debeljak, delegat iz Velenja! 

Jože Debeljak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K informaciji o stanju in odprtih vprašanjih gradnje energetskih objektov, 
ki je bila objavljena v skupščinskem Poročevalcu št. 3 10. 2. 1976, bi kot delegat 
iz Velenja dal k točkam, ki se nanašajo na Rudarsko-energetski kombinat 
Velenje, naslednje pripombe in dopolnitve. 

Na 20. strani je v prvem odstavku desno zgoraj po našem mnenju ti- 
skarska napaka. V zadnjem stavku bi se morala sedanja predračunska vrednost 
1,86 milijarde din pravilno glasiti 1,086 milijarde ali 108,6 stare milijarde. Da 
bo informacija popolna, je potrebno tudi povedati, da je že odobrenih 25 784 
tisoč dinarjev za samski dom in da se rešuje vprašanje družbenega standarda 
le delno, in sicer v višini 119 milijonov dinarjev. Z odobrenimi sredstvi bomo 
torej lahko zgradili do konca 1977. leta predvidene elektroenergetske zmog- 
ljivosti, to se pravi 745 MGW oziroma 4 milijarde kWh letno in 4 700 000 ton 
lignita na leto. Od tega bodo skoraj celotne količine porazdeljene za električno 
energijo, saj bo od tega le še 5 % ostalo za široko potrošnjo. 

Z dograditvijo teh zmogljivosti pa postaja vse bolj težak problem zaneslji- 
vosti in kontinuitete izkoriščanja polnih zmogljivosti energetske baze, ki naj bi 
zadovoljevala okoli 40'% celotnih potreb električne energije v Sloveniji vsaj 
do takrat, dokler ne bo začela delati elektrarna Krško, od takrat naprej pa 
približno 32—35 %. Do leta 1977 zgrajeni objekti z do sedaj odobrenimi sredstvi 
lahko zagotovijo proizvodnjo 4 700 000 ton letno do leta 1985, po letu 1985 pa bi 
zmogljivost upadla, in sicer na 3 300 000 ton letno. 

Pri današnjem stanju je mogoče zagotoviti nujno potrebno kontinuiteto po 
letu 1985 le na ta način, da zaradi spleta neugodnih okoliščin, ki so v zadnjem 
desetletju spremljale naše premogarstvo, začnemo prej, kot smo načrtovali, 
odkopovati steber 16, na katerem stojijo vsi sedanji proizvodni objekti jaška 
Prevalje. Zato je nujno potrebno, da takoj pričnemo premeščati te objekte 
na novo lokacijo in jih postopno do leta 1985 vse zgradimo in usposobimo za 
obratovanje. Rudarsko-energetski kombinat za to potrebnih sredstev, okoli 
800 milijonov dinarjev, nima, zato jih bo nujno zagotoviti — po vsej verjetnosti 
iz sredstev za energetiko. Že v obdobju od 1977 do 1980 bomo potrebovali okrog 
500 milijonov dinarjev. Ostanek do 800 milijonov pa do leta 1985. Glede na 
pomembnost zanesljivosti in trajnosti oskrbe z električno energijo oziroma 
glede na težave, ki se bodo nujno pojavile pri odobravanju potrebnih finančnih 
sredstev za te investicije, in glede na časovno stisko, v kateri smo, štejemo za 
nujno potrebno, da o teh neodložljivih potrebah seznanimo pričujoči zbor. 
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Poleg omenjenega pa teži kolektiv Rudarsko-energetskega kombinata še 
naslednji problem, ki je bil sicer poudarjen že lani tudi na tem mestu, za 
katerega pa v glavnem še nismo našli nobene rešitve. Pri zagotavljanju potreb- 
nih količin premoga za potrebe proizvodnje električne energije se posega in se 
bo tudi v prihodnje posegalo na področja, ki so gosto naseljena: Družmirje, ki 
bo v celoti porušeno, del Pes j a desno od reke Pake in del Šoštanja desno od 
proge Velenje—Celje. Zaradi ugrezanja terena, ki ga povzroča izkop premoga, 
se v srednjem delu Šaleške doline, ki je komunalno urejena, zmanjšuje urbani 
prostor. Ugreza se 1500 ha, in to do globine 50 metrov. Poiskati bi bilo potrebno 
novo zazidalno območje v Šaleški dolini in ga komunalno opremiti, to pa bi 
zahtevalo v najkrajšem času precejšnja finančna sredstva, ki presegajo eko- 
nomsko možnost REK, saj sedanja obremenitev tone premoga s sredstvi za 
pokrivanje rudarskih škod močno zmanjšuje reproduktivno sposobnost temelj- 
nih organizacij združenega dela s področja varstva v delovnih organizacijah 
REK. Zato predlagamo, da bi zaradi nemotenega zadovoljevanja energetskih 
potreb delovna organizacija Rudarsko-energetskega kombinata za pravočasno 
razreševanje omenjenih problemov dobila poleg sredstev za prestavitev ener- 
getskih objektov tudi dolgoročni kredit pod ugodnejšimi pogoji za razreševanje 
problematike rudarskih škod, ki so pri nas izredno pereča. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Debeljak! Naprej, pro- 
sim? Menim, da bo predstavnik Izvršnega sveta na postavljena vprašanja oziro- 
ma na pripombe odgovoril na koncu. Zeli še kdo razpravljati? Razpravljal bo 
tovariš Anton Kurilič, delegat iz Ptuja! 

Anton Kurilič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati. Uvodoma moram povedati, da se naša pripomba nanaša samo na eko- 
nomski del energetske bilance. Povedati moram, da je delegacija TGA Kidri- 
čevo pripombe posredovala Izvršnemu svetu in občini Ptuj in da je te pripombe 
sprejela delegacija za vse tri zbore Skupščine občine Ptuj. 

Na skupni seji skupin delegatov za obravnavo gradiva za seje zborov repu- 
bliške skupščine smo delegati dne 5. 3. 1976 v Ptuju obravnavali pripombe TGA 
Kidričevo k energetski bilanci Slovenije za leto 1976. V zvezi s tem smo skle- 
nili predlagati naslednje pripombe k oceni ekonomskih učinkov energetske 
bilance za leto 1976: 

V predlogu oziroma aneksu k energetski bilanci Slovenije se v gradivu 
ESA 520 na 15. strani predvideva, da bi prodajne cene letošnje energije pri 
petih direktnih odjemalcih in poprečne prodajne cene na napetostnih nivojih 
35 kV, 10 kV in 0,4 kV zadostile stroškom enostavne reprodukcije v elektro- 
gospodarstvu, če bi se zvišala poprečna prodajna cena pri nespremenjenih 
tarifnih postavkah in pogodbenih cenah iz leta 1975, in sicer za 43,93 %. 

Približno 44% povečanje prodajne cene električne energije pri pogojih 
prodaje iz preteklega leta določa dejansko vrednost električne energije, vendar 
se bo cena električne energije oblikovala na podlagi medrepubliškega dogovora 
o cenah. Pokritje celotnih stroškov proizvodnje električne energije, za katerega 
se bo odločila ISE, bo izvršeno na podlagi cen iz prej omenjenega dogovora in 
z drugimi ukrepi, ki bodo potrebni za pokritje celotnih stroškov. Pri tem 
sredstva za investicije, oblikovana na podlagi zakonskih prispevkov ah po samo- 
upravnih sporazumih, v navedenih stroških in cenah niso upoštevana. 
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Skupščina ISE je na svoji seji oziroma izrednem zasedanju dne 26. 2. 1976 
sprejela predlog o povišanju cen električne energije z uveljavitvijo s 1. 3. 1976, 
Raven cen električne energije se je povečala za 22,17 %. Pri tem za gospodinjstvo 
za 17,18 %, za ostale odjemalne skupine pa linearno v taki višini, da se pokrije 
razlika do dogovorjenega nivoja povišanja cen, to je za 24,04 %. Za TGA Kidri- 
čevo pomeni takšno linearno povišanje nove cene 27,18 par za kWh. 

Omenjena podražitev električne energije na način, kot je predlagan, pomeni 
za TGA Kidričevo nesprejemljiv in nerazumljiv predlog, predvsem iz naslednjih 
razlogov: 

Celotni položaj jugoslovanske aluminijske industrije, ki je obdelan v infor- 
maciji o stanju in predlogih ukrepov za izboljšanje ekonomskega položaja indu- 
strije aluminija, priloga številka 1, ki ga je obravnaval ZIS na 83. zasedanju 
11. 7. 1975, je prikazan v analizi ekonomskega položaja elektrolize aluminija, 
s posebnim ozirorn na vpliv preskrbljenosti in cene električne energije. Infor- 
macija, ki jo prilagamo, je dejansko predlog zaključkov Zveznega komiteja 
za energetiko in industrijo, Gospodarske zbornice Jugoslavije in Združenja indu- 
strije aluminija Jugoslavije. Iz informacije je razvidno, da gre v obdobju 
1965 1974 za izrazito upadanje reprodukcijske sposobnosti aluminijske in- 
dustrije. 

Najhitreši porast stroškov ima električna energija, ki predstavlja poprečno 
25% delež v prodajni ceni aluminija. Cena električne energijje za jugoslovanske 
proizvajalce aluminija je v navedenem obdobju porastla za 6,5-krat, medtem 
ko je za ostale industrijske potrošnike porastla za okoli 1,88-krat, za gospo- 
dinjstvo pa 2,8-krat. V istem obdobju so prodajne cene primarnega aluminija 
porastle le za 2,35-krat. 

Na poslabšanje ekonomskega položaja industrije aluminija so poleg cene 
električne energije vplivale še visoke carine in takse pri uvozu osnovnih su- 
rovin in repromateriala, ki se ne proizvaja v državi, ter nerešena vprašanja 
sredstev za razširjeno reprodukcijo. Zaradi navedenega je ZIS že v lanskem letu 
zadolžil Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva, da izdela analizo tarif- 
nega sistema in do 15. 3. 1975 pošlje v razpravo ZIS. Ravno tako je ZIS za- 
dolžil Zvezni sekretariat za finance, da predloži vrsto ukrepov za saniranje 
ekonomske situacije v aluminijski industriji. 

Aluminijska industrija Jugoslavije je tudi za obdobje 1976—1980 predvidena 
kot prioritetna panoga, glede na to, da izkorišča velike domače vire surovin, 
omogoča razvoj širokega kompleksa spremljajoče industrije ter izrazito ugodno 
deluje na plačilno bilanco. Neto devizni učinek za področje aluminija predstavlja 
30 ■% celotnega neto deviznega učinka barvne industrije Jugoslavije. 

Iz analize cen električne energije za proizvodnjo aluminija v letu 1975 je 
razvidno, da so bile cene naslednje: TGA Kidričevo 24,0 par kWh, TIM Lozovac 
17,37 par kWh, Ražine 20,06 par kWh, Titograd 28,27 par kWh. 

Pri oceni navedenih podatkov je treba upoštevati, da je za Lozovac in 
Ražine bilo izvršeno dejansko izplačilo za dve pari po kWh nižje ter da je SR 
Crna gora pokrila Aluminijskemu kombinatu Titograd razliko v ceni električne 
energije v znesku 80 milijonov din oziroma 8 milijard starih dinarjev. 

Iz podatkov je vidno, da politika oblikovanja cen električne energije v 
Sloveniji ni v skladu z določili o enotnem jugoslovanskem trgu. V TGA Kidri- 
čevo razumemo, da je proizvodna cena električne energije v Sloveniji med 
dražjimi v Jugoslaviji, menimo pa, da linearno povečanje cen električne ener- 
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gije ni v skladu z ustvarjanjem enotnih pogojev gospodarjenja posameznih de- 
lovnih organizacij. 

Menimo, da bi vsi potrošniki električne energije morali biti postavljeni 
v enak odnos glede na cene električne energije za posamezne vrste potrošnikov 
po vseh republikah. Sele nato bi v Sloveniji, z upoštevanjem osnovnih raz- 
merij, morah analogno porazdeliti bremena višje cene električne energije v 
Sloveniji nasploh na vse potrošnike. 

Na podlagi danih ugotovitev predlagamo Zboru občin, naj v zvezi z aneksom 
k energetski bilanci SR Slovenije za leto 1976 ugotovi, da je glede obveznosti 
potrošnikov električne energije položaj nejasen. V povezavi z aneksom so tudi 
konkretni predlogi cen, ki jih predlaga ISE in so nerazumljivi. Aneks govori 
o medrepubliškem dogovoru o cenah. Iz predlogov pa tudi ni videti pokritja 
vseh stroškov, predvidenega v omenjenem aneksu. 

Zbor občin naj sklene, da ISE kot predlagatelj elektroenergetske bilance 
upošteva naše pripombe in obravnava kriterije za določanje cen velikim odje- 
malcem, predvsem z naslednjih vidikov: 

a) da se sistem cen električne energije v letu 1976 oblikuje po enotnih 
kriterijih za vse republike in znotraj teh za vsakega potrošnika v skladu z 
akcijami oziroma ukrepi ZIS in JUGEL; 

b) da se na osnovi tako oblikovanega sistema cen reši problem razdelitve 
bremen zaradi višje proizvodne cene elektroenergije v Sloveniji tako, da se 
analogno osnovnim razmerjem iz omenjenega sistema cen ta bremena razdelijo 
na vse potrošnike; 

c) za čas, dokler se ne reši vprašanje cen, kot to predlagamo pod a) in b), 
naj se zaradi nejasnosti oziroma težavnosti položaja TGA štejejo od ISE pred- 
lagane cene kot avansne cene za vse potrošnike, razen za TGA Kidričevo, pri 
katerem naj kot avansna cena velja poprečna cena iz leta 1975, to je 23,8 par 
za kWh. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kurilič! Naprej, prosim? 
Besedo ima tovariš Janez Hrovatin, predstavnik Samoupravne interesne skup- 
nosti elektrogospodarstva Slovenije! 

Janez Hrovatin: Tovarišica predsednica, spoštovani delegati! Pri ob- 
ravnani direktnih odjemalcev oziroma cen, ki naj bi veljale za njih, naj povem, 
da je Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije to stvar 
temeljito obravnavala in predložila tudi take, mogoče za notranje razmere to- 
varne Kidričevo tudi nesprejemljive rešitve. Vendar pri tem moram povedati, 
da smo v nekem začaranem krogu. Od JUGEL pričakujemo določene sistemske 
rešitve za vso državo, pri tem pa se moramo zavedati, da je skladno z našo ure- 
ditvijo, z novimi ekonomskimi odnosi JUGEL izključno tehnični sistem, kate- 
rega izkoriščamo za to, da lahko dosegamo boljše rezultate v elektroenergetskih 
sistemih posameznih republik, ki pa poleg tehničnega sistema predstavljajo 
tudi ekonomske sisteme. 

Tako ne kaže prav nič drugega, kot da čimprej opravimo naloge, ki so 
pred nami, to je, da ovrednotimo položaj oziroma posebnost odjema direktnih 
odjemalcev in se potem skladno z interesi v elektrogospodarstvu in interesi 
uporabnikov v interesnih skupnostih ter z republiškimi in drugimi organi od- 
ločimo o tem, kakšen položaj bodo imeli direktni odjemalci oziroma konkretno 
Kidričevo. Brez tega ne vidim rešitve, vsaj dolgoročne ne. Vse stvari, ki so 
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predlagane, lahko pomenijo ali pa pomenijo določeni tovarni rešitev od danes 
do jutri, sistemske rešitve pa takšen ukrep nikakor ne more predstavljati. V 
Sloveniji moramo računati z našo strukturo proizvodnje elektroenergije, z do- 
ločenim nakupom iz sosednjih republik ter z uvozom, ker nam šele vse skupaj 
lahko da lastno ceno elektroenergije. 

Druga stvar, na katero bi rad opozoril, je delegatski način delovanja naše 
interesne skupnosti. Dejansko je to, kar je bilo v poročilu tovariša Petroviča 
že povedano1, in prav tako v razpravi tovariša iz Tolmina, da delegatski princip 
še ni zaživel. Kljub temu naj povem, da je v zadnjih mesecih precej boljše, saj 
smo delegati obeh zborov, ne povsod, vendar v večini primerov, v večjih območ- 
jih v stalnem stiku z delegatsko bazo, kar se mi zdi izredno pomembno. Možno 
je tudi, da je stvar nadaljnjih obravnav, da se spremeni tudi sedež. Zdi se mi 
izredno pomembno, da sta oba zbora Interesne skupnosti pristopila k temu, da 
se ob vseh pomembnejših vprašanjih posvetujeta z delegatsko bazo. Ce upošte- 
vam samo zadnje sestanke, lahko rečem, da je bilo to v večini primerov oprav- 
ljeno za vse odločitve sistemskega značaja, ki jih je sprejela Interesna skupnost 
elektrogospodarstva, in da je dejanska želja in potreba, da se stik z delegatsko' 
bazo vzpostavi tudi tam, kjer ga do sedaj ni bilo. 

Glede planiranja razširjene reprodukcije je tako, da distribucija dejansko 
ne krije 100 % investicijskih sredstev za svoje investicijske programe iz 
območnih sredstev, temveč z intervencijo, mislim da po 22. členu sporazuma o 
združitvi v Interesno skupnost, po katerem je republiška interesna skupnost 
dolžna zagotoviti enakomeren razvoj posameznih območij v Sloveniji. Teh 
območij je v SR Sloveniji 5. Tako se takoj na ravni teh petih interesnih skup- 
nosti odobrava, planira in odloča o gradnji distribucijskih objektov 110 kV, 
ki predstavljajo s pripadajočim razdelilnim omrežjem osnovno tehnološko enoto 
razdelilnih omrežij. 

Izredno pomembne so naloge, ki so pred Interesno skupnostjo in ki de- 
jansko narekujejo večje angažiranje delegatov oziroma vpliv potrošnikov na vse 
odločitve. Menim, da kakršnokoli poenostavljanje te zadeve glede nadzora elek- 
trogospodarstva ah interesne skupnosti ah delegatskega sistema oziroma potroš- 
nikov ne bi bilo smotrno. V poročilu so bile omenjene kadrovske težave; ne- 
pravilno tolmačenje kontrole bi lahko pomenilo tudi preusmeritev nekaterih 
kadrov, in to najboljših, recimo v kontrolne organe, s tem pa bi bila operativa 
dejansko še manj sposobna, kot je danes. Resnično gre za večje kadrovske 
težave, predvsem pri tistih objektih, katerih elektrogospodarstvo do danes ni 
gradilo, to so plinske, predvsem pa nuklearne elektrarne. Tam bi bilo potrebno 
zagotoviti kadre, in če se lahko odkrito izrazim, moram reči, da ne moremo 
trenutno zagotoviti nobenega vrhunskega finančnika ah pravnika, ki bi lahko 
uspešno opravljal. V zvezi s Krškim se na primer odpirajo novi problemi, ki 
niso bili znani pred letom dni. Vse to govori o tem, da bi kakršnekoli super 
kontrole povečevale že tako razmeroma drag proces gradnje elektroenergetskih 
objektov. 

Zavzemam se za to, da se deli odgovornost na vse dejavnike, ki sodelujejo 
v procesu gradnje elektroenergetskih objektov. Na vsak način so pri tem 
elektrogospodarstvo, Samoupravna interesna skupnost in uporabniki samo en 
dejavnik, drug dejavnik pa sta Izvršni svet in Republiški komite za energetiko, 
ki sodelujeta pri vseh odločitvah, ker je pač elektrogospodarstvo panoga po- 
sebnega družbenega pomena. Priča smo namreč vrsti odločitev, ki jih je 
Interesna skupnost sprejela, vendar je bilo potrebno kasneje odločitve spreme- 
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niti, kar je povzročalo velike težave zaradi nadaljnjega usklajevanja, zlasti 
usklajevanja v jugoslovanskem merilu. Predlagam, da razmišljamo tudi o tem, 
da je treba čimbolj razdeliti odgovornost na vse, ki pri tem procesu sodelujejo, 
pri tem pa je treba razširiti območje kontrole in zavzemanja odločitev, ne samo 
na investicijske odločitve, kajti prisotnost potrošnikov in pozornost je potrebna 
tudi že pri zasnovi študij, pri zasnovi konceptov omrežij, kar se vse premalo 
omenja v ustreznih poročilih. Velike finančne možnosti predstavlja na primer 
že izbira variante koncepcije, tako energetskih virov kot omrežij. Ker je pri 
tem vse premalo sodelovanja, se dejansko moramo strinjati z ugotovitvami 
predsednika Izvršnega sveta, da je tukaj še vedno široko območje, na katerem 
se pričakuje velik vpliv odjemalcev. 

Pri načrtovanju distribucijskih omrežij je na primer racionalen ukrep 
izpust 35 kV transformacije, ki dolgoročno predstavlja milijarden prihranek. 
Druga stvar je na primer koncept povezave slovenskega sistema z jugoslovansko 
mrežo, obratovanje v 220 kV zanki s sosednjimi državami, za katero moramo 
povedati, da nas trenutno rešuje v zvezi z uvozom elektroenergije. Ta koncept, 
katerega bomo morali v bodoče še bolj izpopolnjevati, nam prav sedaj omogoča 
dejansko 100% angažiranje domačih zmogljivosti. Brez tega koncepta to ne bi 
bilo mogoče. Pred nami so silno pomembne odločitve glede nadaljnjega vklju- 
čevanja slovenskega sistema v jugoslovanski prostor in ne nazadnje tudi velike 
odločitve družbenopolitičnega pomena za povezovanje jugoslovanske mreže z 
zahodnimi in z vzhodnimi državami. 

Poslovanje elektrogospodarstva, če to hočemo poudariti ali ne, je trenutno 
takšno, da so recimo celotni dohodek oziroma plače dejansko zanemarljive. 
Čeprav naj povem, da ekscesi so in da se ukrepa proti vsem, ki so šli z izplačili 
prek sporazuma. Hotel sem le povedati, da kljub temu, da bo vse to storjeno, še 
vedno ostaja izguba, ki je sedaj v kritju in za katero bo verjetno potrebna 
zakonska intervencija. Tudi če recimo nobeden ne bi bil plačan v tej panogi, 
bi to pomenilo še vedno komaj polovico denarja od tistega, kolikor znaša 
izguba. Negativni pojavi nastajajo v elektrogospodarstvu samem, ker ni nobe- 
nega stimulansa za normalen razvoj in racionalne posege v samem kolektivu, 
v posameznih tozdih, v posameznih podjetjih ali v sestavljeni organizaciji elek- 
trogospodarstva. Menim, da je to treba čimprej napraviti. 

Najdražje poslovanje je namreč poslovanje, pri katerem je popolnoma 
vseeno, ali ima nekdo 50 milijard izgube ali pa 50 in pol milijarde. To je naj- 
dražje, kajti pri majhnem denarju se začne gospodariti in je prav tam potrebna 
spodbuda. Brez tega se lahko brez posledic zdrži samo krajši čas z nekaterimi 
akcijskimi programi in dobro organizirano družbenopolitično akcijo. Pri tem 
je dejansko treba priznati, da člani kolektivov v elektrogospodarstvu ne odlo- 
čajo v enakih pogojih, kot v drugih podjetjih, to je, da jim kot panogi poseb- 
nega družbenega pomena ni omogočeno, da skupno z delegati potrošniki v Skup- 
ščini ISE odločajo o svoji razširjeni reprodukciji. Zaradi tega je treba po- 
spešiti vse napore, da bi bilo v elektrogospodarstvu omogočeno pokritje eno- 
stavne reprodukcije, saj je edino v tem okviru mogoče dobiti tisti stimulans, 
ki bi verjetno še dodatno sprožil večje racionalizacijske posege. 

S strani ISE je treba poudariti, da so določene sistemske rešitve dejansko 
že zaživele. Znani so že prvi rezultati, ki pa seveda še niso dokončni. Vemo, 
da je sistemska povezanost elektrogospodarstva boljša, da je manj izpadov, 
kljub temu pa s kvaliteto električne energije ne moremo biti zadovoljni. V danih 
razmerah je stanje elektroenergetskih naprav in kvalitetna potrošnja z današ- 
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njimi ugotovitvami usmeriti v skupno akcijo tako, da bi dejansko pod vplivom 
potrošnikov in z dosledno delitvijo v elekrogospodarstvu samem ter delitvijo 
odgovornosti na vse dejavnike, ki sodelujejo v procesu izkoriščanja elektro- 
energetskega sistema in pri gradnji novih kapacitet, dosegli mnogo večje uspehe 
in začrtane cilje našega srednjeročnega razvoja. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Hrovatin! Zeli besedo 
predstavnik Izvršnega sveta? Nekaj pripomb je bilo v podatkih, ki jih vsebu- 
jejo gradiva. Tovariš Debeljak iz Velenja je govoril o tem. Besedo ima tovariš 
Milan Struc! 

Milan Štruc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Prva razprava v zvezi z današnjim gradivom se nanaša na raziskave. Pri tem 
moram poudariti, da je raziskovanje vseh domačih virov v okviru srednje- 
ročnega programa 1976—1980 prioritetna dejavnost, s čimer se daje potreben 
pomen tudi raziskavam domačih nahajališč zemeljskega plina. Osnutek samo- 
upravnega sporazuma o razvoju naftnega in plinskega gospodarstva za obdobje 
1976—1980, ki bo v kratkem objavljen v skupščinskem Poročevalcu, posebej 
določa, da morajo vrtine, ki se bodo izvajale, raziskovati in evidentirati 
vse plasti, skozi katere gredo, pri čemer gre za evidentiranje vseh 
mineralov, morebiti tudi premoga, pa tudi termalnih vod in vseh drugih po- 
datkov, ki bi lahko koristih gospodarstvu. Predlog dodatnih raziskav pa bi bilo 
treba upoštevati tudi v okviru razprav o osnutku samoupravnega sporazuma 
o razvoju naftnega in plinskega gospodarstva. 

Glede stališč v zvezi s skladnejšim regionalnim razvojem moram reči, da je 
predlog zakona o skladnejšem regionalnem razvoju že v razpravi v Izvršnem 
svetu in bo verjetno v kratkem predložen Skupščini. Izvršni svet nadalje podpi- 
ra vsa prizadevanja, da dobijo poseben pomen objekti, ki se bodo pričeli graditi 
v obdobju 1976—1980, obratovati pa po letu 1980. Ta stališča, kljub določenim 
odporom, ki so bih že prej omenjeni, zagovarja v okviru dogovora o razvoju 
energetike na ravni republike in federacije. 

V zvezi z razpravo o cenah električne energije za leto 1976 moram poudariti, 
da podatki v energetski bilanci predstavljajo samo način polnega pokrivanja 
vseh stroškov v elektrogospodarstvu, vključno z učinki revalorizacije osnovnih 
sredstev, ki pa za elektrogospodarstvo za leto 1976 še niso v celoti razčiščeni. 
Zaradi tega gre za odprto vprašanje, ki bi ga bilo treba v tej prvi fazi popolnoma 
izločiti. 

Predlog Skupščine Interesne skupnosti z dne 26. februarja 1976 o povišanju 
cen električne energije je bil obravnavan na izredni seji Republiškega komiteja 
za energetiko in na seji Republiškega komiteja za tržišče in cene. Oba komi- 
teja predloga nista mogla v celoti sprejeti. Menita, da cene, ki so že predložene, 
niso v celoti v skladu s predvidevanjem resolucije. Zato je predlog obeh komi- 
tejev Izvršnemu svetu nižji kot prvotni predlog. Glede na to, da bo tudi v tem 
predlogu še vedno prisotno stališče, da se izvzamejo iz linearnega poprečnega 
porasta samo gospodinjstva, moram reči, da je to rezultat razprav v Interesni 
skupnosti elektrogospodarstva. Pri tem menimo, da je treba posebej upoštevati, 
da določeni porabniki plačujejo ne samo ceno električne energije, temveč tudi 
bistveno velik prispevek, ki pa ga v posameznih kalkulacijah ne upoštevamo 
dovolj. Gre predvsem za 60% in 48% prispevek ostalih odjemalcev na 
nizki napetost, na podlagi česar bi lahko nadalje zagovarjali, da gredo 
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veliki porabniki v tej fazi v korak z ostalimi porabniki električne energije, 
izvzemamo pa samo skupino porabnikov v gospodinjstvu. 

V zvezi s podatki, ki so bili navedeni in so v poročilu napačni, lahko 
izjavim, da jih bomo popravili. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Štruc! Zeli še kdo besedo? 
Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema na znanje informacijo o 
delovanju in organiziranosti samoupravnih interesnih skupnosti s področja 
energetike SR Slovenije, informacijo o stanju in odprtih vprašanjih pri izgradnji 
energetskih objektov v SR Sloveniji ter predlog energetske bilance SR Slovenije 
za leto 1976. 

2. Zbor občin sprejema ugotovitve in stališča Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k obema informacijama in k predlogu energetske bilance SR Slo- 
venije za leto 1976, skupaj s stališči, mnenji in predlogi Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj ter predlogi, pripombami in mnenji delegatov, 
danih na današnji seji zbora, ki naj jih predlagatelji gradiv proučijo in upošte- 
vajo pri uresničevanju začrtanih nalog. 

Ta sklep predlagam, ker menim,, da ne bi bilo mogoče že na današnji seji 
brez predhodne proučitve vseh dimenzij predlogov delegata iz Ptuja povzeti 
in konkretizirati predlaganih sklepov tega delegata. Ce se delegati s predlogom 
sklepa strinjate, prosim, da to potrdite z glasovanjem! Kdor je za sklep, naj 
prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo- vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku odločenih porabnikov električne energije za pokritje primanjkljaja 
v prometu z električno energijo. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil Milana Štruca, republiškega podsekretarja v 
Republiškem komiteju za energetiko. Besedo ima tovariš Milan Struc! 

Milan Struc: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! 
Skupščini smo 29. decembra 1975 predložili predlog za izdajo zakona, z 

osnutkom zakona, o prispevku določenih porabnikov električne energije za 
pokritje primanjkljaja, ki je nastal v prometu z električno energijo v letu 1975. 

Danes predloženi zakon upošteva vse pripombe in predloge, ki so bili dani 
v razpravi v skupščinskih telesih in na seji zborov. V razpravi v Skupščini 
so bila določena vprašanja tudi natančneje obrazložena v okviru odgovorov 
na nekatera delegatska vprašanja. > 

Predlog zakona predvideva, da bo natančnejša navodila predpisal pred- 
sednik Republiškega komiteja za energetiko v roku 1 meseca po uveljavitvi 
zakona. Glede na to, da se že sedaj pojavljajo vprašanja o tem, iz katerih sred- 
stev bodo zavezanci po tem zakonu poravnah svoje obveznosti, moramo po- 
jasniti, da predvidevamo, da bi zavezanci poravnavali te svoje obveznosti iz 
tekočega dohodka za leto 1976, zavezanci, ki ne ustvarjajo dohodka, pa iz 
tekočih sredstev za delo za leto 1976. Hvala lepa. 
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Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala, tovariš Štruc! Predlog zakona 
ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda dne 27. 2. 1976. Izvršni svet predlaga, 
da obravnavamo predlog zakona v smislu 294. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije tako, da v fazi predloga zakona skrajšamo roke. Ta svoj predlog je 
Izvršni svet obrazložil. 

O tem, ali bomo skrajšali v posameznih fazah zakonodajnega postopka roke, 
mora odločiti zbor. Zato o tem predlogu pričenjam razpravo. Zeli kdo razprav- 
ljati? Ce nihče, predlagam, da o predlogu Izvršnega sveta, da se obravnava 
predlog zakona v krajšem roku, glasujemo. Kdor je za, naj prosim, glasuje! 
(50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbenoekonomske odnose in 

razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poro- 
čili ste prejeli. Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno obrazložiti 
predlog zakona? (Ne želita.) 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Če nihče, prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog zakona z večino glasov. 
Zbor obveščam, da je medtem prišel tudi delegat iz občine Ilirska Bistrica, 

ki je predložil pooblastila. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
investicijski dokumentaciji. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet in za svoja predstavnika določil 
tovariša Iva Klemenčiča, republiškega sekretarja za industrijo, ter Dragana Raja, 
svetovalca republiškega sekretarja za industrijo. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? Prosim! 

Ivo Klemenčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Skupščina SR Slovenije je na seji dne 19. novembra lanskega leta po raz- 
pravi v obeh zborih sprejela osnutek zakona o investicijski dokumentaciji. 
Predlagatelj zakona je proučil predloge, dane v poročilih skupščinskih teles 
in na sejah obeh zborov. Nekatere pripombe je Izvršni svet sprejel in upošteval 
pri izdelavi predloga zakona, za ostale pa je dal pojasnila v obrazložitvi k pred- 
logu zakona. Na podlagi celotne obravnave v zvezi z osnutkom zakona in spre- 
jetih pripomb je predlog zakona obdržal vse temeljne rešitve, ki jih je vseboval 
osnutek. Te pa so predvsem naslednje: 

Predlog zakona nalaga investitorjem, družbenim pravnim osebam dolžnost, 
da za vsako investicijo izdelajo investicijsko dokumentacijo, in pri tem določa, 
kaj se po tem zakonu šteje za investicijo. 

Opredeljeni obseg in vsebina investicijske dokumentacije, ki je v bistvu 
investicijski program, se izdela na podlagi pripravljalnih del za investicijo. 
Podlaga za izdelavo investicijskega programa so sprejeti plani investitorja, 
ki pa morajo biti v skladu s sklenjenimi samoupravnimi sporazumi in družbe- 
nimi dogovori o temeljnih družbenih planov. 

Vsak investicijski program mora pregledati in oceniti posebna strokovna 
komisija, kar je pogoj za odločanje o investicijskem programu. Posebej so v 
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zakonu določene dolžnosti investitorjev s področja družbenih dejavnosti in 
dejavnosti posebnega družbenega pomena, ko se odloča o investiciji. 

Predlagatelj je v zvezi's pripombami k 2. členu zakona posebej proučil 
vprašanje cenzusa oziroma olajšav za majhne investicije. Predlagatelj se strinja, 
da je to vprašanje pristotno, vendar meni, da ga ne kaže reševati na predlagani 
način, ker ni mogoče že v zakonu predvideti vseh meril, ki bi ustrezala za vse 
investicije in vsem investitorjem. 

Določila zakona se bodo uporabljala pri investicijah z različnih področij in 
z različnimi značilnostmi, tako glede njihovega izkoriščanja, namena prostora 
in seveda tudi višine potrebnih sredstev. Vsega tega v zakonu ni mogoče točno 
opredeliti. Zato se je predlagatelj odločil, da se ta vprašanja uredijo s podza- 
konskim aktom v obliki obvezne metodologije za izdelavo investicijskih pro- 
gramov, kot to določa 17. člen predlaganega zakona. Ta metodologija pa bo iz- 
delana na podlagi širšega posvetovanja s prizadetimi področji in bo upoštevala 
njihove posebnosti. 

V 6. členu se posebno zaostruje način sprejemanja odločitev za investitorje 
s področja družbenih dejavnosti in dejavnosti posebnega družbenega pomena 
na področju materialne proizvodnje. Predlagatelj je menil, da je na teh področjih 
treba zagotoviti ustrezen vpliv porabnikov, ki so organizirani v okviru priza- 
detih samoupravnih interesnih skupnosti. Gre predvsem za področje energetike, 
prometa in družbenih služb. 

Predlog zakona tako ureja vprašanja v zvezi s predpisano investicijsko 
dokumentacijo in postopkom, ki naj ga investitorji spoštujejo, ko pripravljajo 
novo institucijo. Vlaganje sredstev v investicije je seveda izrednega pomena 
za razvoj naše celotne družbe. Do leta 1961 so bili investicijski programi pod- 
vrženi pregledu, ki so ga opravljale komisije za revizijo investicijskih progra- 
mov pri upravnih organih družbenopolitičnih skupnosti. Naloga teh komisij je 
bila, da ocenijo vse posamezne dele programa z raznih vidikov, ekonomskega, 
tehnološkega, ekološkega in podobno, ki jih je treba upoštevati pri vsaki inve- 
sticiji in ki naj bi dokazali upravičenost naložbe. Ko je bil leta 1961 sprejet 
temeljni zakon o graditvi investicijskih objektov, so bile te revizije ukinjene, 
pač pa je ta zakon obravnaval vprašanje investicijskega programa, njegovo 
vsebino in dolžnosti investitorja. S sprejemom nove ustave je ta zakon prenehal 
veljati, leta 1973 sprejeti zakon o graditvi objektov pa vprašanja investicijskega 
programa ni obdelal, temveč le vprašanje projektiranja in gradnje objektov. 

Z uresničevanjem samoupravnega sistema v skladu z novo ustavo je seveda 
odgovornost za naložbe prešla na delavce v združenem delu. Predlagani zakon 
pomeni pomoč upravljalcem in njihovim organom, kakor tudi vsem, ki kakor- 
koli sodelujejo pri investicijskih naložbah, da bodo lahko na podlagi ustrezno 
izdelanih elaboratov odgovorno sprejemali odločitve o novih investicijah. 

Lahko izjavim, da je Izvršni svet obravnaval vse amandmaje, ki so bili dani 
v vaših odborih in Zakonodajno-pravni komisiji, in da je te amandmaje tudi 
v celoti sprejel. Zato v imenu Izvršnega sveta predlagam, da predlog zakona 
o investicijski dokumentaciji sprejmete. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Predlog zakona ste prejeli s 
sklicem seje zbora, obravnavala pa sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila poročili in dodatni 
poročili. Vsa poročila ste prejeli. Želita predstavnika Odbora in Komisije še 
kaj ustno dodati k poročilom? (Ne želita.) 

22 



3 38 Zbor občin 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Besedo ima tovariš Milenko Vodopivec, delegat iz Ajdovščine! 

Milenko Vodopivec: Imam samo eno pripombo, k 16. členu. Sku- 
pina delegatov za Zbor občin iz občine Ajdovščina je na zasedanju 8. 3. 1976 
obravnavala predlog zakona o investicijski dokumentaciji in menila, da bi bilo 
primerno, da bi v 16. členu predloga zakona določili tudi kazensko sankcijo za 
neodgovorno delo članov strokovnih komisij, ki izdelujejo oziroma pregledujejo 
investicijske programe. 

Predsednica Mara 2 le b n i k : To je sedaj samo pripomba, ker je ob 
predlogu zakona potrebno oblikovati amandma in ga kot amandma dati 8 dni 
pred zasedanjem zbora ali pa tudi kasneje, vendar samo s podpisom 10 dele- 
gatov. Ne boste vložili amandmaja? Hvala lepa. 

Naprej, prosim! Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. Najprej bomo glasovah o amandmajih Zakonodajno- 
pravne komisije, ki so razvidni iz njenega poročila z dne 23. 2. 1976, in sicer 
k 10., 12., 16., 17. in 19. členu predloga zakona. Predlagatelj, kot ste slišali, se z 
amandmajem strinja. Vprašujem predstavnika Odbora, če se strinja z amand- 
maji! (Se strinja.) Mislim, da lahko o amandmajih Zakonodajno-pravne komi- 
sije glasujemo skupaj, ker v bistvu ne spreminjajo osnovne vsebine predloga 
zakona, nekateri amandmaji pa so povsem redakcijskega značaja. Se s tem 
strinjate? (Da.) Kdor je za amandmaje Zakonodaj no-pravne komisije, naj pro- 
sim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije sprejeti z 
večino glasov. 

Glasovati moramo o amandmaju Odbora za družbenoekonomske odnose in 
razvoj k 10. členu, ki je razviden iz njegovega poročila z dne 13. 2. 1976. S tem 
amandmajem soglašata tako Zakonodajno-pravna komisija kot predlagatelj. 
Kdor je za amandma Odbora, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je aniandma Odbora soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o amandmaju istega odbora k 17. in 19. členu predloga 

zakona, ki je razviden iz njegovega dodatnega poročila z dne 1. 3. 1976. Z njim 
soglašata tudi Zakonodajno-pravna komisija in predlagatelj. Kdor je za amand- 
ma Odbora, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Odbora k 17. in 19. 
členu. 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog o 
investicijski dokumentaciji, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence in študente za leto 1976. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet. Z njim je tudi umaknil predloženi zakon o zagotovitvi dela sredstev 
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za gradnjo domov za učence in študente za obdobje 1976—1980. Za svojega 
predstavnika je predlagatelj določil tovarišico Elo Ulrih, članico Izvršnega sveta 
in predsednico Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, ki bo za- 
konski predlog tudi ustno obrazložila. 

Prosim. Besedo ima tovarišica Ela Ulrih! 

Ela Ulrih: Spoštovana predsednica, dragi delegati in delegatke! Izvršni 
svet Skupščine Slovenije je na svoji seji 14. februarja 1976. leta obravnaval 
predloge in pripombe Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije 
in odborov Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije k 
predlogu zakona o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence 
in študente za obdobje 1976—1980 in jih sprejel. Hkrati pa je Izvršni svet 
sklenil, da bo predlagal spremembo višine sredstev, ki se iz sredstev, zbranih 
po stopnji 6% kot najnižjem odstotku sredstev, namenjenih za stanovanjsko 
graditev, izločajo in uporabljajo za gradnjo domov za učence in študente in 
sicer od 5 na 6 odstotkov. 

Tako predlaga Izvršni svet Skupščini Socialistične republike Slovenije novo, 
prečiščeno besedilo predloga zakona in prosi, da ga Skupščina SR Slovenije 
sprejme po hitrem postopku. Dovolite, da nekoliko obrazložim tak postopek 
in samo vsebino predloga tega zakona. 

K predlogu zakona je že dana obrazložitev z obsežnim ilustrativnim gra- 
divom, ki najbrž dovolj zgovorno priča o tem, kako velike in neodložljive 
so potrebe, predvsem glede gradnje domov za učence srednjih šol. Ne želim 
se spuščati v komentiranje navedenih podatkov, ki so sami po sebi dovolj zgo- 
vorni, vendar pa moram opozoriti na dejstvo, da so tudi slabi in higiensko in 
pedagoško neustrezni domovi zasedeni na meji svoje zmogljivosti in ne morejo 
sprejeti niti enega učenca več. Mnogi prosilci so odklonjeni. Zato morda nikoh 
ne končajo šole ah pa vsaj ne v normalnem času, morda tudi s slabšim učnim 
uspehom in za ceno zdravja ah pa za ceno velikih materialnih stroškov staršev. 
Te razmere najbolj prizadenejo učence manj razvitih in oddaljenih območij, 
kar je poglavitni vzrok za nesorazmerno majhen delež teh območij pri vseh 
vrstah srednjega in visokega izobraževanja. 

V boju za dvig produktivnosti dela, za uspešno vključevanje v mednarodno 
delitev dela in menjavo, za nadaljnje razvijanje in poglabljanje samoupravnih 
odnosov v združenem delu dobivata vzgoja in izobraževanje vedno večji pomen 
in je zato tudi ta dejavnost pred veliko družbeno preobrazbo. Ker je bilo 
srednje šolstvo v dosedanjem razvoju najbolj zapostavljeno in ker so bili v 
srednjem šolstvu najbolj prizadeti interesi delavskega razreda, smo se na 
podlagi resolucij X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in VII. kongresa 
Zveze komunistov Slovenije v sodelovanju z drugimi republikami in avtonom- 
nima pokrajinama odločili, da to preobrazbo najprej in najbolj radikalno izve- 
demo prav v srednjem šolstvu. 

Predlog novega sistema v naši republiki je pripravljen in te dni se je 
o njem začela javna razprava, ki se ji, po našem mnenju, ne bi smela izogniti 
nobena delovna skupnost. Reforma vzgoje in izobraževanja mora zagotoviti 
predvsem enake možnosti pridobivanja znanja, pridobivanja izobrazbe za vse, 
ki so za to sposobni, ne glede na materialni položaj družine in na oddaljenost 
učenca od šolskih centrov. To pa med drugim terja tudi dovolj dijaških domov 
in primernih dijaških domov. Vpis v srednje šole se že sedaj povečuje za prek 
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100 oddelkov letno, in ker nimamo domov za učence, učencev ne moremo 
uspešno usmerjati v tiste poklice, ki so proizvodnji najbolj potrebni. Zato se, 
kljub našemu usmerjanju v tehniške poklice, še nadalje nesorazmerno povečuje 
vpis v gimnazije, administrativne in ekonomske šole. 

Gradnja domov za učence in študente je bila kot nujna naloga opredeljena 
že v srednjeročnem načrtu razvoja za obdobje 1971—1975, in sicer za 3000 
ležišč. Vendar ni bila izvedena. Zato je bila v resoluciji o družbenoekonomskem 
razvoju v letu 1975 opredeljena kot prednostna naloga. V skladu z ustavo naj 
bi se sredstva oblikovala in združevala na podlagi samoupravnih sporazumov 
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela v višini 100 milijonov di- 
narjev. Kljub sklenjenemu družbenemu dogovoru in kljub veliki dejavnosti 
podpisnikov tega družbenega dogovora sporazumevanje še ni dalo pričakovanih 
rezultatov in ni zagotovilo tistega obsega sredstev, ki bi po veljavnih predpisih, 
ki terjajo 100% zagotovljena sredstva ob pričetku investicije, omogočil začetek 
gradnje najpomembnejših treh domov, v Kopru, v Ljubljani in v Mariboru. 

Tudi v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju v letu 1976 je gradnja 
domov za učence in študente izrecno opredeljena kot prednostna naloga na 
področju družbenih dejavnosti. Da bi zagotovili gradnjo domov za učence in 
študente, ki je določena v resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju 
Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975 na pod- 
lagi skupno ugotovljenih interesov in razvojnih ciljev, potem ko s sporazumi 
med organizacijami združenega dela in drugimi samoupravnimi organizacijami 
ni bilo mogoče zagotoviti vseh, za to potrebnih sredstev, predlaga Izvršni svet 
sprejem zakona. 

Zakon naj zavezuje le tiste temeljne organizacije združenega dela in druge 
družbene pravne osebe, ki niso podpisale samoupravnega sporazuma o zdru- 
ževanju sredstev za gradnjo domov za učence in študente. Kot tak je pred- 
loženi zakon intervencijski ukrep Skupščine Socialistične republike Slovenije. 
Njegov učinek bo toliko pomembnejši, kolikor hitreje bo začel veljati. Zato 
predlaga Izvršni svet sprejem tega zakonskega predloga po hitrem postopku. 
Zakon bi namreč omogočil, da bi se doslej zbrana sredstva, ki zaradi naraščajoče 
inflacije zgubljajo svojo vrednost, lahko takoj uporabila. Ob ponovni obravnavi 
predloga zakona se je Izvršni svet odločil, da bo spremenil predlagano višino 
stanovanjskih sredstev, ki naj se izločajo in uporabljajo za gradnjo dijaških 
in študentskih domov, od 5 na 6 odstotkov, predvsem zaradi tega, da bi zago- 
tovil približno enakopraven položaj s tistimi temeljnimi organizacijami združe- 
nega dela, ki so pristopile k samoupravnemu sporazumu za gradnjo teh domov. 
Te so namreč združevale za ta namen iz ostanka dohodka ali celo iz osebnih 
dohodkov najmanj po stopnji 0,3 odstotka od bruto osebnih dohodkov in je bila 
to za njih dodatna obremenitev. Na podlagi zakona izločena sredstva pa do- 
datno ne obremenjujejo le temeljnih organizacij združenega dela in ne usmer- 
jajo le sredstev iz njihovih stanovanjskih skladov, ampak sorazmerno obreme- 
njujejo vse uporabnike stanovanjskih sredstev. 

Poudarim naj, da predlaga Izvršni svet združevanje dela stanovanjskih 
sredstev zato, ker meni, da so domovi za učence in študente tudi stanovanjske 
površine in zato sestavina stanovanjske politike. Na podlagi zakona zbrana 
sredstva po stopnji 6 % P a še vedno pomenijo le del potrebnih sredstev in bo 
preostala manjkajoča sredstva že v letu 1976 in v naslednjih letih srednje- 
ročnega obdobja še nadalje treba zagotavljati na podlagi samoupravnih spo- 
razumov. Izločanje sredstev na podlagi zakona količinsko ustreza stopnji 0,36 % 
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od bruto osebnih dohodkov. To navajam zaradi primerjave. To je za 0,06'% več 
kot najmanjši obseg združevanja na podlagi samoupravnih sporazumov. 

Vendar so nekatere delovne skupnosti sprejele večji delež, predvsem pa so 
poleg tega združevale tudi druga sredstva. 

Zakon kot izreden ukrep velja za 1976. leto. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pa bo skupaj z drugimi podpisniki družbenega dogovora deloval tako, 
da bi delavci temeljnih organizacij združenega dela nadaljevali samoupravno 
sporazumevanje za združevanje sredstev za gradnjo domov za učence in štu- 
dente, seveda v skladu s svojimi dolgoročnimi potrebami po strokovno uspo- 
sobljenih delavcih. 

Tovarišice in tovariši delegati! V imenu Izvršnega sveta prosim, da zakon 
podprete in sprejmete. 

Predsednica Mara Zlebnik : Seje se udeležuje tudi predstavnik Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije. Novo besedilo predloga zakona ste prejeli 
z dopisom z dne 27. 2. 1976. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predlog 
zakona v smislu drugega odstavka 295. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije po hitrem postopku. 

O tem predlogu Izvršnega sveta, ki ga je obrazložila tovarišica Ela Ulrih, 
pričenjam razpravo. Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Predlagam, 
da glasujemo o predlogu Izvršnega sveta, da se predlog zakona obravnava po 
hitrem postopku. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona so obravnavah: Odbor za družbenoekonomske odnose in 

razvoj, Odbor za finance, Odbor za urbanizem, stanovanjsko^komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismena 
poročila. Poročila ste prejeli. Danes ste na klopi prejeli tudi amandma skupine 
delegatov občine Lendava. Želijo morda predstavniki odborov in Komisije še 
kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želijo.) Na podlagi predloga zakona in 
pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima 
tovariš Vili Sekereš, delegat občine Lendava! 

Vili Sekereš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Po obširni obravnavi predloga tega zakona umikamo amandma naše skupine 

k zakonskemu predlogu. 

Predsednica Mara Zlebnik: To pomeni, da je amandma skupine 
delegatov občine Lendava umaknjen in ga ne bomo obravnavah. Kdo želi raz- 
pravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. Najprej bomo glasovah o amandmajih Zakonodajno- 
pravne komisije k 3. in 4. členu predloga tega zakona. Z amandmajem se stri- 
nja predlagatelj, in tudi Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Odbor za finance. O obeh amandmajih bomo glasovah skupaj, ker je prvi re- 
dakcijskega značaja, drugi ga bistveno ne posega v vsebino zakonskega pred- 
loga. Ali kdo nasprotuje temu predlogu? (Nihče.) Kdor je za amandmaja Za- 
konodajno-pravne komisije k 3. in 4. členu, naj prosim glasuje! (51 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta Amandmaja Zakonodajno-pravne komisije sprejeta z 
večino glasov. 
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Glasovali bomo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog tega 
zakona, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je Zbor občin ta zakon sprejel z večino glasov. 
Odrejam 30-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.10 in se je nadaljevala ob 12.45.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Prehajam na 7. točko dnevnega 
reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

» o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe, z osnutkom zakona, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil dr. Mira Sajeta,, pomočnika 
republiškega sekretarja ža urbanizem. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? 
Prosim. Besedo ima tovariš dr. Miro Saje! Dal bo uvodno obrazložitev k vsem 
štirim predlogom za izdajo in osnutkom zakona s področja zemljiške politike. 

Dr. Miro Saje: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Danes obravnavamo drugo skupino zakonov s področja zemljiške politike, 

ki pomenijo neposredno nadaljevanje že dogovorjene politike na tem področju 
oziroma uresničitev ustavnih določb. Vsi zakoni se nanašajo na stavbna oziroma 
za globalne posege namenjena zemljišča. S temi zakoni urejamo prehajanje 
zemljišč v družbeno last, uporabo zemljišč v družbeni lasti za potrebe kom- 
pleksne graditve, kakor tudi promet s stavbnimi zemljišči. S posebnim zako- 
nom urejamo tudi vprašanja pravic na delih stavb, tako imenovano etažno 
lastnino, bodisi stanovanjsko bodisi poslovno, vprašanje, ki je zopet močno 
aktualno. V naši zemljiški politiki pomeni določeno kontinuiteto, ki je bila 
nekaj časa prekinjena, tisto načelo v 98. členu ustave SR Slovenije, po katerem 
nihče ne more imeti lastninske pravice na zemljiščih v mestih in naseljih 
mestnega značaja ter na drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko gradnjo 
ali za drugo kompleksno gradnjo. 

To načelo ustave izhaja iz dejstva, da je zemlja naravni in neizogibni pogoj 
za celotno družbeno proizvodnjo. Kot taka pa je omejena, glede na celotne, še 
posebej dolgoročne potrebe, kar se z vse hitrejšim družbenim razvojem vedno 
močneje čuti tudi pri nas. Ta neizprosna omejenost v dane okvire je v naših 
razmerah tržnega socialističnega gospodarjenja postala predmet menjave in 
vrednotenja ter tako tudi neupravičeni vir dohodkov. 

Kot družba smo se takemu procesu uprli najprej 1958. leta z zakonom 
o nacionalizaciji stavbnih zemljišč, zatem pa pred tremi leti z uvedbo kom- 
pleksne razlastitve. Ker se je kljub tem ukrepom problem zasebne lastnine 
na zemljiščih vedno znova pojavljal tudi kakor ena izmed oblik monopolizacije 
naravnega omejitvenega pogoja, da namreč zemljiških površin ni mogoče širiti, 
je bilo z ustavo uveljavljeno načelo o stalnem prehajanju zemljišč v mestih in 
naseljih mestnega značaja v družbeno lastnino. Danes predlagamo osnutek, ki 
določa pot, po kateri se to ustavno načelo uresničuje v praksi. Vrednost zem- 
ljišča je le v manjšem delu rezultat dela njegovega lastnika. Zlasti še to velja 
za stavbna zemljišča oziroma za zemljišča, ki so na robovih urbanih centrov. 
Le-ti pa se v Sloveniji naglo razvijajo. Ker v naši republiki vendarle več ali 
manj dosledno že ves čas po vojni izvajamo policentrično načelo pri urbani- 
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ziranju, naglo, raste tudi število naselij, ki dobivajo mestni značaj, kjer tudi 
stalno narašča vrednost zemljišč, namenjenih za stanovanjsko ali drugo kom- 
pleksno graditev. Relativni porast mestnega prebivalstva je v Sloveniji v pri- 
merjavi z relativnim porastom vsega prebivalstva v republiki približno trikrat 
večji. V različnih obdobjih to razmerje malo niha, vendar v glavnem ostaja okoli 
številke 3. To pa pomeni sorazmerno hiter tempo urbanizacije. V zadnjih petih 
letih, ko smo zgradili 58 000 stanovanj, dobiva tempo urbanizacije nov polet. 
Zaradi takšnega tempa pa seveda ustrezno narašča tudi pritisk na povpraše- 
vanje po stavbnih zemljiščih in s tem v zvezi raste tudi mestna renta v pro- 
metu s temi zemljišči. Večina naših mestnih naselij in naselij mestnega zna- 
čaja je na kakovostnih površinah. Za kmetijstvo je v naši republiki ugodnih 
le 15 do 20 % površin, 45% površin pa je na nerodovitnih ah za obdelavo 
prestrmih območjih. Največji del za kmetijsko obdelavo kakovostnih površin 
je pod vedno močnejšim udarom urbanizacije, za preusmeritev urbanizacijskega 
sunka na druga območja pa so možnosti omejene. 

Posebno značilno za našo dosedanjo zemljiško politiko je dejstvo, da smo 
vodih politiko nizkih cen, dovoljevali relativno samovoljo pri prehajanju kme- 
tijskih zemljišč v stavbna, malo vlagali v pridobivanje novih zemljišč za potrebe 
proizvodnje hrane itd. Rezultati sedaj že skoraj desetletnega prostorskega pla- 
niranja bodo v kratkem morah pomagati oblikovati dolgoročno politiko varstva 
kmetijskih zemljišč in racionalne izrabe le-teh v urbane' namene. 

Predvsem ti razlogi so pripeljali do tega, da se z ustavo enkrat za vselej 
odstrani možnost monopolizacije zemlje. Pravico odločanja o tem, katera zem- 
ljišča in pod kakšnimi pogoji bodo prešla v družbeno lastnino, bo imela občin- 
ska skupščina. Pri izvajanju določb ustave bo zato prav posebnega pomena 
opredelitev, katera zemljišča se nahajajo v mestih in naseljih mestnega značaja 
ter na drugih območjih in za katera bodo veljale določbe, da na njih nihče ne 
more imeti lastninske pravice. Takšna naselja in območja naj bi po postopku, 
ki smo vam ga danes predložili v razpravo, določila občinska skupščina z od- 
lokom. Z dnem, ko bo skupščina sprejela odlok, bo na teh zemljiščih prenehala 
lastninska pravica in zemljišča bodo prešla v družbeno last. 

Sprejemanje odloka je vezano na javno razgrnitev in javno razpravo o 
predlogu, kar naj omogoči tudi konfrontacijo interesov pri opredeljevanju pri- 
hodnje družbene funkcije posameznih območij oziroma zemljiških kompleksov. 

Z urbanističnim programom občine, ki ima dejansko vlogo občinskega 
prostorskega načrta, s katerim med drugim razdelimo celotno območje občine 
med različne interesente, bodo tudi . v prihodnje razdeljene zemljiške površine 
na kmetijske in tiste, ki so namnjene za pozidavo. Z urbanističnim načrtom 
mest in nasehj mestnega značaja pa bodo podrobneje določena območja za sta- 
novanjsko in drugo kompleksno zazidavo. Ker bo na teh območjih urbanistični 
zazidalni načrt podlaga za teritorialno odločanje, kje bodo zemljiške površine 
po sili zakona prešle posredno v družbeno lastnino, bodo priprava, obravnava 
in sprejemanje teh načrtov postali tudi po tej strani družbeno zelo odgovorno 
delo. Za nemoteni razvoj, predvsem večjih urbanih aglomeracij, bo pomenil 
institut prenehanja lastninske pravice določeno olajšanje pri pridobivanju 
potrebnih zemljišč za stavbne namene. 

Taka ureditev bo deloma prispevala k temu, da bo zajemanje dela mestne 
rente v prometu s temi zemljišči laže uresničljivo, in to tudi ob tem, da bo 
sedanjim lastnikom priznana in izplačana pravična odškodnina. 
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V tem smislu tudi uvajamo akontacijo kot obvezen instrument pri preha- 
janju zasebne lastnine v družbeno lastnino, kar naj odpravi dosedanje slabosti," 
ki smo jih spoznali pri izvajanju zakona o nacionalizaciji in ki so vzbujale 
dvom v trdno odločenost družbe, da za prenehanja lastninske pravice priznava 
prejšnjim lastnikom pravično odškodnino. 

Ker smo vam predložili predlog za izdajo zakona o prenehanju lastninske 
pravice iii drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, 
z osnutkom smo morah predložiti tudi ustrezne spremembe in dopolnitve za- 
kona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe. 

Kompleks zemljiške politike dograjujemo še z zakonom o prometu z nepre- 
mičninami. To vprašanje zaenkrat urejamo parcialno, čeprav bi to vprašanje 
moralo biti urejeno celovito za ves promet z nepremičninami. S posameznimi 
republiškimi zakoni je že urejen promet s kmetijskimi zemljišči, z gozdovi, pro- 
daja stanovanjskih hiš v družbeni lastnini, promet s poslovnimi prostori in 
stavbami itd. 

Celovita ureditev je odvisna predvsem od ureditve temeljnih pravic glede 
sredstev v družbeni lastnini, kar pa sodi v zvezno pristojnost. Dokler ne bo 
uveljavljen zvezni zakon, urejamo to vprašanje s posameznimi republiškimi za- 
koni. Ta zakon temelji na naslednjih temeljnih izhodiščih: Promet z nepremični- 
nami je svoboden pod pogoji, ki jih določa zakon. S prometom z nepremičnina- 
mi nihče ne more oškodovati družbene skupnosti. Nihče se ne more sklicevati 
na zakon, če bi bila njegova uporaba v nasprotju z načelom poštenosti. Občani, 
društva in civilne pravne osebe lahko pridobijo nepremičnine v družbeni last- 
nini samo proti plačilu. Družbena nepremičnina se sme prodati le na javni 
dražbi; izjeme so urejene dejansko kot izjeme. Vsi pravni posli v zvezi s pro- 
metom z nepremičninami, če gre za družbeno lastnino, so pod nadzorstvom 
pravobranilstva. Nadzorstvo nad zakonitostjo prometa se uveljavlja tudi v okvi- 
ru zemljiško-knjižnega postopka. 

Predlog za izdajo zakona o pravicah na delih stavb z osnutkom ureja last- 
ninsko pravico ter pravico uporabe in druge pravice na posameznih delih stavb- 
nih zemljišč tako, da jih razširja glede na dosedanjo ureditev in enako obrav- 
nava družinsko stanovanjsko hišo in stanovanjsko hišo, v kateri je etažna last- 
nina, ne glede na področje lastništva. 

Hkrati se s tem zakonom ohranja lastninski maksimum, kakor je bil 
uveljavljen že doslej. Zakon uveljavlja nekatere nove rešitve glede trajanja 
pravice uporabe na podstrešnih, kletnih in drugih prostorih ter zavezuje etažne 
lastnike, da prispevajo ustrezen del za vzdrževanje skupnih delov in naprav 
hiše. 

S tem zakonom so tudi sicer podrobneje urejene pravice in obveznosti etaž- 
nih lastnikov, razmerja med njimi ter vprašanje predkupne pravice na etažni 
lastnini. Vsa ta vprašanja je treba urediti tudi zaradi tega, ker se število etaž- 
nih lastnikov veča. V prihodnje naj bi pospeševali stanovanjsko varčevanje 
zasebnikov, kar naj bi povečalo število nakupov etažnih stanovanj v zasebno 
last. To pa seveda terja urejene odnose v etažnem lastništvu, in to na način, da 
je etažni lastnik zavezan, da redno in vestno izvršuje svoje obveznosti do hiše 
in da hkrati ni izpostavljen neupravičenim zahtevam upravljalcev hiše ter da 
mu je zagotovljeno pravno varstvo. 

Predloženi zakoni ne urejajo vprašanj urejanja in oddajanja stavbnega zem- 
ljišča. Za ureditev teh vprašanj je pripravljen poseben zakon, ki bo v kratkem 
predložen Skupščini SR Slovenije. S predloženimi zakoni nismo poskusili ure- 
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jati vprašanja zajemanja mestne rente, ampak smo samo omogočili, da se njen 
del laže zajema kot doslej, kadar so zemljišča v prometu. V celoti ostaja še 
vedno odprto vprašanje evidentiranja, dimenzioniranja in zajemanja mestne 
rente, in to ne samo v prometu z nepremičninami, ampak v vseh njenih pojav- 
nih oblikah. Rešiti bomo morali tudi vprašanje, da je na primer k davku na 
dohodek od premoženja in premoženjskih pravic zavezan občan, ne pa tudi 
družbena pravna oseba, ki lahko prav tako kakor občan v svoji dejavnosti reali- 
zira mestno rento. 

Ugotoviti moramo tudi, da del mestne rente v raznih oblikah že zajemamo 
in da pri tem ne gre za povsem novo stvar, kakor tudi da je renta realna koli- 
čina, ki je ne smemo v zajemanju preseči, ker ne nastaja mestna renta le na 
tistem območju, ki ga razglasimo za mesto, ampak na mnogo širšem območju, do 
kamor seže vpliv razvijajočega se urbanega naselja. Z zakoni, ki jih danes 
predlagamo, ustvarjamo pogoje, da se zajame v prometu z zemljišči le del mest- 
ne rente, in to na tistih zemljiščih, ki so namenjena organizirani stanovanjski 
ali drugi kompleksni graditvi in prav zaradi takšnega značaja gradbenih pose- 
gov obetajo, da bodo v prometu dosegla najvišjo rento. 

Tovarišice in tovariši delegati! Obseg posegov v naš prostor je bil v zadnjih 
petih letih po velikosti in vplivnosti takšen, da se s podobnim doslej še nismo 
srečali v svojem urbanem razvoju. Naša prizadevanja, da čimprej preidemo v 
industrijsko razvito deželo, nam na področju zemljiške politike narekujejo nove 
ukrepe, ker nam dosedanji načini obvladovanja položaja ne ustrezajo več. Pred- 
loženi zakoni izhajajo iz takšnih hotenj po modernizaciji zemljiške politike, 
zato predlagamo, da o njih razpravljate, da bi pristojni organi pri nadaljnjem 
delu lahko pripravili dokončne predloge za trajnejšo ureditev sedaj odprtih 
vprašanj na področju zemljiše politike. 

Predsednica Mara Zlebnik: Slišali ste uvodno obrazložitev k 7., 8., 
9. in 10. točki dnevnega reda. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razla- 
stitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe, z osnutkom zakona, ste prejeli s 
sklicem seje zbora 10. 2. 1976. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da 
se v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
prva in druga faza zakonodajnega postopka združita tako, da se hkrati 
obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. Glede na 
tak predlog Izvršnega sveta pričenjam razpravo o postopku! Kdo želi besedo? 
(Nihče.). Predlagam, da glasujemo o predlogu Izvršnega sveta. 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega 
postopka združita, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za). Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat). 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek so obravnavali: Odbor za 

družbenopolitični in komunalni sistem, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
predložili pismena poročila. Poročila ste prejeli. Želijo morda predstavniki od- 
borov in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želijo.) Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima tovariš Dušan Jug! 

Dušan Jug: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov občine Tolmin ima pripombo k 63. členu. 63. člen naj bi se 
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glasil: »Vknjižba lastninske pravice in drugih stvarnih pravic na razlaščeni ne- 
premičnini se sme opraviti le tedaj, če predloži razlastitveni upravičenec sodišču 
poleg drugih potrebnih listin zapisnik o sporazumu ah začasno odredbo o akon- 
taciji na odškodnino in potrdilo banke, da je izpolnil svoje obveznosti glede po- 
ravnave odškodnine oziroma plačila akontacije za razlaščeno nepremičnino.« 

V dosedanji praksi je bil dolgotrajen postopek določevanja odškodnine za 
razlaščeno zemljišče ovira tudi za vknjižbo v zemljiško knjigo, saj so se zadeve 
reševale po več let. Stavbne parcele v zazidalnih kompleksih so bile prodane, 
novi uporabniki pa jih niso mogli vknjižiti in zaradi tega tudi niso mogli naje- 
mati kreditov za stanovanjsko gradnjo. Kolikor bi pri vknjižbi zadostovala za- 
časna odredba o akontaciji in potrdilo o plačani akontaciji, bi to omogočilo ne- 
ovirano gradnjo. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Naprej, prosim? Besedo ima tovariš De- 
beljak, delegat občine Velenje! 

Jože Debeljak: K predlogu za izdajo in osnutku zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe 
predlaga delegacija iz občine Velenje naslednjo dopolnitev: 

Določba prvega odstavka 59. člena naj se dopolni tako, da se glasi: »V 
postopku za odmero odškodnine za stavbno ali kmetijsko zemljišče ter gradbene 
objekte lahko prejšnji lastnik predlaga, da sodišče odloči o akontaciji na od- 
škodnino.« 

Izhajajoč iz načela, da naj ne bi bil prejšnji lastnik nepremičnine oškodovan 
zaradi zakasnelega izplačila odškodnine, predlagamo navedeno dopolnitev. Zna- 
no je, da pomenijo odškodnine za gradbene objekte precej večjo vrednost od od- 
škodnin za samo zemljišče. Posebej čutimo to pri razlaščanju celotnih posestev 
v območju rudnika Velenje, kjer se zaradi izkopavanja premoga rušijo celotne 
domačije, stanovanjske hiše, gospodarska poslopja itd., kot tudi celotni predeli 
naselij Šoštanj, Pesje, Družmirje. Pri tem je seveda pomembna odškodnina prav 
za te objekte in ne za samo zemljišče. Lastnikom je potrebno zagotoviti nado- 
mestne objekte, predvsem stanovanjske hiše, ki jih v večini primerov sami gra- 
dijo. Za te namene so seveda potrebna sredstva, ki pa jih dobijo predvsem iz 
naslova odškodnin. Pomembna je tudi ugotovitev, da lastniki v glavnem ne 
nasprotujejo odkupu nepremičnin, da pa prihaja do postopka razlastitve pred- 
vsem zaradi nesporazumov glede višine odškodnine. Iz teh razlogov menimo, da 
bi se morala uvesti akontacija na odškodnino tudi pri razlaščanju stanovanjskih 
hiš in drugih gradbenih objektov. 

Predsednica Mara Zlebnik: Ali še kdo želi razpravljati? (Ne). Ah se 
morda želi opredeliti do razprave tov. dr. Miro Saje? (Ne). Ker ne želi nihče več 
razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razla- 
stitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva vse pripombe, predloge in 

mnenja, dana v poročilu skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov in pri- 
pombe, dane v razpravi na današnji seji Zbora občin. 



27. seja 347 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za). Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor občin predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenje- 
nih za kompleksno graditev, z osnutkom zakona, ki ju je Skupščini SR Sloveni- 
je predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša dr. Mira Sajeta, po- 
močnika republiškega sekretarja za urbanizem, ki je ustno obrazložitev dal že 
pri prejšnji točki dnevnega reda. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona 
ste prejeli s sklicem za sejo zbora dne 10. 2. 1976. Izvršni svet predlaga, da se v 
smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in 
druga faza zakonodajnega postopka združita tako, da se hkrati obravnava in 
sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. Glede na ta predlog 
Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o postopku? (Nihče). 

Predlagam, da glasujemo o predlogu Izvršnega sveta. Kdor je za predlog 
Izvršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, naj 
prosim glasuje ! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek so obravnavah: Odbor za 

družbenopolitični in komunalni sistem, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
predložili pismena poročila. Poročila ste prejeli. Želijo morda predstavniki od- 
borov in Komisije še kaj ustno dodati? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo1. K razpravi se je že prijavil tovariš Janez Bohinc, dele- 
gat občine Ljubljana-Bežigrad! 

Janez Bohinc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov, za Zbor združenega dela z gospodarskega področja in,za 

Zbor občin, sta na svoji skupni seji obravnavali predlog za izdajo zakona o 
prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za 
kompleksno graditev in na predlog Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana- 
Bežigrad sprejeli k osnutku zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih 
pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, naslednje stališče: 

Spremeni naj se 4. člen predlaganega osnutka zakona tako, da bi se glasil. 
»Za potrebe stanovanjske in druge kompleksne graditve lahko določi skupščina 
občine zemljišče v mestu in naselju mestnega značaja oziroma na drugem ob- 
močju, ki je po urbanističnem programu določeno za stanovanjsko graditev ali 
drugačno kompleksno graditev.« Pri tem gre za objekte, namenjene za vzgojo, 
prosveto, zdravstvo, kompleksno industrijsko graditev, za objekte, namenjene 
rekreaciji in podobno. 

V 4. Členu predlaganega osnutka zakona je določeno, da lahko za potrebe 
stanovanjske in drugačne kompleksne graditve določi skupščina občine le tisto 
zemljišče v mestu ali naselju mestnega značaja oziroma na drugem območju, za 
katero je sprejet zazidalni načrt, ki določa družbeno usmerjeno in organizirano 
stanovanjsko graditev ali drugačno kompleksno graditev. Na ta način se izredno 
zožuje obseg sicer zazidljivih zemljišč, na katerih preneha lastninska pravica ter 
se uveljavlja družbena lastnina, saj je pogoj za podružabljanje stavbnega zem- 
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ljišča, da je za tako območje sprejet zazidalni načrt, ki določa družbeno usmerje- 
no in organizirano graditev. 

Ne more pa skupščina občine odločiti, da preneha lastninska pravica tudi 
na takem zemljišču, ki je že po urbanističnem programu sicer predvideno za 
graditev, vendar pa taka graditev ni družbeno usmerjena in organizirana. Po 
4. členu zakona o urbanističnem planiranju se z urbanističnim programom, ki 
se sprejme za območje občine oziroma mesta kot posebne družbenopolitične 
skupnosti, določi namenska porazdelitev zemljišč. S tem urbanističnim dokumen- 
tom se torej določijo zemljišča, predvidena za gradnjo stanovanj, objektov 
spremljajočih ostalih javnih dejavnosti in proizvodnje, za servisne in skladiščne 
površine, mestne javne službe itd. oziroma zazidalna območja-otoki. Po 7. členu 
tega zakona se z urbanističnim načrtom določi namenska izraba površin ter 
določijo območja, za katera se izdelajo zazidalni načrti. Iz tega izhaja, da za vse 
zazidalne otoke oziroma zazidalna območja, ki so po urbanističnem programu 
predvidena za izgradnjo objektov, ki ni predvidena izdelava zazidalnih načrtov. 

V 8. členu istega zakona so določeni elementi zazidalnega načrta. Niti v tem 
členu zakona niti v drugih določbah istega zakona kot tudi ne v kakšnem dru- 
gem na zakonu temelječem predpisu ni določeno, da se v zazidalnem načrtu 
predvidi družbeno usmerjena in organizirana graditev. Zato obstoječi zazidalni 
načrti ne vsebujejo te določbe. 

Ne glede na to da bodo verjetno prihodnji zazidalni načrti vsebovali tudi 
določbe glede koncentrirane usmerjene družbene gradnje, je treba upoštevati 
tudi naslednja dejstva: 

Zazidalni načrti se ne bodo izdelovali za vse zazidalne otoke, ki so določeni 
po urbanističnem programu kot zazidljivi, ker to niti ni predpisano niti potreb- 
no1. Zazidalni načrti tudi za zazidalne otoke, za katere je predvidena izdelava, 
ne bodo takoj izdelani in sprejeti, ampak šele potem, ko bo to potrebno. Dejan- 
sko se tudi sedaj izvaja koncentrirana družbeno usmerjena gradnja le na manj- 
ših kompleksih. 

Kot je navedeno v predlogu, naj bi se s sprejetjem tega zakona uresničila 
določba 98. člena ustave SR Slovenije in ohranil institut nacionalizacije. Naj pri 

,te™ 0Pozorim> da je zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zera- 
jisč za nacionalizacijo stavbnih zemljišč postavil le pogoj, da tako zazidana kot 
nezazidana stavbna zaemljišča ležijo v ožjem gradbenem okolišu mest in naselij 
mestnega značaja. Ožji gradbeni okoliš pa je zajel tako tista območja, ki so že 

i a urbanizirana, kot tudi tista območja, ki naj bi bila po načrtovani stanovanj- 
ski m komunalni gradnji pozidana v primernem času. Prav zato bi se s tem za- 
konom morala uveljaviti enaka načela, kot so vodila zakonodajalca ob spreje- 
manju zakona o nacionalizaciji, s čimer bi se tudi uresničile določbe 95. in 98. 
člena ustave SR Slovenije, da imajo lahko občani lastninsko pravico na stano- 
vanjskih hišah in stanovanjih za osebne in družbene potrebe, da pa nihče ne 
more imeti lastninske pravice na zemljiščih, namenjenih za stanovanjsko in dru- 
gačno kompleksno graditev. Tega načela predloženi osnutek zakona ne uresniču- 
je, zaradi česar ustvarja neenakopravnost med posameznimi kategorijami obča- 
nov in drugih civilnih pravnih oseb, saj tistim, ki imajo lastninsko pravico na ne- 
zazidanem stavbnem zemljišču, ki je na takem območju, na katerem ni predvide- 
na družbeno usmerjena in organizirana graditev, omogoča prodajo zemljišča v 
prostem prometu ob upoštevanju določb zakona o razpolaganju z nezazidanim 
stavbnim zemljiščem in s tem neupravičeno obogatitev na račun družbe oziroma 
drugih občanov, medtem ko tistim kategorijam občanov in drugih civilnih prav- 
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nih oseb, ki bodo prizadete na podlagi tega zakona, pripada le pravična odškod- 
nina ob upoštevanju določb zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice 
uporabe. Logična posledica takega stanja pa bi bila tudi, da bi zasebno lastništvo 
na stavbnem zemljišču močno oviralo smotrno urbanizacijo mest in naselij, za kar 
si morajo vsi čimbolj prizadevati, saj le tako lahko pričakujemo kar se da eko- 
nomične in družbeno pozitivne rezultate. Naj tudi poudarim, da bi bilo v pri- 
meru, če s tem zakonom ne bi uveljavili navedenih načel, občinam onemogočeno 
uveljavljanje dosedanjih možnosti, ki jih imajo sedaj na podlagi VIII. poglavja 
zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe, ki naj bi po določ- 
bah 1. člena osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi 
in o prisilnem prenosu pravice uporabe prenehalo veljati. 

Naj še opozorim na to, da predlagani osnutek zakona ne vsebuje nobenih 
določb o prenehanju lastninske pravice na takem območju, ki je že vsaj delno, 
če ne celo v celoti pozidano. Menimo, da bi se tudi v takem primeru moralo 
podružbiti stavbno zemljišče, s -čimer bi dosledno uresničili 98. člen ustave SR 
Slovenije. Z uveljavitvijo teh načel bi prispevali k smotrni urbanizaciji naših 
mest in naselij mestnega značaja, saj je splošno znano dejstvo, da je prav do- 
sedanji način podružbljanja stavbnega zemljišča v zasebni lastnini eden izmed 
glavnih razlogov za nepravočasno pridobivanje zemljišč v družbeno lastnino, s 
čimer se tudi zavira pravočasna gradnja zaradi dolgotrajnih upravnih in odškod- 
ninskih postopkov. 

Predsednica Mara Zlebnik: Razpravljal bo tovariš Jože Debeljak, de- 
legat občine Velenje! 

Jože Debeljak: Naša skupina delegatov meni, naj bi se drugi odsta- 
vek 8. člena jasneje opredelil. Kolikor je nam znano, občinske skupščine ne spre- 
jemajo in objavljajo posebnih sklepov o izdelavi zazidalnega načrta. Še posebej 
pa bi določba tega člena postala sporna pri tistih občinskih skupščinah, ki so 
za naročanje in izdelavo zazidalnih načrtov pooblastile druge institucije ali celo 
nanje prenesle to pristojnost, na primer na interesne skupnosti, sklade, zavode in 
podobne institucije. 

Zato naj bi se ta člen podrobno opredelil ali pa dopolnil z obveznostjo na- 
ročnika zazidalnega načrta, da svojo odločitev objavi. 

Predlagamo tudi, da pri 13. členu odpade variantni predlog. 

Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima tovariš Jože Škufca, delegat 
občine Novo mesto! 

Jože Skufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K predlogu za izdajo zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih 

pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, ima delegacija občine 
Novo mesto naslednje pripombe in stališča: 

Sprejem zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zem- 
ljiščih, namenjenih za kompleksno graditev je potreben zaradi uskladitve za- 
konov z ustavo, hkrati pa omogoča nov pristop k hitrejšemu pridobivanju zem- 
ljišč, namenjenih za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev. Mnenje naše 
delegacije je, da so spreminjevalni predlogi skupščinskih odborov, da naj se iz 7. 
in 15. člena črtata besedi »in stavbe«, nesprejemljivi oziroma je za našo dele- 
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gacijo predlagateljevo besedilo zakona sprejemljivejše od teh spreminjevalnih 
predlogov. 

S sprejetjem teh spreminjevalnih predlogov, to je s črtanjem besed »in 
stavbe« v 7. in 15. členu, bi se postopki za pridobivanje pravic očitno podaljšali, 
hkrati pa bi taka rešitev silila urbanistične projektante k izdelavi zazidalnih na- 
črtov na »čistih površinah«, kar pa gotovo ni v interesu razvoja kmetijstva in 
varstva njegovih površin, ker smo jih že do sedaj precejšen del zazidali s tako 
ali drugačno gradnjo. 

Po našem mnenju tudi ni sprejemljiva, varianta k 13. členu osnutka tega 
zakona, kajti že sam institut predhostne pravice po zakonu o nacionalizaciji na- 
jemnih zgradb in gradbenih zemljišč, zlasti pa po zakonu o razlastitvi postavlja 
prejšnje lastnike zemljišč v neenakopraven položaj, saj vsi ne morejo uveljav- 
ljati prednostne pravice, če ne izpolnjujejo vseh pogojev, ki jih predvideva 
zakon. Možnost uveljavljanja prednostne pravice je, če odmislimo nacionalizacij- 
ski maksimum, v celoti odvisna od urbanistične namembnosti zemljišča. Ce iz- 
hajamo iz te ugotovitve, bi bilo smotrno in pošteno odpraviti institut prednostne 
pravice v tem zakonu, kajti s črtanjem VII. poglavja zakona o razlastitvi in o 
prisilnem prenosu pravice uporabe bo ta institut izpadel iz zakona o razlastitvi. 

Ce pa opustitev prednostne pravice kljub neenakosti, ki jo le-ta povzroča, 
in kljub težavam, ki jih prinaša pri plačevanju stroškov komunalnega urejanja, 
ni sprejemljiva, je treba prednostno pravico zožiti do najvišje možne mere, 
hkrati pa omogočiti kakršnokoli njeno nadaljnje prenašanje. 

Tovarišica Mara Zlebnik : Kdo še želi razpravljati? Prosim. Besedo 
ima tovariš Ivan Motnikar, delegat občine Kamnik! 

Ivo Motnikar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Kamnik podpira- 

mo predlog Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije, da se v 9. členu prouči možnost, da lahko prejšnji lastnik 
prednostno pravico uporabe uveljavlja na več parcelah v primeru, ko ima 
več otrok, s trdnim namenom, da si bodo ti otroci na njih zgradili svoje hiše. O 
tem naj bi razsojal pristojni upravni občinski organ. 

Skupina delegatov je tudi predlagala, naj bi Socialistična zveza delovnega 
ljudstva in Kmetijsko-zemljiška skupnost organizirah širšo javno razpravo, ker 
bo ta zakon prizadel večje število občanov. Republiška skupščina naj bi pri se- 
stavi predloga zakona upoštevala pripombe občanov iz javne razprave. 

Predsednica Mara Zlebnik: Prosim! Besedo ima tovariš dr. Miro Saje! 

Dr. Miro Saje: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob predlogu tovariša Janeza Bohinca bi pojasnil nekatera vprašanja v zvezi 

s 4. členom osnutka tega zakona. 
Predlog, naj bi se uporabljal urbanistični program kot instrumentarij za 

določitev območja, na katerem preneha lastninska pravica, po našem mnenju 
ni sprejemljiv. 

Urbanistični program, kot sami veste, je zelo okviren prostorski ekonomsko- 
tehnični dokument, v katerem so izhodišča prostorske politike zelo okvirna in 
izražena še zelo nedoločno. 
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Ta urbanistični prostorski dokument sicer razdeli namenske površine, ven- 
dar jih ne konkretizira do tiste mere, da bi bile lahko te površine v praksi ne- 
dvomno določljive. Zaradi tega imamo še hierarhično podrejene urbanistične 
dokumente, in sicer urbanistični načrt, zazidalne načrte in še lokacijsko doku- 
mentacijo, na podlagi katerih se konkretizirajo odnosi, opredeljeni v urbanistič- 
nem programu za vsakokratno praktično potrebo. 

To pomeni, da morata biti urbanistični načrt in zazidalni načrt tista doku- 
menta, ki kot strokovno-politična dokumentacija natanko opredelita območje, na 
katerem bo prenehala lastninska pravica, ne pa urbanistični program. 

Opozarjam tudi na geodetska merila, po katerih se izdelujejo urbanistični 
programi, urbanistični načrti in zazidalni načrti in ki so zahtevnejša, čim nižji 
je urbanistični dokument v tej hierarhiji. Ne glede na to bi rad poudaril, da je 
izhodišče zakona v tem, naj bi se prenehanje lastninske pravice v mestih in na- 
seljih na zemljiščih, določenih za stavbne kompleksne namene, odvijalo postopno, 
to pa iz dveh razlogov: 

1. Družba ne potrebuje zemljišč samih po sebi, ampak jih potrebuje zato, 
da bi jih dejansko uporabljala. To smo opazili pri izvajanju nacionalizacije stavb- 
nih zemljišč, ko smo številna stavbna zemljišča podružbili, pa z njimi nismo 
gospodarili niti jih nismo dah v uporabo nadaljnjim uporabnikom. Rezultat te- 
ga je bil, da so zemljišča propadala, niso bila kmetijsko obdelana, vanje se ni- 
so več vlagala niti dodatna sredstva. Tega namena zakon nima. Zakon hoče, 
da se postopno toda trajno uveljavlja prenehanje lastninske pravice takrat, ko> 
je stavbno zemljišče družbi potrebno za realizacijo stanovanjske in druge kom- 
pleksne graditve. Torej, postopnost je odločilna v tem procesu prenehanja last- 
ninske pravice. So še drugi praktični razlogi, ki narekujejo postopnost prene- 
hanja lastninske pravice. 

2. Po konceptu zakona pripada v skladu z ustavo prejšnjemu lastniku pra- 
vična odškodnina. To pravično odškodnino je treba plačati takoj, ko se prevza- 
me zemljišče v uporabo1. Menimo, po posvetih z občinskimi skupščinami in komu- 
nalnimi organizacijami-komunalne skupnosti se šele ustanavljajo1, da ni dovolj 
finančnih sredstev za to, da bi lahko pridobivah zemljišča, ki nam trenutno ni- 
so potrebna, in zanje plačevali visoko odškodnino. Taka rešitev ni v skladu z 
našim razvojem in z našimi družbenimi potrebami. Prosta prodaja zemljišč v 
zazidalnih območjih je sicer res možna, vendar je po zakonu o razpolaganju z 
nezazidanim stavbnim zemljiščem zavezan prodajalec, da da zepiljišče v pred- 
nostni nakup občini. Občina se lahko posluži tega instrumenta. V praksi se tega 
instrumenta zelo malo poslužujemo. Kje so razlogi za to, vemo. Ni finančnih 
sredstev in podobno. Vendar je zagotovljeno, da občina lahko vsak trenutek 
uveljavi svojo prednostno pravico in seveda v okviru svojega davčnega sistema 
tudi pobere tisti presežni dohodek, ki se ustvari v pravnem prometu z zemlji- 
šči. Menim, da je koncept tega zakona, ki sicer upošteva kot osnovo urbanistični 
načrt in zazidalni načrt, v katerih so dognani vsi strokovno-tehnični in ekonom- 
ski elementi v tistem merilu, ko lahko na podlagi teh elementov pričnemo z rea- 
lizacijo gradnje, in ob izhodišču, da je popolna dispozicija glede vseh teh vpra- 
šanj dana delegatom občinske skupščine, pravilen in prosim, da ga podprete. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeh še kdo razpravljati? (Ne.) Ker nihče, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
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1. Predlog za izdajo zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih 
pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, z osnutkom zakona, se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva vse pripombe, predloge in 

mnenja, dana v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin: delegatov in pri- 
pombe, dane v današnji razpravi na seji Zbora občin. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 9. točko dnevnega r e d a, to je na predlog za izdajo 
zakona o prometu z nepremičninami, z osnutkom zakona, ki ju je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta je dr. Miro Saje, ki je ustno obrazložitev že 
dal. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona ste prejeli s sklicem seje zbo- 
ra z dne 10. 2. 1976. Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 
250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega 
postopka združita tako, da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo 
zakona in zakonski osnutek. Glede na ta predlog Izvršnega sveta pričenjam raz- 
pravo. 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da o 
predlogu Izvršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega, postopka 
združita, glasujemo. Kdor je za ta predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! 
(51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek so obravnavah: Odbor za druž- 

benopolitični in komunalni sistem, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki so pred- 
ložili pismena poročila. Poročila ste prejeli. Želijo predstavniki odborov in Ko- 
misije poročila še dodatno ustno obrazložiti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je že priglasil tovariš Janez Bohinc, de- 
legat občine Ljubljana-Bežigrad! 

Janez Bohinc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela z gospodarskega področja in za Zbor 
občin sta na svoji skupni seji obravnavah predlog za izdajo zakona o prometu z 
nepremičninami in na predlog Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana-Be- 
žigrad sprejeli k osnutku zakona o prometu z nepremičninami naslednje sta- 
lišče : 

Določbe 8., 10. in 19. člena osnutka tega zakona niso v skladu z določbami 2., 
5., in 6. in 9. člena zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v 
družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 13/74), ki določajo, da se stanovanjska hiša 
oziroma stanovanje lahko proda tudi z zbiranjem pismenih ponudb, da mora 
družbena pravna oseba predložiti javnemu pravobranilstvu tudi splošni akt o 
pogojih za javno dražbo, da javno pravobranilstvo opozori prizadeti stranki na 
nezakonitosti pogodbe in ju pozove, da pogodbo uskladita v 60 dneh po prejemu 
opozorila, da javno pravobranilstvo zahteva razveljavitev pogodbe v enem letu 
po predložitvi pogodbe, da se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela 
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ali druga družbena pravna oseba, ki ne ravna na način in v rokih, navedenih 
v 5. in 8. členu tega zakona, ter odgovorna oseba z denarno kaznijo do 500 
dinarjev. 

Zato bi bilo potrebno te določbe uskladiti in morebiti razveljaviti navedene 
določbe v zakonu o pogojih za prodajo stanovanskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini. 

Predsednica Mara Zlebnik : Besedo ima tovariš Jože Debeljak, dele- 
gat občine Velenje! 

Jože Debeljak: Skupina delegatov občine Velenje ima k predlaga- 
nemu osnutku zakona o prometu z nepremičninami naslednje pripombe: 

Predlagamo, da se v drugem odstavku 3. člena besedi »ne more« nadomesti- 
ta z besedama »ne sme«. Gre za vsebinsko razliko ali nekdo ne more oškodovati 
družbe pri prometu z nepremičninami ali je ne sme. Menimo, da bi se morali 
ti besedi glasiti »ne sme«. 

11. člen določa, da za prvo prodajo nenaseljene stavbe oziroma posameznega 
dela stavbe ne velja postopek po 8. in 9. členu. Sedaj veljavni zakon o pogojih 
za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini določa, da velja- 
jo za to prodajo tržni pogoji in tržna cena na dan prodaje. Ker osnutek tega 
zakona nima te določbe, je vprašanje, kakšen postopek velja za prodajo po 11. 
členu osnutka tega zakona. 

Predsednica Mara Žlebnik: Kdo še želi razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovariš Ivan Motnikar, delegat iz občine Kamnik! 

Ivan Motnikar: Delegati iz občine Kamnik predlagajo, naj se drugi 
odstavek 9. člena dopolni tako, da bi se glasil: »Razpis mora vsebovati naziv in 
sedež prodajalca, označbo in opis stavbe oziroma posameznega dela stavbe, iz- 
klicno ceno, način plačila, višino kavcije, ki jo je treba položiti pred dražitvijo 
in ki ne sme biti manjša od 10'% — to besedilo bi se dopolnilo: »ki se zadrži v 
primeru, da ponudnik kasneje odstopi od ponudbe« — »ter način njenega pologa 
čas in kraj, kjer bo javna dražba in navedbo, kje se lahko interesenti pred 
dražbo seznanijo s podrobnejšimi pogoji«. 

Predsednica Mara Zlebnik: Prosim! Besedo ima tovariš dr. Miro Saje! 

Dr. Miro Saje: Naj pojasnim tovarišu delegatu iz občine Ljubljana- 
Bežigrad, da je prezrl določbo 1. člena osnutka zakona o prometu z nepremični- 
nami, ki se glasi: »S tem zakonom se ureja način in postopek, v katerem se 
opravlja promet z zemljišči, stavbami in posameznimi deli stavb (v nadaljnjem 
besedilu: nepremičnine) ter prehod presežka lastninske pravice na nepremični- 
nah nad dovoljenim maksimumom v družbeno lastnino, razen če ni s posebnim 
zakonom drugače določeno.« 

Glede navedbe delegata o neskladnosti 8., 10. in naslednjih členov zakona o 
pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini je treba 
torej ugotoviti, da so te določbe usklađene, kajti 1. člen predloženega osnutka 
zakona določa: »če ni s posebnim zakonom drugače določeno«. V takem primeru 
veljajo določbe osnutka tega predloženega zakona. 
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Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o prometu z nepremičninami, z osnutkom za- 

kona, se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva pripombe, predloge in mne- 

nja, dana v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov in pripom- 
be, dane v današnji razpravi na seji Zbora občin. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor občin predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o pravicah na delih stavb, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta je dr. Miro Saje. Ustno obrazložitev ste že 
slišali. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona ste prejeli s sklicem seje zbo- 
ra z dne 10. 2. 1976. Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega po- 
stopka združita, tako da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo za- 
kona in zakonski osnutek. Glede na ta predlog Izvršnega sveta začenjam razpra- 
vo! Ker ne želi nihče razpravljati, predlagam, da o tem predlogu glasujemo. 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega 
postopka združita, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona so obravnavali: Odbor za druž- 

benopolitični in komunalni sistem, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunal- 
na vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili 
pismena poročila. Poročila ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je priglasil tovariš Janez Bohinc, delegat 
občine Ljubljana-Bežigrad! 

Janez Bohinc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela z gospodarskega področja in za 

Zbor občin sta na svoji skupni seji obravnavali predlog za izdajo zakona o pra- 
vicah na delih stavb in na predlog Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana- 
Bežigrad sprejeli k osnutku zakona o pravicah na delih stavb naslednje stališče: 

Določba 24. člena o uporabi doslej veljavnih predpisov o vknjižbi etažne 
lastnine nima pravne veljave glede na določbo 25. člena o prenehanju veljav- 
nosti dosedanjega zakona o lastnini dela stavb. Zato bi ta zakon moral vsebo- 
vati vse določbe sedanjega V. poglavja zakona o lastnini na delih stavb, ki dolo- 
čajo temeljna načela o vknjižbi in ureditvi zemljiške knjige »E«, Republiški 
sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun pa naj bi imel le 
pravico izdaje natančnejših navodil, enako kot je bilo to določeno v 54. členu 
sedaj veljavnega zakona. 

Obrazložitev: Sedanja ureditev zemljiške knjige temelji na pravnih pravi- 
lih prejšnjega zakona o zemljiških knjigah in prejšnjega zakona o notranji ure- 
ditvi zemljiških knjig iz 1930. leta, ki se še vedno uporabljajo na podlagi 4. čle- 
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na zakona o neveljavnosti pravnih predpisov, sprejetih pred 6. aprilom 1941 
(Uradni list SFRJ, št. 86/46), ker niso v nasprotju z našo ustavo oziroma zakoni. 
Vendar pa ta dva zakona nista vsebovala nobenih predpisov o vpisu etažne last- 
nine v zemljiške knjige. Prav zato so v sedaj veljavnem zakonu o lastnini na 
delih stavb vsebovani vsi materialni predpisi o notranji ureditvi zemljiške knji- 
ge in o vpisu etažne lastnine v posebne »E« knjige v zemljiški knjigi, ki se sedaj 
uporabljajo! Ker pa po 25. členu osnutka novega zakona preneha v celoti veljati 
sedanji zakon o lastnini na delih stavb, osnutek novega zakona pa teh določb ne 
vsebuje, v primeru prenehanja veljavnosti tega zakona zemljiška knjiga »E« 
ne bi imela več nobene pravne osnove, saj za ta zakon ni mogoče uporabiti do- 
ločb zakona iz 1946. leta. Zato bi do takrat, ko bo z novim zakonom urejena 
zemljiška knjiga, moral ta zakon vsebovati vse določbe sedanjega V. poglavja 
zakona o lastnini na delih stavb. Nemogoče se je namreč sklicevati na morebitni 
novi sistem zemljiške knjige v skladu s tehničnimi možnostmi, ker mora zem- 
ljiška knjiga tekoče evidentirati vse spremembe, ki dnevno nastajajo na nepre- 
mičninah, če naj izpolnjuje svojo funkcijo javne knjige. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo razpravljati? Ker ne želi nihče, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o pravicah na delih stavb, z osnutkom zakona, 
se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva vse pripombe, predloge in 

mnenja, dana v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov in pri- 
pombe, dane v današnji razpravi na seji Zbora občin. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o skupnostih za ceste. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
njen izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovarišioo Maro Fabjančič, 
pomočnico predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze, ki bo ta 
predlog obrazložila. Prosim! 

Mara Fabjančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pred seboj imate predlog za izdajo zakona o skupnostih za ceste. Pouda- 
rim naj, da je to pravzaprav tretji tovrstni predlog za izdajo zakona s področja 
prometa, po katerem naj bi na področju prometne infrastrukture samoupravno 
organizirali prek samoupravnih interesnih skupnosti upravljanje, razpolaganje, 
delovanje in financiranje cestne prometne infrastrukture. Ce se spomnite, je 
bil pred dobrim letom že sprejet zakon o Samoupravni interesni skupnosti za 
železniški in luški promet in pred nekaj meseci zakon o Samoupravni interesni 
skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet. 

Izvršni svet predlaga za ta zakon trifazni postopek, s tem da v nobeni fazi 
ne predlaga združevanja faz, ker meni, da je to izjemno pomemben sistemski 
zakon, glede katerega so izredno zainteresirani vsi občani in vse delovne orga- 
nizacije v naši republiki. 
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Gre pravzaprav za usklajevanje področja cestnega gospodarstva z ustavnimi 
določbami. To področje je bilo delno že urejeno z republiško zakonodajo, ki je 
usklađena s prejšnjimi republiškimi ustavnimi amandmaji, urejeno pa je bilo 
tudi z zvezno zakonodajo. To smo skušali vključiti v predlog za izdajo tega 
zakona, vendar naj poudarim, da sedanji predlog za izdajo zakona vsebuje le 
smernice, kako naj bi bilo področje v prihodnje urejeno v naši republiki. 

Prosim vas, da se v razpravi — to je zelo zaželeno, opredelite predvsem do 
predloga za izdajo zakona, manj pa do zakonskih tez, ali pa tudi ne, ker gre le 
za pomoč oziroma izhodišče, da bi ugotovili, kako bo približno sestavljen prihod- 
nji zakon. 

Predlog za izdajo zakona naj bi dal, kolikor ga boste potrdili, temeljne smer- 
nice za izdelavo osnutka tega zakona, v katerem bi se določene nejasnosti, ki 
so še verjetno na tem področju, dokončno razjasnile. Oceno teh temeljnih smer- 
nic in podrobnosti bo dala javna razprava. 

Kljub temu naj opozorim na dve rešitvi, ki sta nekoliko drugačni, kot so 
bile do sedaj rešitve na področju prometne infrastrukture v zvezi s prej ome- 
njenima sistemskima zakonoma s področja železnic in poštnega, telegrafskega in 
telefonskega prometa. 

Gre pravzaprav za organizacijo samoupravnih interesnih skupnosti na tem 
področju in pa za bistveno vprašanje, to je za financiranje cestnega gospodar- 
stva. 

Kar se tiče organizacije se lahko predlagajo čisto nasprotujoče si rešitve, kot 
so predlagane, vendar smo poskusili podati rešitve, ki bi bile v skladu z ustavo in 
ki bi bile že verificirane na predhodnih ožjih razpravah. Te rešitve naj bi po 
oceni predlagatelja zagotavljale uresničevanje ustavnih načel. 

Predvidevamo, da je članstvo v interesni skupnosti na področju cestnega 
gospodarstva obvezno. Ker smo vsi uporabniki in ker bomo vsi predvidoma tudi 
financerji javnih cest, bomo tudi vsi obvezni člani interesnih skupnosti. To se 
pravi, vse organizacije združenega dela oziroma vsi občani prek krajevnih skup- 
nosti kot uporabniki, kot izvajalci pa tiste delovne organizacije, ki se neposredno 
ukvarjajo z vzdrževanjem in morda še z nekaterimi stvarmi, ki še niso popolno- 
ma razčiščene v zvezi z javnimi cestami. 

Zaenkrat smo postavili v predlogu za izdajo tako rešitev, da naj bi imeli 
na območju Slovenije območne interesne skupnosti, iz preprostega razloga, da 
bi samouprava na področju javnih cest zaživela. Z dosedanjimi zakonskimi re- 
šitvami je bilo to možno, vendar ni bilo v celoti izpeljano1. Imeli smo republiško 
interesno skupnost, ki jo imamo še, in imeli smo možnost ustanavljanja samo- 
upravnih skupnosti v občinskem merilu. Tega določila pa občine in občani 
niso uporabili. To se pravi, da smo imeli samoupravo rešeno na republiškem 
nivoju, na občinskem nivoju pa ne. 

Verjetno obstajajo razlogi, zakaj do te realizacije ni prišlo. Ob tem, ko smo 
proučevali, kaj je ustrezno, smo prišli do zaključkov, da je treba organizacijo 
smotrno postaviti, Območna interesna skupnost naj ne bo premajhna ne preve- 
lika. Z zakonom ne kaže opredeljevati, če govorimo o samoupravi. Uporabniki 
in izvajalci na cestah se bodo sporazumeli, kaj to je. Nakazali smo samo tiste 
osnovne karakteristike, od katerih je po našem mnenju odvisno, ali lahko taka 
interesna skupnost zaživi. Menili smo, da je to zaokroženo prometno gospodarsko 
območje, ki se bo preciziralo s samoupravnim sporazumom za upravljanje in 
gospodarjenje z vsemi cestami tega območja. Na področju cestnega gospodarstva 
hočemo resnično animirati samoupravo, in to tako, da bo vsak občan zaintere- 
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siran in aktivno soudeležen, ne samo takrat, ko bo samoupravno odvajal dolo- 
čena sredstva za ceste, ampak tudi pri oblikovanju politike. Ce pa hočemo, da 
je nekdo dejansko zainteresiran, mu moramo dati manevrski prostor. Verjetno 
smo vsi, tako občani v krajevnih skupnostih kot delavci v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, zainteresirani za kompletno cestno mrežo Slovenije. 

Zelo težko je govoriti, da je človek zainteresiran samo za krajevno cesto 
oziroma da je delovna organizacija zainteresirana samo za cestno omrežje v 
neposredni okolici, če vemo, da brez cestne povezave gospodarsko ni uspešna. 
Zato je treba samoupravljalce finanserje v bodoče zainteresirati in jim omogo- 
čiti vpliv na vse vrste cest, ne glede na to, za kolikšen promet in za kakšne vrste 
povezav gre in kakšnemu prometu te ceste služijo. 

Nekatere stvari pa naj bi bile v pristojnosti območne skupnosti. Ta se lahko 
ustanovi za več občin, to je verjetno smotrnejše. So ceste, ki so zelo interesant- 
ne za manjša območja, včasih za krajevno skupnost, včasih za občino, včasih 
samo za nekaj, krajev. Tam pravimo, da naj bi občani čimbolj neposredno ures- 
ničevali svoje interese. To se da uresničiti s tem, da uporabimo hkrati s tem 
zakonom, ki ga predlagamo, že veljaven zakon o komunalnih interesnih skup- 
nostih. Vprašanja cest, ki imajo pomen za manjše območje kot bo obseg območ- 
ne skupnosti, se urejujejo v okviru komunalne interesne skupnosti. To je ekono- 
mično, racionalno tudi glede na naš delegatski sistem, ker nam počasi že zmanj- 
kuje ustreznega in dobro informiranega kadra. Dobro vemo, da so ceste del ko- 
munalnega sistema nekega območja. 

Druga stvar pa je, da je na področju cestnega gospodarstva vrsta zadev, ki 
presegajo meje območja in ki so zanimive za vso republiko, zanimive v tolikš- 
ni meri, da jih kaže enotno urejevati v vsej republiki. Nedvomno je to enotna 
cestna politika, nedvomno je to reševanje tako imenovanega slovenskega cest- 
nega križa, nedvomno je to nastopanje nasproti mednarodnim institucijam ali 
pa reševanje vprašanj manj razvitih in obmejnih območij in morda še katerih 
stvari. Za nekatere stvari bo sicer predpisal zakon, da se bodo urejevale na ni- 
voju republiške interesne skupnosti, ki bo izhajala iz območnih. 

Vrsta drugih stvari, za katere se bo v času priprave zakona izkazalo, da 
jih je treba reševati, se bo določila s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
republiške interesne skupnosti. 

Verjetno tudi ni smotrno vsega napisati v zakonu, zato ker bo določene 
stvari urejal samoupravni sporazum. Ne želimo omejevati stvari, ki se šele raz- 
vijajo in ki se dajo pravilno samoupravno urediti. Včasih zakonska določba ni 
tako fleksibilna. 

Ostala ureditev v okviru organizacije samoupravnih interesnih skupnosti 
ni tipična samo za prometno področje. Gre za način organizacije skupščine 
in njenega delovanja, za potrjevanje njenega statuta oziroma samoupravnega 
sporazuma in podobno. 

Zelo zanimiv je drugi del, to je financiranje. Uspešnega delovanja katere- 
koli samoupravne interesne skupnosti si ne moremo predstavljati brez uspešnega 
financiranja. Tukaj pa žal ne moremo reči, da je samouprava dosledno izpeljana. 
Kot vam je znano se javne ceste financirajo predvsem iz virov, ki so določeni z 
zakoni. Predpisana je tudi višina sredstev. Tako je z enim glavnih virov, to je 
z bencinskim dinarjem in z drugim pomembnejšim virom, to je s takso, ki se 
zaračunava ob registraciji motornih vozil. Drugi viri, ki so z zakonom določeni, 
niso tako bistveni, razen če omenimo, da med zakonske vire sodijo mednarodna 
in domača posojila. Zaenkrat predvidevamo še za nadalje tako ureditev, to pa 
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zaradi tega, ker obsega glavnega vira za financiranje javnih cest, to je kakšen 
del sredstev od maloprodajne cene bencina gre namensko za javne ceste, ne 
odloča republika, pač pa federacija. Dokler bo to tako, tudi ne moremo govoriti 
o popolni samoupravi na področju financiranja. 

Ob pripravi tega zakona pa si bomo prizadevali, da se tudi nekateri zvezni 
zakoni ne samo formalno pravno, ampak tudi vsebinsko uskladijo z zvezno usta- 
vo. Gre namreč za odstop nekaterih sredstev bodisi samoupravnim interesnim 
skupnostim ah pa republikam. Ko bo to storjeno, bo samoupravna interesna 
skupnost določala vire in njihovo višino ter način delitve sredstev za ceste. 

Glede financiranja se je v dosedanji razpravi o tem predlogu za izdajo 
postavljalo nekaj vprašanj. Najpogostejše je bilo vprašanje, kako bo v bodoče, 
glede na to, da se ustanavljajo popolnoma nove formacije, to so republiška in- 
teresna skupnost in pa območne interesne skupnosti. Naj povem, da gre za pre- 
nos sredstev in za delitev kompetenc. Gre pa še za nekaj bolj bistvenega, to je 
za opredelitev cestnega gospodarstva kot celotnega kompleksa prometa. Naj 
poudarim, da promet ni sam sebi namen, da je to del gospodarstva in celotne 
družbe. 

Nikjer ni več sredstev, iz katerih bi se lahko financirala, izven združenih 
sredstev organizacij združenega dela in občanov, prometna infrastruktura. Or- 
ganizacije združenega dela in občani tudi planirajo svoje potrebe tako, da so 
v skladu z možnostmi financiranja, ker drugih virov sredstev verjetno ne bo. 
Zato je vgrajen tak mehanizem, da se plani konfrontirajo z gospodarstvom, da 
bi prišli do uskladenega planiranja cestnoprometne infrastrukture. Konfrontacije 
pa so potrebne tu z družbenopolitičnimi skupnostmi, občani, regijami in repu- 
bliko. Povsod bo potrebno primerjati možnosti in potrebe. 

Na koncu naj poudarim, da bo potrebno ob izvajanju tega zakona angažirati 
družbenopolitične organizacije na terenu in organizacije združenega dela, te- 
meljne organizacije kakor tudi delegacije. 

Besedilo, ki je predloženo, še ni dokončno. Oblikovalo se bo na podlagi pri- 
pomb. Osnove, ki so dane, pa so delno že verificirane in bi jih kazalo podpreti in 
v diskusiji oplemenititi ter si prizadevati, da bi se realizirale. 

Verjetno v tem zakonu pogrešate tiste bolj otipljive stvari, ki materialno 
in tehnično določajo zadeve. To bo urejeno v posebnem zakonu, ki bo urejeval 
vse stvari, in se bodo še urejevale s strani države, kot so tehnične osnove, teh- 
nični normativi glede gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja, varstva in uporabe 
cest. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Fabjančičeva! 
K tej točki je bila povabljena tudi Republiška skupnost za ceste. 
Predlog za izdajo zakona ste prejeli s sklicem za sejo zbora z dne 10. 2. 1976. 

Hkrati ste prejeli delovne teze osnutka zakona o skupnostih za ceste. 
Obravnavali so ga: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Za- 

konodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili ter Odbor za 
finance, ki je predložil pismeno mnenje. Poročila in mnenje ste prejeli. Želijo 
morda besedo poročevalci? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Ahmet Kalač, dele- 
gat iz občine Maribor! 

Ahmet Kalač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V Mariboru smo te teze proučili. Posredoval bi nekaj pripomb: 
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Organiziranost, kakor jo predvidevajo teze, je zelo centralizirana in samo- 
upravna organiziranost je pomanjkljiva. Po našem mnenju bi morala biti te- 
meljna skupnost in sočasno delegatska baza za območno skupnost cestna ali ko- 
munalna skupnost v občini. V tezah predvsem manjka cestna ali komunalna 
skupnost v občini kot konstitutivni element. Ta naj bi bila osnovna skupnost, 
ne pa da je to območna skupnost, kakor predvidevajo teze. Lokalne interesne 
skupnosti, cestne ali komunalne, naj bi po samoupravni poti in z združevanjem 
interesov in sredstev oblikovale območno in dalje republiško cestno skupnost. 

Ustrezno je potrebno spremeniti tudi 16. tezo, izhajajoč iz dejstva, da je 
lokalna, to je praviloma občinska skupnost, temeljna skupnost, v kateri se- 
pričenja proces združevanja sredstev za predložene programe oziroma za sred- 
njeročne načrte javnih cest v SRS. Zavzemamo se za lokalno, to je občinsko 
skupnost kot temeljno zato, ker so v njej neposredno zastopani interesi temeljnih 
organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti in mimo njih ni mogoče 
združevanje sredstev za izvedbo konkretnih in utemeljenih srednjeročnih na- 
črtov. 

Teze se zavzemajo za zagotovitev enotnega gospodarjenja s cestami, vendar 
ne obravnavajo tako imenovanih nekategoriziranih javnih cest, mestnih ulic in 
trgov. Iz tega izhaja, da so za razvoj in vzdrževanje javnih cest, ki jih določajo 
te teze, zagotovljena vsa sredstva, za vse druge ceste pa bi bila potrebna dodatna 
sredstva. To pa bi veljalo predvsem za občine. Zato je treba vprašanje financi- 
ranja vseh javnih cest, tako kategoriziranih kot nekategoriziranih, pa tudi mest- 
nih ulic in trgov, bolj definirati in bolj kvantificirati. 

Roka, ki sta navedena v 19. tezi, to je 31. maj 1976 za ustanovitev območnih 
skupnosti in 30. julij 1976 za ustanovitev skupnosti za ceste SRS, sta prekratka. 
Zakon o skupnostih za ceste je vsekakor treba sprejeti, vendar je, treba upošte- 
vati te pripombe. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kalač! 
Prijavil se je tovariš Ivan Filipič, delegat iz Lenarta! 

Ivan Filipič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov občine Lenart je skupno z organi občinske skupščine 

podrobno proučila predlog za izdajo zakona o skupnostih za ceste, z namenom, 
da bi prispevala svoje zamisli k uveljavitvi tega nadvse pomembnega predpisa. 
Za izdajo tega zakona je v občini Lenart velik interes, hkrati pa tudi za poglob- 
ljeno presojo celotnega gradiva, zlasti pa izhodišč za pripravo zakona in 
premikov v načinu upravljanja ter zagotavljana sredstev za javne ceste. 

V celoti podpiramo načelna izhodišča za izdajo zakona. Ugotavljamo pa, 
da niti uvodna obrazložitev niti delovne teze osnutka zakona ne dajejo povsem 
jasne opredelitve o posameznih bistvenih vprašanjih. 

Naša osnovna pripomba velja nejasnemu definiranju pristojnosti republi- 
ške, območnih in občinskih skupnosti oziroma razmejitvi pristojnosti med njimi. 
Zlasti ni jasna razmejitev pristojnosti med območnimi cestnimi skupnostmi in 
občinskimi skupnostmi. Menimo, da bi bilo treba v zakonu jasno definirati, 
da v pristojnost območnih skupnosti, ki so organizirane v regionalnem merilu, 
spadajo tudi magistralne in regionalne ceste, kot tudi lokalne ceste. 

Občinske skupnosti za komunalno dejavnost, kamor naj bi se samoupravno 
vključila cestna dejavnost lokalnega pomena, so le temeljni organi območnih 
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skupnosti za izvajanje nalog, ki se sicer oblikujejo in globalno izvajajo v ob- 
močnih skupnostih. 

Le na ta način bo možno zagotoviti, da bodo dobile lokalne ceste ustrezno 
vrednotenje, ki ga doslej povsod niso mogle imeti, ker so bile odvisne od 
razpoložljivih sredstev posameznih občin. 

V zvezi z upravljanjem je pomembno vprašanje oblikovanja, zbiranja, zdru- 
ževanja in razporejanja sredstev za ceste po posameznih skupnostih in za po- 
samezne namene, V naši delegaciji menimo, da mora predlagatelj zakona v 
obrazložitvi osnutka podrobno prikazati dosedanje načine zbiranja sredstev ter 
kvantificirati podatke o obsegu sredstev, ki so se oblikovala po sedanjih pred- 
pisih v posameznih območjih in občinah. Slednje velja zlasti za oblikovanje 
sredstev za lokalne ceste. Znano je, da se sredstva za te ceste oblikujejo v skla- 
du z 31. členom zakona o javnih cestah v občinah po zelo razvejanem sistemu, 
katerega bistvo je v tem, da se sredstva prelivajo iz občin z velikim prometom 
s pogonskimi gorivi v občine z nizkim prometom s temi gorivi. V zvezi s spre- 
membo celotnega sistema je potrebno vgraditi v zakon zagotovilo, da se ta 
razmerja ne porušijo tako, da bi vire financiranja za lokalne ceste v posamezni 
občini oziroma območju predstavljala sredstva, zbrana v tem območju oziroma 
občini. To bi imelo usodne posledice za tiste občine oziroma območja, ki imajo 
nizko prodajo pogonskih goriv in relativno mnogo lokalnih cest. 

Zato naj predlagatelj zakona poleg kvantificiranega prikaza sedanjih raz- 
merij izdela tudi globalni model bodočega oblikovanja, združevanja in razpore- 
janja sredstev za republiške, zlasti pa za lokalne ceste. To je po mnenju naše 
delegacije osnovni pogoj za sprejem tega zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima tovariš Milenko Vodopivec, 
delegat iz Ajdovščine! 

Milenko Vodopivec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Ajdovščina je na zasedanju 
8. 3. 1976 obravnavala delovne teze osnutka zakona o skupnostih za ceste in po- 
ročila odborov in komisij, ki se nanašajo na te teze. Predlagamo naslednje pri- 
pombe oziroma soglašamo z naslednjimi stališči odborov oziroma komisij repu- 
bliške skupščine: 

1. Izhodišče predloženih tez osnutka zakona o skupnostih za ceste je, da bi 
v območju naše republike obstajale območne skupnosti za ceste in skupnost za 
ceste SR Slovenije, kar predstavlja v določeni meri odstop od sistema organiza- 
cije samoupravnih interesnih skupnosti SR Slovenije. Iz tez ni razvidno, da bi 
obstajale tudi temeljne občinske skupnosti za ceste. Po mnenju delegatov bi 
bilo zato potrebno v predlog zakona vnesti tudi temeljne cestne skupnosti kot 
osnovo, iz katere izhajajo območne cestne skupnosti in nato skupnost za ceste 
Socialistične republike Slovenije. Nakazana rešitev, predvidena v tezah, ne bo 
omogočila delovnim ljudem in občanom, da bi uveljavili svoje specifične inte- 
rese in potrebe posameznih občin, kar je nujno glede na neenotno razvito cest- 
no infrastrukturo in različne potrebe po učinkovitem gospodarjenju v cestnem 
gospodarstvu posamezne občine. Prav tako smo mnenja, da je potrebno v nave- 
denem zakonu urediti tudi osnove delegatskega sistema, to je volitve oziroma 
izbiro delegatov skupščine skupnosti in drugih organov upravljanja skupnosti. 

2. Mnenja smo, da predložene teze nejasno razmejujejo ceste, s katerimi 
bodo upravljale in gospodarile območne cestne skupnosti, od lokalnih cest. 
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Drugi odstavek 7. teze določa, da člani območne skupnosti neposredno ures- 
ničujejo zadeve s področja cest lokalnega pomena v občinskih komunalnih skup- 
nostih, potem ko določijo to s posebnim samoupravnim sporazumom. S tem 
v zvezi bi bilo potrebno podrobneje opredeliti načela za takšno razmejitev. 

3. Menimo, da je potrebno v osnutku zakona podrobneje obdelati osnovna 
izhodišča za financiranje skupnosti za ceste, zlasti glede samoupravnega zdru- 
ževanja sredstev uporabnikov javnih cest. 

4. Nejasna so tudi določila 12. teze zakona o skupnostih za ceste, po katerih 
lahko občinska skupščina, če zaradi različnih stališč tudi po usklajevalnem po- 
stopku med zboroma skupščine območne skupnosti za ceste ne pride do odločit- 
ve o vprašanjih, ki so bistvenega pomena za delo območne skupnosti, na območ- 
ju občinske skupnosti na predlog svojega izvršnega sveta začasno uredi to 
vprašanje. Takšna ureditev ni ustrezna, saj bo območna cestna skupnost pravi- 
loma zajemala več občin, zaradi česar ne more odločati o tem ena sama občin- 
ska skupščina. 

5. Obravnavani zakon je izrednega pomena za organizacije združenega 
dela, krajevne skupnosti in za vse delovne ljudi in občane, tudi za vse uporab- 
nike javnih cest, zaradi česar je potrebno dati vsem navedenim možnost, da 
aktivno sodelujejo pri obravnavah tega zakona. Zato predlagamo, da se navede- 
ni zakon sprejema v treh fazah, v smislu prvega odstavka 250. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Enaka stališča do navedenih tez so bila zavzeta tudi na zasedanju Medobčin- 
skega sveta severnoprimorskih občin Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin 
v Idriji dne 4. 3. 1976. Hvala. 

Predsednik Mara Zlebnik: Hvala! Prosim. Besedo ima tovariš De- 
beljak iz Velenja! Govoril bo tudi v imenu občine Žalec. 

Jože Debeljak: Skupini delegatov iz občine Žalec in Velenje pred- 
lagata k predlogu za izdajo zakona o skupnostih za ceste tele pripombe, sta- 
lišča in mnenja: 

1. Sam predlagatelj novega zakona ugotavlja, da je še vrsta nerazčiščenih, 
odprtih vprašanj, zaradi katerih sedanja republiška zakonodaja s področja ureje- 
vanja javnih cest ni mogla biti usklađena z ustavo. Zato menimo, da je tudi 
sprejem zakona o skupnostih za ceste preuranjen. Bojimo se namreč, da bo 
nova zakonodaja marsikaj drugače uredila in bi lahko kasneje nastale težave pri 
reševanju in usklajevanju tega zakona z novimi zakoni, bodisi zato, ker bi po 
uveljavitvi novih zakonov nastale zahteve po spremembi že s tem zakonom uve- 
ljavljenih razmerij, ah pa bi nova, s tem zakonom uveljavljena razmerja in sta- 
nja onemogočila izvajanje novih zakonov ali jih ovirala pri uveljavljanju. Iz teh 
razlogov menimo, da bi morala akcija za usklajevanje veljavnih zakonov z usta- 
vo in sprejem predloženega zakona potekati usklađeno in sočasno, ker bi s tem 
onemogočili nastanek nesoglasij in sprejemanje neprimernih rešitev. Še posebej 
pa to velja za sistem financiranja, ki ostaja tak, kot je sedaj in zato ne zago- 
tavlja pravilnih odnosov v novih skupnostih. 

2. Izhajajoč iz razlogov, ki narekujejo izdajo zakona, to je da se odstrani 
nelogičnost sedanjega sistema dveh gospodarjev in upravljalcev javnih cest, da 
se gospodarjenje in upravljanje z javnimi cestami približa uporabniku, da se za- 
gotovi neposredni interes delavcev v združenem delu za stanje na javnih cestah, 
da bodo imeli delovni ljudje in občani možnosti in pogoje za dosledno in kom- 
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pleksno opravljanje svoje funkcije v procesu družbenega planiranja, da bodo 
samoupravni družbenoekonomski odnosi med uporabniki in nosilci dejavnosti 
v celoti zaživeli, menimo, da je bolj primerna in primarna ustanovitev občinskih 
skupnosti za ceste, ki bi se zaradi usklajevanja programov in interesov povezo- 
vale v območne skupnosti. Pri tem pa bi vsekakor morali upoštevati že nastale 
komunalne skupnosti in verjetno v njihovem delu iskati primerne rešitve. 

3. Ne soglašamo z načinom reševanja zadev s področja cest lokalnega po- 
mena. Drugi odstavek 7. teze določa, da se te zadeve uresničujejo v občinskih 
komunalnih skupnostih. 22. teza pa določa, da se tam našteti viri sredstev 
za ceste zbirajo na račun območne skupnosti. S tem ustvarjamo nemogoča 
razmerja, da mora za ceste lokalnega značaja skrbeti komunalna skupnost, 
sredstva, ki se pa sedaj zbirajo za ta namen, pa bodo odtekala drugam. Naše 
stališče pa je, da morajo biti upravljalcu teh cest zagotovljena tudi stalna 
sredstva. 

4. V prvem odstavku 14. teze bi se moral zadnji del stavka glasiti: »lahko 
občinske skupščine iz območja območne skupnosti na predlog svojih izvršnih 
svetov začasno uredijo to vprašanje«. Ker je območna skupnost ustanovljena 
za več občin, mora biti tudi določilo tega odstavka prilagojeno takemu dejstvu. 
Nikakor ne more ena občinska skupščina odločati za celotno območje skupnosti 
za ceste. 

5. Ker je funkcija in dejavnost skupnosti za ceste SR Slovenije predvsem 
usklajevalna, torej je mesto, kjer se usklajujejo-, odgovarjajo in rešujejo zadeve 
republiškega pomena, ni primerno, da je v njeni izključni pristojnosti urejanje 
zadev, ki se nanašajo na razvoj in vzdrževanje javnih cest v manj razvitih ob- 
močjih in obmejnih območjih Socialistične republike Slov eni je. 

Menimo, da je urejanje teh zadev prav tako v pristojnosti območnih skup- 
nosti. Prepričani smo namreč, da je samoupravna zavest upravljalcev, ki bodo 
v okviru območnih skupnosti skrbeli tudi za ta območja, takšna, da bo zagotav- 
ljala enakopraven in pospešen razvoj teh območij. Ce pa predlagatelj predlaga 
tako rešitev zaradi bojazni pred pomanjkanjem sredstev, je to že urejeno z 
določilom 18. teze, ki predvideva ustrezno združevanje sredstev. 

6. Predlagatelju postavljamo načelno vprašanje: V besedilu zakona se več- 
krat pojavljajo izrazi, kot je na primer »dolžne sporazumeti«, »dolžne zagotovi- 
ti« in podobno. V 3. oziroma 16. tezi pa se celo predvideva obvezno združevanje, 
s čimer je predlagatelj že vnaprej predvidel, da sporazumevanje ne bo uspešno. 
Ali predlagatelj ne zaupa dovolj dogovarjanju? Menimo, da samoupravnega 
sporazumevanja res ne bo, če bomo že vnaprej grozili in z zakonsko ureditvijo 
izsilili drugod zamišljeno rešitev oziroma odločitev. Prepričani smo, da je današ- 
nja zavest delovnih ljudi in občanov taka, da bodo sprejemali resnično takšne 
rešitve, ki bodo v skupnem interesu, če so ti interesi res skupni in objektivni ter 
so jim tako tudi prikazani. Zato menimo, da bi se morali izogibati takim 
določilom, ki sicer dajejo možnost za sporazumevanje, ki pa hkrati to dogovar- 
janje z nekim predvidenim prisilnim ukrepom negirajo. 

7. 18. teza določa, da so ostale območne skupnosti dolžne zagotavljati sred- 
stva za vzdrževanje javnih cest skupnostim, ki teh sredstev nimajo, menimo, da 
je to določilo odveč in da bi morali v zakonu predvideti ustanavljanje takih ob- 
močnih skupnosti, ki bi bile sposobne zagotavljati sredstva za vzdrževanje cest 
na svojem območju. Kolikor bi se iz upravičenih razlogov morala prelivati ta 
sredstva med skupnostmi, naj bi to bila izjema in ne pravilo. To bi tudi omogo- 
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čilo ustanavljanje takih skupnosti, ki bi bile resnično sposobne gospodariti tako 
s cestami kot s sredstvi. 

8. Rok iz 19. teze je absolutno prekratek. Upoštevati moramo celoten po- 
stopek za sprejetje zakona. Obravnavamo šele teze. Se posebej pa je potreben 
temeljit premislek oziroma potreben je postopek za določitev skupnih interesov 
ter območij posameznih skupnosti. S kratkimi roki povzročamo samo površnost, 
ki pa se kasneje v veliki meri maščuje. 

Upamo, da bodo navedene pripombe pripomogle k predlogu takega zakona, 
ki bo zagotovil resnično samoupravno organizirane skupnosti za ceste1, ki bodo 
sposobne opravljati in gospodariti s cestami v interesu najširše družbene skup- 
nosti. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik : Hvala, tovariš Debeljak! K besedi se je 
prijavil tovariš Motnikar, delegat iz Kamnika! 

Ivan Motnikar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegati iz Kamnika predlagamo, naj se v 7. tezi določi, da je treba pri 
dogovarjanju o določitvi območne skupnosti upoštevati že obstoječo regijo, na 
primer ljubljansko regijo, gorenjsko regijo in tako dalje. 

V 20. tezi naj se navede, kdo izvoli iniciativni odbor. Treba pa bi bilo 
določiti tudi rok. Hvala lepa. / 

Predsednica Mara Zlebnik : K besedi se prijavlja tovariš Vinko Go- 
bec, predstavnik Republiške cestne skupnosti! 

Vinko Gobec: Tovariši in tovarišice! Dovolite, da tudi sam posežem v 
razpravo o tako pomembnih vprašanjih, kot jih imamo danes na dnevnem redu. 

Predlog za izdajo zakona je predložen zborom Skupščine pozno, nikakor pa 
ne preuranjeno. Prav nakazane rešitve bodo omogočile javni razpravi, da tudi v 
cestnem gospodarstvu dobimo skupnost na osnovi ustave. Podpiram predlog za 
izdajo zakona, zlasti še zato1, ker je ta zakon prvi, ki predvideva ustanovitev in- 
teresnih skupnosti od spodaj navzgor. Doslej smo ustanavljali skupnosti gospo- 
darskih dejavnosti posebnega družbenega interesa najprej na republiškem ni- 
voju, potem pa smo šli na območja. Tukaj gre prvič za kontinuiran proces od 
spodaj navzgor in mislim, da je to izredno pozitivno in da je tako rešitev potreb- 
no podpreti, še posebno zato, ker Iniciativni odbor za ustanovitev republiške 
skupnosti za ceste, ki je bil konstituiran že lani aprila, ni mogel uspešno delati, 
kajti potrebno se je dogovoriti še o nekaterih dilemah, ki so temeljnega pomena. 
Rešitve, ki so predložene v teh tezah, bo po moji oceni javna razprava dopolnila 
in obogatila. Dovoljujem pa si predlagati nekaj pripomb, ki jih je potrebno pro- 
učiti in vključiti v teze. Treba pa je tudi dopolniti oziroma spremeniti obraz- 
ložitev k osnutku zakona, 

Najprej moram poudariti, da je potrebno v poročilu drugače obrazložiti 
vplivanje in odločanje občanov in delovnih ljudi. Poročilo namreč ugotavlja, 
da je bilo odločanje v regijah formalno. Taka ugotovitev kaže, da sestavljalec 
ne pozna razmer in je to le kabinetska ugotovitev na podlagi predpisov, ne pa 
na podlagi dejanskega stanja. Moram poudariti, da je treba upoštevati številne 
napore delovnih ljudi, občanov v krajevnih skupnostih, v delovnih organizacijah, 
v skupščinah občin in tudi na regionalnih nivojih ob številnih razpravah, zlasti 
v obdobju zadnjih let, ko obstaja Republiška skupnost za ceste, sicer na amand- 
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majski osnovi. Mislim, da so tu politične organizacije, zlasti Socialistična zveza, 
Zveza sindikatov in v zadnjem času Gospodarska zbornica Slovenije prispevale 
svoj delež, čeprav organizacija morda ni zahtevala teh vsebinskih premikov, 
vendar pa smo prav želeli, da bi se glede vsebine čimbolj približali rešitvam v 
ustavi. Seveda v celoti to se ni uspelo. 

Družbeni dogovori Ljubljane, Maribora, Celja ter osnutki Kopra in Nove 
Gorice, menim, potrjujejo to mojo ugotovitev. Interes neposrednih uporabnikov 
pa je iz leta v leto večji zato, ker vsi poznamo prometno zagato kot občani, pre- 
bivalci Slovenije ah pa kot udeleženci v procesu dela. 

Ugotovitve, da gre za novo organizacijo, ki jo zahteva ustava, menim, da 
ni potrebno posebej poudarjati, ker je to v ustavi jasno opredeljeno. Če pa so 
bili nosilci idej, da bi se le sedanja skupnost za ceste prilagodila ustavnim 
spremembam, je pa treba to povedati. Kolikor mi je znano, in nekaj let delu- 
jem v tej skupnosti, smo si v Skupnosti za ceste, v njenih organih v Iniciativnem 
odboru, prek Komiteja za promet in prek političnih organizacij v republiki 
vedno prizadevali čimprej razrešiti te osnovne dileme in konstituirati skupnost 
na ustavni osnovi. To pomeni novo skupnost, ne pa adaptacijo stare. 

Glede besedila tez menim, da velja oceniti, da v 3. in 4. tezi opredeljujemo 
le območne skupnosti. Menim, da je potrebno razmisliti, kaj je občinska skup- 
nost. Delegati so že povedali svoje. Zakonodajno-pravna komisija je tudi dala 
mnenje s tem v zvezi. Menim, da je to treba proučiti, kajti zame je vprašljivo, 
ali je dovolj samo ugotovitev, da se bodo v komunalni skupnosti lahko razreši 
vale tiste zadeve, ki so lokalnega pomena, O tem govori teza 7. Iniciativni odbor 
se je sestal pred mesecem dni in obravnaval te teze. Predlagal je glede obliko- 
vanja nekaj temeljnih pripomb. Glede območij pa se je opredelil, naj delovni 
ljudje v javni razpravi ocenijo, ali bodo to območja sedanjih svetov občin in 
medobčinskih svetov sindikata in SZDL, ki se nekako pokrivajo, ali bodo neka 
druga. Menimo-, da bi bilo treba po vsej verjetnosti dopustiti možnost, da neka 
občina, zlasti tista, ki ima velike prometne probleme, lahko ustanovi tudi svojo 
interesno- skupnost. 

13. in 14. teza opredeljujeta naloge območnih in republiške skupnosti. Na- 
loge pa je treba bolj točno opredeliti. Po moji oceni ne moremo govoriti samo, 
da bo Skupnost za ceste Slovenije predvsem mesto za usklajevanje, kot piše v 
13. tezi. Ce, je tako, potem ji v 14. tezi ne smemo nalagati nekaterih odgovornosti 
in skrbi za magistralne ceste, za ceste, ki so pomembne za vso Slovenijo, za 
manj razvita območja, obmejna območja in tako dalje. To mislim, da je treba 
uskladiti. To je pomembno zlasti zato, ker so v skladu s tezami potem tudi 
določbe o financiranju. Ce gre le za nalogo usklajevanja, potem je tudi sistem 
financiranja, ki predvideva, da se bodo za delo na nivoju Slovenije združevala 
sredstva območnih skupnosti, ustrezen. Ce pa naj se izvajajo naloge, ki so na- 
vedene v 14. tezi, zlasti glede magistralnih cest, manj razvitih območij, obmejnih 
območij in še nekatere druge, potem je treba proučiti tudi možnost, da Skupnost 
za ceste SR Slovenije direktno financirajo temeljne organizacije združenega dela 
in krajevne skupnosti. 

Po moji sodbi ne krepimo centralističnih ambicij, če delavec v temeljni 
organizaciji združenega dela in občan v krajevni skupnosti odločata o nalogah 
za posamezne skupnosti ter v skladu s temi nalogami tudi odločata o sredstvih. 
Glavna je določitev nalog, ugotovitev interesov, občinskega oziroma območnega 
in republiškega, in le-ta potem narekuje takšno oziroma drugačno finančno kon- 
strukcijo. V odgovor tistim, da je to želja po centralizaciji in odločanju v ozkem 
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krogu o teh sredstvih, postavljam vprašanje: Ali je bolj demokratično, če 
delavec in občan neposredno zagotovita finančna sredstva glede na naloge in 
interese, za katere sta se odločila, z ustanovitvijo posamezne skupnosti na vseh 
teh nivojih, o katerih govorimo, ali pa če o tem odloča posredno delegat, ki ga 
je izvolila delegacija temeljne organizacije združenega dela oziroma krajevne 
skupnosti? Prepričan sem, da je prvo pravilnejše, samo treba je ugotoviti inte- 
res in nalogo precizirati. To je pa bistveno. 

Ne bom govoril o sedanjem sistemu in o dveh upravljalcih oest. Kategoriza- 
cija bo izgubila čvrst karakter, kajti vsaka cesta je pomembna za družbeno- 
ekonomski razvoj posameznega kraja, republike, in še več, za vključevanje 
v mednarodne prometne tokove. Po novem sistemu imamo vsi izhodišče v te- 
meljni organizaciji združenega dela in krajevni skupnosti. Ce je tako, potem po 
novem ne moremo govoriti o dveh upravljalcih. 

Mislim, da je delegatski sistem v tezah dobro koncipiran. Ne spada pa v 
zakon, da bi določali, katere delegacije se vključujejo v skupnost in kdo naj 
jih voh. To je stvar sporazuma in drugih aktov, ki jih bodo sprejeli ustanovitelji 
skupnosti. Nesporno pa je, da izhajajo delegacije iz TOZD, krajevnih skupnosti 
in se združujejo v konference delegacij in tako dalje. 

Menim, da bi kazalo prelivanje sredstev za vzdrževanje v tiste območne ali 
občinske skupnosti, ki same ne bodo ustvarjale dovolj sredstev, opredeliti v spo- 
razumu, ne pa v zakonu. Mislim, da so o tem govorili že delegati pred mano. 

O strokovnih službah ne mislim razpravljati, ker je to stvar statutov. Mi- 
slim pa, da je zelo pomembno to, kar je poudaril delegat iz Tolmina: V sedanji 
situaciji delitev strokovnih sil pogojuje rezultate. Mislim, da je treba strokovne 
kadre, ki jih imamo, racionalno uporabiti in optimalno izkoristiti njihovo zna- 
nje, ker je to najbolj v skladu z nacionalno ekonomijo. 

Vsi skupaj pa si moramo prizadevati, da bi čimprej uveljavili sistem ustvar- 
janja in zagotavljanja sredstev na podlagi ustave. Zato moramo sprejeti ta zakon 
še letos, ker določa vire sredstev. Sicer pa smo tudi v dopolnitvi ustavnega za- 
kona določili 31. 12. 1976 kot rok, ko morajo biti zakoni usklađeni z ustavo. To 
pa je eden temeljnih zakonov. Treba se je čimbolj angažirati pri konstituiranju 
Skupnosti za ceste Slovenije, območnih in občinskih skupnosti ter si hkrati pri- 
zadevati, da se spremeni zvezna zakonodaja. 

Gre za to, da ne more država odločati o takšni ah drugačni materialni 
osnovi skupnosti, kajti potem skupnost ni skupnost z novo vsebino, novo orga- 
nizacijo na delegatskih osnovah, ampak je nek paradržavni organ. Naš politični 
sistem zahteva, da se v teh skupnostih spremeni družbenoekonomski odnos vseh 
zainteresiranih v cestni dejavnosti. Osebno ocenjujem, da kolikor bolj bomo 
aktivni, toliko bolj bo samoupravna interesna skupnost na področju cestnega 
gospodarstva odraz potreb in zahtev uporabnikov in izvajalcev. 

Ocenjujem, da smo prej pozni kot prezgodnji. Kljub temu podpiram trifazni 
postopek, ker je to tako pomemben sistemski zakon, da se moramo vsi vključiti 
v javno razpravo in s konkretnimi pripombami in rešitvami pomagati vsem 
tistim, ki so na tem področju zadolženi za to, da bodo čimprej ustanovljene 
samoupravne interesne skupnosti na ustavni podlagi v cestnem gospodarstvu v 
vsej Sloveniji. 

Ne bi govoril o konkretnih virih financiranja. Veste, da smo sprožili akcijo 
za spremembo sedanjega sistema, ko določa višino sredstev zvezni izvršni svet, 
ob čemer pa republike nimajo možnosti vplivanja. Pri nas v Sloveniji gre več 
prometnega davka v proračun kot pa v drugih republikah, kajti kotizacija fe- 
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deraciji zahteva dodatna sredstva in ta sredstva gredo tudi iz tega naslova. 
Menim, da je tovarišica v uvodu zelo lepo povedala, da prav sredstva od pogon- 
skih goriv in uporaba teh pogonskih goriv predstavljata najbolj čisto menjavo 
dela in sredstev. Več kot vozim, več porabim, več financiram in več naj osta- 
ne v cestnem gospodarstvu. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Gobec! Zeli še kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 
1. Predlog za izdajo zakona o skupnostih za ceste se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva vse pripombe, predloge in 

mnenja, dana v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov in 
pripombe, dane v današnji razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) Ugotavljam, da je zbor 
sprejel predlagani sklep z večino glasov. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
določitvi zavarovanega območja za reko Soča s pritoki. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil Lada Goriška, pomočnika republiškega sekretarja za urba- 
nizem. Tovariš Gorišek, prosim! 

Lado Gorišek: Tovarišica predsednica, tovarišioe in tovariši delegati! 
K zakonu o določitvi zavarovanega območja za reko Soča s pritoki je Izvršni svet 
predložil danes na klop tudi dopolnilno obrazložitev ter amandmaje. V pred- 
loženih amandmajih sta dve napaki, zaradi česar predlagam dva dodatna redak- 
cijska amandmaja: 

V drugem odstavku amandmaja k 8. členu naj se namesto »druga pravna 
oseba« glasi besedilo: »druge pravne osebe«. 

V amandmaju k 9. členu naj se besedilu: »sedanja 5. točka postane 4. toč- 
ka«, doda še besedilo: »sedanja 6. točka postane 5. točka.« Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Gorišek! 
Predlog zakona ste prejeli s sklicem seje zbora z dne 10. 2. 1976. Obravna- 

vala sta ga Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Po- 
ročili ste prejeli. Danes sta na klop dobili še dopolnilno obrazložitev in predlo- 
ge amandmajev Izvršnega sveta kot predlagatelja zakona. Želi mogoče besedo 
predstavnik Zakonodajno-pravne komisije. Prosim, tovariš Jerovšek! 

Tone Jerovšek : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Komisija je obravnavala predloženi zakon in na svoji seji sprejela amand- 
maje k 3., 4. in 9. členu. Glede na to, da je predlagatelj amandmaje povzel, vse- 
binsko dopolnil in redakcijsko izboljšal, umikamo te amandmaje. Hkrati je 
Komisija sprejela pripombe k 7., 8. in 10. členu. Tudi te pripombe je predlagatelj 
zakona upošteval in v tem smislu predložil ustrezne amandmaje. 

Glede na to. da je Komisija predlagala, naj se obravnavanje in sklepanje 
o zakonu odloži, ker obrazložitev ni bila v skladu z 267. členom poslovnika Skup- 
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ščine SR Slovenije, je predlagatelj predložil še dopolnilno obrazložitev. Sedanja 
obrazložitev je v skladu z 267. členom poslovnika, zato umikamo tudi ta predlog, 
da naj se obravnava odloči. Predlagamo, da zbor zakon obravnava in tudi sprej- 
me. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik : Hvala! Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Prosim, Dušan Jug, delegat iz Tolmina! 

Dušan Jug: Tovarišica predsednica, tovari&ce in tovariši delegati! V 
občini Tolmin smo ves čas priprave zakona sodelovali s službami Izvršnega sveta. 
V fazi usklajevanja so bili upoštevani in usklađeni vsi predlogi, ki jih je predlo- 
žila Skupščini občine Tolmin. O osnutku in o predlogu zakona smo razpravljali 
v vseh krajevnih skupnostih. Predlog je obravnavala tudi Skupščina občine in 
se z njim strinja. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Jug! Kdo še želi razprav- 
ljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o 
amandmaju Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja k 2. členu. S tem amandmajem soglašata tako Zakonodajno-pravna 
komisija kakor tudi Izvršni svet. Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! 
(43 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je,amandma Odbora k drugemu členu soglasno sprejet. 
Kot sem omenila, ste dobili danes na klop amandmaje Izvršnega sveta, ki 

povzemajo vse amandmaje in predloge Zakonodaj neupravne komisije iz njenega 
poročila. Zato je ta komisija svoje amandmaje umaknila. Z amandmaji Izvršnega 
sveta soglašata Odbor in Zakonodajno-pravna komisija. Zato predlagam, da o 
vseh amandmajih glasujemo skupaj. 

Ali kdo med delegati temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) Opozarjam pa 
vas na redakcijske popravke teh amandmajev. Kdor je za amandmaje Izvršnega 
sveta, naj prosim glasuje! (44 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 zakona, 

naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
načrtu dopolnitve statističnih raziskovanj iz programa statističnih raziskovanj, 
ki imajo pomen za vso državo, in o načrtu statističnih raziskovanj, ki imajo 
pomen za SR Slovenijo v letu 1976. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Franto Komela, direktorja Zavoda SR 
Slovenije za statistiko. 

Ali želite besedo? (Ne.) 
Predlog odloka ste prejeli s sklicem za sejo zbora z dne 10. 2. 1976. Danes 

na klop pa smo vam predložili amandma Izvršnega sveta. 
Odlok sta obravnavala Odbor za finance in zakonodajno-pravna komisija, 

ki sta predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. 



368 Zbor občin 

Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo. Želi kdo 
razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej moramo glaso- 
vati o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 1. in 2. točki predloga odloka, 
ki sta razvidna iz poročila Komisije z dne 24. 2. 1976. Z amandmajem se strinja 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem. 

Ah se predlagatelj strinja z amandmajem? (Da.) 
Ker sta amandmaja redakcijskega značaja, bomo o njih glasovah skupaj. 

Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! (46 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Zakonodajno-pravne komisije soglasno spre- 
jeta. 

Glasovati moramo tudi o amandmaju Odbora za finance, ki je razviden iz 
poročila tega odbora z dne 27. 2. 1976. Ker je iz 1. točke odloka razvidno, da je 
načrt statističnih raziskovanj sestavni del odloka, je mogoče dopolniti ta načrt 
samo s predlogom za spremembo v obliki amandmaja. Tako predlaga tudi Od- 
bor, in sicer, da naj se na področju družbenopolitične statistike vključi tudi sta- 
tistika zbiranja in porabe samoprispevkov. Ta dopolnitev naj se vključi za 37. 
zaporedno številko načrta. Predlagatelj se s tem amandmajem strinja, Zakono- 
dajno-pravna komisija tudi. Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem pa 
tudi. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za finance soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o amandmaju Izvršnega sveta k 9. točki načrta. 
Amandma smo vam danes predložili na klop. Z njim se strinjajo Zakono- 

dajno-pravna komisija, Odbor za finance in Odbor za družbenopolitični sistem. 
Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma Izvršnega 
sveta soglasno sprejet. 

Glasovati moramo še o predlogu odloka v celoti. Kdor je za predlog od- 
loka, naj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 

Prehajamo na 14. t o č k o d n e v n e g a r e d a , to je na predlog odloka o 
načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici v letu 1976. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča, namestnika republiškega sekre- 
tarja za finance. Želite besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli z dopisom z dne 12. 2. 1976. Obravnavala sta ga 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni po- 
ročili. Poročili ste prejeh. 

Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
žeh razpravljati? Prosim. Besedo ima Jože Vilman, delegat z Jesenic! 

Jože Vilman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagam pripombo k predlogu odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih 
vlog pri Poštni hranilnici v letu 1976. 
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Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SRS iz 
občine Jesenice je obravnavala navedeni predlog odloka in sklenila, da Zbor 
občin obvesti o naslednjem: 

Za leto 1976 se skupina strinja s predlaganim načinom uporabe sredstev 
hranilnih vlog pri Poštni hranilnici. Vendar skupina ugotavlja, da bo v prihod- 
nje nujno predvideti drugačno delitev, predvsem da naj bodo pri tej delitvi za- 
jete tudi občinske skupščine, predvsem za potrebe komunalne dejavnosti, šolstva 
in podobnega, 

Delegati namreč ugotavljajo, da so prav hranilne vloge tista sredstva, iz ka- 
terih naj se kreditira tudi infrastruktura, glede na to, da ni drugih virov za 
kreditiranje v te namene. 

Prav tako nastajajo resne težave za pridobitev premostitvenih kreditov, še 
posebej v tistih primerih, ko so sredstva sicer zagotovljena iz samoprispevka, a 
se zbirajo na daljši rok. Predlagamo, da se to tudi upošteva pri sestavljanju 
ustreznih zakonov in drugih predpisov. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Ce prav razumem, tovariš 
Vilman, to je pobuda? (Da.) Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu odloka. 
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (42 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 

Prehajamo na 15. točk o dnevnega r e d a , to je na predlog odloka o 
posojilu iz Rezervnega sklada SR Slovenije Skupščini občine Ilirska Bistrica, 
Skupščini občine Slovenska Bistrica in Skupščini občine Idrija, ki so jih v letu 
1975 prizadele elementarne nesreče. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega podsekre- 
tarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Tovariš Oblak, želiš besedo? (Ne.) 
Predlog odloka ste prejeli z dopisom z dne 12. 2. 1976. Z dopisom z dne 

1. 3. 1976 pa smo vam poslali prečiščeno besedilo predloga odloka, ki ga je pri- 
pravil Odbor za finance. V njem so vključeni amandmaji tega odbora, pa tudi 
redakcijski popravki Zakonodajno-pravne komisije. Zato je tudi naslov tega 
odloka nekoliko spremenjen. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta predložila pismeni poročili, Komisija pa tudi dodatno poro- 
čilo. Poročila ste prejeli. Želijo besedo poročevalci? (Ne želijo.) Na podlagi od- 
loka in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Tovariš Igor 
Pajek, delegat iz Slovenske Bistrice! 

Ivo Pajek: S predlogom odloka o posojilu iz Rezervnega sklada Socia- 
listične republike Slovenije Skupščini občine Slovenska Bistrica in Skupščini 
občine Ilirska Bistrica in Skupščini občine Idrija, ki so jih v letu 1975 priza- 
dele elementarne nezgode, je bilo odobreno brezobrestno posojilo. Skupina dele- 
gatov za Zbor združenega dela in Zbor občin pri Skupščini občine Slovenska 
Bistrica je o predlogu navedenega odloka razpravljala dne 4. 3. 1976 in sprejela 
naslednja stališča: 

24 
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Pobudo Skupščine SR Slovenije o dodelitvi brezobrestnega kredita priza- 
detim občinam pozdravljamo. Skupina delegatov za Zbor združenega dela in 
Zbor občin ugotavlja, da je dodeljena višina brezobrestnega kredita daleč 
prenizka, da bi lahko vsaj delno sanirali škodo, nastalo zaradi elementarnih 
nesreč v letu 1975. Zato Skupščini SRS priporočamo, da prouči možnost dodelitve 
enkratnega breobrestnega posojila iz Rezervnega sklada za leto 1976. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Pajek! Zeli še kdo raz- 
pravljati? Prosim. Besedo ima tovariš Pišlar, delegat iz občine Idrija! 

Ignac Pišlar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine občine Idrija je v dveh dopisih obvestil Izvršni svet Skup- 
ščine SRS o katastrofi zaradi požleda v novembru 1975. V prvem je podal orien- 
tacijske podatke o škodi v gozdovih, kmetijstvu in na električnem omrežju, v 
drugem pa je natančneje preciziral škodo po izčrpnejšem ogledu terena. Ko sem 
na seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije 25. 2. 1976 postavil vprašanje, sem že 
vedel za predlog odloka o posojilu v višini 3 milijone din iz sredstev rezerv. 
Delegacija občine Idrija za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SRS 
je bila na svoji seji dne 5. 3. 1976 mnenja, da je brezobrestno posojilo v višini 3 
milijone din sicer dobrodošlo, da pa bo pri reševanju tega problema vsekakor po- 
trebna večja intervencija širše družbe. Problem je namreč zelo pereč. Na zelo 
težavnih terenih v višinskem pasu od 900 do 1200 m nadmorske višine leži na 
tleh 170 000 m3 bukovine, ki se zelo naglo kvari. Na območju občine Idrija bi 
morali, če bi hoteli preprečiti še večjo gospodarsko škodo, zgraditi 22 km gozd- 
nih cest in 60 km vlak. En kilometer take ceste stane danes približno 400 000 
din. Večino cest bi morah zgraditi po ozemlju, ki je v zasebnem sektorju, ki 
ne ustvarja nobene tehnične amortizacije. Hkrati pa bo treba zasaditi prek 200 
ha goljav in te nasade kasneje negovati. Lastna sredstva gozdnogospodarske 
organizacije, samoprispevek kmetov lastnikov gozdov ter sredstva Izvršnega 
sveta Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo za območje republike bo- 
do po vsej verjetnosti mnogo premajhna ter bi skupaj z danes odobrenim poso- 
jilom omogočila le delno izvršitev nalog. 

Prosimo Izvršni svet, da res poišče še sredstva v skladu za elementarne 
katastrofe ah druga sredstva. Le tako se bomo lahko izognili večji gospodarski 
škodi. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Pišlar! Zeli še kdo besedo? 
(Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Odbora za finance iz njegovega po- 
ročila z dne 26. 2. 1976. Gre za amandmaje k naslovu, k 1. in 2. točki. Amand- 
maji ne predstavljajo vsebinskih sprememb. Nekaj sprememb je predvsem re- 
dakcijskega značaja, druge pa popravljajo napake, ki so nastale pri prepisova- 
nju originalnega besedila, ki smo ga prejeli od Izvršnega sveta. Glede na tako 
vsebino amandmajev mislim, da lahko o njih glasujemo skupaj. Kdor je za te 
amandmaje, naj glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavlj am, da so amandmaji Odbora za finance k naslovu, k 1. in 2. točki 
odloka soglasno sprejeti. 
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O amandmajih Zakonodajno-pravne komisije ne bomo glasovali, ker so že 
zajeti v izglasovalnih amandmajih Odbora za finance. 

Tako moramo glasovati samo še o predlogu odloka v celoti. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
zagotovitvi sredstev za financiranje programa prve faze graditve in adaptacije 
zaklonišč za zaščito zveznih organov v času od leta 1976 do leta 1980. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je Dragan Mozetič, namestnik 
republiškega sekretarja za finance. 

Osnutek zakona ste prejeli" z dopisom z dne 11. 2. 1976, prav tako ste pre- 
jeli mnenje Izvršnega sveta. Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročili 
ste prejeli. 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil začenjam razpravo. Želi 
kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k 

osnutku zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa prve faze gra- 
ditve in adaptacije zaklonišič za zaščito organov v času 1976—1980. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in mnenja, ki jih pred- 
lagajo delovna telesa zbora v svojih poročilih. 

3. Pooblašča, se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami 
Skupščine Socialistične republike Slovenije in v njenem imenu soglasje k pred- 
logu zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa prve faze graditve 
in adaptacije zaklonišč za zaščito zveznih organov v času 1976—1980. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo' 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov: 

— predlog odloka o izvolitvi članov Skupščine Republiškega sklada skupnih 
rezerv, ki jih voli Skupščina SR Slovenije, 

— predlog odloka o imenovanju člana Upravnega odbora Prešernovega 
sklada, 

— predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrož- 
nega sodišča v Novem mestu, 

— predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrož- 
nega gospodarskega sodišča v Celju. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi članov Skupščine Republiškega 
sklada skupnih rezerv, ki jih voli Skupščina SR Slovenije. 

24* 
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Opozoriti vas moram, da ste poleg predloga odloka z dopisom z dne 
4. 3. 1976 prejeli še spremembo k temu predlogu odloka, s katero se predlaga 
nov kandidat za člana Skupščine Republiškega sklada skupnih rezerv. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog od- 

loka, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi članov 
Skupščine Republiškega sklada skupnih rezerv, ki jih voli Skupščina SR Slo- 
venije. 

S tem so bih v Skupščino Republiškega sklada skupnih rezerv izvoljeni 
kandidati, navedeni v predlogu tega odloka, in kandidatka Cilka Možina namesto 
Mihaela Savineka. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju člana Upravnega odbora Pre- 
šernovega sklada. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje! Kdor je za predlog od- 

loka, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o imenovanju člana 
Upravnega odbora Prešernovega sklada. 

S tem je bil za člana Upravnega odbora Prešernovega sklada imenovan 
France Filipič, pisatelj iz Ljubljane. 

Prehajamo na predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov po- 
rotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu. O tem predlogu odloka pričenjam 
razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o določitvi števila in 
izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu. S tem so bili 
za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novem mestu izvoljeni kandidati, na- 
vedeni v tem predlogu odloka. 

Prehajamo na predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porot- 
nikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju. 

O tem predlogu pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 

naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o določitvi števila 
in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju. S 
tem so bili za sodnike porotnike Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju iz- 
voljeni kandidati, navedeni v tem predlogu odloka. 

Prehajam na 18. točko dnevnega reda, to je na vprašanja dele- 
gatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima de- 
legat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ah republiškim funkcionarjem, 
ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na nji- 
hovo delo ah na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanja lahko postavi delegat 
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v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora ali tudi 
predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne interesne skup- 
nosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda smo vam poslali delegatsko vprašanje Ignaca Pi- 
šlarja, delegata iz občine Idrija. Danes na klop pa smo vam posredovali še do- 
datno vprašanje tega delegata. 

Na to vprašanje bo odgovoril Mikoš, republiški sekretar za urbanizem in 
član Izvršnega sveta! 

Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši delegati! Postavljeno je bilo de- 
legatsko vprašanje v zvezi z elementarno nesrečo na področju občine Idrija, in 
sicer v zvezi z žledjo v gozdovih. Vprašanje je, ah bo odbor podpisnikov druž- 
benega dogovora lahko obravnaval vprašanje te nesreče v okviru sredstev, zbra- 
nih po zakonu o solidarnosti. Drugo vprašanje, ki ste ga danes dobili na 
klop, se nanaša na možno intervencijo oziroma na namen Izvršnega sveta odpra- 
viti to nesrečo. 

Ko smo dobili prvo obvestilo o nesreči na Idrijskem, smo formirali skupino, 
ki si je nesrečo ogledala. Izvršni svet je imenoval tudi posebno strokovno komi- 
sijo pod vodstvom, namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo>, gozdarstvo 
in prehrano inž. Karmela Budihne z nalogo, da oblikuje strokovno poročilo o 
tem, za kakšno nesrečo gre po> obsegu, po vrednosti in tudi za kakšno konkretno 
škodo gre na družbenem imetju v celoti. Ocenila je tudi škodo, ki naj bi se po*- 
vrnila gozdnemu gospodarstvu oziroma ki naj bi se jo omogočilo pokriti s kre- 
diti in drugimi sredstvi. 

Veste, da je Izvršni svet predložil Skupščini predlog odloka, s katerim 
naj bi bil dodeljen, vsaj za začetek, del sredstev z namenom, da bi se lahko v 
gozdovih takoj interveniralo in da bi se po možnosti izvlekel največji del po- 
drtega lesa. 

Od poročila naše strokovne komisije je odvisno, ah bo Odbor podpisnikov 
družbenega dogovora za uporabo sredstev solidarnosti po republiškem zakonu 
o solidarnosti to nesrečo obravnaval na ravni republiške solidarnosti. Nesreča 
sama po sebi, po sedanjih podatkih, je takšna, da bi jo Odbor podpisnikov lahko 
obravnaval kot tako, vendar do tega trenutka Odbor uradno še ni dobil zahteve 
za tak postopek. 

Ce bo odbor prejel iniciativo', verjetno od skupščine občine Idrija in Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, da začne postopek za obravnavo škode v 
gozdovih v območju idrijske občine, jo bo obravnaval in v tem primeru bo tre- 
ba oblikovati sklep, ki ga bodo podpisale vse občinske skupščine in drugi repu- 
bliški dejavniki, ki so podpisniki družbenega dogovora, da bi na tej osnovi lahko 
iztočili sredstva za pomoč idrijski občini oziroma gozdnemu gospodarstvu na 
Idrijskem. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Pišler, ah ste z odgovorom zado- 
voljni? (Da.) 

Danes na klop smo vam predložili tudi delegatsko vprašanje skupine 
delegatov iz občine Lendava. Izvršni svet na to vprašanje do danes še ni uspel 
pripraviti odgovora, ker je vprašanje prispelo prepozno. Odgovor bo dan na 
seji, ki smo jo sklicali za dne 31. marca 1976. 

Prehajam na drugi del te točke. Ah želi kdo od delegatov postaviti novo 
delegatsko vprašanje? Prosim, tovariš Ahmet Kalač delegat iz Maribora! 
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Ahmet Kalač : Ko je Skupščina Socialistične republike Slovenije leta 
1973 sprejemala zakon o temeljni geodetski izmeri in zakon o zemljiškem kata- 
stru, je bila prvič opozorjena na težnje, da se želi z zakonom monopolizirati izva- 
janje geodetskih del, ki jih financira republika. V zakonu je bilo predvideno, da 
geodetska dela, ki jih programira in financira republika, izvaja le Geodetski 
zavod SR Slovenije. Ta določila so bila na podlagi pripomb črtana in sklenjeno 
je bilo, da bo to uredil nov zakon o geodetski službi. V naslednjih letih po spre- 
jetju tega zakona je bilo sklicanih na pobudo Republiškega sekretariata za urba- 
nizem in Geodetske uprave SR Slovenije nekaj usklajevalnih sestankov, vendar 
brez rezultatov, predvsem še zaradi tega, ker hoče Geodetski zavod SR Slovenije 
izsiliti sprejetje takšnega zakona o geodetski službi, ki edino njemu daje izključ- 
no pravico izvajanja geodetskih del, ki jih financira republika iz proračuna. 
Ostale geodetske organizacije združenega dela menijo, da so takšna določila ne- 
sprejemljiva, ker so bile vse te organizacije ustanovljene za opravljanje geodet- 
ske dejavnosti in imajo enako pravico do izvajanja teh del, ne glede na to, kdo 
jih financira. 

Ostale geodetske organizacije združenega dela so na sestankih predlagale 
več rešitev tega vprašanja, in sicer združitev vseh teh organizacij s temeljnimi 
organizacijami združenega dela ali ustanovitev samoupravne skupnosti za geo- 
dezijo, vendar ti predlogi za Geodetski zavod SR Slovenije in Geodetsko upravo 
niso bili sprejemljivi. Skratka, oba sta nasprotovala policentričnemu razvoju 
geodetske dejavnosti. 

Pred kratkim je Skupščina Socialistične republike Slovenije sprejela srednje- 
ročni program financiranja geodetskih del za obdobje 1976—1980, po katerem 
bo republika zagotovila iz proračuna sredstva v znesku približno 200 milijonov 
dinarjev. Po veljavnem zakonu o geodetski službi iz leta 1970 okoli 90 % vseh del 
izvede Geodetski zavod SR Slovenije, medtem ko morajo ostali zavodi kljub 
temu, da so strokovno in tehnološko opremljeni, pri svojem poslovanju izhajati 
iz tržnih razmer. 

V programu dela tega zbora in Zbora združenega dela je bilo predvideno, 
da se sprejme novi zakon o geodetski službi v prvem trimesečju tega leta. V 
zvezi s tem vprašujem, zakaj se sprejeti program našega dela ne izvaja oziroma 
zakaj se odlaga sprejem tega zakona. 

Ah je izvršni svet Skupščine SR Slovenije seznanjen s politiko Geodetske 
uprave SR Slovenije, ki jo vodi na področju geodetske dejavnosti, ah se bo 
Izvršni svet poglobil v reševanje tega problema? 

Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala, tovariš Kalač! Tovariš Mikoš, ah 
lahko takoj odgovorite? Prosim! 

Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši! To ni novo vprašanje. O tem 
vprašanju poteka že nekaj časa zelo ostra razprava, predvsem med poslovnimi 
organizacijami s področja geodetske službe. Dejstvo je, da še zdaj velja stari 
zakon, na podlagi katerega ima Geodetski zavod SR Slovenije javna pooblastila v 
imenu republike. Zato tudi vse stvari, da tako rečem, potekajo po tej stari 
ureditvi. 

Ko smo pripravljali zakone s področja geodezije in geodetske službe, smo 
želeli celotno geodetsko dejavnost, to se pravi vse organizacije, ki izvajajo geo- 
detsko dejavnost v Sloveniji in ki imajo mnoge javna pooblastila najrazličnej- 
ših občinskih skupščin, usmeriti v to, da se med seboj povežejo na določen način 
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ali v poslovno skupnost ali v poslovno združenje ali da se združijo. Nismo 
želeli določati oblike združevanja in povezovanja, želeli pa smo, da se vse geo- 
detske organizacije samoupravno dogovore med seboj, katera se bo za kaj specia- 
lizirala, v kakšni smeri se bo razvijala, v kaj bo vlagala sredstva, da bi imeli 
zelo velike potrebe po geodetski dejavnosti v Sloveniji kvalitetno pokrite. Poleg 
tega ni nobenega dvoma, da je geodetska dejavnost ena izmed tistih dejavnosti 
pri nas, za katero bi lahko z dodatnimi vlaganji ustvarili pogoje, da bi postala 
dejavnost, s katero bi kot relativno razvita dežela delovali v manj razvitem 
svetu. To bi seveda pomenilo zelo konkretno tehnično pomoč manj razvitim 
deželam, zlasti še, če bi uspeli, da bi tako pomoč tesneje povezali z ostalo pomoč- 
jo na področju prostorskega in urbanističnega planiranja. 

Moram reči, da so vsi dosedanji poskusi dali malo rezultatov. Približno 
tako je, kakor je tovariš Kalač ravnokar opisal: po dveh letih dogovarjanja 
in sporazumevanja smo v bistvu tam, kjer smo bili. 

Zakon o geodetski službi je v programu te skupščine in Geodetska uprava 
bo morala skupaj z geodetskimi organizacijami v odborih Izvršnega sveta, poz- 
neje pa tudi v odborih Skupščine, zdržati javno razpravo in dokazati, da je takš- 
na ali drugačna ureditev, ki jo zagovarja ena ali druga stran, resnično v družbe- 
nem interesu te republike in vseh tistih, ki to dejavnost financirajo. Moram 
reči, da to niso samo občinske in republiška skupščna, ampak da je to tudi naše 
celotno gospodarstvo. S to dejavnostjo se ustvarjajo pogoji tudi za normalno 
delo pri prostorskem, urbanističnem in ostalem ekonomskem planiranju. 

Moj odgovor na vprašanje, kaj misli Izvršni svet, je naslednji: 
Izvršni svet je Geodetski upravi že postavil zahtevo, da dokončno predloži 

predlog zakona o geodetski službi, tak, kakor ona meni, da je ustrezen. V od- 
borih Izvršnega sveta pa bomo oblikovali predlog, o katerem bo razpravljala 
republiška skupščina, upoštevajoč seveda vse to, o čemer je govoril tovariš 
Kalač, in tudi širše družbene interese, ki po mojem prepričanju silijo v to, da se 
morajo vsi delavci na področju geodezije v Sloveniji sporazumeti o tem, kako 
bodo združili delo in svoje interese. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Kalač, ali ste z odgovorom za- 
dovoljni ali naj kljub temu še posredujemo vaše vprašanje Izvršnemu svetu. 

Ahmet Kalač: Cebo zakon res predložen v postopek po programu, 
sem z odgovorom zadovoljen. 

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi postaviti delegatsko vpra- 
šanje? (Nihče.) Zaključujem to točko dnevnega reda. 

Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, se vam vsem zahvaljujem 
za udeležbo in sodelovanje v razpravi. Zaključujem 27. sejo Zbora občin. 

(Seja je bila končana ob 15.25.) 



28. seja 

(31. marca 1976) 

Predsedovala: Mara Zlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Mara Zlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 28. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala na 
podlagi tretjega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 24. 3. 1976 sem vas obvestila, da bom dnevni red današnje 
seje razširila s predlogom zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov. 

Izvršni svet nam je danes na klop predložil v obravnavo po hitrem po- 
stopku predlog zakona o dopolnitvi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja 
in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skuposti na 
področju dejavnosti v letih 1975 in 1976. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 

ter poročilo te komisije, 
2. odobritev zapisnika 27. seje zbora, 
3. poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji, 
4. poročilo o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samo- 

upravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, 
5. predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona, 
6. predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih, 
7. predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih, 
8. predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu, 
9. predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za re- 

publiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1976, 
10. predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov, 
11. predlog zakona o dopolnitvi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja 

in plačevanju prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti 
na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 in 1976, 
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12. predlog za izdajo zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju, z osnutkom zakona, 

13. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih, 

14. predlog odloka o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz obveznic za 
novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije magistralnih in regionalnih 
cest v SR Sloveniji, 

15. osnutek zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije, da 
zagotovi sredstva za financiranje programa oblikovanja stalnih zveznih bla- 
govnih rezerv v letu 1976, 

16. periodični delovni načrt za obdobje od aprila do julija 1976, 
17. volitve in imenovanja, 
18. predlogi in vprašanja delegatov. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni aH spreminje- 

valni predlog? (Ne.) Ce nihče, prehajam na glasovanje. Kdor je za predlagani 
dnevni red, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo- vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen. 
Tako dopolnjen dnevni red smo vam danes predložili tudi na klop. 
Na današnjo sejo so bih poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, Re- 
publiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Repu- 
bliški svet Zveze sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin, člani dele- 
gacije iz SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, Sodišče 
združenega dela SR Slovenije, družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slo- 
venije, javni pravobranilec SR Slovenije, Vrhovno sodišče SR Slovenije in 
Javno tožilstvo SR Slovenije. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas moram 
obvestiti, da so bih vsi predlogi aktov in končne odločitve v pristojnih zborih 
na 27., to je na prejšnji seji, ki je bila 10. marca 1976, sprejeti v enakem bese- 
dilu, tako da sta bila zbora glede vprašanj usklađena. To obvestilo sem dolžna 
zaradi tega, ker je prišlo zadnjič pri zaključevanju sej do časovnih razlik. 

Obveščam vas, da smo se predsedniki zborov na predlog Izvršnega sveta 
dogovorih, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Druž- 
benopolitičnim zborom poslušali uvodno obrazložitev tovarišice Eve Naglic, 
članice Izvršnega sveta in republiške sekretarke za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun k 5., 6., 7. in 8. točki dnevnega reda, in sicer k predlogu 
za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona, predlogu za izdajo 
zakona o rednih sodiščih, k predlogu za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih 
in k predlogu za izdajo zakona o javnem tožilstvu. 

Skupno zasedanje bom po dogovoru med predsedniki zborov vodila jaz. 

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

Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Dovolite mi, da kar 
sama predlagam v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
po abecednem redu občin naslednje delegate: Milana Lojena, delegata iz Ve- 
lenja za predsednika Komisije in Mihaelo Verbič z Vrhnike ter Hinka Rusa 
iz Zagorja za člana. Želi mogoče kdo o tem predlogu razpravljati? Ce nihče, 
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prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (58 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bih v Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja za 28. sejo zbora izvoljeni: Milan Lojen za 
predsednika ter Mihaela Verbič in Hinko Rus za člana. 

Prosila bi Komisijo, da se takoj sestane in ugotovi navzočnost delegatov 
na seji ter verificira pooblastila. Ostale delegate prosim, da ostanejo na svojih 
mestih, ker bo Komisija takoj opravila svoje delo. 

Medtem bi izrabila to priložnost, da vas vprašam, če kdo med navzočimi 
delegati želi na današnji seji razpravljati v italijanščini ah v madžarščini, da 
bomo lahko pravočasno zagotovili ustreznega prevajalca. Izgleda, da nihče. 

Ker je Komisija že opravila delo, prosim predsednika Komisije tovariša 
Milana Lojena, da da zboru poročilo! 

Milan Lojen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo o pregledu pooblastil za 28. sejo Zbora občin, ki je bila sklicana za 
31. 3. 1976 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine SRS, je naslednje: 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih 
pooblastil in iz seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega 
zasedanja delegati vseh občin v SRS, razen delegatov občin Nova Gorica in 
Ribnica. Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin. 

Za eno delegatsko mesto je poslala na zbor dva delegata občina Maribor. 
Delegat Ludvik Toplak je pooblaščen za 1. do 6. točke dnevnega reda. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato predlaga, da Zbor poročilo sprejme 
in s tem verificira pooblastila za današnjo 28. sejo. 

Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
razpravlja in sklepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Lojen! Prehajamo 
na razpravo o poročilu, ki ste ga pravkar slišali. Zeli kdo besedo? Prosim, to- 
variš Certalič! (Gre za pooblastilo za točke dnevnega reda od 1 do 8.) Komisija 
sprejema ta popravek. Hvala. 

Milan Lojen: Tovarišice in tovariši delegati, navzoča sta tudi delegata 
iz občin Ribnica in Nova Gorica, tako da ne manjka nihče. Tudi pooblastila so 
v redu. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zbor sprejema dodatno poročilo Komi- 
sije za verifikacijo pooblastil na znanje. Zeli še kdo razpravljati? Ce nihče, pre- 
hajam na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobe- 
no pooblastilo sporno. Kdor je za to, da se sprejme poročilo, naj prosim glasuje! 
(60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno sprejel in potrdil poročilo 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral 
pooblastila delegatov za 28. sejo Zbora občin. 

Ker na današnji seji iz: ene občine sodelujeta dva delegata, vas opozarjam, 
da ima delegat pravico razpravljati in glasovati samo o tisti točki dnevnega 
reda, za katero je dobil pooblastilo. 
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Ker zbor nima podpredsednika, mi dovolite, da v smislu tretjega odstavka 
102. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije predlagam, da izvolimo tovariša 
Franca Skinderja, delegata iz občine Brežice, da bi mi pomagal pri vodenju 
seje. Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Kdor je za ta predlog, naj 
prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je Franc Skinder z večino glasov izvoljen za pomoč pri 
vodenju seje. Prosim tovariša Skindra, da zavzame mesto v predsedstvu Zbora 
občin. 

Prehajam na 2. toč k o dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
27. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli z dopisom z dne 24. 3. 1976. Ima kdo k za- 
pisniku 27. seje zbora kakšno pripombo? (Ne.) Ce pripomb ni, dajem odobritev 
zapisnika na glasovanje. Kdor je za to, da se odobri zapisnik 27. seje Zbora 
občin, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno odobril zapisnik 27. seje zbora. 
Sedaj prosim delegate, da gredo v veliko dvorano v I. nadstropju, da bomo 

na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim zborom 
poslušali uvodno obrazložitev tovarišice Eve Nagličeve, članice Izvršnega sveta 
in republiške sekretarke za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, in sicer 
k 5., 6. in 8. točki dnevnega reda. 

Po skupnem zasedanju bo po krajšem odmoru 2. seja Kluba delegatov, nato 
pa bomo nadaljevali sejo našega zbora v tej dvorani. Seja kluba delegatov bo 
prav tako v prvem nadstropju. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 11.20.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Prehajam na 3. točko dnevnega 
reda, to je na poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji.. 

Ker tudi 4. točka dnevnega reda, to je obravnava poročila o sta- 
nju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih pravic delovnih 
ljudi in družbene lastnine, obravnava podobno problematiko in ker bi razpravi 
pravzaprav težko ločili, predlagam, če dovolite, da razpravo o obeh točkah 
dnevnega reda opravimo skupaj. Ah kdo takemu predlogu nasprotuje? Ce 
nihče, potem lahko štejem, da je predlog o skupni razpravi sprejet. 

Poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji je Skupščini pred- 
ložilo v obravnavo Sodišče združenega dela SR Slovenije, ki je za svojega pred- 
stavnika določilo tovariša Sava Sifrerja, sodnika Sodišča združenega dela SR 
Slovenije, ki bo poročilo še ustno obrazložil. Prosim, tovariš Sifrer! 

Savo Sifrer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Sodišče združenega dela SR Slovenije je predložilo Skupščini SR Slovenije, iz- 
polnjujoč svojo obveznost, poročilo o organiziranju in delu sodišč združenega 
dela od njihove ustanovitve ter začetka poslovanja do 15. 5. 1975, ter dopolnilno 
poročilo, ki zajema obdobje do 31. 12. 1975. Podlaga za to poročilo so podatki 
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in ugotovitve prvostopenjskih sodišč kakor tudi sodišč združenega dela SR 
Slovenije. 

Dovolite, da v uvodni besedi opozorim na nekatere bistvene točke tega 
poročila ter ga v določeni meri dopolnim in obrazložim. 

Kar se organiziranosti splošnih sodišč združenega dela v Sloveniji tiče, 
moram povedati, da se je Sodišče združenega dela v Ljubljani v februarju 1976 
preselilo v nove, primerne prostore na Celovški cesti v Ljubljani. S tem je 
odpadel sicer problem prostorov, pojavil pa se je problem poklicnih sodnikov. 
Predsednik tega sodišča je bil na lastno željo razrešen in je 5. 3. 1976 že nastopil 
novo službeno mesto, profesionalna sodnica tega sodišča zaradi obolelosti ne 
bo mogla v letošnjem letu delati, predloga za novega predsednika in enega 
poklicnega sodnika pa sta v obravnavi pred občinskimi skupščinami ljubljanske 
regije. Sprejeto je tudi stališče, da se sistemizacija strokovnih sodelavcev tega 
sodišča razširi na štiri delovna mesta. Zaradi kasnega začetka dela tega sodišča 
in sedanjih kadrovskih težav, ko že mesec dni to sodišče nima na delu nobenega 
poklicnega sodnika, so seveda že nastali zaostanki pri delu. Na dan 20. 3. 1976 
je imelo sodišče skupno 292 nerešenih zadev. 

Sodišče združenega dela v Mariboru se je preselilo v ustrezne prostore, 
pri ostalih sodiščih pa je ostalo nespremenjeno stanje glede organiziranosti. 

Porast zadev pri Sodišču združenega dela SR Slovenije, kateremu je do 
30. t. m. pripadlo že 114 pritožbenih zadev in izvrševanje drugih zakonitih obvez- 
nosti, kot so objave odločb, poročila Skupščini, analize ter predlogi, sodelovanje 
s prvostopenjskimi in drugostopenjskimi sodišči združenega dela iz drugih 
republik itd., zahteva tudi izpopolnitev kadrovske zasedbe tega sodišča. Raz- 
pisali smo delovni mesti tajnika in strokovnega sodelavca, predlagali pa bomo 
tudi izvolitev še enega poklicnega sodnika. 

Obseg dela pri vseh sodiščih združenega dela v SR Sloveniji se iz meseca 
v mesec povečuje. Statistični podatki kažejo, da so prvostopenjska sodišča spre- 
jela v mesecu januarju 1976 skupno 144 zadev, v februarju pa 168 novih zadev, 
Sodišče združenega dela SR Slovenije v januarju 41, v februarju pa 34 pri- 
tožbenih zadev, vsa prvostopenjska sodišča pa so v mesecu januarju rešila 
73, v februarju pa 108 zadev, tako da se je število nerešenih zadev povečalo 
od 463 na 594 zadev po stanju 1. 3. 1976. 

Tako povečanje nerešenih zadev je seveda v nasprotju s potrebo, da se 
sporna razmerja čim hitreje, kakovostneje in s temučinkoviteje rešujejo, po- 
sledica pa je v veliki meri nerešenost organizacijsko-kadrovskih vprašanj. Tudi 
podatki iz 3. tabele o trajanju postopka pri posameznih spornih zadevah na 
prvostopenjskih sodiščih kažejo na sorazmerno še vedno dolg čas trajanja po- 
stopka, čeprav se upošteva, da so sodišča začela delati v letu 1975 z zamudo 
več mesecev in da se je zato že do tedaj nabralo večje število spornih zadev. 
Da bi sodišča, zlasti v večjih centrih, kot so Ljubljana in Maribor, sproti reševala 
sporne zadeve, jih bo potrebno kadrovsko ojačiti z izvolitvijo novih, tako 
poklicnih kot tudi nepoklicnih sodnikov, in s pridobitvijo strokovnih sode- 
lavcev. 

V poročilu sodišča v Ljubljani je tudi ugotovljeno, da funkcija nepoklic- 
nega sodnika ni dovolj družbenopolitično poudarjena. Zaradi tega je v posamez- 
nih primerih opaziti premajhno disciplino in energičnost poklicnih sodnikov 
pri reševanju sporov pred sodišči. 

Oblikovanje večjega števila senatov, ki samostojno odločajo o spornih zade- 
vah, ne da bi bih pri tem neposredno, kot člani senata, angažiram poklicni 
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sodniki, ustvarja možnost za hitrejše reševanje sporov in pomeni korak naprej 
k podružbljanju sodne funkcije, seveda ob pogoju, da nepoklicni sodniki svojo 
funkcijo resno in odgovorno opravljajo. 

Struktura spornih zadev kaže, da je okoli 94 % vseh spornih zadev iz med- 
sebojnih razmerij delavcev v združenem delu. Pri tem je treba ugotoviti, da to 
niso samo klasični delovni spori o statutu delavca, kot na primer sprejem, krši- 
tev delovne obveznosti, izključitev iz delovne skupnosti itd., temveč da prihaja 
vedno več sporov o pravicah delavca iz dela v prganizacijah združenega dela, 
ki so določene s splošnimi samoupravnimi akti. Sorazmerno pogosti so spori 
o povrnitvi stroškov za strokovno izobraževanje delavcev, o pravici do stano- 
vanja oziroma stanovanjskega posojila, o premestitvah na drugo delovno mesto, 
o veljavnosti razpisov za posamezna delovna mesta, o odpravnini, o jubilejnih 
nagradah itd. 

Sorazmerno majhno število sporov je glede statusnega položaja organizacij 
združenega dela, to je, ali so izpolnili pogoj za oblikovanje temeljne organizacije 
združenega dela v zvezi s samoupravnim sporazumom o združevanju dela in 
sredstev v delovno ah sestavljeno organizacijo in podobno. Tudi spori s področja 
samoupravnih interesnih skupnosti so do sedaj le maloštevilni in so jih sprožili 
delavci predvsem glede določanja otroškega dodatka, glede pomoči v času brez- 
poselnosti in podobnega. 

V postopkih pred sodišči združenega dela je šele v zadnjih dveh mesecih 
opaziti sindikalne organizacije in družbenega pravobranilca samoupravljanja 
kot udeležence; v glavnem pa ti niso bili udeleženci. Zaradi tega seveda obrav- 
navanje spornih zadev ni bilo bistveno1 drugačno kot pred rednimi sodišči, kar 
ni povsem v skladu z intencijo zakona o sodiščih združenega dela. Tako sodisča 
v delovnih sporih še v preveliki meri ocenjujejo samo zakonitost postopka v 
okviru organizacij združenega dela, premalo pa poskušajo meritorno razrešiti 
sporna vprašanja in s tem odpraviti ovire za uveljavitev ustavnega in zakon- 
skega položaja delavca oziroma organizacije združenega dela oziroma uvelja- 
vitve samoupravnih aktov. Seveda pa so načelo oficialnosti v postopku pred 
sodišči združenega dela in navezanosti na konkretne zahtevke posameznih ude- 
ležencev in druge posebne določbe postopka v praksi spremenile nekatera usta- 
ljena stališča do sedaj razsojajočih sodišč. Tako na primer odmere stroškov 
postopka, izrekanje začasnih ukrepov in podobno. 

Vprašanje o razmejitvi pristojnosti med rednimi sodišči in sodišči združe- 
nega dela sicer še ni povsem razrešeno, vendar pa je opredeljena globalna raz- 
mejitev sporazuma z Vrhovnim sodiščem. Ostala so še nekatera sporna vpra- 
šanja o pristojnosti, ki smo jih navedli v našem poročilu, glede katerih bo po- 
trebno uskladiti stališča tako, da bodo delavci vedeli, pri katerem sodišču spro- 
žiti postopek. To nalogo bo na eni strani morala opraviti skupna seja po 430. 
členu republiške uprave, na drugi strani pa bodo morala najvišja sodišča združe- 
nega dela v republikah in avtonomnih pokrajinah zavzeti o tem enotno sta- 
lišče v merilu Jugoslavije. 

V zvezi z nedavno vlogo nekega delavca moram opozoriti še na vprašanje 
izvršitve pravnomočnih odločb sodišč združenega dela take vrste, ki niso pri- 
merna za sodno izvršbo pri rednih sodiščih. Zakon določa, da zagotavlja izvršitev 
takšnih odločb občinska skupščina. V danem primeru delavec opozarja, da 
prizadeta organizacija združenega dela ni postopala po odločbi sodišča združe- 
nega dela niti o tej pravnomočni odločbi niso bili obveščeni delavci te organiza- 
cije. Menim, da je treba z vso strogostjo in s sredstvi, ki jih ima po zakonu 
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občinska skupščina, zagotoviti v takšnih primerih izvršitev pravnomočne od- 
ločbe sodišča združenega dela, pri čemer je mogoče uporabiti tudi ukrepe 
prisilne uprave oziroma odstavitev poslovnih organov in podobno. Ce vprašanja 
izvršitve odločb že v samem začetku ne bomo zaostrili, potem obstaja nevarnost, 
da bo prevladovala miselnost, da odločbe sodišč združenega dela niso enako 
obvezujoče kot sodbe rednih sodišč. 

Iz opažanja sodišč združenega dela pri obravnavanju posameznih spornih 
zadev, kar je v poročilu navedeno pod 3. b točko, je predvsem opozoriti na 
slabosti v zvezi s samoupravnimi splošnimi akti v organizacijah združenega 
dela. Ne samo, da je sorazmerno veliko primerov, ko splošni samoupravni akti 
niso usklađeni z zakonskimi določili, temveč je precej primerov, da organizacije 
združenega dela nimajo urejenih nekaterih bistvenih odnosov, ki so pomembni 
za položaj delavca. V mnogih primerih se uporabljajo še splošni akti in stari 
pravilniki, ki so jih sprejeli delavski sveti tudi za takšna področja, na katerih 
jih morajo sprejeti delavci samo z osebnim izvajanjem. To pomanjkanje splošnih 
samoupravnih aktov ali njihova nepopolnost povzroča v precejšnjem številu 
organizacij združenega dela sporne odnose in je torej vzrok za nastanek tudi 
osebnih sporov. 

Tako je na primer v samoupravnih splošnih aktih o medsebojnih raz- 
merjih delavcev v združenem delu v posameznih organizacijah združenega dela 
še vedno velikokrat v veljavi institut samovoljne zapustitve dela in s tem izgube 
lastnosti delavca v združenem delu, če na primer delavec izostane neopravi- 
čeno z dela tri ah več dni. Takega načina prenehanja lastnosti delavca ne po- 
znata veljajoči zvezni in republiški zakon o medsebojnih razmerjih v združe- 
nem delu. Lastnost delavca lahko preneha enostransko le na podlagi izjave 
delavca, da noče več imeti lastnosti delavca v tej organizaciji združenega dela. 
Sodišča združenega dela so v več kot 40 primerih morala take odločbe o prene- 
hanju lastnosti delavca zaradi samovoljne zapustitve dela razveljaviti, ker 
organizacije združenega dela niso v smislu 65. člena ustreznega republiškega 
zakona o samoupravnih aktih določile poleg časovne odsotnosti tudi drugih 
okoliščin, iz katerih nedvoumno izhaja volja delavca, da ne želi več delati v 
določeni organizaciji. 

V nekaterih primerih pa so sodišča ugotovila, da imajo organizacije zdru- 
ženega dela v redu urejene odnose v samoupravnem splošnem aktu, da pa se 
svojih aktov pri praktičnem delu ne drže. Tudi sodišča združenega dela morajo 
s svojimi odločbami prispevati, da se zagotovi v celoti uporaba samoupravnih 
splošnih aktov. V nekaterih primerih je bilo namreč zaslediti, da so celo zbori 
delavcev mimo postopka, ki je bil urejen v samoupravnem splošnem aktu, od- 
ločali o pravici delavca, ne da bi bila predtem dana možnost delavcu, da je 
navzoč na zboru in da pojasni svoje stališče. Samoupravni akti morajo imeti 
enako avtoriteto in pomen kot zakon, ker se jih ne sme v nobenem primeru 
kršiti, niti glede postopka niti glede moritornih določb. 

Spoštovanje določb samoupravnih splošnih aktov mora biti prav tako 
sestavni del poslovanja organizacij združenega dela kot spoštovanje zakonskih 
norm. Pri tem je opozoriti na ugotovitev sodišč, da nekatere organizacije zdru- 
ženega dela sprejmejo in podpišejo samoupravni sporazum ali družbeni dogovor 
o ureditvi določenih družbenih odnosov širšega pomena, pa teh določil ne pre- 
nesejo v svoje splošne samoupravne akte. Iz tega slede spori, ki jih rešujejo 
sodišča združenega dela in ki seveda v takem primeru upoštevajo podpisani 
samoupravni sporazum širšega pomena ali družbeni dogovor, kot na primer 
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družbeni dogovor o kadrovski politiki glede razpisa prostih delovnih mest poslo- 
vodnih organov v organizacijah združenega dela in podobno. 

V zadnjem obdobju je opaziti iz posameznih spornih zadev, da se ob spre- 
membi sistemizacije, posebno ob reorganizacijah v temeljnih organizacijah 
združenega dela ah delovni organizaciji, premeščajo delavci na druga, tudi na 
odgovorna delovna mesta, ne da bi bih opravljeni vsaj interni razpisi oziroma 
objave. Čeprav je razumljivo, da sprememba tehnologije in drugi splošni razlogi 
v posameznih primerih zahtevajo drugačno razporeditev delavcev po hitrem po- 
stopku, kar je po samoupravnih splošnih aktih praviloma tudi dopuščeno, pa 
vendar konkretni primeri kažejo na to, da so premestitve lahko tudi način, s 
katerim ozek krog vodilnih delavcev odloča o kadrovski politiki mimo delavcev 
in v nasprotju z določilom, ki je v vseh samoupravnih splošnih aktih napisano, 
da je v vseh samoupravnih splošnih aktih napisano, da je namreč vsako delovno 
mesto v organizaciji združenega dela dostopno vsakemu delavcu ob enakih 
pogojih. 

Opozoriti moram tudi na prakso nekaterih organizacij združenega dela, da 
v nasprotju z določili v samoupravnih splošnih aktih uporabljajo institut spre- 
jema delavca na delo za določen čas, čeprav je očitno, da ne gre samo za začasno 
opravljanje dela na tem delovnem mestu. Razlog za to je v tem, da te organiza- 
cije niso v zadostni meri uporabile pravice, da določijo obvezno poskusno delo 
za ta delovna mesta, kakor tudi v tem, da je lažje ugotoviti, da je prenehala 
lastnost delavca zaradi poteka določenega časa, kot pa ugotavljati, da delavec 
ni izpolnil pogojev poskusnega dela. Vse to pa je očitno v nasprotju z ustavo 
in zakonsko urejenim položajem delavcev v združenem delu. 

Tovarišice in tovariši delegati! Kljub začetnim težavam glede organizacije 
sodišč združenega dela, nejasnosti glede postopka in metode dela sodišč ter 
določenim slabostim pri razreševanju spornih zadev menim, da so sodišča s 
svojim dosedanjim delom opravila svoj obstoj. Prosim, da v razpravi o poročilu 
ocenite opravljeno delo in predloženo* poročilo sodišč združenega dela v Slo- 
veniji ! 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Poročilo o ustavnih pojavih 
in problemih na področju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in druž- 
bene lastnine je Skupščini predložil v obravnavo družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil tovarišico Silvo 
Bauman-Cenčič, pomočnico družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slo- 
venije. Tovarišica Bauman-Cenčič bo poročilo še ustno obrazložila. 

Silva Bauman-Cenčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! 

Menim, da ni potrebno dajati posebnega uvoda k poročilu, v katerem smo 
opredelili glavne probleme in pojave, ki smo jih v tem letu delovanja spoznali na 
področju varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine, zlasti še, ker so 
ugotovitve dokaj podobne tistim, ki jih daje v svojem poročilu Sodišče združe- 
nega dela in ki jih je tovariš Šifrer tudi posebej obrazložil. 

Seveda gre poudariti potrebo, da Skupščina SR Slovenije kot najvišji dr- 
žavni in samoupravni organ ob tem ko ocenjuje stanje na področju posebnega 
varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, posebej opre- 
deli naloge vseh družbenih dejavnikov na tem področju, da bi sedanje razmere 
čim hitreje in čim bolj učinkovito izboljšali in odpravili neustrezne pojave. 
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Temu naj služijo tudi predlogi in mnenja, ki jih navajamo na koncu našega 
poročila. 

Vemo, da je bilo z ustavo samoupravnim pravicam delovnih ljudi in družbe- 
ni lastnini zagotovljeno posebno družbeno varstvo in da je družbeni pravobra- 
nilec samoupravljanja le eden od organov, ki naj uresničujejo to varstvo. Ugo- 
tavljamo, da imamo izdelan že kar ustrezen sistem zaščite samoupravnih pra- 
vic in družbene lastnine, vendar smo ga vse premalo uporabljali. Občinske skup- 
ščine na primer in njihovi organi dejansko niso uporabljali pooblastil, ki jih imajo 
na področju varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine. Tako smo vse 
prepogosto dopuščali, da so se problemi kopičili in nesamoupravni odnosi razra- 
ščali, ne da bi odgovorni organi ukrepali. S tem smo tudi dopuščali, da je med 
prizadetimi ostajal nemalokrat tudi vtis neučinkovitosti samoupravnega sistema. 
Zato je treba zagotoviti usklađeno delovanje vseh družbenih in državnih orga- 
nov na področju varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine, ker sicer ni 
moč pričakovati ustreznih in želenih rezultatov. 

Pri delovanju družbenih pravobranilcev samoupravljanja in drugih organov 
zaščite samoupravnih pravic in družbene lastnine je seveda treba upoštevati, da 
delavci in vsi delovni ljudje neposredno in prek svojih delegatskih samouprav- 
nih organov sami uresničujejo družbeno varstvo samoupravnih pravic in druž- 
bene lastnine. Delavci neposredno in delavski sveti in samoupravne delavske 
kontrole v združenem delu so tedaj tisti, ki uresničujejo ta del družbene samo- 
zaščite. Državni in družbeni organi, ki na tem področju delujejo, so pravzaprav 
samo pomoč samoupravno organiziranim delavcem. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja zato delujejo predvsem preventiv- 
no, nastopajo torej s pravnimi sredstvi šele takrat, ko je potrebno preprečiti 
zasebnolastniško obnašanje do družbene lastnine, ko je treba odpraviti ali pre- 
prečiti vpliv oblastniškega ravnanja posameznih birokratov v posameznih sre- 
dinah oziroma ko je nujno treba odpraviti druge pojave in nesamoupravne od- 
nose. In ker družbeni pravobranilci samoupravljanja niso državni, temveč or- 
gani politično organiziranih delavcev v Socialistični zvezi. Sindikatih, Zvezi 
komunistov, lahko uresničujejo svoje naloge le ob najožjem in najtesnejšem 
sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami. Pri tem je seveda nujno tudi 
tesno sodelovanje z delegatskimi skupščinami in vsemi družbenopolitičnimi skup- 
nostmi. 

Izkušnje iz neposrednega dela z delavci, delavskimi sveti in organi samo- 
upravne delavske kontrole pri razreševanju posameznih spornih razmer in vpra- 
šanj v zvezi z uresničevanjem samoupravnih pravic nam, družbenim pravobra- 
nilcem kažejo, da delavci dejansko sprejemajo samoupravljanje kot svojo pravi- 
co in obveznost. V tem pravzaprav ni posebnih problemov. Bolj pa seveda od- 
stopamo v primerih, kjer se staro še krčevito upira novemu, kjer gre za odpore 
posameznikov in skupin, ki žele obdržati oblast v svojih rokah, ali pa seveda tam 
— tega pa ni tako malo, kjer gre za neznanje in nesposobnost. Pojavljajo pa 
se seveda tudi primeri, kjer žele posamezniki pod plaščem samoupravljanja skri- 
vati svoje nedelo, nedisciplino ter tudi z intrigami včasih uveljaviti svoje oseb- 
ne interese. 

Ce naj bo delo družbenih pravobranilcev samoupravljanja učinkovito, me- 
nimo, da mora biti čim bolj konkretno. Zato morajo biti tudi poročila, ki vam jih 
predlagamo, tokrat prvič, seveda stvarna in neposredna. To pot vidimo kot 
pravilno, čeprav že čutimo odkrite odpore proti takšni usmeritvi. Z nekaterimi 
ste seznanjeni tudi vi. Gre za to, da smo družbeni pravobranilci samoupravljanja* 
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kot vsi v organizirani samoupravni družbi dolžni dosledno izvajati socalistično 
samoupravno zakonitost, ne glede na takšne ali drugačne pritiske. Dosledno ter- 
jamo in bomo terjali spoštovanje ustave, zakonov, sodb samoupravnih sodišč, 
samoupravnih splošnih aktov. Večina delovnih ljudi tudi zahteva samoupravni 
red, ker se zaveda, da je samoupravljanje predvsem obveznost in ne samo pravi- 
ca. To je pravzaprav jasno in tega ne bi bilo treba posebej poudarjati ob tej pri- 
liki, če ne bi ugotavljali, da tega nekateri še vedno ne sprejemajo. In tudi zato 
menimo, da je potrebna stvarna ocena vaše in drugih delegatskih skupščin in 
sicer ne samo problemov in pojavov pri varstvu samoupravnih pravic in druž- 
bene lastnine, s katerimi se vsi srečujemo. Potrebna je tudi ocena dela nas, 
pravobranilcev, ocena in mnenje o metodah in usmeritvah našega dela in pomanj- 
kljivosti, koristni pa so seveda tudi vsi napotki za boljše delo. 

Takšna ocena delegatskih skupščin in družbenopolitičnih organizacij bo se- 
veda osnova za nadaljnje delo družbenih pravobranilcev samoupravljanja. De- 
lavci, ki ste jih za te dolžnosti imenovali in ki jih skozi takšen način ocenjevanja 
preverjate, pa seveda morajo biti pri svojem delu samostojni in popolnoma od- 
govorni, ker sicer ni moč pričakovati želenih uspehov na tem sicer izredno po- 
membnem področju varstva samoupravnih pravic, družbene lastnine in družbe- 
nih interesov sploh. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Baumanova! 
Obveščam vas, da je predstavnik Izvršnega sveta za obe točki dnevnega reda 

tovariš Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun. 

Obe omenjeni poročili sta bili objavljeni v Poročevalcu št. 4, obravnavali 
pa so ju: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za pravo^ 
sodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismena poročila. Danes 
na klop pa smo vam predložili tudi predlog stališč, za katera predlagamo, da 
jih zbor sprejme po končani razpravi o obeh točkah dnevnega reda. 

Želijo morda poročevalci Odbora in komisij poročila še ustno dopolniti? (Ne 
želijo.) Hvala. 

Ker je predlog stališč pripravljen na podlagi dosedanje razprave v skupščin- 
skih in zborovskih delovnih telesih, jih bo treba po današnji seji verjetno še 
dopolniti. Zato predlagamo, da komisija, sestavljena iz delegatov vseh treh 
zborov, ob razpravi dopolni predlog stališč in jih predloži zborom v sprejem. 
Predlagam, da iz našega zbora v to komisijo imenujemo naslednje tri delegate: 
Marka Podobnika, člana Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, Fran- 
ca Hrovata, delegata iz občine Ljubljana Moste-Polje, in Viktorja Hrastnika, 
delegata iz občine Šentjur pri Celju. Želi kdo. da o tem predlogu razpravlja? 

Predlagam, da o tem predlogu glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da smo v medzborovsko komisijo za dokončno oblikovanje 
predloga stališč k obema predloženima poročiloma imenovali Marka Podobnika, 
Franca Hrovata in Viktorja Hrastnika. 

Člane komisije prosim, da spremljajo razpravo, da bi lahko po potrebi pred- 
log stališč dopolnili v smislu razprave. 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Kot smo se odločili, razpravljamo o obeh točkah dnevnega reda skupaj. 

Prosim, tovariš Karlo Marsel, delegat iz Pirana! 
25 
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Karlo Marsel: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija v celoti sprejema poročilo o delu sodišč združenega dela. Tudi 
ko je ocenjevala delo sodišč združenega dela v Kopru, je delegacija ugotovila, 
kot je bilo že večkrat poudarjeno, da je bila ustanovitev sodišča popolnoma 
upravičena, ne glede na to, da so bili takrat pomisleki, češ zakaj delavci, ki so 
na oblasti, še potrebujejo neka specialistična sodišča. 

Seveda je bila pri tem velika pomanjkljivost, ki je nakazana tudi v poročilu: 
sodišča niso začela delati pravočasno, S tem je bila storjena velika krivica ti- 
stim delavcem, ki svoje pravice niso dobili pravočasno. Konkretno v Kopru: so- 
dišče je začelo delati šele v oktobru mesecu lanskega leta, pristojnost pa je do- 
bilo že v februarju. To stanje se seveda ne da več popraviti. Bi pa mogoče pred- 
lagatelj, to je Izvršni svet, v bodoče v podobnih prilikah, ko bomo reševali po- 
dobne zadeve, to upošteval in ne silil preveč v to, da se da pristojnost, ne da 
bi se dejansko omogočilo prostorsko in kadrovsko, da tak organ zaživi. 

Ugotavljamo, da je bil napredek pri sodiščih združenega dela zlasti glede 
hitrosti postopka. Postopek sam dopušča — in sodišča se tega poslužujejo, kar 
je prav, da izdajajo začasne ukrepe, tako da delavec ni prizadet ne ekonomsko 
in ne moralno, pa tudi ne njegova družina. Po drugi strani tudi delovna organi- 
zacija praviloma ne trpi škode, saj delavec med sporom dela. 

Glede predlogov, ki so navedeni v poročilu o delu sodišč združenega dela, 
namreč, da naj bi tudi zasebni sektor oziroma delavci, ki delajo pri zasebnikih, 
lahko uveljavili svoje pravice pri sodiščih združenega dela, menim, da je popol- 
noma na mestu. V poročilu Komisije za pravosodje in tudi Zakonodajno-pravne 
komisije je nakazan rahel dvom, ali je to zakonito. Menim, da je zakonito, saj 
je ustavna in zakonska podlaga v tem, da imajo delavci, ki delajo z zasebnimi 
sredstvi ali ki delajo pri zasebnih delodajalcih, v načelu enak družbenoekonom- 
ski položaj kot delavci v združenem delu. To je zakonska podlaga, da bi ti spo- 
ri lahko prišli pred to sodišče. Zaradi postopka, ki je pri sodiščih združenega 
dela mnogo bolj prilagojen in ni tako okoren, kot je pri rednih sodiščih, mislim 
na začasne ukrepe, je dana tudi vsebinska podlaga, da bi bila sodišča združene- 
ga dela pristojna tudi za tovrstne spore. Za pogodbene organizacije združenega 
dela pa že tako ni sporno, da sodijo semkaj. Zaradi tega podpiramo takšen pred- 
log in še predlagamo, da bi pristojni čimprej pripravili predlog sprememb in 
dopolnitev zakona o sodiščih združenega dela v SR Sloveniji. 

Imamo pa še dodatni predlog, ki ni vsebovan v poročilu Sodišča združenega 
dela, to je, da bi vendarle kazalo odpreti možnost izrednega. Menim, da obnova 
postopka kot izredno pravno sredstvo v tovrstnih sporih ne more zadostovati. 
Menim, da bi se moralo temu pravnemu sredstvu pridružiti tudi izredno pravno 
sredstvo, zahtevek za varstvo zakonitosti, ki naj bi ga v skladu z zakonom, kot 
v drugih primerih, vložil ob določenih pogojih republiški javni tožilec na Vrhov- 
no sodišče. Menim, da z uvedbo tega izrednega pravnega sredstva ne bi trpel 
ugled, ki si ga je že sedaj pridobilo Sodišče združenega dela SR Slovenije s svoji- 
mi odločitvami. Menim da naj bi to stvar pristojni organi proučili in dah možnost, 
da* bi bili delavci postavljeni v enak položaj, kadar razrešujejo svoje spore v 
združenem delu, kot kadar jih rešujejo z drugih civilnih področij, na primer iz 
stanovanjskih razmerij, ali pa tudi s kateregakoli drugega področja. Ce je nam- 
reč možno, da se uporabi to izredno pravno sredstvo v drugih sporih, zakaj bi 
bila potem v sporih iz medsebojnih razmerij ta pravica delavcem odvzeta? Hva- 
la lepa. 
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Predsednica Mara Zlebnik : Hvala lepa, tovariš Marsel! 
Naprej, prosim! Zeli še kdo besedo? Če nihče, zaključujem razpravo. Prosim 

člane imenovane skupine delegatov, da se s člani drugih zborov sestanejo in 
pripravijo dokončni predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel. Ker to verjetno 
časovno ne bo usklađeno, mislim namreč, da Zbor združenega dela in Družbeno- 
politični zbor še nista končala razprave o teh dveh točkah dnevnega reda, naj bi 
komisija skušala sama ugotoviti, kdaj bo to lahko opravila. 

Predlagam 30-minutni odmor, komisijo' pa prosim, da delo opravi po mož- 
nosti v tem času. 

(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.30.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Menim, da lahko nadaljujemo sejo, ker je 
komisija končala z delom. Prosim tovariša Marka Podobnika, da poroča zboru 
o sklepih komisije. 

Marko Podobnik: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Komisi- 
ja vseh treh zborov, ki je bila izvoljena na tej seji, je obravnavala predlagana 
stališča in jih v celoti sprejela. S tem so vsi trije zbori tudi usklađeni. 

Komisija ie razpravljala tudi o predlogu delegata iz Pirana glede zahteve 
za varstvo zakonitosti in ugotovila, da sodi zadevni zakon v zvezno pristojnost. 
Kot informacijo naj navedem, da je Komisija za pravosodje SRS že pred časom 
opozorila zvezne organe na ta problem in da na odgovor še čakamo. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Podobnik! Tovariš 
Marsel, ali je zadeva jasna? Prosim, tovariš Sifrer! 

Dr. Savo Sifrer: Zahteva za varstvo zakonitosti je materija, ki jo ure- 
ja zvezni zakon. Zakon o združenem delu te materije ni uredil zato, ker so bila 
nekatera stališča glede tega nejasna. Sestavljalcu zakona se je zdelo nemogoče, 
da bi zahtevo za varstvo zakonitosti zoper odločbe samoupravnih-sodišč prevze- 
la redna sodišča, ker bi to pomenilo, da se postavlja v sistemu redno sodišče kot 
organ državne oblasti nad samoupravno sodišče. Sestavi j alci tega zveznega za- 
kona te ideje niso sprejeli in zato je to vprašanje ostalo odprto. Se pa o tem 
razpravlja in so različne variante v razpravi, kako naj se ta zadeva uredi. 
Ena varianta je, da naj bi, vendar to bi bil zopet zvezni zakon, o zahtevi za 
varstvo zakonitosti odločalo najvišje sodišče v republiki, vendar seveda v dru- 
gačni sestavi, kot v tisti, v kateri je bila izdana sporna odločba. Stvar je tudi 
v tem, da na žalost še niso oblikovana vsa sodišča združenega dela v Jugoslaviji, 
tako da še ni bilo možnosti, da bi se sestali delegati teh najvišjih republiških 
sodišč združenega dela v Jugoslaviji in zavzeli enotno stališče do tega vpraša- 
nja. Prva seja teh sodišč bo v aprilu in takrat bodo zavzeta stališča tudi glede 
tega vprašanja. Menim, da naj bi to stvar zaenkrat odložili, da bi se videlo, 
kaj druge republike mislijo o teh vprašanjih. Jasno pa je, da mora biti to vpra- 
šanje enotno urejeno v vsej državi. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! 
Slišali ste predlog skupne komisije. Ima morda kdo k temu predlogu kakš- 

no dopolnitev? (Ne.) Tedaj predlagam, da o predlogu stališč glasujemo. Kdor je 
25» 
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za predložena stališča, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog stališč soglasno sprejel. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona je z osnutkom zakona predložil Skupščini v obrav- 
navo njen izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša Vlada Tan- 
ceta, namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo in prora- 
čun. K tej točki je bil povabljen tudi javni pravobranilec SR Slovenije. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog za izda- 
jo zakona z osnutkom zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 6. Izvršni svet 
predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, tako da se hkra- 
ti obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 

Glede na ta predlog Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Zeli kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Predlagam, da o predlogu glasujemo. Kdor je za predlog Izvršnega 
sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, naj prosim 
glasuje! (59 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 so obravnavah: Odbor za družbeno- 

politični in komunalni sistem, Komisija za pravosodje, Komisija za narodnosti 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismena poročila. Poročila 
ste prejeli. Želijo še ustno obrazložiti svoja poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim. Delegat iz Maribora, tovariš 
Ludvik Toplak! 

Ludvik Toplak: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za 
Zbor občin v Mariboru je na predlog razprave, organizirane v zvezi s predlo- 
gom za izdajo zakona o javnem pravobranilstvu, ki je bila izredno razgibana v 
okviru Občinske konference Socialistične zveze delovnih ljudi, na medobčinskem 
posvetu podravskih in koroških občin ter v sedmih skupinah delegatov in v 
Družbenopolitičnem zboru Skupščine občine Maribor sprejela mnenje k 1. členu 
predloga za izdajo zakona o javnem pravobranilstvu. Posvetovanje samo- 
upravnih interesnih skupnosti glede variantnega predloga k 1. členu je pokazalo, 
da podpirajo predlagano rešitev, po kateri bi smel javni pravobranilec na pod- 
lagi pooblastila zastopati pred sodiščem v premožnejsko-pravnih zadevah sa- 
moupravne interesne skupnosti, ki se vključujejo v skupščinski sistem, pa 
tudi druge samoupravne interesne skupnosti. Tak razširjeni predlog je kot vari- 
anta zapisan tudi v osnutku zakona in ga podpira tudi občinsko javno pravo- 
branilstvo. Poleg tega se je na posvetu izoblikovalo še naslednje stališče: Sprej- 
me naj se varianta k 1. členu, vendar tako, da bi javni pravobranilec smel na pod- 
lagi pooblastila zastopati le samoupravne interesne skupnosti kot pravne osebe, 
ne pa tudi organizacij, ki jih zajemajo te samoupravne interesne skupnosti, tako 
kot je sedaj to v osnutku zakona zapisano. 

Nadalje je bilo v razpravi o predlogu zakona o javnem pravobranilstvu za- 
vzeto naslednje mnenje: Po ustavi uresničujejo družbeno varstvo samoupravnih 
pravic in družbene lastnine skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njim 
odgovorni organi, to je sodišča, ustavno sodišče, javni tožilec in družbeni pravo- 
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branilec samoupravljanja (na podlagi drugega odstavka 152. člena ustave SR 
Slovenije). Družbeni pravobranilec samoupravljanja kot samoupravni organ 
družbene skupnosti ukrepa in vlaga pravna sredstva ter razrešuje druge z zako- 
nom določene pravice in dolžnosti, da se uresničuje družbeno varstvo samouprav- 
nih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine (154. člen ustave SRS). 

S temi določili je ustavni položaj družbenega pravobranilca samoupravlja- 
nja konkretno opredeljen. Nasprotno pa funkcija javnega pravobranilca v usta- 
vi ni opredeljena, Njegovo funkcijo bi skladno z ustavo lahko omejili le na 
pravno zastopstvo družbenopolitičnih skupnosti in dajanje pravnih mnenj in 
druge strokovne pomoči tem skupnostim pri sklepanju pogodb in pri izvrševa- 
nju drugih življenjsko pomembnih vprašanj (12. točka prvega odstavka 321. čle- 
na ustave SRS). 

Javno pravobranilstvo pa po ustavnih določbah nikakor ne bi moglo'.oprav- 
ljati nekaterih nalog v zvezi z varstvom premoženjskih pravic in koristi druž- 
bene skupnosti, in sicer tistih ki so opredeljene: 

— z zakonom o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš ter stanovanj v druž- 
beni lastnini, po katerem vlaga tožbe za razveljavitev pogodb o nakupu stano- 
vanj in vrnitev stanovanj v družbeno lastnino; 

— z zakonom o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljišem, po kate- 
rem sme spodbijati pogodbe, ki so v nasprotju z zakonom; 

— z zakonom o kmetijskih zemljiščih, po katerem izpodbija pogodbe o 
prodaji kmetijskih zemljišč, če niso v skladu s tem zakonom; 

— z zakonom o gozdovih, po katerem izpodbija pogodbe o prodaji gozdnih 
zemljišč, če niso v skladu z zakonom; 

— z zakonom o prometu z zemljišči in stavbami, po katerem vlaga tožbe 
za razveljavitev pogodb, s katerimi je družbena pravna oseba prodala zemljišče 
ali stavbo zasebniku ali če je tako nepremičnino od zasebnika kupila po dru- 
gačnih pogojih, kot jih določa zakon, zlasti v primeru nad 1/3 prikrajšanja druž- 
bene lastnine. 

Ze v tezah za opredelitev pravosodnega sistema SRS z dne 28. 11. 1975 je 
bilo poudarjeno, da je potrebno ob opredelitvi funkcije javnega pravobranilstva 
izhajati iz predpostavke, da bi vse zadeve, ki bi jih opravljalo javno pravobra- 
nilstvo', ki pa so neločljivo povezane z varstvom družbene lastnine in varstvom 
samoupravnih pravic, opravljal v celoti družbeni pravobranilec samouprav- 
ljanja. To je logična posledica ustavne opredelitve funkcije družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja. Delegati so v razpravah zavzeli stališče, da se nikakor 
ni mogoče strinjati z obrazložitvijo k predlogu za izdajo zakona o javnem 
pravobranilstvu z dne 27. 2. 1976, saj z navedenimi konkretnimi nalogami javnih 
pravobranilcev niso v ničemer omejene družbene pravice družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja, kajti ta lahko v vsakem primeru intervenira, če oceni, 
da so ogrožene ali prizadete premoženjske pravice ah koristi družbene skup- 
nosti. 

V drugem odstavku 2. člena zakona o družbenem pravobranilcu samo- 
upravljanja (Uradni list SRS, št. 21/75 z dne 1. 10. 1975) so navedene drugačne 
oblike uresničevanja varstva družbene lastnine in sicer: »V primerih in pod 
pogoji določenimi s posebnim zakonom, lahko družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja izjemoma, čeprav je glede družbene lastnine z aktom ali dejanjem 
iz prejšnjega odstavka vzpostavljeno pravno razmerje s tretjo osebo, pred pri- 
sotnim sodiščem oziroma pred drugim pristojnim organom izpodbija akt ali 
dejanje organizacije, skupnosti, druge družbene pravne osebe ah organa iz prejš- 
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njega odstavka, če se s tem aktom ali dejanjem nezakonito razpolaga z družbe- 
nimi sredstvi v korist tretjih oseb ali če se kršijo načela nacionalizacije ali pred- 
pisi o omejitvi zasebne lastnine.« 

Po mnenju delegatov je tedaj potrebno s temi posebnimi zakoni samo poobla- 
stiti družbenega pravobranilca samoupravljanja, ne pa zmanjševati njegove, 
z ustavo določene vloge. Zato se je menilo, da je 10. člen predloga zakona o jav- 
nem pravobranilcu z dne 27. 2. 1976 v nasprotju z ustavo. Variantni dodatek k 
1. členu tega predloga pa bi kazalo proučiti v zvezi s 33. členom ustave SRS, 
kjer je govora o družbeni službi odvetništva. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik : Hvala, tovariš Toplak! Naprej, prosim? 
Razpravljal bo tovariš Jože Bavec, delegat iz Sevnice! 

Jože Bavec: Spoštovana tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Pripombe, ki jih bom dal k osnutku zakona o javnem pravobranilstvu, 
so zbrane iz delegacij občin Sevnica, Brežice in Krško, to je posavskih občin. 
Pripombe imamo k 1., 17. in 19 členu. 

V 1. členu je predvideno, da bi javni pravobranilec zastopal družbenopolitič- 
ne skupnosti, njene organe in sklade, ki so pravne osebe, ter krajevne skupno- 
sti pred sodišči in pred drugimi organi glede njihovih premoženjskih pravic in 
koristi ter izvrševal druge pravice in dolžnosti, določene z zakonom. Po variant- 
nem dodatku pa bi smel na podlagi pooblastila zastopati tudi tiste samoupravne 
interesne skupnosti, ki so del skupščinskega sistema, in po nadaljnjem variant- 
nem dodatku tudi druge samoupravne interesne skupnosti. Smiselno enak vari- 
antni dodatek je tudi k 19. členu. 

Predlagamo, da naj bi se v celoti sprejeli variantni dodatki, kar utemeljuje- 
mo z naslednjimi razlogi: 

S spremembo financiranja prehajanja premoženjske pravice in obveznosti 
od družbenopolitičnih skupnosti, skladov in drugih institucij tudi na novo 
ustanovljene samoupravne interesne skupnosti na ravni republike, regije ah 
občine. Neizpodbitno dejstvo je, da vse te skupnosti nimajo ustreznih strokovnih 
služb in zlasti ne delavcev s pravno izobrazbo, ki bi lahko te skupnosti uspešno 
zastopali. Vsekakor bi bilo nesmotrno širiti strokovne službe teh skupnosti za 
primere zastopanja v premoženjsko pravnih zadevah ki jih bo nedvomno precej, 
vendar ne toliko, da bi morala prav vsaka interesna skupnost imeti svojega stal- 
nega zastopnika. Zato menimo, da je družbeno primerneje in ceneje, da javno 
pravobranilstvo zastopa tiste samoupravne interesne skupnosti, ki so del skup- 
ščinskega sistema, kakor tudi vse ostale samoupravne interesne skupnosti. Pred- 
vsem pridejo v poštev kmetijske zemljiške skupnosti, stanovanjske skupnosti, 
vodne skupnosti in skupnosti za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. 

Javno pravobranilstvo je že specializirano za zastopanje v premoženjsko 
pravnih zadevah. I? dela občinskega javnega pravobranilstva v Celju v letu 
1975 je ugotovljeno, da so samoupravne interesne skupnosti večkrat zaprosile za 
pravno pomoč to pravobranilstvo1. Predvsem pride v poštev izterjava neporav- 
nanih obveznosti. Občinsko javno pravobranilstvo je v preteklem letu obrav- 
navalo okoli 1500 zadev s tega področja. 

Pred sodišči je javno pravobranilstvo zastopalo občine krajevne skupnosti 
in sklade v številnih postopkih za določitev odškodnine za zemljišča pri kom- 
pleksnih razlastitvah za stanovanjsko in komunalno gradnjo, v zadevah izterjave 
prispevkov za uporabo mestnega zemljišča, oskrbnin za oskrbovalce v domovih 
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in zdravstvenih zavodih in prispevkov za komunalno ureditev zemljišč in v dru- 
gih premoženjsko pravnih zadevah. Te zadeve so že ali pa bodo prešle na podlagi; 
novih republiških zakonov na razne samoupravne interesne skupnosti. Le-te 
pa bi se lahko posluževale za zastopanje javnega pravobranilstva, če bi bil spre- 
jet v celoti variantni predlog v 1. in 19. členu predlaganega zakona. 

Zastopanje po pooblastilu ne bi pomenilo za družbenopolitične skupnosti 
novih denarnih obremenitev, saj so javna pravobranilstva v teh primerih zasto- 
panja zaračunavala strankam stroške za svoje delo po odvetniški tarifi in so ta 
sredstva odvajala v proračun ustreznih družbenopolitičnih skupnosti ali pa jih 
po njihovem pooblastilu porabila za svoje dejavnosti in s tem znižala obveznosti 
družbenopolitične skupnosti. Takšno ureditev predvideva tudi variantni dodatek 
k 5. členu predlaganega zakona. 

Zadnja alinea 17. člena predpisuje obvezno razrešitev javnega pravobranil- 
ca, če izpolni pogoje za starostno upokojitev. To določilo je očitno napačno, ker 
takšnega določila nima niti osnutek zakona o rednih sodiščih niti osnutek zakona 
o javnem tožilstvu. Sodnik oziroma tožilec bi bil lahko razrešen, če izpolni po- 
goje za starostno upokojitev. Predlagam, da naj bi zadnja alinea prvega odstavka 
17. člena odpadla. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Z le b ni k: Hvala lepa, tovariš Bavec! K besedi se 
je prijavil tovariš Venčeslav Koderman, delegat iz mesta Ljubljana! 

Venčeslav Koderman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Stališče celotnega ljubljanskega območja je, da podpre pripombe 
mestnega javnega pravobranilstva iz Ljubljane. Ker so bile pripombe poslane 
pristojnim odborom in komisijam, bi vas seznanil le z bistvom pripomb: 

1. Čebov dokončnem besedilu zakona sprejeta varianta k 1. členu osnutka, 
po kateri bi javni pravobranilec na podlagi pooblastila zastopal tudi tiste samo- 
upravne interesne skupnosti, ki so del skupščinskega sistema, je jasno, da bodo 
javna pravobranilstva, v primerjavi z dosedanjimi pristojnostmi, imela ne le 
enak, temveč povečan obseg dela. 

2. Organizacijo javnega pravobranilstva in njegov položaj je treba opre- 
deliti v zakonu. Predlagamo dopolnitev osnutka zakona z naslednjim členom: 
»V območju SR Slovenije opravljajo naloge javnega pravobranilstva Javno pra- 
vobranilstvo SR Slovenije in temeljna javna pravobranilstva, ustanovljena za 
območje ene ali več občin.« 

3. 13. člen naj se dopolni z novim drugim odstavkom, ki naj se glasi: »Jav- 
nemu pravobranilcu in njegovemu namestniku, ki ni bil ponovno imenovan 
za to funkcijo ali je bil predčasno razrešen zaradi odprave javnega pravobra- 
nilstva ali zmanjšanega obsega dela javnega pravobranilstva, pripadajo do na- 
stopa drugega dela ah upokojitve, najdalj pa za dobo 1 leta, pravice iz dela in 
po delu nadomestilo dohodka v višini zadnjega mesečnega osebnega dohodka 
z vsemi povečanji osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki so predvideni v 
družbenem dogovoru.« 

4. Za 18. členom osnutka naj se doda novi 18. a člen, ki se glasi: »Za oprav- 
ljanje strokovnih in administrativno-tehničnih del ima vsako javno pravobra- 
nilstvo potrebno število strokovnih in administrativno-tehničnih delavcev. Javno 
pravobranilstvo določi sistemizacijo delovnih mest za strokovne in administra- 
tivno-tehnične delavce s samoupravnim in splošnim aktom v soglasju z izvršnim 
svetom ustrezne družbeno pohtične skupnosti oziroma od njega pooblaščenim 
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organom. Ce obsega javno pravobranilstvo območje dveh ali več občin, daje 
soglasje iz drugega odstavka tega člena izvršni svet skupščine občine, v območju 
katere je sedež javnega pravobranilstva, sporazumno z izvršnimi sveti drugih 
občin iz območja javnega pravobranilstva.« Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Koder man! Razpravljal 
bo Franc Kavčič, delegat iz Cerknice! 

Franc Kavčič : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je o tem predlogu zavzela naslednje stališče: 

V osnutku zakona o javnem pravobranilstvu skupina delegatov podpira 
variantni dodatek 1. člena. Pri tem izhaja iz dejstva, da samoupravne interesne 
skupnosti še nimajo docela organiziranih ustreznih skupnih strokovnih služb, 
zlasti pa jim manjka delavcev z ustrezno pravno izobrazbo, ki bi te skupnosti 
uspešno zastopali. Samoupravne interesne skupnosti so del skupščinskega si- 
stema, zato skupina delegatov ne vidi-nobenega razloga, da javni pravobranilec 
po pooblastilu ne bi mogel zastopati tudi teh skupnosti. Za družbenopolitično 
skupnost to ne pomeni nobenih dodatnih finančnih obremenitev, glede na to, 
da bi javni pravobranilec zaračunaval stroške po odvetniški tarifi 5. a člena 
osnutka. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Naprej, prosim? Ni več razprav- 
ljalcev? (Ne.) Zaključujem'razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona, 
se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva vse pripombe, predloge in 

mnenja, dana v poročilih skupščinskih teles, pismene pripombe skupin delegatov, 
pismene pripombe nekaterih drugih družbenih dejavnikov ter pripombe, ki so 
bile dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o rednih sodiščih. 

Predlog za izdajo zakona, skupaj z delovnimi tezami, je predložil v obrav- 
navo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Vlada Tanceta, 
namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. 

K tej točki je bilo povabljeno Vrhovno sodišče SR Slovenije. Uvodno obraz- 
ložitev k tej točki smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog za izdajo za- 
kona je bil objavljen v Poročevalcu št. 6, delovne teze za zakon pa ste prejeli 
z dopisom z dne 8. 3. 1976. 

Predlog za izdajo zakona so z delovnimi tezami obravnavah: Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za pravosodje, Komisija za 
narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismena poročila. 
Vsa poročila ste prejeli. Želijo mogoče predstavniki Odbora in komisij poro- 
čila še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 
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Na podlagi gradiv in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Razpravljal bo tovariš Ludvik Toplak iz Maribora! 

Ludvik Toplak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na osnovi že prej 
omenjenih posvetov v okviru Občinske konference Socialistične zveze delovnih 
ljudi, medobčinskega posveta občin Maribor, Slovenska Bistrica, Lenart, Ptuj, 
Ormož, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi in Dravograd, na podlagi razprave v 
Družbenopolitičnem zboru Skupščine občine Maribor ter na zborih delegatov 
sedmih skupin sprejela naslednja stališča glede razlogov za nadaljnji obstoj 
in organizacijsko samostojnost gospodarskega sodstva v SR Sloveniji. 

Dva temeljna pogoja za specializacijo, to je zadosten obseg poslov na dolo- 
čenem pravnem področju in stanovitnost kadrov, ki rešujejo zadeve s tega 
področja, sta najbolje zagotovljena na organizacijsko samostojnem specializi- 
ranem sodišču. 

To je dokazala dosedanja praksa in to je očitno upošteval tudi slovenski 
ustavodajalec, ki je opredelil organizacijsko samostojna specializirana redna 
sodišča, saj 1. odstavek 275. člena ustave SRS dobesedno določa: »Redna so- 
dišča se ustanavljajo z zakonom kot redna sodišča splošne pristojnosti in kot 
specializirana redna sodišča.« 

V skladu z ustavo torej je, da gospodarsko sodstvo v Sloveniji ostane orga- 
nizacijsko samostojno. 

V opravičilo ukinitvi organizacijsko samostojnega gospodarskega sodstva se 
ni mogoče sklicevati na nekakšno načelo enotnosti rednega sodstva oziroma 
na načelo enotno organiziranega sodnega varstva, kajti takega načela ustava ne 
samo da ne pozna, marveč je to načelo v nasprotju z njo. Potrebno enotnost 
sodnega varstva zagotavlja Vrhovno sodišče SR Slovenije. 

Od večjega ah manjšega obsega dela gospodarskega sodstva torej ne bi 
smelo biti odvisno, ali bo to sodstvo organizacijsko samostojno ah ne. Od tega 
je lahko odvisna le mreža teh sodišč, torej ali bodo potrebna štiri temeljna go- 
spodarska sodišča ah morda le tri, ah pa celo dve z dislociranimi oddelki, ah več. 

Sicer pa se tudi ne glede na to obseg dela gospodarskega sodstva ne bo 
tako zelo zmanjšal, kot se to skuša prikazati. Okoliščina, da se bo število pla- 
čilnih nalogov zelo zmanjšalo in da bodo morda po novem izvršilnem postopku 
ti sploh odpadli, sploh nima nikakega večjega pomena, ker se bo zaradi tega 
obseg sodniškega dela le malo zmanjšal, saj vehko večino poslov v zvezi z 
izdajo in plačih nalogov in izvršilnih sklepov opravljajo strokovni sodelavci in 
administrativni delavci. 

Število gospodarskih sporov se bo z uveljavitvijo samoupravnega sodstva 
gotovo nekohko zmanjšalo, vendar pa lahko pričakujemo, da se bo reševanje 
vehke večine tako imenovanih medrepubliških gospodarskih sporov, in teh je 
okrog 65'%, še nadalje poverjalo slovenskim gospodarskim sodiščem, ki so se 
afirmirala kot nepristranska, objektivna in strokovna. Ce se torej na drugi 
strani upošteva, da bo zaradi zaostritve zakonitosti in družbene disciphne v 
pogojih gospodarjenja zelo verjetno prišlo do povečanja pripada gospodarskih 
kazenskih zadev, prisilnih poravnav, stečajev, z uveljavitvijo novega zakona 
o združenem delu pa tudi do registrskih zadev, potem še ni mogoče govoriti, 
da bi se obseg dela gospodarskih sodišč tako zelo zmanjšal. 

V tej zvezi velja poudariti, da osnutek novega zakona o združenem delu 
predvideva v 33. členu, da se samo spori, ki nastajajo iz družbenoekonomskih 
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in drugih samoupravnih odnosov v organizacijah združenega dela in drugih 
oblikah združevanja dela in sredstev, rešujejo obvezno z usklajevanjem, posre- 
dovanjem in v arbitražah, razsodiščih, sodiščih združenega dela in drugih sa- 
moupravnih sodiščih. Samo ko gre za take spore, je torej izključena pristojnost 
rednih sodišč. Teh sporov pa je bilo v času, ko so jih reševala še gospodarska 
sodišča, zelo malo in se zato obseg dela v gospodarskih sodiščih ni prav nič 
zmanjšal, ko so reševanje teh sporov prevzela sodišča združenega dela. 

Čeprav spada; urejanje sodstva po novi ustavi v domeno republike, pa ni 
mogoče negirati določenega jugoslovanskega značaja gospodarskega sodstva, saj 
rešuje gospodarske spore blagovno-tržnega značaja na enotnem jugoslovanskem 
trgu. Rešuje pa tudi druge zadeve, ki so v tem smislu prav tako pomembne, kot 
so na primer prisilne poravnave, stečaji in registrske zadeve, kar vse bistveno 
prispeva k zagotavljanju enotnosti jugoslovanskega tržišča. 

Četudi torej ne bi bilo določbe ustave SR Slovenije, ki narekuje, da gospo- 
darsko sodstvo ostane organizacijsko samostojno, bi tak značaj tega sodstva 
vsekakor zahteval, da se, če je le mogoče, vsaj organizacija prvostopenjskih 
gospodarskih sodišč, torej tistih, s katerimi prihajajo stranke v neposreden stik, 
uskladi z drugimi republikami oziroma pokrajinami. Znano je, da bodo samo- 
stojno organizirana gospodarska sodišča zadržale po nekih navedbah vse druge 
republike in obe avtonomni pokrajini. 

Staro pravilo je, da ne spreminjamo in ne reorganiziramo tistega, kar 
dobro in uspešno deluje in posluje. Gospodarsko sodstvo v Sloveniji je bilo 
v več kot' 20 letih svojega obstoja in delovanja uspešno in učinkovito in je 
uspešno reševalo najtežje naloge, ki so mu bile postavljene. Tega ne more nihče 
zanikati. 

Gospodarsko sodstvo Slovenije se je znalo dinamično prilagajati potrebam 
našega družbenega razvoja in vedno upoštevati družbenopolitično pomembnost 
in prioriteto določenih nalog. To se je pokazalo v veliki akciji ob vpisu temeljnih 
organizacij združenega dela v nov sodni register, ko so gospodarska sodišča kot 
registrska sodišča ob polni podpori družbenopolitičnih organizacij opravila 
veliko delo, o katerem bodo v kratkem informirala Skupščino Socialistične repu- 
blike Slovenije. V nemajhni meri je vse to posledica organizacijske samostoj- 
nosti gospodarskega sodstva, ki jo je tudi zaradi tega treba ohraniti. 

Ko se je na istih zborih govorilo zlasti o sodiščih splošne pristojnosti, je 
bila razprava zelo obširna. Glede na to, da vsaka republika izdaja svoje zakone, 
nastajajo problemi, ki kažejo na potrebo po medrepubliškem dogovarjanju, in 
to tem bolj, ker je vsaka procesna zakonodaja velik del materialne zakonodaje, 
zlasti kazenske in civilne, v pristojnosti federacije. To dejstvo bi moral zakono- 
dajalec upoštevati. 

Skupina je zavzela svoja stališča v obširni diskusiji, ki se je razvila glede 
organizacije in mreže sodišč. Glede mreže sodišč so bih izraženi pomisleki pred- 
vsem zato, ker bi z nekaterimi določbami povzročili, da bi bila v nekaterih 
centrih silovita koncentracija stvarne pristojnosti. Take misli smo slišali že 
danes v uvodnem referatu, zato' jih ne bi ponavljal. 

Ne gre samo za to, da se te zadeve prenašajo iz okrožnih sodišč na temelj- 
na sodišča. Gre za to, da je predvidenih 8 temeljnih sodišč, ki naj bi oprav- 
ljala celotno preiskavo za območje dosedanjih okrožnih sodišč. Tako temeljno 
sodišče v Mariboru bo opravljalo to delo za območje sodišč v Maribru, Ptuju 
in Slovenj Gracu, v Ormožu in Bistrici pa bi bila oddelka. Poleg tega naj bi to 
temeljno sodišče za celotno območje sedanjega okrožja opravljalo tudi mlado- 
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letniško sodstvo. Ob tem bi štiri temeljna sodišča, to se pravi v Ljubljani, Ma- 
riboru, Kopru in Celju prevzemala celotno gospodarsko sodstvo od sedanjih 
okrožnih gospodarskih sodišč. Obstaja bojazen, da gre za veliko koncentracijo 
stvarne pristojnosti v posameznih centrih in da to ni čisto v skladu z namenom, 
da se sojenje približa občanom. To na primer zlasti na področju mladoletniškega 
sodstva pomeni, da bi moralo mariborsko sodišče kontaktirati s socialnim skrb- 
stvom in drugimi ustreznimi organi na relaciji prek 120 km. Pri tem smo se 
zavzemali za to, da bi preiskava in mladoletniško sodstvo ostalo pri vseh te- 
meljnih sodiščih, to se jpravi v Mariboru, Ptuju in Slovenj Gradcu. Pri tem je 
treba opozoriti, čeprav gre bolj za organizacijske vidike, da naj bi imelo po 
izračunih občinsko sodišče v Mariboru, ki ima sedaj 25 sodniških mest, prek 
63 sodniških mest. Obstaja bojazen, da bi zato utegnilo priti v stisko. Realno 
ni pričakovati, da bi iz Slovenj Gradca ah Ptuja za te pristojnosti dobili kakš- 
nega sodnika, pa tudi ne iz okrožnega sodišča, ker je starostna struktura dokaj 
visoka, prav tako pa ne iz okrožnega gospodarskega sodišča. Taka koncentra- 
cija pa predstavlja tudi za občino vprašanje prostorov. 

V okviru regionalnega posveta se je občinsko vodstvo v Ormožu in Sloven- 
ski Bistrici izjavilo-, da želi svoje sodišče. 

Koncentracija v teh središčih se opravičuje s potrebo po specializaciji. To 
sicer nedvomno je razlog, gre pa za vprašanje prave mere. 

Predsednica Mara 2 lebni k: Nadaljuje Peter Ivanetič, delegat iz 
Novega mesta! 

Peter Ivanetič: Tovarišica predsednica, spoštovani tovariši delegati! 
Pooblaščen sem, da v imenu delegacije iz Novega mesta posredujem temu zboru 
naslednja stališča k predlogu zakona o rednih sodiščih, ki so se izoblikovala 
na vrsti posvetovanj, ki so bila pred zasedanjem delegacije: 

K 21. členu omenjenega predloga predlagamo, da bi se besedilo v prvi vrsti 
glasilo, da se temeljno sodišče ustanovi praviloma za območje ene občine, lahko 
pa tudi za območje dveh ali več občin. Občina je najvišje organizirana družbeno- 
politična in samoupravna skupnost na določenem teritoriju, v katera se stekajo 
vse ostale prvostopenjske pristojnosti in ima tudi vse ostale institucije družbe- 
nopolitičnega in družbenoekonomskega značaja. Zato bi bilo v skladu s siste- 
mom, da bi imela tudi temeljno sodišče, če so le možnosti za zadovoljivo oprav- 
ljanje funkcij temeljnega sodišča. Te pa bi bilo mogoče ustvariti z minimalno 
sistemizacijo, na primer 4 do 5 sodnikov. S tem bi učinkovito opravljali svoje 
naloge, predvsem pa realizirali načelo, ki je poudarjeno v obrazložitvi delovnih 
tez, o približevanju sodišč občanom, o predvidenem obsegu dela glede prena- 
šanja stvarne pristojnosti na temeljna sodišča in drugo. 

Tako načelno stališče izhaja tudi iz smotrnosti, ker je predvidena kon- 
centracija nekaterih zadev, to so preiskava, mladinsko in gospodarsko sojenje, 
samo pri nekaterih temeljnih sodiščih za območje več temeljnih sodišč. 

V 28. členu predvidena mreža in število temeljnih sodišč za dolenjsko in 
spodnjeposavsko regijo po našem mnenju ne ustreza. O ustreznosti mreže v 
ostalih regijah nismo zavzemali stališč. Menijo, da sedanja sodišča izpolnjujejo 
pogoje za opravljanje nalog bodočih temeljnih sodišč z ožjo stvarno pristoj- 
nostjo, kakor jo predvidevajo teze. Smo torej za temeljna sodišča s sedežem v 
občinah Brežice, Črnomelj, Krško, Novo mesto in Trebnje. Vsa ta sodišča bi 
imela najmanj štiri do pet sodnikov, kar po našem mnenju zagotavlja strokovno 
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in kvalitetno izvrševanje sodne funkcije. To pa zahteva tudi načelo ustave glede 
ustreznega približevanja sodišč občanom. 

Dosedanje delo sodišč s približno takim številom sodnikov je pokazalo boljšo 
učinkovitost in kvaliteto kot delo sorazmerno velikih sodišč. Zoževanje sedanje 
mreže bi imelo za posledico tudi odtegovanje pravnega kadra iz manjših sodišč, 
ki pa so vendar dovolj pomembna v širši okolici. Pomenilo pa bi tudi zmanj- 
ševanje udejstvovanja sodnikov v družbenopolitičnem delu, v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih in podobnem. 

Ob predlagani mreži temeljnih sodišč je nujno, da se v določbi 29. teze 
predvidi tudi višje gospodarsko sodišče v Novem mestu, in to za območje No- 
vega mesta, Posavja, Bele krajine in Trebnjega. 

Novemu mestu je v smernicah in resoluciji o dolgoročnem po ličen tričnem 
razvoju namenjena vloga enega največjih regionalnih centrov in urbaniziranih 
območij v SR Sloveniji. Taka vloga se oblikuje tudi že v sedanjih gibanjih 
razvoja. 

Na Novo mesto se poleg ožje Dolenjske že po tradiciji glede na geografsko 
lego in prometne zveze in glede na razvoj gospodarstva navezuje tudi brežiško 
in krško-sevniško območje. Ne bi bilo prav, če zato ta regija, s takim predvide- 
nim številom prebivalstva v regiji in v samem mestu, s predvidenim družbenim 
produktom in družbenimi službami in institucijami, ne bi imela tudi višjega 
sodišča, ker tudi že omenjena resolucija zahteva razvoj regionalnih urbanih 
središč ter razvoj družbenih služb in institucij javne uprave in sodstva ter 
podobno. 

Višje sodišče bi imelo 7 sodnikov, kar je dovolj velik sodni aparat. 
Obstajala bi večja možnost za strokovno pomoč temeljnim sodiščem, mla- 

dim pravnikom, ki so na sodni praksi, ter drugim pravnim in fizičnim ose- 
bam. Dosegli bi večjo koncentracijo pravnega kadra in podobno. 

Logično bi bilo tudi, če bi bile posavske občine zainteresirane, da bi bil 
sedež gospodarskega sodišča 1. stopnje v Novem mestu, tako zaradi približanja 
kot zaradi obsega poslovanja. 

Te pripombe bi bilo potrebno ustrezno upoštevati tudi v predlogu zakona 
o javnem tožilstvu in v drugih aktih, ki urejajo ta področja. 

O teh in drugih vprašanjih so bila zavzeta v delegaciji enaka stališča kot 
na medobčinskem posvetu SZDL, zato jih bomo poslali naknadno v pismeni 
obliki z ustreznimi dopolnitvami. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Ivanatič! Nadaljuje to- 
variš Jože Bavec, delegat iz Sevnice! 

Jože Bavec: Govorim v imenu skupin delegatov posavskih občin 
Krško, Brežice in Sevnica. 

Vse skupine podpirajo ustavno preobrazbo pravosodja. V povezavi z vsemi 
samoupravnimi in družbenopolitičnimi dejavniki v treh občinah smo že začeli 
delati. Imenovana je posebna delovna skupina, ki je že posredovala nekatera 
stališča Zakonodajno-pravni komisiji. Po medsebojnih načelnih konzultacijah 
v celoti podpiramo pripombe Zakonodajno-pravne komisije. 

Danes želim opozoriti samo na to, da bo treba mrežo temeljnih sodišč še 
temeljito proučiti z vseh vidikov, kot ugotavlja tudi Odbor za družbenopoli- 
tični in komunalni sistem, ter zlasti upoštevati mnenja posameznih občinskih 
skupščin. Tako tudi v našem primeru ne bo moč obiti naših predlogov, ki teme- 
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ljijo na realni presoji kadrovskih in finančnih možnosti, ter zlasti potreb delov- 
nih ljudi po primerni mreži, ki bo najugodnejša za Posavje. 

Informativno posredujem zboru stališče, da sta v Posavju, potrebni vsaj 2 
temeljni sodišči. Ce bo stališče sprejeto, ga bo nujno treba upoštevati pri sestavi 
in objavi osnutka zakona. Tako obstaja vprašanje mreže do nadaljnjega za 
Posavje odprto. Hvala. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala! Nadaljuje tovariš Kavčič, delegat 
iz Cerknice! 

Franc Kavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Stališče 
skupine delegatov iz občine Cerknica za Zbor občin Skupščine SRS k osnutkom 
zakonov s pravosodnega področja je bilo naslednje: 

Pri obravnavanju nove mreže pravosodnih organov je skupina delegatov 
izhajala iz stališč Družbenopolitičnega zbora Skupščine občine, Predsedstva ob- 
činske konference SZDL in stališč družbenopolitičnih organizacij o položaju 
občine v regionalnem razvoju SRS. Pri tem je izhajala iz dejstva, da reševanje 
skupnih vprašanj v okviru regije, predvsem na srednji ravni, ne pomeni, da se 
posamezne občine ne morejo povezovati na višji ravni v različnih urbanih sre- 
diščih. Tako opredelitev regije, zlasti to velja za notranjsko-kraško regijo, so 
podali tudi predstavniki Zavoda za družbeno planiranje SRS. 

Glede procesa povezovanja občin v okviru notranjsko-kraške regije je sku- 
pina delegatov izhajala iz stališč družbenopolitične skupnosti in družbenopoli- 
tičnih organizacij občine Cerknica, ki temeljijo na enotnem spoznanju, da za 
občino Cerknica povezovanje na višji ravni v Kopru ni sprejemljivo. Pač pa 
imamo za reševanje stvari na višji ravni mnogo boljše pogoje v Ljubljani. Po- 
sebno velja to za enotno reševanje pravosodnega sistema. V tem sistemu je 
občina Cerknica do sedaj spadala pod ljubljansko sodno območje. Rešitev, ki 
je predlagana v osnutku zakona o rednih sodiščih, zaradi navedenega enotnega 
stališča naše občine do povezovanja na višji ravni in zaradi posledic, ki bi 
nastale ob nadaljnji reorganizaciji in spremembi pravosodnega sistema, ni v 
skladu z interesi občanov naše občine. Zato skupina delegatov v celoti podpira 
varianto v 11. točki 28. teze osnutka zakona o rednih sodiščih. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kavčič! Zeli še kdo raz- 
pravljati? Prosim. Razpravljal bo tovariš Franc Sever, delegat iz Idrije! 

Franc Sever: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu skupine delegatov iz občine Idrija dajem k predloženemu zakonu o 
rednih sodiščih naslednje pripombe in stališča: 

Na pobudo občinskega sveta Socialistične zveze severnoprimorskih občin 
Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin je bilo pred dnevi sklicano regijsko 
posvetovanje o ustavni preobrazbi pravosodja v naši republiki. 

Na tem posvetovanju je bilo med drugim sklenjeno', da je določilo 21. teze, 
po katerem temeljna sodišča ustanavljata najmanj 2 ali več občin, neustrezno 
in da je zato potrebno v vseh navedenih štirih občinskih središčih ustanoviti 
lastna temeljna sodišča. 

Poleg splošnih razlogov, ki jih sicer podajajo tudi teze, niso pa ti potem 
dosledno uveljavljeni, je najpomembnejši, da je potrebno pravosodje čimbolj 
približati delovnim ljudem in občanom. S predlagano organizacijo pa se od tega 
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oddaljujemo. Naša skupina delegatov meni, da obstaja vrsta razlogov, ki nare- 
kujejo, da se v Idriji ustanovi temeljno sodišče. 

Poglavitni razlog je neugodna geografska lega občine, ki je oddaljena od 
vseh drugih večjih središč. Zaradi tega bi predstavljajo veliko breme za delovne 
ljudi in občane, če bi morali iskati sodno varstvo v oddaljenejših centrih, s ka- 
terimi ni ugodnih prometnih zvez. 

Ne gre spregledati tudi zgodovinskega dejstva, da je imela Idrija prvega 
sodnika že leta 1905, pa tudi da v območju vse občine ni niti enega odvetnika, 
zaradi česar je samo v preteklem letu iskalo pravno pomoč pri občinskem so- 
dišču okoli 6700 občanov. 

Trenutno pomanjkanje sodniškega kadra bo v kratkem urejeno, saj občina 
štipendira vrsto študentov Pravne fakultete in bo še v tem letu pridobila dva 
diplomirana pravnika s pravosodnim izpitom, v naslednjem letu pa še enega. 

Naša skupina delegatov tudi v celoti podpira sklep regijskega posveta, naj 
bo temeljno sodišče v Novi Gorici popolno sodišče, v tem smislu, da bo tudi , 
stvarno pristojno za sojenje vseh gospodarskih zadev. To pomeni, da menimo, 
da ni potrebe, da bi specializirana gospodarska sodišča delovala še naprej. Ostala 
3 temeljna sodišča v regiji bi bila stvarno pristojna za vse kazenske, pravdne 
in nepravdne zadeve, kjer sodi sodnik posameznik ah senat na prvi stopnji. 

Podpiramo tudi stališče regijskega posveta, naj bi bilo v Novi Gorici usta- 
novljeno- tudi višje sodišče, glede na to-, da bo v regiji delovalo več temeljnih 
sodišč. To seveda pomeni, da bi se enaka sodišča ustanovila tudi na sedežih 
ostalih okrožnih sodišč, ki pa v tezah. niso predlagana. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala, tovariš Sever! Prijavil se je Jože 
Tomažin, delegat iz Trebnjega! 

Jože Tomažin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
O predlogu za izdajo zakona o rednih sodiščih sta v občini Trebnje razprav- 
ljala tudi Komite Občinske konference Zveze komunistov in Predsedstvo Ob- 
činske konference Socialistične zveze delovnega ljudstva. Na podlagi razprav in 
stališč, sprejetih v Zvezi komunistov in Socialistični zvezi, je naša delegacija 
pripravila k predlogu za izdajo zakona o rednih sodiščih ugotovitve, pripombe, 
predloge in stališča. 

Sprejemamo in podpiramo ustavno preobrazbo pravosodnega sistema, pred- 
vsem pa tudi uveljavljanje in utrjevanje samoupravnega sodstva. V tem smislu 
podpiramo tudi vse ostale osnutke organizacijskih zakonov za pravosodne or- 
gane. Prenos pristojnosti vseh civilnih in večine kazenskih zadev na prvo- 
stopenjska sodišča je nedvomno pomembno približevanje sodstva občanom, kar 
je ena od komponent ustavne preobrazbe sodstva. S tem dobijo občani večjo 
možnost za uveljavljanje svojih pravic in dolžnosti, zagotavljanje in zaščito 
ustavnosti in zakonitosti, hkrati pa tako preobraženi pravosodni sistem obča- 
nom zagotavlja boljšo in učinkovitejšo zaščito njihovih pravic. 

Prvi hip izgleda, da pomeni ta prenos pomembno približevanje sodstva ob- 
čanom in bistveni premik od sedanjega stanja. Na to se sklicuje tudi obrazlo- 
žitev tez. Vendar bo glede na predvideno mrežo temeljnih sodišč tako približe- 
vanje uresničeno le za občane 7 temeljnih sodišč v območjih, kjer doslej ni bilo 
sedeža okrožnih sodišč, ki so bila pristojna za reševanje teh zadev. 

Za občane vseh drugih občin, kjer naj bi bilo temeljno sodišče na sedežih 
dosedanjih okrožnih sodišč, pa to dejansko ne pomeni nobenega približevanja 
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in premika od sedanjega stanja. Gre samo za spremembo imena sodišča, ki je 
prej in ki bo tudi poslej reševalo te zadeve v istem centru. Nasprotno pa prenos 
vseh senatnih zadev, teh je bilo leta 1975 na občinskem sodisču Trebnje 178 od 
332 ah kar 54%, iz pristojnosti sedanjih občinskih sodišč na temeljna sodišča, 
to je iz 42 občinskih sodišč samo na 15, prav gotovo ni približanje občanom. 
Približevanje pojmujemo konkretno kot odgovor na vprašanje, kako daleč ima 
občan do kraja, kjer se nekaj dogaja, kako mu je omogočeno, da se neposredno 
hitro in ekonomično vključi v dogajanje. 

V občini Trebnje smo z napori vseh delovnih ljudi zagotovili ustrezne po- 
goje za normalno delo sedanjega občinskega sodišča. Zadovoljivo je rešeno 
tudi financiranje in vprašanje prostorov. Sedaj delujejo 3 sodniki. Rešeno je 
tudi vprašanje stanovanj za sodnike. Vsi ti pogoji prav gotovo zagotavljajo, 
da bi temeljno sodišče v Trebnjem uspešno opravljalo funkcijo ustavno pre- 
obraženega sodišča. To je tudi za nas edino sprejemljiva rešitev. 

Potrebna je tudi specializacija v pravosodju, vendar le tam, kjer jo nare- 
kuje potreba po bolj strokovnem in učinkovitem reševanju zadev. Glede na 
število zadev, obravnavano problematiko in možnosti za pritegnitev številnih 
strokovnjakov je potrebna specializacija in zato tudi koncentracija mladinskega 
sodstva le v nekaj večjih centrih v Sloveniji. Tudi preiskava zahteva specializa- 
cijo sodnikov za posamezna področja kriminala. Zaradi tega in zaradi drugih 
razlogov je vsekakor primerno, da se za preiskavo pooblastijo z zakonom le 
temeljna sodišča v večjih centrih. 

V občini Trebnje ocenjujemo1, da je Občinsko sodišče v Trebnjem uspešno 
izpolnjevalo naloge v preteklem obdobju in da bi temeljno sodišče v Trebnjem 
lahko uspešno opravljalo ustavne in zakonske naloge. Pravniškega kadra v 
občini Trebnje že sedaj nimamo veliko. V primeru, da v občini ne bi bilo te- 
meljnega sodišča, bi ga bilo še manj. 

Podpiramo tudi stališče Predsedstva Občinske konference Socialistične 
zveze Novo mesto, naj se v Novem mestu organizira višje sodišče. Ko se 
zavzemamo za temeljno sodišče v Trebnjem, poudarjamo načelo približevanja 
vseh mehanizmov samoupravljanja in oblasti delovnemu človeku in občanu. V 
ta mehanizem sodi tudi pravosodje. Smo za to, da naj bi bila temeljna sodišča 
brez mladoletniškega sodstva in preiskovalne službe povsod tam, kjer so po oceni 
družbenopolitičnih skupnosti in delegatske baze sedanja občinska sodišča spo- 
sobna izvrševati razširjeno funkcijo temeljnega sodišča. Hvala lepa. 

Predsednica M a r a Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Tomažin! Nadaljuje 
tovariš Matija Gjerkeš, delegat iz Lenarta! 

Matija Gjerkeš: Spoštovane tovarišice in tovariši! 
Tudi v pravosodnem sistemu se nadaljuje praksa izdajanja posameznih 

zakonskih predpisov za vsako pravosodno področje posebej. V naši delegaciji 
je bilo postavljeno vprašanje, ah ne bi kazalo sedaj, ko so izdelane teze za po- 
samezna področja, sestaviti skupen zakonski predpis, kodeks o pravosodnem 
sistemu in tako to pomembno družbeno področje v celoti urediti z enim samim 
zakonom. V nadaljevanju razprave se je namreč ugotavljalo, da je zaradi hitrej- 
šega, ekonomskega in samoupravnega razvoja družbe možno pričakovati spre- 
membe v samoupravnem sistemu v smeri nadaljnjega razvoja samoupravnih od- 
nosov. Prevladalo pa je mišljenje, da bi bilo mogoče posamezne spremembe 
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prav tako izpeljati v skupnem zakonu, kot je to mogoče urediti v posameznih 
zakonskih predpisih. 

Delegacija je svoja stališča predložila v razpravo tudi vsem trem zborom ob- 
činske skupščine. Občinska skupščina se je v celoti strinjala s stališči delegacije 
glede nove organizacije pravosodnega sistema, pri tem pa posebej poudarila, da 
ni najbolje rešeno vprašanje teritorialne razdelitve sodišč, kot jih predvideva 
28. teza. 

Zavzela je stališče, da naj se tudi za območje občine Lenart organizirajo 
oddelki temeljnega sodišča v Mariboru, kolikor ne bi bilo primerno organizirati 
temeljnega sodišča, Skupščina meni, da bi bila na ta način z reorganizacijo 
pravosodnega sistema funkcija sodišč neposredno približana delovnim ljudem 
in občanom. Hvala! 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Gjerkeš! Še kdo želi raz- 
pravljati? Prosim. Razpravljal bo tovariš Vili Sekereš, delegat iz Lendave! 

Viljem Sekereš: Na seji dne 23. 3. 1976 je skupina delegatov iz Len- 
dave za Zbor občin Skupščine SR Slovenije obravnavala delovne teze zako- 
na o rednih sodiščih, zakona o samoupravnih sodiščih, zakona o javnem tožil- 
stvu in zakona o javnem pravobranilstvu. 

V zvezi s predlogom za izdajo zakona o rednih sodiščih je skupina sprejela 
naslednje stališče: Skupina delegatov je mnenja, da bi funkcijo rednih sodišč 
morala opravljati tudi gospodarska sodišča kot specializirana sodišča. Za to 
varianto smo se odločili predvsem zaradi tega, ker razlogi, ki so navedeni v 
obrazložitvi predloga za izdajo zakona za ukinitev gospodarskih sodišč, niso 
dovolj prepričljivi. Gospodarska sodišča so se uveljavila kot specializirana so- 
dišča, pred katerimi je postopek v gospodarskih zadevah tekel relativno hitro in 
bi zaradi tega ta sodišča morala ostati. 

Določilo predloga zakona v 18. členu ni v skladu z ustavo SR Slpvenije. Usta- 
va določa, da sta slovenski in madžarski jezik na območjih, kjer žive poleg pri- 
padnikov slovenskega naroda tudi pripadniki madžarske narodnosti, enakoprav- 
na. To pomeni, da sta v postopku oba jezika uradna jezika. Ni mogoče torej dolo- 
čiti, da se italijanski oziroma madžarski jezik na dvojezičnem območju uporablja 
le na zahtevo stranke. To tudi ni v skladu z določili občinskih statutov v Lenda- 
vi in Murski Soboti. 

Temeljiteje je treba proučiti novo mrežo temeljnih sodišč. Vprašanje je, 
kako se bodo z reorganizacijo mreže sodišč razreševali problemi, kot so vpra- 
šanje prostorov, vprašanje kadrov, stanovanj in velikih dodatnih finančnih 
sredstev. 

Skupina delegatov je bila mnenja, da mora biti v Lendavi temeljno sodišče. 
Lendava je občina, ki spada v dvojezično območje. Na tukajšnjem sodišču je bilo 
dvojezično poslovanje dosledno izvajano1. Kolikor v Lendavi ne bi bilo temelj- 
nega sodišča, se dvojezičnost ne bi mogla izvajati. 

V 63. členu predloga zakona je treba predvideti, da dodatna sredstva za 
dvojezično poslovanje zagotavlja republika. 

Delegati niso sprejeli obrazložitve glede finančnih posledic izvedbe zakona 
o rednih sodiščih, Predvsem ni dovolj navesti vsoto, za koliko naj bi se poveča- 
le obveznosti občin z izvajanjem zakona, temveč je treba finančne posledice po- 
drobneje analizirati in jih tudi nakazati, ker drugače o tem vprašanju razprava 
ni mogoča. Hvala lepa. 



28. seja 401 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Sekereš! Prijavil se je 
Rado Ostrouška, delegat iz Kopra! 

Rado Ostrouška: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov iz občine Koper za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
in skupina delegatov z gospodarskega področja 23. okoliša za Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije sta na skupni seji dne 29. marca obravnavali gra- 
divo za 28. sejo zbora Skupščine SR Slovenije. Pri obravnavi predloga za izdajo 
zakona o rednih sodiščih sta skupini sprejeli naslednja stališča: 

V zvezi z dilemo, ali naj se v novem pravosodnem sistemu še ohranijo kot 
posebna okrožna sodišča ali naj se ukinejo, sta skupini mnenja, da je to vpra- 
šanje še premalo razčiščeno. Zato so delegati mnenja, naj se v nadaljnji razpravi 
o predlogu za izdajo zakona enakopravno obravnavata obe varianti in upošte- 
vajo vsi razlogi, tako tisti, ki govore za odpravo okrožnih gospodarskih sodišč, 
kot tisti, ki narekujejo potrebo, da tudi v novem pravosodnem sistemu ostanejo 
okrožna gospodarska sodišča kot specializirana sodišča. 

Pretežni del govornikov je bil za to, da ostanejo, nekateri, da ne. To je 
tako vprašanje, ki mu velja posvetiti veliko pozornosti. Ce so dobro delali sedaj, 
bodo tudi vnaprej. 

Eno od osnovnih načel nove pravosodne ureditve je tudi, da se sodstvo pri- 
bliža delovnim ljuidem. Hkrati pa potrebe po specializaciji temeljnih sodišč nare- 
kujejo združevanje in s tem v zvezi ukinjanje manjših, sedaj obstoječih občin- 
skih sodišč. Naša skupina je pri tem mnenja, da je treba posvetiti posebno pozor- 
nost bodoči mreži temeljnih sodišč. V nobenem primeru ne bi smeli zaradi inte- 
resa specializacije, razen izjemnih primerov, ukinjati sedaj obstoječih sodišč, ker 
bi s tem prizadeli omenjeno načelo približevanja sodstva delovnim ljudem. 

Glede na predvideno organizacijo temeljnih sodišč, uvajanje specializacije 
ter oddelkov temeljnih sodišč in večje pristojnosti temeljnih sodišč, se postavlja 
vprašanje, kako v bodočem sistemu urediti financiranje. To je pomembno vpra- 
šanje, ki ga ni moč zanemariti. Zato smo mnenja, da je treba v naslednjih raz- 
pravah posvetiti vprašanju finaciranja sodišč še posebno pozornost. 

Naši delegati predlagajo, naj republiška skupščina priporoči vsem družbeno- 
političnim organizacijam, da se vključijo v razpravo o novi ureditvi pravosod- 
nega sistema in prispevajo k razčiščevanju odprtih vprašanj. 

Na koncu postavljam tudi vprašanje glede različnih imen sodišč v Jugoslavi- 
ji. Med drugim je že bilo omenjeno, da lahko nastanejo zaradi tega težave pri 
naših občanih. V Kopru pa je bilo ugotovljeno, da bi verjetno nastale težave tudi 
zunaj. To je navidezho malenkostno vprašanje, vendar ima ime sodišča določen 
pomen in mnenja smo, da je treba to vprašanje proučiti. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Ostrouška! Kdo še želi raz- 
pravljati? (Nihče.) Tovariš Tance, ah želite morda besedo? (Ne.) 

Obveščam vas, da so predložili pismene razprave delegati iz občin Sežana, 
Ilirska Bistrica, Trbovlje, Črnomelj in Slovenska Bistrica. 

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

1. Predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva stališča Družbeno- 

političnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki jih je ta sprejel na svoji 23. seji, 
26 



402 Zbor občin 

dne 21. 1. 1976 ob obravnavi tez za opredelitev pravosodnega sistema v SR Slo- 
veniji, in idej nepolitična izhodišča za ustavno preobrazbo pravosodnega sistema 
ter pripombe, predloge in mnenja, ki izhajajo iz poročil skupščinskih teles, pri- 
pombe skupin delegatov in pripombe, dane v današnji razpravi na seji 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 zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o samoupravnih sodiščih. 

Predlog za izdajo zakona je skupaj z delovnimi tezami predložil v obravnavo 
Izvršni svet in za svojega predstavnika določil prav tako tovariša Tance ta. 

Uvodno obrazložitev k tej točki smo slišali na skupnem zasedanju. 
Predlog je bil objavljen v Poročevalcu št. 6, delovne teze za zakon pa ste 

prejeli z dopisom z dne 8. 3. 1976. 
Predlog za izdajo zakona so z delovnimi tezami obravnavali: Odbor za 

družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za pravosodje, Komisija za 
narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismena poročila, 
Poročila ste prejeli. 

Na podlagi gradiv in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva stališča Družbeno- 

političnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki jih je ta sprejel na svoji 23. seji 
dne 21. 1. 1976 ob obravnavi tez za opredelitev pravosodnega sistema v Sociali- 
stični republiki Sloveniji, in idejnopolitična izhodišča za ustavno preobrazbo 
pravosodnega sistema ter pripombe, predloge in mnenja, ki izhajajo iz poročil 
skupščinskih teles, in pripombe skupin delegatov.. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o javnem tožilstvu. 

Predlog za izdajo zakona je skupaj z delovnimi tezami predložil v obrav- 
navo Izvršni svet in določil za predstavnika tovariša Vlada Tanceta. Uvodno ob- 
razložitev smo slišali. 

K tej točki je bilo povabljeno tudi Javno tožilstvo Socialistične republike 
Slovenije. Predlog za izdajo zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 6, teze pa 
ste prejeli z dopisom z dne 8. 3. 1976. Predlog za izdajo zakona so z delovriimi 
tezami obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija 
za pravosodje, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
predložili pismena poročila. Poročila ste prejeli. 

Na podlagi gradiv in pismenih poročil pričenjam razpravo. K razpravi se je 
že prijavil tovariš Franc Skinder, delegat iz Brežic! 

Franc Skinder: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Brežice je 
razpravljala tudi o predlogu za izdajo zakona o javnem tožilstvu. Skupina dele- 
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gatov meni, da je predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu utemeljen in 
zato podpira predlog za izdajo. K posameznim tezam pa predlagamo dve pri- 
pombi : 

1. Predlagamo, da se pri 4. tezi besedilo dopolni s tem, da javna tožilstva 
dajejo predloge za preprečevanje družbi nevarnih in škodljivih pojavov in za 
utrjevanje zakonitosti, družbene odgovornosti in socialistične morale tudi 
družbenopolitičnim organizacijam. Ta predlog utemeljujemo s tem, da so vse 
družbenopolitične organizacije močno angažirane pri odpravljanju in prepreče- 
vanju nevarnih pojavov in je zato nujno, da jim tudi javna tožilstva dajejo 
ustrezne predloge. 

2. Po 19. tezi, ki določa mrežo temeljnih javnih tožilstev, naj bi bilo za ob- 
močje temeljnega sodišča v Krškem tudi temeljno javno tožilstvo v Krškem. 
Naša skupina delegatov se s tem ne strinja. V obrazložitvi predloga za izdajo 
zakona ni pojasnjeno, zakaj naj bi sedež javnega tožilstva prenesli iz brežiške 
občine. Predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih ima varianto za sedež temelj- 
nega sodišča za posavsko regijo v Brežicah, pa bi zato ta teza morala upoštevati 
tudi to varianto. 

Želimo obvestiti ta zbor in predlagatelja, da ima javno tožilstvo za vse tri 
posavske občine že vsa povojna leta sedež v Brežicah. V Brežicah ima zagotov- 
ljene vse kadrovske in prostorske pogoje za delo in doslej ni bilo glede sedeža 
v Brežicah nobenih pripomb. Predlagamo, da tudi v bodoče ostane temeljno 
javno tožilstvo v Brežicah za vse tri posavske občine, ne glede na to, če bo v 
Posavju eno ah več temeljnih sodišč. Za premestitev sedeža ni nobene potrebe. 

O predlogu za izdajo tega zakona sta razpravljala tudi občinski politični 
aktiv in medobčinski svet Zveze komunistov za Posavje. Oba navedena organa 
sta sprejela enako stališče kot skupina delegatov za Zbor občin. Z navedenimi 
stališči se strinja tudi prisoten delegat iz občine Sevnica. 

Predsednica Mara Zlebnik: Prosim! Tovariš Franc Hrovat, delegat iz 
občine Ljubljana-Moste-Polje! 

Franc Hrovat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na svoji zadnji 
seji razpravljala tudi o predlogu za izdajo zakona o javnem tožilstvu^ 

Prosimo za pojasnilo, zakaj glede na določilo 27. teze veljajo za javnega 
tožilca Socialistične republike Slovenije ista merila kot za namestnika javnega 
tožilca. 

K 30. tezi prosimo za pojasnilo, zakaj ta teza ureja zadeve drugače kot za- 
kon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu. 

K 33. tezi pa predlagamo pripombo, da je potrebno zagotoviti tako finan- 
ciranje javnega tožilstva, da bo zagotavljalo socialna varnost javnih tožilcev. 
Vemo, da se je včasih že pojavljalo vprašanje financiranja javnih tožilcev, pred- 
vsem v zadnji polovici lanskega leta. 

V zadnjem odstavku 33. teze naj se doda besedilo: »V soglasju s Skupščino 
SR Slovenije«, tako da bi se odstavek v celoti glasil: »O odstranitvi javnih to- 
žilcev in namestnikov javnih tožilstev odloča javni tožilec Sociahstične republike 
Slovenije. O odstranitvi javnega tožilca SR Slovenije pa odloča Komisija za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve pri Skupščini Sociahstične republike 
Slovenije v soglasju s Skupščino SR Slovenije.« 
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48. člen naj se dopolni tako, da se določi čas novih volitev prej kot 15. de- 
cembra 1978. Tu izhajamo predvsem iz tega, da naj bi bilo že prej posameznemu 
javnemu tožilcu jasno, kaj bo z njim, ne šele 15. decembra 1978. Navede naj se 
tudi, po katerem sistemu bodo te volitve, ali po določbah novega ali starega za- 
kona. 

V 55. členu naj bi se upoštevalo, da določi začasno sistematizacijo delovnih 
mest pristojni javni tožilec v soglasju s pristojno družbenopolitično skupnostjo. 
Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik : 2eli še kdo besedo? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 

da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva stališča Družbeno- 

političnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki jih je sprejel na svoji 23. seji dne 
21. 1. 1976 ob obravnavi tez za opredelitev pravosodnega sistema v Socialistični 
republiki Sloveniji, in idejnopolitična izhodišča za ustavno preobrazbo pravo- 
sodnega sistema ter pripombe, predloge in mnenja, ki izhajajo iz poročil skup- 
ščinskih teles, pripombe skupin delegatov in pripombe, dane v današnji razprav- 
vi 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 predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela za leto 1976, ki ga je Skupščini SR Slove- 
nije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Ta zakon je naš zbor že obravnaval in sprejel na 26. seji dne 25. februarja 
1976. Zbor združenega dela pa je sprejel zakon kot osnutek, tako da je moral 
Izvršni svet predložiti Skupščini nov predlog zakona, katerega moramo ponovno 
obravnavali tudi v našem zboru, čeprav ste iz njegovega besedila lahko videli, 
da je predlagatelj upošteval vse amandmaje skupščinskih in zborovskih teles, in 
sicer v takem smislu, kakor je bil zakon sprejet tudi na našem zboru 25. 2. 1976. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Dragana Mozetiča, namest- 
nika republiškega sekretarja za finance. Ali želi predstavnik predlagatelja pred- 
log zakona še ustno obrazložiti? (Ne želi.) 

Predlog zakona ste prejeli s sklicem za sejo zbora z dne 3. 3. 1976. Obrav- 
navala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta pred- 
ložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Ali želita besedo morda predstavnika 
Komisije in Odbora? (Ne želita.) 

Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je 
za predlog zakona, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o določitvi stopenj, 
odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela za leto 1976. 
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Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o davkih občanov. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča. 

Predlog zakona ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda z dne 24. 3. 1976. 
Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predlog zakona v smislu drugega od- 
stavka 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. O tem 
predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Predlagam, da o predlogu Izvršnega sveta, da se obravnava predlog zakona 
po hitrem postopku, glasujemo. Kdo je za? (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance, ki je predložil pismeno 

poročilo. Poročilo ste prejeli. Zeli predstavnik Odbora pismeno poročilo še 
ustno obrazložiti ? (Ne želi.) 

Danes smo vam na klop predložili mnenje Republiškega sekretariata za 
finance o predlogu za dopolnitev zakona. 

Pričenjam razpravo ! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog zakona z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega r e d a , to je na predlog zakona o 
dopolnitvi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja ter plačevanja prispevkov 
za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejav- 
nosti v letih 1975 in 1976, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni 
svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovariša Dragana Mozetiča, namestnika 
republiškega sekretarja za finance. Glede na to, da smo predlog zakona dobili 
danes na klop in glede na predlagani postopek prosim za uvodno obrazložitev! 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Prispevki za usmerjeno izobraževanje, ki jih temeljne organizacije združe- 
nega dela združujejo v Izobraževalni skupnosti, so bih leta 1975 za 7,7 milijona 
din manjši, kot je bila dovoljena poraba sredstev po družbenem dogovoru. 

Izobraževalna skupnost Slovenije je nadomestila izpad prispevkov s sred- 
stvi 1'% obvezne rezerve. Vendar so temeljne organizacije združenega dela 
poračunavale prispevke za usmerjeno združevanje še po zaključnih računih za 
leto 1975, torej še v februarju in marcu 1976. leta. 

Končni poračun je dal negativni rezultat, tako da so refundacije preveč 
plačanih prispevkov leta 1975 znašale 59 000 000 dinarjev. To pa tudi pomeni, 
da so izobraževalne skupnosti za usmerjeno izobraževanje dejansko zbrale leta 
1975 le 90'% sredstev oziroma kar 136 300 000 dinarjev manj prispevkov, kot je 
bilo dogovorjeno. 

Na tako velik izpad predvidenih sredstev Izobraževalne skupnosti vpliva 
slabši poslovni uspeh posameznih organizacij združenega dela, vsekakor pa tudi 
sprememba višine prispevne stopnje od sprva dogovorjene 8,63 % na 7,56 % za 
drugo polletje 1975, ki jo je Izobraževalna skupnost Slovenije sprejela na podlagi 
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poročila Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje o gibanju skupne in sploš- 
ne porabe v prvih mesecih leta 1975. 

Tudi priliv dogovorjenih sredstev za leto 1976 je znatno pod pričakovanji. 
Izobraževalne skupnosti s področja usmerjenega izobraževanja so zbrale v prvih 
3 mesecih 219 600 000 dinarjev, to je le 14,4%, namesto 25 % za leto 1976. 

Priliv sredstev iz prispevka za financiranje navedenih skupnosti je bil v 
prvih 3 mesecih leta 1975 večji, in sicer v januarju 83 milijonov, v februarju 
79 milijonov in v marcu 236 milijonov. Iz navedenega prikaza je razvidno, da je 
bil priliv sredstev za te skupnosti samo v mesecu marcu 1975 večji kot v prvih 
treh mesecih letošnjega leta skupaj. 

Ker je Izobraževalna skupnost Slovenije porabila vsa sredstva obvezne re- 
zerve že ob koncu leta 1975, j>e ostala letos brez vsakršnih nujno potrebnih obrat- 
nih sredstev. Najeti moramo kratkoročni premostitveni kredit pri Ljubljanski 
banki. Kljub temu pa bi bilo mogoče zagotoviti šolam le 90!% akontacijo po po- 
godbah za osnovno dejavnost iz leta 1975. Vrsta drugih obveznosti kot štipen- 
dije, študijske dejavnosti pa še drugo, je ostala še neporavnana. 

Na podlagi gibanja plačanih prispevkov za prve tri mesece letošnjega leta 
ocenjujemo priliv za prvo polletje 1976 na 528 milijonov din, kar je komaj 34,7 
odstotka predvidenih sredstev za leto 1976 oziroma 42,7 % realiziranih sredstev 
za leto 1975. 

Podobne razmere so tudi pri financiranju dejavnosti Raziskovalne skupnosti 
Slovenije. Vendar je tam situacija nekoliko lažja, ker ta skupnost v preteklem 
letu ni znižala sprejetih prispevnih stopenj kakor Izobraževalna skupnost. Zato 
je v tej skupnosti letošnji primanjkljaj sredstev sorazmerno nižji kot pri Izobra- 
ževalni skupnosti Slovenije. 

Po podatkih Raziskovalne skupnosti Slovenije znaša izpad dohodkov za 
januar, februar in marec 17 120 100 dinarejv, kar znaša 23 % dogovorjenih sred- 
stev za 1. trimesečje 1976 po družbenem dogovoru. 

Glede na navedeno imata Izobraževalna skupnost Slovenije in Raziskovalna 
skupnost Slovenije v letu 1976 velik izpad dohodkov, ki onemogoča izvajanje 
sprejetih programov. Da bi se navedenima skupnostima zagotovil dotok sred- 
stev, predviden z družbenim dogovorom za leto 1976, predlagamo, da se ustrezno 
povečajo akontacije prispevkov iz dohodka za 2. trimesečje 1976. 

Zakon o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za 
financiranje samoupravnih interesnih skuposti na področju družbenih dejav- 
nosti v letih 1975 in 1976 določa naslednji način plačevanja prispevkov iz do- 
hodka za financiranje navedenih skupnosti: temeljne organizacije združenega 
dela plačujejo mesečne akontacije prispevka do 12. v mesecu za tekoči mesec, 
Mesečna akontacija za čas od 1. januarja do 28. februarja tekočega leta znaša 
eno devetino obveznosti, izračunanih za prvih devet mesecev preteklega leta. 
Mesečna akontacija od 1. marca do 30. junija tekočega leta znaša eno dvanajstino 
obveznosti, izračunanih za preteklo leto. S periodičnimi obračuni se ugotavlja 
in poračunava obveznost za preteklo obdobje in določa akontacija za tekoče 
obračunsko obdobje. Dokončni obračun prispevka se opravi z zaključnim ra- 
čunom. 

Po sedanjem zakonu znaša akontacija na prispevek iz dohodka za navedene 
skupnosti v mesecih od aprila do junija 1976 V12 obveznosti, izračunane za leto 
1975. 

Da bi dosegli omenjene cilje, predlagamo, da se akontacija prispevka za čas 
od 1. aprila do 30. junija poveča, in sicer za Izobraževalno skupnost Slovenije od 
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V12 na Vs lanske obveznosti, za Raziskovalno skupnost Slovenije pa od V12 na 
V10 lanske obveznosti. 

Takšno povečanje akontacije ne pomeni zvišanja dogovorjenih obveznosti 
temeljnih organizacij združenega dela za leto 1976, temveč le zagotovitev ena- 
komernejšega priliva sredstev skupnostima za izvajanje programiranih nalog. 
Obračun teh akontacij bo opravljen na podlagi periodičnih obračunov za 1. pol- 
letje 1976, upoštevajoč pri tem stopnjo, ki bo na novo določena za leto 1976. 

Predlagana dopolnitev zakona daje v primerjavi s sedanjo ureditvijo sliko, 
kot je prikazana na strani 4. V bistvu to pomeni, da bi glede na ocenjeno reali- 
zacijo letnega plana, upoštevajoč predlagano spremembo zakona, Raziskovalna 
skupnost pokrila 90 % potreb glede na program, ki ga ima za prvo polletje leta 
1976. Izobraževalni skupnosti, ki ima programiranih 760 milijonov in bi po 
sedanjem dotoku zbrala 520 milijonov din, bi zagotovili 680 milijonov, kar po- 
meni'še vedno 90% od programiranih sredstev za prvo polletje 1976. 

Da bi zagotovili omenjeni dotok sredstev za financiranje dejavnosti Izobra- 
ževalne skupnosti in Raziskovalne skupnosti Slovenije, bi bilo torej treba akon- 
tacije prispevkov povečati za april, maj in junij. Da bi te učinke dosegli že v 
mesecu aprilu, bi bilo treba predlagano spremembo zakona sprejeti še v marcu 
1976. 

Glede na navedeno predlagamo, da Skupščina obravnava na sejah zborov 
31. 3. 1975 predlog zakona v smislu 295. člena skupščinskega poslovnika po 
hitrem postopku. 

Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala! Predlog zakona ste prejeli danes 
na klop. Izvršni svet predlaga, da ga obravnavamo, kot ste slišali, v smislu od- 
stavka 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku, to' je v 
zadnji fazi. O tem predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo! Kdo želi be- 
sedo? (Nihče.) 

Predlagam, da o predlogu Izvršnega sveta, da se obravnava zakon po hitrem 
postopku, glasujemo! Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Predlog zakona je obravnaval naš odbor za finance, ki je predložil pismeno 

poročilo. Ker ste to poročilo dobili danes na klop, prosim predstavnika Odbora za 
finance tovariša Urbanca, da poročilo še ustno obrazloži! 

Lojze Urbane: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Odbor za finance Zbora občin je danes skupno z Odborom za finance Zbora 

združenega dela obravnaval predlog zakona o dopolnitvi zakona o osnovah in 
načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 in 1976, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet s predlogom, da se 
obravnava po hitrem postopku. 

Oba odbora sta se strinjala, da se obravnava zakon po hitrem postopku. 
V načelni razpravi sta odbora ugotovila, da je glede na to, da so izobraževal- 

ne skupnosti za leto 1975 zbrale le okoli 90 % predvidenih dohodkov oziroma 
za 136,3 milijona dinarjev manj prispevkov, kot je bilo dogovorjeno, in da je 
tudi priliv dogovorjenih prispevkov za leto 1976 precej pod pričakovanji, potreb- 
no, da se za Izobraževalno skupnost Slovenije zagotovi izvajanje sprejetega 
programa. 
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Zaradi tega sta se oba odbora strinjala, da se dopolni predloženi zakon tako, 
da znaša za drugo trimesečje 1976 mesečna akontacija prispevka Vs obveznosti, 
izračunane za leto 1975. Tudi s to dopolnitvijo zakona se ceni, da bo realizacija 
polletnega plana republiške izobraževalne skupnosti le 90-odstotna. 

V nadaljevanju razprave sta odbora obravnavala predloženo dopolnitev za- 
kona, ki se nanaša na spremembo višine mesečne akontacije prispevka iz dohod- 
ka za financiranje raziskovalnih skupnosti. Glede na to, da je predstavnik Raz- 
iskovalne skupnosti navedel nove podatke, iz katerih je razvidno, da je rea- 
lizacija v prvem trimesečju 1976 za to skupnost še manj ugodna, kakor je iz- 
kazano na 4. strani obrazložitve, sta odbora menila, da bi bilo potrebno za spre- 
jem predlagane dopolnitve zakona, ki se nanaša na raziskovalne skupnosti, po- 
dati bolj točno obrazložitev. Zato predlagata, da se sklepanje o dopolnitvi zakona 
glede Raziskovalne skupnosti preloži na seje zborov, ki so sklicane za 28. 4. 1976. 

V skladu z načelno razpravo odbora predlagata amandma k 1. členu pred- 
loga zakona: V novem 29. a členu v 6. vrsti naj se za vejico letnica »1975« črta 
in nadomesti s piko. Ostalo besedilo tega člena naj se črta. 

Tako naj bi se 29. a člen glasil takole: »Ne glede na določbe drugega odstav- 
ka 15. člena tega zakona znaša mesečna akontacija prispevka iz dohodka za fi- 
nanciranje Izobraževalne skupnosti Slovenije in posebnih izobraževalnih skup- 
nosti za čas od 1. aprila do 30. julija 1976 eno osmino obveznosti, izračunane za 
leto 1975.« 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona v besedilu, ki ga je pred- 
ložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, skupaj z amandmajem odborov. Hvala 
lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Urbane! Na podlagi pred- 
loga zakona in pismenega poročila ter dodatnih ustnih obrazložitev pričenjam 
razpravo! Kdo želi besedo? Prosim. K besedi se javlja dr. Pirkmajer, generalni 
tajnik Raziskovalne skupnosti Slovenije! 

Dr. Edo Pirkmajer: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice de- 
legati ! Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije je danes zasedala in proučila 
trenutno finančno situacijo v Raziskovalni skupnosti. Oba zbora, to se pravi 
Zbor porabnikov in Zbor raziskovalcev, sta soglasno sprejela stališče, da podpira- 
ta predlog zakona, ki ga je predložil Izvršni svet. 

Skupščina je proučila finančno situacijo Skupnosti in ugotovila, da je v letu 
1975 nastal primanjkljaj pri planiranih prispevkih iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela v višini 5,6 mliijona din, kar predstavlja dva odstotka let- 
ne vrednosti. Hkrati je ugotovila, da je ob poračunu prispevkov za leto 1975 
Služba družbenega knjigovodstva v breme prispevkov za Raziskovalno skup- 
nost Slovenije odvedla organizacijam združenega dela tolikšna sredstva, da je v 
prvih treh mesecih Raziskovalna skupnost realizirala le 54 053 000 din, kar je le 
18,6 % predvidenih sredstev za leto 1975, namesto 25 %. To predstavlja 
izpad 18,4 milijona din v primerjavi s četrtino prispevkov v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela za leto 1975. Izpad sredstev predstavlja resno oviro 
za izvajanje programa Raziskovalne skupnosti za leto 1976, ki sta ga sprejeli 
Skupščina Raziskovalne skupnosti in Skupščina SR Slovenije v enakopravnem 
sodelovanju in ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 6, leto 1976. 

Predlagana sprememba zakona zagotavlja Raziskovalni skupnosti Slovenije 
za prvo polletje minimalna sredstva za izvajanje najnujnejših nalog v višini 92 % 
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lanskoletne dovoljene porabe, preračunane na pol leta, oziroma 70 % polletnih 
prispevkov po družbenem dogovoru za leto 1976. 

Predlagani zakon je torej v skladu z družbenim dogovorom in z načelom, 
naj poraba v samoupravnih interesnih skupnostih ne preseže ravni, določene z 
družbenim dogovorom o delitvi dohodka za leto 1976. 

Se kratko pojasnilo: Izračun je sestavljen iz podatkov, ki smo jih danes 
zjutraj prejeli od Službe družbenega knjigovodstva, in dejansko kaže slabšo sliko 
kot je bila ugotovljena pred 10 dnevi, ko smo dali Izvršnemu svetu osnove za 
pripravo predlaganega zakona. Kljub temu, da je situacija slabša, menimo, da 
bi zakon v predlagani obliki zagotovil najnujnejša sredstva za delovanje Skup- 
nosti v prvi polovici leta. Hvala lepa. 

Predsednica Mara 2 1 e b ni k : Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Besedo 
ima tovariš dr. Osredkar, predsednik Republiškega komiteja za raziskovalno 
dejavnost! 

Dr. Milan Osredkar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati. Ker je Izvršni svet predlagatelj tega zakona, mislim, da je prav, da se 
oglasim k besedi, potem ko smo dobili zadnje podatke. Iz poročila Odbora za 
finance tega zbora smo namreč videli, da je bil Odbor nepopolno informiran o 
stanju in je zaradi tega, razumljivo, zavzel stališče, da naj bi se odločanje o tem 
odložilo, dokler ne bodo znani točnejši podatki. Mislim, da sedaj, ko so nam ti 
podatki znani,, glavni pomislek proti sprejetju tega zakona odpade. Mislim, da 
ima predlagatelj popolno argumentacijo za predlaganje tega zakona. Hvala lepa. 

Predsednica M ara Z1 e b n i k : Hvala lepa! Kdo žel i besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo. 

Najprej se moramo opredeliti glede amandmaja Odbora za finance k 29. a 
členu. Vprašujem poročevalca Odbora za finance tovariša Urbanca, ah Odbor 
vztraja pri amandmaju! 

Lojze Urbane: Glede na dodatne informacije Odbor za finance umika 
ta amandma. 

Predsednica Mara Zlebni k: Hvala lepa! Prehajamo na glasovanje! 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona z večino glasov sprejel. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in dušev- 
nem razvoju, z osnutkom zakona, ki ju je Skupščini predložil v obravnavo njen 
izvršni svet. 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Leopolda Kejžarja, na- 
mestnika predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, in 
Petra Winklerja, pomočnika predsednice Republiškega komiteja. Zeli besedo 
predstavnik predlagatelja? Prosim, tovariš Winkler! 

Peter Winkler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog za izdajo zakona o usposabljanju otrok z motnjami v telesnem in du- 
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ševnem razvoju, ki ga imate pred seboj, spada v skupino tistih zakonov s pod- 
ročja vzgoje in izobraževanja, ki jih usklajujemo z ustavo. Ko smo priprav- 
ljali osnutek, se je pokazalo, da potrebuje razen usklajevanja z ustavo še 
številna dopolnila, ki se nanašajo tudi na uskladitev z drugimi zakoni, ki so bili 
na novo sprejeti ali dopolnjeni po sprejetju ustave, predvsem z zakonom o 
osnovni šoli in z zakonom o socialnem skrbstvu. Ker je zakon že v preteklih 
letih doživel dve dopolnitvi, smo se odločili, da zaradi preglednosti materije 
predlagamo novo besedilo, čeprav osnutek v svojih temeljnih izhodiščih ne 
prinaša veliko novega. Ker je težišče zakona predvsem na usklajevanju z ustavo 
in drugimi zakoni, predlagamo, da Skupščina hkrati s predlogom za izdajo 
obravnava tudi osnutek zakona. 

Novosti, ki jih prinaša novi zakon, so podrobno obdelane v obrazložitvi. 
Posebej pa bi kazalo poudariti določbe o samoupravljanju, ki so povzete iz 
zakona o osnovni šoli in prilagojene specifiki organizacij za usposabljanje, in 
določbo 7. člena osnutka, ki govori o odgovornem nosilcu skrbi za usposabljanje. 

V razpravah o tezah za programsko zasnovo usposabljanja, ki jih je pripravil 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje, je bila znova poudarjena ugoto- 
vitev, da je usposabljanje otrok z motnjami celovit proces, ki zajema poleg 
vzgoje in izobraževanja tudi druga področja, kot so zdravstvo, socialno skrbstvo, 
otroško varstvo, zaposlovanje itd. Zato smo bili mnenja, da je treba kot odgo- 
vornega nosilca skrbi za usposabljanje opredeliti vse tiste samoupravne interes- 
ne skupnosti s področja družbenih dejavnovsti, ki na svojem delovnem področju 
tako ali drugače zajemajo skrb za prizadeto mladino. Ker gre za izredno občut- 
ljivo materijo, smo 7. člen osnutka zakona izoblikovali tudi v variantni formula- 
ciji z željo, da se javna razprava, še posebej pa razprava v prizadetih samo- 
upravnih interesnih skupnostih, opredeli za najprimernejšo formulacijo. 

Ugotavljamo, da je predlog za izdajo zakona kljub temu, da gre za special- 
no materijo, ki je morda nekoliko odmaknjena najširši javnosti, zbudil živahen 
odmev, o čemer priča prizadeta razprava v skupščinskih organih in številni 
predlogi in pripombe, ki prihajajo iz organizacij za usposabljanje in društev. 
Predlagatelj bo vse predloge skrbno proučil in na podlagi teh pripomb in su- 
gestij in še posebej na podlagi pripomb in dopolnitev, ki so jih predlagali delegati 
v Skupščinskih telesih in bodo še dane v današnji razpravi v obeh zborih, skušal 
izoblikovati tako besedilo predloga zakona, ki bo v kar največji meri izraz 
posebne družbene skrbi za prizadetega otroka, za kakršno smo se opredelili 
v ustavi Socialistične republike Slovenije. Hvala. 

Predsednica Mara Ž 1 e b n i k : Hvala, tovariš Winkler! Predlog za iz- 
dajo zakona z osnutkom zakona ste prejeli z dopisom z dne 8. 3. 1976. Izvršni 
svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka združita tako, da se 
hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 
Glede na ta predlog Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam, da o predlogu glasujemo! Kdor je za 
predlog Izvršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka 
združita, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
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Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona sta obravnavala Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj in Zakonodaj no-pravna komisija, ki sta pred- 
ložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. 

Želita besedo morda predstavnika Odbora in Komisije? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavila tovarišica Anka Bernard, 

delegatka iz občine Kranj! 

Anka Bernard: Spoštovano predsedstvo, spoštovani delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Kranj je na svojem sestanku 

obravnavala predlog za izdajo zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in osnutek zakona. 

Skupina nima načelnih pripomb, zato ga tudi podpira, vendar je v posve- 
tovanju z organi prišla do ugotovitve, da vendarle kaže opozoriti pred spreje- 
mom zakona na naslednje: Glede nosilcev nalog, ki jih nalaga zakon v 7. in 
25. členu, velja poudariti, da je glede na to, da je za usposabljanje otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju odgovornih več samo- 
upravnih interesnih skupnosti, potrebno oziroma nujno, da se z zakonom oprede- 
lijo razmerja med samoupravnimi interesnimi skupnostmi, tako glede nalog, 
kakor tudi glede finančnih obveznosti, četudi bi bil sprejet variantni predlog 
k 7. členu. Kajti sicer bo v vsaki občini prišlo do različnih rešitev, kar bo ne- 
dvomno povzročalo v praksi vrsto težav, ker večina zavodov, ki se ukvarja s 
tovrstno dejavnostjo, vključuje mladino iz različnih občin. Zato predlagamo, da 
se v zakonu javno opredelijo obveznosti samoupravnih interesnih skupnosti, 
tudi finančne, kakor tudi obveznosti staršev, zlasti finančni prispevek staršev 
k stroškom za oskrbo otrok, ki so v zavodih in se tam usposabljajo. 

To je potrebno zaradi tega, ker se je že do sedaj v praksi pojavljala vrsta 
odprtih vprašanj zato, ker so posamezne samoupravne interesne skupnosti za- 
vzemale različna stališča do določenih obveznosti pri usposabljanju te kate- 
gorije otrok in mladostnikov. 

V zvezi z 12. členom se pojavlja vprašanje problematičnosti določbe o na- 
potitvi otroka v organizacijo za usposabljanje, ker otroka brez privolitve starsev 
praviloma ni mogoče napotiti na usposabljanje. Ce naj bi šlo za obveznost star- 
šev proti njihovi volji, je treba to v zakonu jasno opredeliti. Enako bi moral 
zakon jasno opredeliti tudi način glede take odločbe. 

K 18. in drugim členom so delegati v razpravi ugotovili, da bi bilo zaradi 
moralno-družbenih razlogov primerno, če bi v besedilu tega in drugih členov 
besedo »posebne- nadomestili z opisom dejavnosti ustanove, vzgojno-varstvene 
organizacije, osnovne šole, šole za poklicno izobraževanje, srednje šole ali 
doma, ki se ukvarja z usposabljanjem otrok z motnjami v telesnem ali duševnem 
razvoju. 

Ugotavljamo namreč, da. je naziv »posebna« osnovna šola za starše in za 
starejše otroke zelo boleč in povzroča odpor do vključitve v šolo s tem na- 
zivom.. Predlagamo, da se posebne osnovne šole imenujejo osnovne šole in da da 
ustanovitelj soglasje za ime šole. V samem zakonu pa naj bo zapis o posebnih 
organizacijah, če s pravnega vidika ne gre drugače. 

K 18. členu pa še naslednja pripomba: Ce se ne meni, da je do neke mere 
vsak invalidni otrok sposoben za usposabljanje, naj se v tem členu dodajo 
k predvidenim organizacijam za usposabljanje še posebne varstvene organizacije 
za težko umsko prizadete, ki jih je glede na njihovo prizadetost potrebno dati 
v azil. 
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^ ^enu na.i bodo vsaj nakazane naloge osnovne šole torei Dosehno 

orgamzad° k°^S° V n£ksledrl'iih členih opredeljene naloge in delo drugih g zaci] za usposabljanje otrok m mladostnikov z motaj,ami v telesnem in 

£T5T raZV°jU' " Pa, da Ie Sam° °menjena Pravica' da PO-bne~e 
otroki W° Hl ^ ^alff° bivanje za otroke- Glede na ™ačaj dela s temi otroki h, bilo primernejše določilo, da te osnovne šole obvezno organiziralo 
podaljšano bivanje za otroke. Lahko pa bi predvideli tudi celodnevno šolo 

z mottaamWatnrltel]StVa^r?aniZaCij Za ^P^bljanje otrok in mladostnikov otnjami v telesnem m duševnem razvoju v 26. do 41. členu velja opozoriti 

u lPlw0 ustanoviteljstva zavodov na področju družbenih dejavnosti ž veljavitvijo samoupravnih interesnih skupnosti ni enako rešeno. Tako se na 
področju socialnega skrbstva uveljavlja kot pravilo, da je ustanovitelj samo- 
upravna interesna skupnost, v predloženem zakonu, ki je danes v obravnavi je 
samoupravna interesna skupnost eden možnih ustanoviteljev, na drugih področ- 

Pa tega m- Menimo, da bi moralo biti to vprašanje bolj enotno urejeno. 

™rm°'da ni PraV' da je V 41 • členu zakona predviden prenos ustanovi- teljskih pravic na samoupravne interesne skupnosti le na republiškem nivoi u 

vouhC1ZlnPt- h6' Zat° PredIagamo- da se to vprašanje enotno uredi na vseh ni- vojih. Zlasti pri posebni osnovni šoli, ki je po ustavi obvezna in pravica vseh 
je potrebno to vprašanje enotao urediti tudi v primerjavi z ustanoviteljskimi 
pravicami rednih osnovnih šol. Hvala lepa. loviieijsKimi 

Predsednica Mara Žlebnik: K razpravi se je prijavil tovariš Peter 
Ivanetac, delegat iz Novega mesta! 

„ ,. ,P^1 6 r. 1 Ta n e t i e : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 

mota^mi v tT^ Pr8 i°®a Zak°na ° usP°sabljanju otrok in mladostnikov z 
iTST teieSnem

u
in duševnem razvoju smo prišli do naslednjih zaključkov n predlogov, ki naj bi omogočili postopno zagotoviti varstvo in usposabljanje 

otrok z motnjami v predšolskem obdobju: 
Predlagamo, da naj se v 18. členu v drugi alinei za »posebne vzgojno-var- 

stvene organizacije« vejica črta in se besedilo nadaljuje: »ali oddelki pri rednih 
v zgojno-varstvenih zavodih«. 

„ ^užba vlaga velike napore za uvedbo podaljšanega bivanja otrok v rednih 
šolah, zato imamo toliko bolj za potrebno, da se organizira podaljšano bivanje 
v šolah za prizadete otroke. Zato tudi predlagamo, da v 21. členu odpade beseda 
»lahko«, ce že ni mogoče vnesti »obvezno«, tako da bi se besedilo glasilo: »Po- 
sebne osnovne šole organizirajo podaljšano bivanje za otroke.« 

Pri 26. členu se zavzemamo za variantni predlog v prvem odstavku tega 
člena, ker je formulacija bolj konkretna in celovita. Hvala lepa. 

Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Tovariš Sever prosim 

Franc Sever: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija Skupščine občine Idrija se s predloženim osnutkom zakona strinja, 
vendar predlaga, da se pri 7. členu sprejme varianta. 

Predsednica Mara Zlebnik 
Ostrouška, delegat iz Kopra! 

Hvala, tovariš Sever! Besedo ima tovariš 
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Rado Ostrouška : Tovarišice in tovariši delegati! Tudi naša skupina 
delegatov je obravnavala ta akt, ki je na videz nepomemben, vendar se je v 
razpravi pokazalo, da mu velja posvetiti veliko pozornost. V našem območju 
je bila široka javna razprava, v kateri so sodelovali tudi strokovni delavci in 
drugi zainteresirani občani. 

Dne 16. 3. 1976 smo obravnavali osnutek zakona o usposabljanju otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Na splošno je bilo 
ocenjeno, da osnutek zakona sodobno in na široko regulira vso problematiko, 
ki se pojavlja na področju usposabljanja prizadetih otrok in mladostnikov. 
Splošno mnenje navzočih je bilo, da osnutek zakona ustrezno upošteva osnovna 
in sodobna načela usposabljanja, kot so interdiscipliniranost, integracija, kom- 
plementarnost itd. K posameznim členom predlaganega zakonskega osnutka so 
se izoblikovala naslednja mnenja oziroma pripombe: 

K 2. členu: Opusti naj se termin »-kombinirane motnje«. Mislim, da marsi- 
koga moti ta termin, ki je tudi s strokovnega gledišča neustrezen. Namesto njega 
naj se uporabi primernejši izraz. Kolikor to seveda ne bi bilo mogoče, pred- 
lagamo opisno označevanje, tako da bi namesto kombiniranih motenj uporabljali 
izraz »otroci z več razvojnimi motnjami«. Mislim, da bi bilo to bolj jasno. 

K 6. 'členu: V četrti alinei tega člena naj se črta beseda »posebnih«. To je 
bilo že prej omenjeno v razpravi glede posebnih šol. 

K 18. členu: V četrti in peti alinei navedenega člena naj se uskladita naziva 
»posebne šole« z načrtom usmerjenega izobraževanja. V zadnji alinei istega 
člena naj se opusti termin »posebni«. 

K 19. členu: Prvemu odstavku v tretji vrsti naj se doda: »in druge oblike«. 
Doda naj se še tretji odstavek z naslednjimi besedami: »V organizacijah za indi- 
vidualno obliko usposabljanja — logopedskih ambulantah se usposabljajo otroci 
praviloma od dopolnjenega tretjega leta starosti dalje.« Logopedska ambulanta 
prične izvajati preventivo in korekcijo govornih motenj že pri predšolskih 
otrocih. 

K 25. členu: Prvi odstavek tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
»V domove za motene otroke se napotijo otroci, ki zaradi posebnih motenj in 
posebnih oblik usposabljanja ne morejo ostati na svojih domovih, in tisti, 
ki so oddaljeni od organizacij za usposabljanje.« 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Ostrouška! Naprej, pro- 
sim? Izgleda, da ni več razpravljalcev. Zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakoina o usposabljanju otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva vse pripombe, predloge in 

mnenja, dana v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupine delegatov, pri- 
pombe zainteresiranih družbenih subjektov in pripombe, dane v današnji raz- 
pravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. Obveščam vas, 
da je pismeno razpravo predložil tudi delegat občine Slovenska Bistrica. 
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Ker predstavnika Izvršnega sveta k 13. točki dnevnega reda še ni, bi to 
točko preskočili in prešli na 14. točko dne vnega reda, to je na predlog 
odloka o poroštvu Socialistične republike Slovenije za obveznosti iz obveznic 
za novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije magistralnih in regionalnih 
cest v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svoja predstavnika določil Dragana Mozetiča, namestnika republiškega sekre- 
tarja za finance, in Bruna Koreliča, pomočnika predsednika Republiškega komi- 
teja za promet in zveze. Želi kdo od predstavnikov morda uvodno besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli z dopisom z dne 8. 3. 1976. Obravnavala sta ga 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni 
poročili. Poročili ste prejeli. Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil 
pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) Ker je ne želi nihče, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovah o 
amandmaju Odbora za finance k 1. točki predloga odloka. Amandma je redak- 
cijskega značaja. Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (55 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Odbora za finance. 
Glasovati moramo o predlogu odloka v celoti. Kdor je za odlok, 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 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije, da zagotovi sredstva 
za financiranje programa oblikovanja stalnih zveznih blagovnih rezerv v letu 
1976. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je Dragan Mozetič, predstavnik 
naše delegacije v Zboru republik in pokrajin pa tovariš Stojan Makovec. 

Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 4. 3. 1976. Prejeli ste tudi mne- 
nje Izvršnega sveta. Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. 
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije, da zagotovi sredstva za fi- 
nanciranje programa oblikovanja stalnih zveznih blagovnih rezerv v letu 1976. 

2. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, da da soglasje k predlogu zakona o zadolžitvi federacije pri 
Narodni banki Jugoslavije, da zagotovi sredstva za financiranje programa obli- 
kovanja stalnih zveznih blagovnih rezerv v letu 1976. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na določitev perio- 
dičnega delovnega načrta Zbora občin Skupščine SR Slovenije za obdobje od 
aprila do julija 1976. 
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Periodični detovni načrt je pripravljen na podlagi 2. odstavka 229. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije in vsebuje po mesecih razvrščene teme, za- 
kone in druge splošne akte, ki jih bo naš zbor obravnaval v obdobju od aprila 
do konca julija 1976. leta. Ta delovni načrt pomeni tudi konkretizacijo letnega 
delovnega programa našega zbora. 

Ce primerjamo letni delovni program, lahko ugotovimo, da bomo le-teg a 
tako rekoč v celoti izpolnili, če bomo izpolnili periodični delovni načrt za 
bodoče štirimesečno obdobje. 

Ce ste že prejeli sklic za 29. sejo zbora, ki bo 28. aprila 1976, in če ste ga 
primerjali s tem periodičnim delovnim načrtom, ste sicer lahko ugotovili, da 
verjetno v zboru ne bomo mogli obravnavati vseh tem in zakonov, ki so 
predvideni za mesec april, marveč bomo morah nekaj zadev nujno premakniti 
na mesec maj. 

V tej zvezi moram pojasniti, da periodični delovni načrt ne pomeni vedno 
tudi obravnave posameznega akta v določenem mesecu, pač pa pomeni to, da 
bo akt v tem času sprejela Skupščina SRS in da bodo o njem razpravljala 
skupščinska in zborovska delovna telesa. Tako bodo torej nekatere teme, za- 
koni in nekateri drugi splošni akti, ki so predvideni za posamezen mesec, v 
zborih obravnavani naslednji mesec ah še kasneje. To je odvisno od tega, kako 
bo posamezni akt pripravljen in zrel za obravnavo na seji zbora. 

Izvršni svet nas je neposredno pred sejo zbora obvestil, da bodo predlog 
za izdajo zakona o javnih cestah, z osnutkom zakona, ki je predviden za obrav- 
navo v mesecu aprilu, predlog za izdajo z osnutkom zakona o dopolnitvi zakona 
o kmetijskih zemljiščih in predlog za izdajo z osnutkom zakona o nacionalnih 
nagradah za področje kulture, izobraževanja in znanosti, ki sta predvidena za 
obravnavo v mesecu' maju, predloženi Skupščini predvidoma šele jeseni ti. 
Tako bodo prišli že v nov letni program. 

Zato prosimi delegate, da to pri sprejemanju periodičnega delovnega načrta 
upoštevajo. 

Na drugi strani predvidevamo, da bomo lahko temo »raziskovalna dejav- 
nost kot sestavina združenega dela«, ki je predvidena za obravnavo v mesecu 
juliju, predvidoma obravnavah že v mesecu juniju, skupaj s poročilom o delu 
Odbora in o problematiki na področju inovacij v gospodarstvu SR Slovenije, 
ki je kot tema predvidena v letnem delovnem programu, nismo pa je predvideli 
v periodičnem delovnem načrtu. 

Kasneje bo torej še prišlo do določenih sprememb. Kljub temu lahko re- 
čemo, da nam je ta periodični načrt za podlago za usklajevanje razporeda dela 
našega zbora in njegovih delovnih teles ter sej občinskih skupščin kot konfe- 
renc delegacij za pošiljanje delegatov v naš zbor oziroma kot podlaga za 
usklajevanje dela zbora in republiškega izvršnega sveta oziroma njegovih 
upravnih organov. 

Danes smo vam na klop predložili delegatsko vprašanje skupine delegatov 
iz občine Celje, ki vprašujejo, ah je možno dopolniti periodični delovni načrt 
s predlogom za izdajo posebnega zakona, ki ima podlago v 23. členu zakona 
o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, oziroma ah se lahko 
pričakuje, da bi bil ta zakon sprejet v drugi polovici letošnjega leta. 

Na prvi del tega vprašanja naj odgovorim kar takoj: Periodičnega delov- 
nega načrta z omenjenim zakonom bržkone danes ne moremo dopolniti, ker ga 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije trenutno še nima v svojem delovnem pro- 
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gramu in zato tudi v našem letnem programu do konca julija tega zakona 
nismo predvideli. 

Periodični delovni načrt je, kot sem že uvodoma omenila, konkretizacija 
letnega delovnega programa. 

Na drugi del vprašanja, ali bo omenjeni zakon v programu dela zbora 
v drugem polletju, bo odgovoril Izvršni svet na prihodnji seji zbora. 

Danes sem prejela tudi delegatsko vprašanje skupine delegatov za naš 
zbor občine Šmarje pri Jelšah. Naj preberem to vprašanje: »Na 26. seji vseh 
zborov republiške skupščine je bilo dano tudi poročilo Republiškega koordina- 
cijskega odbora za odpravo posledic potresa na Kozjanskem. V tem poročilu je 
bilo prikazano nevzdržno stanje pri odpravljanju posledic potresa zaradi ne- 
pravočasnega dotoka sredstev in še manjkajočih sredstev za obnovo. Nakazano 
je tudi bilo, da se tako kritično stanje lahko reši le s tem, da se dodatno zberejo 
sredstva za odpravljanje posledic potresa tako, da se podaljša zbiranje prispevka 
za odpravo posledic potresa v Banjaluki in Bosanski krajini, ki poteče konec 
marca letos, namensko za dobo dveh let za odpravo posledic potresa na Koz- 
janskem. V periodičnem delovnem načrtu zborov Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije za obdobje april—julij 1976 pa ni predviden zakon, ki bi urejal 
to tematiko. Vprašanje je torej, zakaj ni to vneseno v delovni načrt in ah bo 
ta zakon v bližnji bodočnosti sploh predložen Skupščini SR Slovenije. S tem 
bi bilo rešeno odpravljanje posledic potresa tudi za nadalje, kajti vemo, da je 
solidarnostna akcija prešibka.« Predlagam, da tudi na to vprašanje odgovori 
Izvršni svet na prihodnji seji Zbora. 

Kot rečeno, tega periodičnega načrta ne moremo dopolniti, dokler ga Izvršni 
svet ne vnese v svoj program. 

V predloženem periodičnem načrtu so vsebovani vsi tisti akti, ki jih bo 
treba sprejeti v bodočem štirimesečnem obdobju. Ti pomenijo realizacijo te- 
kočih nalog in politike, ki izhaja iz že sprejetih skupščinskih in drugih doku- 
mentov, zlasti iz resolucije o družbenoekonomskem in socialnem razvoju SR 
Slovenije v letu 1976. 

Prepričani smo, da boste na podlagi tega načrta lahko usklajevali svoje 
delo, zlasti da bodo občinske skupščine lahko že danes programirale svoje delo 
tako, da bodo posamezne zadeve iz pristojnosti naših zborov vključile v svoje 
delovne programe in da bodo delegacije dejansko zavzemale stališča v temelj- 
nih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Periodični načrt so obravnavah vsi štirje odbori našega zbora, ki so pred- 
ložili pismena poročila. 

Na podlagi tega uvoda in pismenih poročil pričenjam razpravo. Zeli kdo 
razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog periodičnega delovnega načrta, naj prosim glasuje! (52 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je periodični delovni načrt našega zbora za obdobje april—• 
julij 1976 soglasno sprejet. 

Sedaj lahko gremo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Predlog zakona sta Skupščini predložila v obravnavo Odbor za stanovanj- 
sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in Odbor za 
urbanizem, stanovanj sko-bomunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin. 
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Za svojega predstavnika sta določila tovariša Ivana Miklavčiča, predsednika 
Odbora Zbora občin za urbanizem, slano v a n j s k o- k o m u n a 1 n a vprašanja in var- 
stvo okolja. Zeli tovariš Miklavčič uvodno besedo*? Prosim! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
Zbora občin predlaga k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o stanovanjskih razmerjih amandma, ki ste ga danes prejeli na klop. Po pred- 
logu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 
se ureja sprememba 67. člena. 

Po obveznem tolmačenju 3. odstavka 67. člena, ki ga je sprejela Skupščina 
SR Slovenije 26. 3. 1976, je bila dana pobuda za spremembo zakona. Odbor, ki mu 
je bilo po sklepu Zbora občin naloženo, da pripravi osnutek zakona o spre- 
membah zakona o stanovanjskih razmerjih, kakor tudi predlog, o katerem danes 
razpravljamo., je po razpravi na seji Zbora občin 21. 1. 1976 pripravil predlog 
zakona o osnutku zakona. 

Ob sprejetju predloženega zakona bi nastalo neurejeno stanje glede ve- 
ljavnosti pridobljenih pravic po doslej veljavnem zakonu. Odbor za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin ter Odbor 
Zbora združenega dela sta upoštevala pripombo Zakonodaj no-pravne komisije 
za ureditev tega vprašanja. Zato predlagam po sklepu 24. seje Odbora amandma, 
ki ste ga tudi prejeli na klop. Amandma se glasi: 

»Za prvim členom se doda nov 2. člen, ki naj se glasi: za 107. členom se doda 
nov 107. a člen, ki se glasi: 

Imetniki stanovanjske pravice, ki so pridobili stanovanjsko pravico po do- 
sedanji določbi 3. odstavka 67. člena zakona, obdržijo to pravico ne glede na to, 
ali izpolnjujejo pogoje po 1. členu zakona. 

Spori pred sodišči, ki ob uveljavitvi tega zakona zaradi odpovedi stano- 
vanjske pogodbe v zvezi z izpolnitvijo pogoja po dosedanjem 3. odstavku 67. 
člena tega zakona še niso pravnomočno končani, se končajo po določbi zakona, 
ki je veljala ob nastanku spora. 

Sedanji 2. člen se preištevilči v 3. člen.« Hvala. 

Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala, tovariš Miklavčič! 
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Miro Saje, pomoičnik republiškega 

sekretarja za urbanizem. Predlog zakona ste prejeli s sklicem za sejo zbora z 
dne 3. 3. 1976. Obravnavala ga je Zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila 
pismeno poročilo. Poročilo ste prejeli, prav tako ste prejeli mnenje Izvršnega 
sveta. Danes na klop ste prejeli tudi amandma predlagatelja. 

Pričenjam razpravo ! Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju predlagatelja, in sicer da naj se doda 
novi 2. člen, dosedanji 2. člen pa postane 3. člen. Vsebino tega amandmaja je ob- 
razložil tovariš Miklavčič. Prosim, da se o tem amandmaju izreče predstavnik 
Izvršnega sveta tovariš Saje! (Soglaša.) Ali Zakonodajno-pravna komisija sogla- 
ša s tem amandmajem? Prosim, tovarišica POpovič! 

Anica Popovič: Spoštovana tovarišica predsednica, spoštovani tova- 
riši delegati in delegatke! V zvezi z razpravo, ki je bila v Zboru združenega dela, 

27 
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je Komisija dolžna še pojasniti svoje stališče. Zato mi dovolite, da ga preberem, 
ker ste tudi poročilo prejeli nekoliko pozno. 

Komisija je ob obravnavi predloga tega zakona ponovila svoje stališče, 
ki ga je sprejela ob predlogu za obvezno razlago 3. odstavka 67. člena zakona o 
stanovanjskih razmerjih v marcu leta 1975 ob takratni konzultaciji in pozitiv- 
nem mnenju družbenopolitičnih organizacij v republiki, Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije ter Gospodarske zbornice Slovenije in ki ga je tudi ponovila 
ob obravnavi predloga za izdajo in osnutka zakona o spremembah in dopolnit- 
vah o stanovanjskih razmerjih na svojih sejah dne 24. julija 1975 in 13. januarja 
1976. 

Komisija torej ne sprejema predloga za spremembo zakona. V zvezi z 
razpravo v Zboru združenega dela dne 21. januarja 1976 o osnutku zakona o 
stanovanjskih razmerjih glede vloge pri obravnavanju sistemskih sprememb je 
Komisija na svoji seji poudarila, da je v vseh dosedanjih zakonodajnih fazah 
v zvezi s to spremembo dosledno zagovarjala svoje stališče. Tako je zavezana 
po poslovniku Skupščine SR Slovenije, saj mora komisija vsak zakon ali drug akt 
in tudi vse spremembe in dopolnitve k zakonom in drugim splošnim aktom, ki 
jih sprejema Skupščina SR Slovenije, obravnavati z gledišča skladnosti z 
ustavo in pravnim sistemom in o tem poročati pristojnim zborom Skupščine 
SR Slovenije. 

Kljub temu Komisija razume, da so nasprotno stališče pristojnih zborov na- 
rekovale sedanje pereče stanovanjske razmere pri dodeljevanju stanovanj in pri 
pridobivanju kadrov v posameznih, predvsem v manjših organizacijah združe- 
nega dela, ki so povzročile predlog za spremembo omenjene zakonske določbe 
glede delne vezanosti oziroma pogojenosti medsebojnega razmerja v združenem 
delu s pridobitvijo stanovanjske pravice. 

Komisija opozarja v zvezi s predlogom tega zakona na ugotovitev v poro- 
čilu družbenega pravobranilca samoupravljanja v SR Sloveniji o stanju, pojavih 
in problemih na področju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in druž- 
bene lastnine v letu 1975, in sicer da je množičen pojav, da delovne skupnosti 
nimajo urejene samoupravne zakonodaje za dodeljevanje stanovanj in kreditov, 
zaradi česar se stanovanja in krediti delijo brez ali mimo samoupravno sprejetih 
meril. 

Ta pojav je po mnenju Komisije mogoče odpraviti z dosledno uporabo do- 
ločb 37., 99. in 180. člena republiškega zakona o stanovanjskih razmerjih, ki pred- 
pisujejo obveznosti stanodajalca glede sprejemanja splošnih aktov o oddajanju 
stanovanj in tudi uveljavljajo ustrezne sankcije. 

V zvezi s tem Komisija tudi opozarja, kolikor bi bila ta sprememba sprejeta, 
da bi morali veljati za vse kategorije delavcev kot imetnikov stanovanjske pra- 
vice enak tretma v organizacijah združenega dela in v drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, kar bi morale te organizacije in delovne skupnosti 
kot stanodajalci upoštevati in urediti v svojih samoupravnih splošnih aktih o 
oddajanju stanovanj, ki določajo krajše delovne dobe od petih let. 

Komisija je opozorila pristojna odbora kot predlagatelja te zakonske spre- 
membe, da mora predlog tega zakona urediti tudi vprašanje pravnega varstva 
tistih občanov, ki so izpolnili pogoje po sedanjem tretjem odstavku 67. člena za- 
kona o stanovanjskih razmerjih. Ugotavljamo, da je v danes predloženem 
amandmaju odborov ta pripomba Komisije ustrezno upoštevana. Hvala lepa. 
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Predsednica Mara Z1 e b n i k : Hvala, tovarišica Popovičeva! To pomeni, 
da Zakonodajna-pravna komisija z amandmajem soglaša. 

Zeli o amandmaju še kdo razpravljati? (Ne.) Potem se moramo z glasova- 
njem opredeliti glede tega amandmaja. Kdor je za amandma našega odbora, naj 
prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 

naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

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

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov: 
predlog odloka o> izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Celju, predlog odloka o 
imenovanju namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun ter predlog odloka o imenovanju predsednika, tajnika in 
članov Iniciativnega odbora za ustanovitev zveze skupnosti Socialistične repu- 
blike Slovenije za varstvo pred požarom. 

Predstavnik Komisije je Mihaela Verbič, članica Komisije. 
Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v 

Celju. 
O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Zaklju- 

čujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj pro- 
sim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem sta bila za 
sodnika Okrožnega sodišča v Celju izvoljena Jože Mrvar in Alojz Vidic, sodnika 
Okrožnega sodišča v Celju. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekre- 
tarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in namestnika republiškega sekre- 
tarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo^. Zeli kdo besedo? (Ne.) Zaklju- 
čujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj pro- 
sim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil za na- 
mestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponovno 
imenovan Karmelo Budihna. Za namestnika republiškega sekretarja za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun pa Vladimir Tance. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju predsednika, tajnika in članov 
Iniciativnega odbora za ustanovitev Zveze skupnosti SR Slovenije za varstvo 
pred požarom. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

27« 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka; 
S tem so bili v Iniciativni odbor za ustanovitev Zveze skupnosti Socialistič- 

ne republike Slovenije za varstvo pred požarom imenovani: za predsednika 
Metod Rotar, za tajnika Boris Lenarčič, za člane pa Branko Božič, Jože Cvrli, 
Branko Fabčič, Miha Ferlan, Jože Gorza, Jože Kolar, Julij Planine, Vekoslav 
Plevnik, Vinko Pristav, Albina Privšek in Leopold Štrukelj. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima de- 
legat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, 
ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na 
njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanja lahko postavi 
delegat v Zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora 
ali tudi predsednikom delovnih teles, pa tudi skupščini samoupravne interesne 
skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim 
zborom. 

K tej točki dnevnega reda smo vam poslali tri delegatska vprašanja, in 
sicer Skupine delegatov iz občine Lendava, skupine delegatov iz občine Nova 
Gorica in skupine delegatov iz občine Zagorje ob Savi. Danes na klop smo vam 
predložili tudi tri vprašanja skupine delegatov iz občine Celje. Na prvo vpra- 
šanje sem deloma že odgovorila, ko smo določali periodični delovni načrt, drugi 
del odgovora na prvo vprašanja in odgovora na drugo in tretje vprašanje pa 
bo dal Izvršni svet na prihodnji seji zbora. Vprašanja sem prejela šele včeraj in 
jih zato Izvršnemu svetu še nisem mogla posredovati. 

Na vprašanje skupine delegatov iz občine Lendava bo odgovoril Dore Do- 
večar, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve! 

Dore Dovečar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegatska vprašanja, ki jih je zastavil tovariš Stanko Juršič, vodja delegacije 
skupine delegatov za Zbor občin, se glasijo: 

1. Zakaj se nalagajo lastnikom kmetijskih traktorjev obveznosti na pod- 
lagi zakona, ki je prenehal veljati? 

2. Kdo bo povrnil lastnikom traktorjev stroške, ki jih imajo zaradi nakupa 
registrske tablice, ki se zahteva v nasprotju z zakonom iz leta 1975? 

3. Kako republiški sekretar za notranje zadeve gleda na upravičenost po- 
stopka po 20. točki 125. člena, preden so bili izpolnjeni pogoji iz 95. člena za- 
kona? 

4. Kdaj namerava republiški sekretar za notranje zadeve izvršiti naloge iz 
95. in 128. člena zakona o cestnem prometu in tako ustvariti pogoje za izvajanje 
tega dela zakona? 

5. Koga je v konkretnem primeru mogoče imeti za kršitelja zakonitosti in 
kakšen naj bo odnos sodnikov za kaznovanje prekrškov do prijav, vloženih od 
organov milice? 

Na ta vprašanja dajemo naslednji odgovor: Do sedaj veljavni predpisi o 
registraciji motornih in priklopnih vozil za kmetijske traktorje so kmetijske 
traktorje razvrščali med motorna vozila, ki morajo biti registrirana, če se upo- 
rabljajo v prometu na cesti. Za registracijo niso bih zavezani kmetijski stroji, 
kombajni, mlatilnice, motokultivatorji in podobna vozila. Zakon o temeljih 
varnosti cestnega prometa je kmetijske traktorje izločil iz kategorije motornih 
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vozil in republiški zakonodaji prepustil, da predpiše način registracije. Repu- 
bliški zakon o varnosti cestnega prometa določa, da morajo biti kmetijski trak- 
torji in traktorski priklopniki evidentirani. 

Evidentiranje kmetijskih traktorjev in traktorskih priklopnikov, ki je pred- 
videno v 95. členu zakona o varnosti cestnega prometa, je vezano na predhodno 
izdajo podzakonskega predpisa. Do uveljavitve tega pravilnika so se v skladu 
ž 19. členom in 25. členom zakona za izvedbo ustave SR Slovenije uporabljali 
prejšnji predpisi. Zavezanec za registracijo oziroma evidentiranje kmetij- 
skega traktorja oziroma traktorskega priklopnika je lastnik vozila. Zato stroške 
registracije oziroma evidentiranja kmetijskega traktorja in s tem tudi nakupa 
registrskih oziroma evidenčnih tablic plača lastnik vozila. Z namenom, da bi 
znižali stroške registracije kmetijskih traktorjev in ker je predvideno, da bodo 
bele registrske tablice kmetijskih traktorjev in traktorskih priklopnikov zame- 
njane z novimi tablicami zelene barve, je bilo občinskim organom za notranje 
zadeve naročeno, da naj do izdaje in uveljavitve pravilnika o evidentiranju 
kmetijskih traktorjev in traktorskih priklopnikov izdajo namesto kovinskih svet- 
lečih registrskih tablic papirnate tablice. 

Ukrepi miličnikov, ko pri nadzoru prometa kaznujejo voznike neregistri- 
ranih kmetijskih traktorjev, so zakoniti. Traktorji, ki se uporabljajo v cestnem 
prometu, morajo biti registrirani oziroma evidentirani. 

V skladu z drugim odstavkom. 131. člena zakona o varnosti cestnega prometa 
se bodo dosedanje registrske tablice zamenjale z evidenčnimi po izteku veljav- 
nosti prometnega dovoljenja. Pravilnik o evidentiranju kmetijskih traktorjev 
in traktorskih priklopnikov, ki mora biti izdan v skladu s 95. členom zakona o 
varnosti cestnega prometa, je v zaključni fazi. Danes lahko rečem, da je pravil- 
nik podpisan in sprejet in da bo objavljen v jutrišnji številki Uradnega lista. 

Naloge iz 128. člena zakona o varnosti cestnega prometa so opravljene. Za 
izdelavo registrskih tablic motornih in priklopnih vozil ter evidenčnih tab- 
lic za kmetijske traktorje in traktorske priklopnike smo pooblastili Kovinsko 
industrijo Ig. Določili smo tudi tiskarno, ki bo tiskala tiskovine. Določena je 
tudi cena tiskovin. Z odločbo republiškega sekretarja je določena višina izpitnih 
stroškov in višina stroškov za tehnične preglede vozil. Za kršitelja zakonitosti v 
konkretnem primeru je šteti lastnika oziroma imetnika uporabe neregistrirane- 
ga oziroma neevidentiranega kmetijskega traktorja. 

Predsednica Mara Zlebnik: Na vprašanje skupine delegatov iz občine 
Nova Gorica bo odgovoril Bruno Korelič pomočnik predsednika Republiškega 
komitej a za promet in zveze! 

Bruno Korelič : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Pismeno vprašanje, ki ga je dne 16. 3. postavil vodja skupine delegatov za 
Zbor združenega dela z gospodarskega področja občin Ajdovščina in Nova Go- 
rica tovariš Savo Vuk, se glasi: »Skozi naselje Vrtojba poteka republiška cesta, 
ki pelje iz Nove Gorice prek Šempetra in Mirna na Opatje selo in naprej proti 
Komnu. Ze nekolikokrat je bila ta cesta v obravnavi, ker so njene trase skozi 
gosto naseljene vasi neustrezne. Slaba je tudi konstrukcija spodnjega ustroja itd. 
V zadnjem času se pojavlja še nov problem. Prebivalci ob cesti vlagajo pritožbe 
na Krajevno skupnost Vrtojba, ker povzročajo tovorni avtomobili na stanovanj- 
skih hišah in na gospodarskih poslopjih veliko škodo. V tem letu je Svet Krajev- 
ne skupnosti prejel že 15 pritožb, na katere smo dolžni odgovoriti. S tem v 
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zvezi prosimo, da občinska skupščina preveri resničnost takšnih škod, kakor 
tudi da nam pomaga urediti odnose do vaščanov, ki se pritožujejo. 

Z dopisom z dne 2. 4. 1975 smo o zadevi obvestili Republiški komite SR Slo- 
venije, Prometni inšpektorat Ljubljana, dne 17. 4. 1975 pa Samoupravno inte- 
resno skupnost za ceste SR Slovenije. Vendar do danes nismo prejeli še nobe- 
nega odgovora.« 

Posredujemo naslednji odgovor: 
Za rekonstrukcijo navedene ceste je bilo v programu del Republiške skup- 

nosti za ceste za leto 1975 predvidenih 150 milijonov dinarjev. Glede na težko 
finančno situacijo v letu 1975 so bile po sklepu Izvršnega odbora Republiške 
skupnosti za ceste z dne 22. 4. 1975 izločene iz programa za leto 1975 rekon- 
strukcije nekaterih odsekov cest, med njimi tudi omenjeni odsek ceste II. reda 
številka 306. Ob gradnji kanala »S« skozi naselje Vrtojba sta Krajevna skup- 
nost Vrtojba in Skupščina občine Nova Gorica naslovili na Republiško skupnost 
za ceste dopis, v katerem sta prosili za participacijo sredstev pri ureditvi ce- 
stišča ceste II. reda št. 306. Dne 4. 11. 1975 je Republiška skupnost za ceste posre- 
dovala odgovor Skupščini občine Nova Gorica in Krajevni skupnosti Vrtojba, 
da spričo nastale finančne situacije ne razpolagajo z nobenimi dodatnimi sred- 
stvi ter zato participacija sredstev za ureditev cestišča II. reda št. 306 ni možna. 
V letu 1976 so za navedeno cesto II. reda predvidena sredstva v višini 150 
milijonov dinarjev, kar je v skladu s sklepom Izvršnega odbora in Skupščine 
Republiške skupnosti za ceste, da se v srednjeročnem obdobju 1976—1980 izpol- 
nijo v prvi vrsti obveznosti iz preteklih let. 

V letu 1975 se je skozi Vrtojbo gradil kanal »S«. Regionalna cesta skozi na- 
selje je bila zaprta, promet je potekal po urejeni asfaltirani obvoznici. Republiški 
prometni inšpektorat je na vlogo Samoupravne stanovanjske skupnosti občine 
Nova Gorica izdal dovoljenje za zaporo ceste do 20. 10. 1975. 

Republiški inšpektor za javne ceste je na podlagi inšpekcijskega ogleda 
zapore ceste in na predlog Krajevne skupnosti Vrtojba ter na vlogo Samouprav- 
ne interesne skupnosti občine Nova Gorica sklical sestanek 9. 12. 1975 zaradi 
podaljšane zapore ceste do 31. 12. 1975. 

Ugotovljeno je bilo, da popolna zapora ceste ni več potrebna, pač pa je 
treba urediti le polovični zapori za regionalni cesti v naselju, ker je prišlo do 
poškodovanja cevi v že zasutem kanalu. 

Glede ureditve ceste skozi Vrtojbo je Komisija predlagala, da naj zagotove 
finančna sredstva Republiška skupnost za ceste kot upravljalec cest, Skupščina 
občine Nova Gorica, ker poteka cesta skozi naseljeni kraj, in investitor gradnje 
kanala »S«. 

Republiški inšpektorat za javne ceste je že med gradnjo telefonično obve- 
stil Krajevno skupnost Vrtojba, da je potrebno začeti postopek za ureditev 
ceste skozi Vrtojbo po dograditvi kanala »S« in da se morajo omenjene stranke 
dogovoriti o participaciji sredstev. 

Na pritožbo Krajevne skupnosti Vrtojba glede prevoza tovornih vozil Sploš- 
nega gradbenega podjetja Primorje Ajdovščina, Splošnega gradbenega podjetja 
Nova Gorica in Cestnega podjetja Gorica, ki-vozijo asfaltno maso iz asfaltnih 
baz pri Vrtojbi in pri tem prekoračujejo dovoljeni osni pritisk, kar je po mnenju 
Krajevne skupnosti vzrok za razpoke na starih hišah ob cesti, je bila dana ob- 
razložitev, da kontrolo osnega pritiska in drugih izrednih prevozov na javnih 
cestah opravljajo pooblaščene osebe upravljalca cest, to je Republiške skupnosti 
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za ceste, ki imajo pravico zaustavljati in kontrolirati motorna vozila po 70. čle- 
nu zakona o javnih cestah. 

Upravljalec javnih cest mora zagotoviti po 63. členu zakona o javnih cestah 
nadzorstvo nad stanjem na javnih cestah. Republiški prometni inšpektorat je že 
v letu 1973 prijavil sodišču odgovorno osebo upravljalca cest, to je Republiško 
skupnost za ceste, ker ni organizirala in opravljala kontrole osnega pritiska. 
Kljub sodbi Vrhovnega sodišča SR Slovenije, da mora upravljalec cest opravljati 
kontrolo osnih pritiskov na regionalnih in magistralnih cestah, tega v letu 
1975 ni storil. 

Ob koncu bi opozorili, da ni dokazano, kaj je glavni in primarni vzrok 
poškodb na zgradbah v Vrtojbi. Dejstvo, da so bile vse prijave o poškodbah da- 
ne v letu 1975, težak tovor pa se je iz gramoznic in asfaltnih baz prevažal že od 
leta 1965, kaže, da bi veljalo strokovno proučiti vpliv gradnje kanala »S« skozi 
Vrtojbo. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Korelič! Na vprašanje 
skupine delegatov iz občine Zagorje ob Savi bo odgovoril tovariš Peter Winkler, 
pomočnik predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Peter Winkler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Tovariš Vili Napotnik, delegat iz skupine delegatov za Zbor občin iz 
Skupščine občine Zagorje, je postavil vprašanje, zakaj je v obrazložitvi zakona 
o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence in študente za leto 1976 
navedena zasavska regija v razpredelnici kot zasavsko-savinjska regija. 

Odgovor : Za prikazovanje vseh demografskih podatkov se že vrsto let upo- 
rablja shema stalnih rajonov za demografska raziskovanja, ki je bila objavlje- 
na v reviji Stanovništvo leta 1963 v študiji »Razvitak stanovništva u Sloveniji 
u poslednjih sto godina«. Po tej shemi je Slovenija razdeljena na 7 regij, med 
katerimi je tudi zasavsko-savinjska. Zavod Socialistične republike Slovenije za 
statistiko je vse doslej prikazoval regionalno strukturo študentov izključno po 
navedeni regionalni razdelitvi. Enako so regionalno strukturo študentov prikazo- 
vali tudi vsi uporabniki teh podatkov, kot so samoupravne interesne skupnosti, 
upravni organi, študentske organizacije, Univerza itd. 

Zato je razumljivo, da je predlagatelj zakona o zagotovitvi dela sred- 
stev za gradnjo domov za učence in študente za leto 1976 v svoji obrazložitvi k 
temu zakonu prikazal regionalni sistem študentov na podlagi enake regionalne 
razdelitve Slovenije kot vse dosedanje gradivo o študentski problematiki. Znano 
je, da v SR Sloveniji ni predpisana enotna razdelitev na regije. Različni upo- 
rabniki so si razdelitev Slovenije oblikovali po svojih kriterijih. Tako imajo 
zdravstvene skupnosti za zaposlovanje drugo in demografi zopet tretjo razdelitev 
po regijah. Vsakdo ima za svojo' razdelitev svoje argumente. Zato tudi doseda- 
nja prizadevanja za enotno regionalno razdelitev Slovenije niso bila uspešna. 
Kaže pa, da gredo povezovanja za reševanje skupnih problemov vse bolj v smeri 
medobčinskega sodelovanja, na katerem temelji regionalna razdelitev, ki jo upo- 
rabljajo planerji, na primer Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. Ta raz- 
delitev obsega 12 regij oziroma medobčinskih skupnosti, za katere so oblikovani 
skupni politični organi in medobčinski sveti. V tej regionalni razdelitvi sta sa- 
vinjska in zasavska regija samostojni. 

Kot smo že navedli, velja za enkrat za demografske prikaze še vedno raz- 
delitev, v kateri sta ti dve regiji združeni. Hvala. 
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Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Prehajam na drugi del te 
točke, to je na nova delegatska vprašanja. 

Že prej smo ugotovili, da sta nova delegatska vprašanja predložili skupina 
delegatov iz občine Celje ter skupina delegatov iz občine Šmarje pri Jelšah. 
Prav tako sem prejela pismeno delegatsko vprašanje, ki ga je predložil v imenu 
skupine delegatov delegat iz Postojne. Ali želi morda še kdo postaviti novo 
delegatsko vprašanje? Prosim. Delegatsko vprašanje bo postavil tovariš Metod 
Kovač iz občine Ljubljana-Siška! 

Metod Kovač: Delegati občine Ljubljana-Šiška, ki delegirajo delegata 
v Zbor občin, ugotavljamo, da še vedno nismo prejeli odgovora na delegatsko 
vprašanje z dne 24. 6. 1975, ki se nanaša na prekategorizacijo samskih domov 
v stanovanja. Prosimo za čimprejšnji odgovor! 

Predsednica Mara Žlebnik : Hvala lepa! Tovariš Kovač, je bilo to vpra- 
šanje postavljeno v našem zboru? (Kovač: Naslovljeno je bilo neposredno Izvrš- 
nemu svetu!) Če je bilo postavljeno v našem zboru, bomo preverili. Moramo 
namreč ugotoviti, ali je bilo v resnici postavljeno' v zboru. Ce še ni bilo odgovor- 
jeno, bomo pospešili ta odgovor. 

Naprej, prosim? Tovariš Ostrouška iz Kopra! 

Rado Ostrouška: Skupina delegatov za Zbor občin in skupina dele- 
gatov s področja gospodarstva za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
sta na skupni seji poleg gradiva za 28. sejo Skupščine SR Slovenije obravna- 
vali tudi delegatsko vprašanje, ki ga je na seji Skupščine občine Koper postavila 
delegacija Skupnosti kmetov. 

Delegacija Skupnosti kmetov je občinski skupščini predlagala, naj se za- 
vzame za to, da se znižajo carine za uvoz lahke kmetijske mehanizacije1, in sicer 
take, ki je pri nas ne izdelujemo, vendar je našim kmetom nujno potrebna. De- 
legacija je predlagala, naj bi glede carin veljal enak režim oziroma znižane stop- 
nje kot velja za velike kmetijske stroje. 

Postavljamo vprašanje: Kaj je Socialistična republika Slovenija ukrenila 
pri zveznih organih za ureditev tega vprašanja? Oziroma predlagamo, da se 
republika Slovenija zavzame pri zveznih organih za znižanje carin za uvoz lahke 
kmetijske opreme. Temu fomalnemu vprašanju bi dodal, da je ureditev tega 
vprašanja zlasti za slovensko obalno območje, kjer je še zelo malo kmetov, zelo 
pomembna. 

Naj še dodam podatek, ki ponazarja, za kaj pravzaprav gre: Obalno območje 
se je od leta 1954 razvijalo kot agrarno, leta 1960 je bilo na obali 67 % kmetov, 
leta 1975 pa jih je bilo samo 7% od vsega obalnega prebivalstva. Ker je še ne- 
kaj zelo sodobnih individualnih kmetovalcev, bi lahko z izenačenimi carinami 
dosegli, da bi ti kmetje še ostali. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Zeli še kdo postaviti delegat- 
sko vprašanje? (Ne.) Zaključujem to točko dnevnega reda. Prosila bi vas za tre- 
nutek pozornosti zaradi nekega obvestila. 

Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije bo na podlagi lani sprejetih priporočil in sklepov o nadaljnjem 
uveljavljanju in izvajanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temelj- 
nih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in skup- 
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ščini Socialistične republike Slovenije analizirali, kako se uresničujejo sprejeta 
priporočila in sklepi v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih 
skupnostih in v drugih temeljnih organizacijah in skupnostih, ki oblikujejo 
delegacije. 

V vzorčno določenih 12 občinah bomo obiskali nekatere temeljne organiza- 
cije združenega dela ter krajevne skupnosti. Poleg tega bomo pri oceni upošte- 
vali analize občinskih skupščin, ki so jih le-te opravile za svoje območje, in 
tudi ocene o uveljavljanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temelj- 
nih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki so jih obravnavale občinske 
konference SZDL, pa tudi druga razpoložljiva gradiva o tej tematiki. 

V prizadevanjih, da bi zbrali čim več neposrednih podatkov o tem, kako se 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih dejansko uresničujejo 
sprejeta priporočila in sklepi, vas prosim, da vsak delegat na podlagi predlože- 
nih tez, ki smo vam jih danes predložili na mizo kot delovni pripomoček, pri 
razgovoru v svojem delovnem okolju oziroma v okolju, v katerem živi, skuša 
zapisati lastne izkušnje o uveljavljanju delegatskih odnosov in vse tiste, ki še 
ovirajo popolno uveljavitev le-teh, in nam svoje ugotovitve posreduje. 

Sleherni vaš prispevek nam bo omogočil ugotoviti specifičnosti, ki se pojav- 
ljajo v posameznih sredinah. Tako bi dobili popolnejšo oceno o tem, kako se 
delegatski odnosi uveljavljajo v temeljnih celicah. 

Za vaše sodelovanje in pomoč se vam že vnaprej zahvaljujem. 
Seje še ne morem zaključiti, ker Zbor združenega dela. še ni končal z delom 

in še ne vemo, ali smo pri vseh točkah dnevnega reda usklađeni. Ker smo danes 
nekatere zadeve obravnavali v zadnji fazi, to je kot predlog zakona, moramo 
videti, ali je kje potrebno usklajevanje. 

Za ta čas vas prosim, da ste v bližini, da vas ne bomo po nepotrebnem 
iskah. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.20 in se je nadaljevala ob 16.38.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Obveščam 
vas, da smo v vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, 
usklađeni z ostalima zboroma. 

Tako je dnevni red današnje seje izčrpan. Vsem vam se zahvaljujem za so- 
delovanje v razpravi. Zaključujem 28. Sejo Zbora občin. 

(Seja je bila končana ob 16.40.) 



družbenopolitični zbor 

23. seja 

(21. januarja 1976) 

Predsedoval: Jože Božič, 
podpredsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Podpredsednik Jože Božič: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
23. sejo Družbenopolitičnega zbora. 

Odsotnost so opravičili delegati: Zdenko Mali, Pavel Mermolja, Metka Smol- 
ko, Zoran Polič in Stane Markič. 

Danes je sredi dela v naši skupščini preminil podpredsednik Zbora občin 
tovariš Stane Hrast. Prosim, da z enominutnim molkom počastimo spomin de- 
legata in podpredsednika Zbora občin. (Vsi delegati vstanejo in z enominutnim 
molkom počaste spomin pokojnika.) Slava mu! (Slava!) 

Ker je bil tovariš Stane Hrast tudi predsednik Iniciativnega odbora za usta- 
novitev Kluba delegatov, vas obveščam, da danes ustanovne seje ne bo in bo ta 
seja predvidoma po končani seji zborov 25. februarja. Nadaljujemo z delom. 

Z dopisom z dne 30. 12. 1975 sem razširil dnevni red 23. seje zbora z nasled- 
njo točkoi: 

— ustavna preobrazba pravosodnega sistema v SR Sloveniji. 
Danes pa predlagam, da razširimo dnevni red še z naslednjo točko: 

predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi odborov Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 22. seje zbora, 
2. poročilo o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR 

Sloveniji. 
3. ustavna preobrazba pravosodnega sistema v SR Sloveniji, 
4. osnutek zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko 

manj razvite, 
5. osnutek zakona o financiranju federacije, 
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6. predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi odborov Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije, 

7. volitve in imenovanja, 
8. vprašanja delegatov. 
Ali kdo predlaga kakšno spremembo oziroma dopolnitev predlaganega dnev- 

nega reda? (Ne.) Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Da.) 
Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 22. 
seje zbora. 

Osnutek zapisnika 22. seje zbora ste prejeli. Prosim vas, da na 2. strani za- 
pisnika pri 2. točki dnevnega reda v prvi vrsti šestega odstavka popravite števil- 
ko »73« tako, da se besedilo pravilno glasi: »72. člen poslovnika Skupščine SR 
Slovenije«. Napaka je nastala pri prepisovanju zapisnika. 

Ah predlaga kdo kakšen popravek oziroma dopolnitev zapisnika? Ker nihče, 
dajem odobritev zapisnika na glasovanje. 

Glasujemo javno, z dviganjem rok. Kdor je za odobritev zapisnika 22. 
seje zbora, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 22. seje 
zbora. 

Preden nadaljujemo z delom, vas obveščam, da smo se na podlagi 85. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije predsedniki zborov sporazumeli, da bomo na 
skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora poslušali ekspoze k poročilu o uresničevanju resolucije o osnovah kadrov- 
ske politike v SR Sloveniji. 

Ekspoze bo dal Jože Božič, predsednik Komisije za volitve, imenovanja in 
adminstrativne zadeve. 

Prekinjam sejo in vas vabim, da odidete v veliko dvorano Skupščine SR 
Slovenije. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 10.15.) 

Podpredsednik Jože Božič: Prehajam na 2. točko dnevnega re- 
da , to je na poročilo o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v 
SR Sloveniji. 

Poročilo je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. Objavljeno je bilo v 24. številki Poročevalca. 

Skupaj z njim je bilo objavljeno poročilo o spremljanju izvajanja družbe- 
nega dogovora o nalogah pri oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v SR 
Sloveniji, ki ga je pripravil Odbor za spremljanje izvajanja družbenega dogovora 
o nalogah pri oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v SR Sloveniji. 

Poročila je obravnaval Odbor za družbenopolitični sistem. Uvodno obrazlo- 
žitev ste poslušali na skupnem zasedanju. 

Ali želi poslušalec Odbora ustno dopolniti pismeno poročilo? Besedo ima 
tovarišica Teodora Krpan! 
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Teodora Krpan: Odbor za družbenopolitični sistem je na svoji 23. 
seji dne 9. januarja poglobljeno razpravljal o gradivih, ki osvetljujejo proble- 
matiko na področju kadrovske politike v naši republiki. 

V razpravah v Odboru je bila poudarjena pomembnost kadrovske politike 
v vsej svoji celovitosti. Predloženo poročilo o uresničevanju resolucije o osno- 
vah kadrovske politike v SR Sloveniji odraža dejansko stanje na tem področju 
in je dobra osnova za razprave na vseh ravneh. 

V svojem poročilu je Odbor poudaril še zlasti naslednje: 
Načrtovanje kadrov mora postati stalna skrb in sestavni del delovanja vseh 

samoupravnih in družbenih dejavnikov v vsaki temeljni organizaciji združene- 
ga dela, družbenopolitični organizaciji. Biti mora sestavni del kratkoročnih in 
srednjeročnih načrtov našega razvoja na vseh ravneh. 

V tej smeri so bila do sedaj izhodišča resolucije le delno upoštevana. Stalna 
skrb za načrtno oblikovanje kadrovske osnove mora prodreti v zavest vsakega 
delovnega človeka. 

Člani Odbora so v svojih razpravah namenili večjo pozornost zlasti izobra- 
ževanju kadrov in uveljavljanju koncepta usmerjanja izobraževanja v SR Slove- 
niji, ustanavljanju posebnih samoupravnih interesnih skupnosti za posamezne 
gospodarske panoge ter dosledni izpeljavi ustavne preobrazbe visokega in 
srednjega šolstva, štipendiranju, kadrovanju v zvezne organe, pogumnejšemu 
uveljavljanju izobraževanja ob delu, zaposlovanju delavcev v poklicih, za katere 
so se izšolali, oziroma vzrokom prehajanja v druge poklice, dograjevanju samo- 
upravnih sporazumov z vidika doslednejšega uveljavljanja ustavnega načela na- 
grajevanja po delu, sprejemanju družbenih dogovorov o kadrovski politiki v 
občinah ter gradnji dijaških in študentskih domov. 

Povzetki iz razprave so v poročilu Odbora. Predlagamo, da se z njimi do- 
polni poročilo Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skup- 
ščine SR Slovenije. Menimo, naj bi ta problematika, ki je bila izpostavljena v 
razpravi v Odboru za družbenopolitični sistem, pripomogla k celovitejši razpravi 
na današnji seji zbora in dopolnila sklepne dokumente ter, kot je dejal danes 
tovariš podpredsednik, služila kot nadaljnje napotilo za uresničevanje resolu- 
cije Skupščine SR Slovenije o osnovah kadrovske politike v naši republiki. 

Podpredsednik Jože Božič: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Lojze 
Cepuš! 

Lojze Cepuš: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo tovariša podpredsednika je bilo tako jedrnato in popolno in v 

njem so smernice, za katere ni potrebno drugega kot da jih le izvajamo in pre- 
vzamemo odgovornost za izvajanje. Kljub temu bom razpravljal o nekaterih 
stvareh. 

V razpravo se vključujem s tremi vprašanji, in sicer: o izbiri delavcev, ki 
delajo v kadrovskih službah, ki delajo v raznih komisijah, med drugim tudi v 
komisiji za medsebojna razmerja, o štipendiranju in o pravilnikih in končno o 
izobraževanju vodilnih in vodstvenih kadrov. Seveda so vsa ta področja med 
seboj povezana. 

Tisti delegati, ki delajo v kadrovskih službah, namreč dobro vedo, da bi 
morali kadrovsko politiko voditi delavci na samoupravni podlagi, kot je bilo 
danes že rečeno, usmerjene kadrovske politike. Menim pa, da se pri tem še danes 
vse preveč čutijo vplivi posameznikov, ki hočejo na vsak način — govorim kon- 
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kretno o praksi v delovnih organizacijah — uveljavitvi svojo voljo pri spreje- 
manju in pri odpuščanju delavcev. In tako se kadrovske službe preveč držijo 
starih, ustaljenih načinov dela, tako imenovane »personalne evidence«. Delavci 
v kadrovski politiki ne odločajo oziroma niso z njo seznanjeni in tako so posa- 
mezniki »primorani« odločati sami. 

Ker je tako, je seveda v naših organizacijah združenega dela premalo ana- 
liz in premalo načrtnega usposabljanja kadrov, predvsem pa premalo načrtova- 
nja za naprej, kar je danes navedel tovariš Jože Božič v svojem poročilu. 

Seveda bomo morali o tem razpravljati še po sprejemu tega poročila, ker 
delavcem v organizacijah združenega dela pač ni in ne more biti vseeno, kdo 
vodi kadrovsko politiko in kako jo vodi. 

Na področju vodenja štipendijske politike in pa pripravništva je premalo 
povezave med politiko štipendiranja v občini in pa politiko štipendiranja v zdru- 
ženem delu. To bo treba bolj uskladiti. So tudi primeri, da dobiva nekdo celot- 
ni znesek štipendije in ne le razliko, ki mu pripada po sporazumu. 

Ko pa študent konča študij, se pa zaposli v drugi organizaciji združenega 
dela. Res je, da so v delovnih organizacijah študenti vezani s pogodbo, toda če 
gredo po končanem študiju k drugi delovni organizaciji, se znesek štipendije 
ponavadi izterja šele v petih letih ali pa nikoli. 

Če k temu prištejemo še neupravičeno »vabljenje«, vsaj tako temu pravimo 
pri nas, kadrov iz drugih organizacij združenega dela, potem je ta usklađenost 
pri izvajanju družbenega dogovora prav gotovo nepopolna in je treba v zvezi 
s tem še veliko narediti. 

Še huje pa je pri vodenju politike pripravništva.. Večina delovnih organiza- 
cij se ne drži samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov. To je bilo 
ugotovljeno tudi v poročilih. V praksi je tako, da organizacije združenega dela 
nimajo pripravljenih programov za delo posameznikov niti nimajo monterjev, 
še manj pa ob zaključku pripravniške dobe zahtevajo opravljanje preizkusov 
znanja. 

Pomanjkljivost družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov je tudi 
ta, da je izvajanje teh dogovorov in sporazumov premalo kontrolirano, tako prek 
delovnih organizacij kot tudi prek občinskih skupščin. Zato pa pride do tega, da 
lahko traja pripravniku pripravniška doba v neki organizaciji le en mesec, če- 
prav je pripravniška doba v delovnih organizacijah predpisana od šestih mese- 
cev do enega leta. Ce gre tak pripravnik po enem mesecu v drugo delovno orga- 
nizacijo, mu v novi delovni organizaciji ni treba več opravljati pripravniške do- 
be, ker v tej organizaciji menijo, da je že usposobljen za delo. Tako so prikraj- 
šani tisti, ki se točno drže predpisov, kot tudi tisti, ki morajo po naši zakonodaji 
oziroma po samoupravnih sporazumih opravljati pripravniško dobo. 

Zato menim, verjetno bo še kdo temu pritrdil, da je res, da tisti, ki se strogo 
drži samoupravnega sporazuma in družbenega dogovora, kot tudi pripravnik, 
običajno potegne »krajši konec«. To ni prav. Zato še enkrat poudarjam, da bo 
treba na tem področju več discipline, več kontrole pa tudi več odgovornosti. 

Na koncu naj še omenim, da nismo dovolj pozorni na izobraževanje vodilnih 
in vodstvenih kadrov. Delavci na odgovornih delovnih mestih, kjerkoli so, se 
morajo dopolnilno izobraževati na področju samoupravljanja glede novih metod 
in tehnike organiziranega dela, načina in možnosti ekonomičnega poslovanja in 
tako naprej. 

Mislim, da bi bilo treba obvezno preizkušati njihovo znanje vsaj vsakih pet 
let. To bi opravili lahko s krajšimi seminarji in določenimi testi in izpiti. Gre 
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za določen avtomatizem, da bi se ti delavci seznanjali z novimi stvarmi glede 
sprememb naše družbene ureditve in na strokovnem področju. Nekateri mislijo, 
da to ni potrebno. Danes nam razne izobraževalne ustanove, moram reči, da ne- 
katere tudi za zelo drag denar, ponujajo različne programe, od katerih se neka- 
teri lahko koristno uporabijo. Ce se nekateri vodilni in vodstveni kadri ne že- 
lijo dopolnilno izobraževati, potem pa naj vsaj ne ovirajo tistih, ki jim izobra- 
ževanje in znanje nekaj pomeni. 

Dopolnilno izobraževanje moramo imeti za proces in pot, ki vodi k iz- 
najditeljstvu, iniciativnosti, ki prinaša dobre medsebojne odnose v okviru sa- 
m oupravlj anj a. 

Podpredsednik Jože Božič: Besedo ima tovariš Rudi Kropivnik! 

Rudi Kropivnik: Tovarišice in tovariši delegati! 
V vseh teh gradivih, ki smo jih prejeli, je obsežno obdelana problematika, 

ki je povezana s kadrovsko politiko, tako da glede tega pravzaprav nimam pri- 
pomb in nisem nezadovoljen. Vendar pa menim, da bi v teh gradivih in pa v 
sklepnem dokumentu našega zbora kazalo napraviti določeno kategorijo vpra- 
šanj, ki so povezana s kadrovsko politiko, in sicer zaradi tega, ker vsa ta 
vprašanja nimajo enake teže. Nekatera so pomembnejša in bi jim morali posve- 
titi večjo pozornost, druga pa so manj pomembna. Predvsem naj omenim tri 
vprašanja, ki jim je dana premajhna teža ah pa so bila preveč pomanjkljivo 
obdelana. 

Prvo je vprašanje kadrovanja poslovodnih delavcev, in sicer v tem smislu, 
kdo je lahko poslovodni delavec oziroma kakšen je dober poslovodni delavec 
v pogojih nove ustave. 

Drugo vprašanje je način kadrovanja teh poslovodnih delavcev. 
Tretje pa je vprašanje pretoka kadrov med raznimi institucijami, tako v 

gospodarstvu in upravi med političnimi institucijami in tako naprej. 
Ce pogledamo, kaj piše v ustavi glede poslovodnih delavcev, lahko ugotovi- 

mo, da poslovodni delavci vodijo poslovanje organizacije združenega dela, orga- 
nizirajo in usklajujejo delovni proces v njej ter izvršujejo sklepe delavskega 
sveta in njegovega izvršilnega organa. Iz te določbe je razvidno, da je poslovodni 
organ odgovoren za predloge odločitev in za uresničitev sprejete odločitve. 

Z drugimi besedami to pomeni, da je naloga poslovodnega organa predvsem 
pripravljanje obrazložitev in organiziranje uresničitve odločitve, torej v koordi- 
naciji vseh faz procesa odločanja, in sicer z avtoriteto, ki jo dobi od samouprav- 
nih organov, čigar izvršni organ je. 

S tem je popolnoma jasno povedano, da na pomembne faze v procesu od- 
ločanja bistveno vplivajo poslovodni delavci. Ce pa z druge strani pogledamo, 
kako se nekatere stvari v gospodarstvu dejansko odvijajo v zvezi s konstituira- 
njem organizacij združenega dela in usklajevanjem z novo ustavo, v zvezi z 
delitvijo dohodka po delu in tako naprej, lahko ugotovimo, da gre za številne 
probleme. Ce želimo te probleme rešiti, potem moramo posvetiti pozornost 
vprašanju, kdo je poslovodni delavec. 

Sama narava dela poslovodnih delavcev ima interdisciplinarni značaj. O 
tem je že govoril tovariš Cepuš, Vendar je res, da vsaj en del poslovodnih de- 
lavcev ne kaže zadostnega zanimanja za novosti, ki so povezane z novo ustavo. 
Center za izobraževanje pri Republiškem svetu Zveze sindikatov je v času 
po sprejemu nove ustave organiziral zelo veliko število seminarjev za sindikalne 

( 
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funkcionarje. Ob tem vselej opravi anketo, v kateri med drugim vprašuje tudi, 
komu naj bi še ta znanja posredovali poleg sindikalnih funkcionarjev. Skoraj 
praviloma odgovorijo: »poslovodnim delavcem v našem podjetju«. Iz tega izhaja, 
da je to dejansko precejšen problem. Ce je to takšen problem, je vprašanje, če je 
lahko popolnoma prepuščeno svobodni presoji nekoga, ah bo porabil svoj čas 
za izobraževanje. Po drugi strani pa lahko ugotovimo, da imamo pri nas v Slo- 
veniji tudi že določene stalno organizirane šole, ki dajejo znanje, ki je potrebno 
poslovodnim delavcem. Med drugim je tudi organiziran podiplomski študij na 
Ekonomski fakulteti iz organizacijsko-poslovmh ved. Ze kar precejšnje število 
študentov je opravilo ta študij, vendar pa dejansko ne opravljajo poslovodnih 
funkcij. Zaradi tega se postavlja vprašanje, za koga te ljudi izobražujemo in ko- 
mu so ti kadri potrebni. Verjetno bi morah v ta sklop vključiti tudi evidentira- 
nje tistih, ki si pridobivajo ta znanja. 

Naslednje vprašanje, ki je povezano s poslovodnimi delavci, je vprašanje, 
koliko lahko poslovodna funkcija motivira delavca v našem samoupravnem so- 
cialističnem sistemu. Ob določenem znanju in določenih lastnostih poslovodnega 
delavca lahko le ugotovimo, da imajo pri motiviranju delavcev za boljše delo, za 
večje angažiranje pri delu in za razvijanje občutka pripadnosti k delovni skup- 
nosti prav pravosodni delavci precejšnjo vlogo, ki bi jo lahko opredelili na treh 
področjih: 

Poslovodni delavci lahko vphvajo na motiviranje delavcev tako, da stalno 
delujejo v smeri uresničevanja ustavno določenega družbenoekonomskega polo- 
žaja delavcev. 

Poslovodni delavci s svojim znanjem, s svojimi stališči in predlogi in tudi 
s konkretnim obnašanjem pomagajo opredeliti širše in dolgoročnejše interese 
delovnih ljudi, hkrati pa mobilizirati čim širši krog ljudi, da se zavzemajo za te 
interese in pomagajo pri njihovem uresničevanju. 

Pomembno je tudi, koliko realno delavec ah skupina delavcev reagira na 
ravnanja drugih ljudi in na različno nastale okoliščine, ker so od tega odvisna 
realna razmerja, ki se obhkujejo med delavci v delovni organizaciji. 

Zaradi tega menim, da bi bilo treba v tem gradivu bolj poudariti, kdo se 
lahko kadruje za poslovodnega delavca. 

Vprašanje je tudi, kakšen je način kadrovanja. Vemo, da je način kadro- 
vanja za politične funkcije zelo dobro izdelan in tudi v redu funkcionira, kar se 
je pokazalo pri vohtvah v delegatsko skupščino kot tudi v izvršilne organe 
Skupščine. Vendar pa, če skušamo nekoliko analizirati, kako to poteka v orga- 
nizacijah združenega dela, lahko opazimo-, da gre za določene pomanjkljivosti. V 
majhnih organizacijah združenega dela, kjer se zelo pogosto pojavljajo vehki 
problemi, lahko ugotovimo, da se ti problemi rešujejo precej neorganizirano. Ko 
nastane na primer konfliktna situacija v določeni temeljni organizaciji združe- 
nega dela, potem ponavadi pride do sestankov in delavcem se lepo razloži: »Dragi 
tovariši, pri reelekciji imate vso moč in vpliv, da lahko te stvari rešite in izberete 
ustreznega človeka.« Vendar prav majhne organizacije združenega dela nimajo 
organiziranih strokovnih služb tako kot velike organizacije in tudi ne morejo 
na isti način iskati kadrov. Delovna mesta v teh organizacijah niso tako iskana, 
kot so v vehkih delovnih organizacijah. Zato so v teh organizacijah, ko pride 
do razpisa delovnega mesta, pred problemom, koga naj izberejo. Ker drugega 
ni, se pač odločijo za tistega, s katerim so bili že do takrat nezadovoljni. Zaradi 
tega bi se morale pri reševanju problemov v majhnih delovnih organizacijah 
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k°lj angažirati družbenopolitične skupnosti in družbenopolitične organizacije 
izven takih organizacij. 

Druga skrajnost, ki se predvsem pojavlja v velikih delovnih organizacijah, v 
tako imenovanih velikih sistemih, v katerih delovne skupnosti zelo malo vpliva- 
jo na sam poslovodni vrh: v teh velikih sistemih ponavadi, ko se razpravlja ob 
razpisu o tem, kdo bo novi poslovodni delavec, pravijo: »Ne vemo, koga nam 
bodo dali.« To pomeni, da se sicer pri tem močno angažirajo družbenopolitične 
skupnosti ah organ izven združenega dela, niso pa na ustrezen način vključeni 
v reševanje kadrovskega problema sami delavci v organizaciji združenega dela. 

Vprašanje je tudi pretok kadrov. Ugotovimo lahko, da je izredno težko pri- 
dobiti delavca iz gospodarstva za politično funkcijo ah za opravljanje izvršilne 
funkcije, da je težko pridobiti republiškega funkcionarja za funkcionarja v 
zveznih organih in seveda tudi obratno, da se nekdo, ki je bil zvezni funkcionar, 
težko vrne v okolje, iz katerega izhaja. To pomeni, da obstaja še določena zapr- 
tost in ta zaprtost preprečuje izvajanje kadrovske politike, kot je bila prokla- 
mirana. Zato da bi to zaprtost odpravili in da bi lahko dejansko uresničevali 
kadrovsko politiko tako, kot mislimo, bi bilo treba tudi na tem področju neka- 
tere stvari popraviti. 

Podpredsednik Jože Božič: Besedo ima tovariš Emil Roje! 

Emil Roje: Najprej želim poudariti razredni pristop k obravnavi aktu- 
alnih vprašanj samoupravne kadrovske politike, ki je bil zelo evidentno izražen 
v uvodni besedi, pristop, ki je uveljavljanje kadrovske politike postavil v 
najtesnejšo zvezo s procesi osvobajanja delovnega človeka in z njegovim uve- 
ljavljanjem kot subjekta vseh procesov družbene reprodukcije. Soglašam tudi 
z ocenami o doseženem na tem področju in z dejstvom, da je organizirana druž- 
bena akcija zadnjih let, ki so jo usmerjale in pospeševale subjektivne sile, dala 
vidne rezultate. Opozarjam le na nekatera nujna vprašanja, ki bodo morala biti 
v nadaljnjem uveljavljanju dogovorjene kadrovske politike še močneje prisot- 
na. Večja uspešnost in učinkovitost kadrovske politike je vezana na vprašanje, 
v kolikšni meri delovni ljudje v združenem delu poznajo vsebino in bistvo druž- 
benih dogovorov in samoupravnih sporazumov o kadrovski politiki in v kolikšni 
meri znajo določbe in usmeritve le-teh uporabljati kot demokratičen instrument 
v urejanju samoupravnih odnosov. Očitno je, da stopnja zavestnega obvladova- 
nja družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o vprašanjih kadrovske 
politike še ni zadovoljiva, da bi delavci v združenem delu kot opredeljeni sub- 
jekt kadrovske politike z njo resnično sami urejali temeljna vprašanja svojega 
položaja v združenem delu. Če bi vzeli pod drobnogled samo, kako se v praksi 
uresničuje deklarirana splošna ustavna pravica do izobraževanja, bi ugotovili, 
da ima dobršen del delavcev še relativno zelo šibak položaj, da bi sam lahko 
vplival na uresničitev te svoje elementarne pravice. So primeri, ko morajo de- 
lavci sami plačevati kar visoke šolnine celo za temeljno osnovno izobraževanje in 
še višje 'šolnine za pridobitev poklicne izobrazbe, po drugi strani pa tudi prime- 
ri, ko delavcem iz vodilnih struktur ni težko dobiti večmili jonske šolnine za podi- 
plomski študij mimo vseh dogovorov o resničnih kadrovskih potrebah določene 
organizacije združenega dela, ah ko se pod krinko strokovnega usposabljanja 
trošijo vehka sredstva za kolektivne množične oglede mednarodnih sejmov, raz- 
stav, revij in podobno. Na takšne razmere opozarjam zaradi tega, da ne bi do- 
sežene ravni sedanjih družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov vzeli 
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kot dokončne in zadostne, ampak jih dograjevali v smeri določnejših in bolj ob- 
vezujočih postavk glede tistih vprašanj, pri katerih ugotavljamo še nezadostnost 
vpliva delavcev v združenem delu na odločitve kadrovske narave. Skratka, ob 
nadaljnjem angažiranju subjektivnih sil in vseh samoupravnih subjektov mo- 
ramo v delovnih ljudeh utrjevati zavest in prepričanje, da pomeni samoupravna 
kadrovska politika celovito skrb in odgovornost delovnega človeka zase in za 
svoj lasten ustvarjalni razvoj, za svoj lasten ustvarjalni prispevek k družbenemu 
razvoju in za razvoj svoje delovne sredine ter širše skupnosti na temelju usklaje- 
vanja svojih osebnih interesov in širših družbenih potreb združenega dela. 

Za nadaljnjo afirmacijo samoupravno dogovorjene kadrovske politike je 
pomembno vprašanje zaostritev kadrovskih pogojev za vodilna delovna mesta 
povsod in v gospodarstvu še posebej. Ne mislim na formalno plat razpisnih po- 
gojev, ampak na aktualizacijo teh kriterijev in kritično konfrontacijo kandida- 
tov za vodstvena in vodilna delovna mesta z uspešnostjo opravljanja nalog v 
sedanji etapi boja za družbenoekonomsko stabilizacijo in nadaljnji razvoj samo- 
upravnih odnosov v združenem delu. Ne moremo namreč v nedogled kot družba 
zaupati nekaterim našim vodilnim kadrom v gospodarstvu, ki se niso osebno 
maksimalno izpostavili in angažirali pri uresničevanju zahtevnih stabilizacijskih 
nalog. 

So pa še vedno primeri tako imenovanih »strokovnih nomadov«, ki se selijo 
iz delovne organizacije v eni občini v delovno organizacijo v drugi občini ali 
regiji in tam uprizarjajo reprizo svojega tehnomenežerskega, strokovno vprašlji- 
vega, samoupravno odmaknjenega in kot posledica vsega tega tudi gospodarsko 
neuspešnega angažiranja. 

Poznamo tudi primere, ko se posamezne vodilne delavce iz organizacije 
združenega dela, ki že sama dalj časa proizvaja le za zaloge, ki dela z izgubo 
in ki ni v ničemer vidneje uresničila stabilizacijskega programa, kadruje na 
odgovorna mesta v gospodarstvu občine ali celo v koordinacijski organ za sta- 
bilizacijo, kar vse kaže na to, da omenjenih kriterijev v praksi še nismo dovolj 
zaostrili. 

Največ neučinkovitosti pri uresničevanju dogovorjene kadrovske politike 
lahko ugotovimo, ko gre za obvladovanje in reševanje obstoječih kadrovskih de- 
ficitov, ki so še zlasti boleči in usodni, ko gre za kadrovske deficite v dejavnostih 
posebnega družbenega pomena. 

Ponovno moram opozoriti na občuten kadrovski primanjkljaj delavcev v 
prosveti, ki se povečuje z letnim odlivom okoli 400 učiteljev le iz osnovnih šol, 
da ne o-menjam slabega kadrovskega stanja v usmerjenem izobraževanju. Na 
ta problem opozarjamo že vsaj pol desetletja, pa ga žal nismo premaknili niti za 
ped, kljub najbolj kritičnim opozorilom v lanskem in predlanskem letu, ko se 
je ta problem pokazal v najbolj grobi luči in v izostreni obliki in ko smo nanj 
opozarjali tako v organih Zveze komunistov kot tudi že v tej skupščini. 

Ce k temu dodamo še dejstvo, da nas reforma izobraževalnega sistema, 
spodbujena s kongresnimi sklepi, obvezuje za zahtevne vsebinske spremembe 
na področju vzgoje in izobraževanja, potem omenjeni kadrovski deficit med 
prosvetnimi delavci dobi še večjo razsežnost. 

Zato' menim, da bi morali v obstoječih ali po potrebi v novih posebnih druž- 
benih dogovorih o kadrovski politiki odpreti možnost izrednih ukrepov s sana- 
cijskim obeležjem, ki bi vsaj postopno zagotavljali normalizacijo stanja na tem 
družbeno in politično najbolj izpostavljenem področju družbenega dela. 
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Podpredsednik Jože Božič: Besedo ima tovariš Leo Fusilli! 

Leo Fusilli (govori v italijanščini) : Problematika, ki izhaja iz re- 
solucije o osnovah kadrovske politike, je celovita in odgovorna, ker zavezuje 
strukture naše družbe, in tudi zato, ker je rezultat sedanjega razvoja in torej 
tudi današnjega in prihodnjega koncepta razvoja naše dežele. Ne glede na to, 
kakšne so posledice takega pojmovanja, je prav gotovo res, da je od premiš- 
ljene in planirane kadrovske politike odvisna prihodnost naše dežele. Kljub 
temu moramo priznati, da nismo dovolj pozorni na to pomembno vprašanje. 

Prešli smo namreč od organiziranega, čeprav centralističnega sistema, ki ga 
je označevalo povojno obdobje, na liberalizacijo kadrovske politike, v kateri pa 
socialistične sile niso znale najti same sebe in zato niso delovale spodbudno na 
organiziran in odgovoren način. 

Prav zato so doseženi rezultati zmanjšani, ker delavci niso bili vedno tvorci 
kadrovske politike in tudi zato, ker je bila ta politika usmerjena predvsem 
zoper vodilne kadre in ne toliko zoper bazo. 

Danes ima delavec samoupravljalec nov družbeni položaj in zato mora 
resnično imeti odprto pot za vse družbene funkcije. In če se bo ta kadrovska 
politika oblikovala v bazi, bo veliko lažje premagovati težave, ki so danes še 
prisotne in ki gredo vse od družbene strukture izvoljenih organov pa do vedno 
večjega sodelovanja mladih sil, ki so sposobne za vodilne funkcije. 

Kadrovska politika se mora začeti že v osnovni šoli in se mora nadaljevati 
v organizacijah združenega dela s planirano politiko štipendiranja in z dobro 
definiranimi dolgoročnimi in kratkoročnimi programi. To bi lahko preprečilo 
precej pogost pojav odhajanja kadrov v bolje stoječe organizacije in bi lahko 
delno zaustavilo močno fluktuacijo delavcev. Veliko kadrov namreč spremeni 
poklic s presenetljivo lahkoto. 

Zelo pomemben element, ki vpliva na proizvodne kapacitete, je nedvomno 
stopnja izobrazbe delavcev, ki v naši republiki ni ustrezna, še posebej ne v 
obalnem območju. Leta 1971 je bil indeks nekvalificiranih delavcev v Socialistič- 
ni republiki Sloveniji 26,2 %, v obalnem območju pa je bil prek 30 %. Iz štetja 
delavcev v 1972. letu in iz plana za razvoj kadrov za obdobje 1972'—1975 izhaja, 
da v obalnem območju primanjkuje 52,6 % delavcev z -visoko izobrazbo in 56,5 
procenta delavcev z višjo izobrazbo. To se nanaša na ekonomiste, pravnike, 
strojne inženirje, da ne omenjam učiteljev za znanstvene in tehnične predmete, 
ki so raie šli v gospodarstvo. 

Kljub relativno visokemu številu vpisanih študentov na univerzo in višje 
šole se rezultati niso veliko izboljšali. Napori, da bi organizirali reden univerzi- 
tetni študij v obalnem območju v skladu z resolucijo o dolgoročnem razvoju 
Socialistične republike Slovenije, postajajo vedno bolj resničnost in potreba. Ce 
se bodo uresničila predvidevanja, po katerih bomo 1985. leta vključili v Sociali- 
tični republiki Sloveniji v univerzitetno izobraževanje 25 % ljudi v starosti od 
20. do 24. leta, bo leto v obalnem območju približno 1800 študentov, kar tako s 
finančnega kot tudi pedagoškega vidika govori v prid organizaciji študija na 
obali. Vpis v že odprte oddelke v preteklih letih je pokazal, da bližina šole precej 
vpliva na nadaljevanje študija in na izbiro smeri študija. 

Policentrični razvoj univerzitetnega študija bo možen le, če bo zagotovljeno 
ustrezno financiranje. Menimo, da moramo zagotoviti že ustanovljenim rednim 
oddelkom kot tudi univerzitetnim institucijam finančna sredstva za osnovne 
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dejavnosti. Materialni stroški za opremo učilnic, laboratorijev itd. naj bi šli v 
breme občin ali regij, ki so ustanovile te oddelke. 

K pomanjkanju kadrov z visoko in višjo izobrazbo na splošno moramo pri- 
šteti še celotno problematiko učiteljskih kadrov za osnovne in srednje šole. To 
vprašanje se nenehno pojavlja zaradi svoje resnosti, zato ker postavlja v ne- 
varnost vse reforme in novosti v pedagoško-izobraževalnem delu. 

Podatki, ki so bili predloženi v poročilu, me skrbijo in menim, da morajo 
skrbeti tudi tistes ki so najbolj optimistični, ker se sedaj ne govori o številki 
več sto, ampak o številki več tisoč za pedagoško-izobraževalno delo potrebnih 
učiteljev do 1980. leta. Sploh pa ne bi želel ponoviti številke, ker se mi zdi sko- 
raj nerealna. Vprašujem, na kakšen način in kdaj bomo uspeli izpolniti te praz- 
nine in še to, kateri učitelji bodo pripravljeni vrniti se v šolo, če se bodo tako 
počasi reševala vprašanja, ki so se pokazala kot nujna. 

Da bi zaustavili počasen, vendar nenehen odhod učiteljev iz šol in da bi 
ponovno vlili zaupanje mladi generaciji, ki se namerava uveljaviti v učiteljski 
karieri, je nujno, da med drugim vzpostavimo tudi enak ekonomski položaj 
učiteljev, kot ga imajo drugi delavci, tako da ob enakih odgovornostih, ki naj 
jih vsebuje tudi opravljeno delo, ne bi obstajale razlike v osebnem dohodku v 
škodo delavcev v šolah. 

Nič manj zaskrbljujoč ni položaj kadrov med pripadniki italijanske narod- 
nostne skupnosti. Čeprav smo maloštevilni, občutimo vse težave, ki sem jih že 
omenil. Gre za nesposobnost reševanja nekaterih vprašanj, čeprav organizacij- 
skega značaja, kot na primer za posebno skrb za študente prek izbranih men- 
torjev na različnih fakultetah, za obdobje relativne tolerance v prvem letu uni- 
verze in tudi v študentskem naselju in študentskih domovih. To so pomanj- 
kljivosti, s katerimi se nismo spoprijeli, imajo pa za posledico*, da od naših 
univerz ne dobimo tistih kadrov, ki jih pričakujemo. 

Mislim, da se ne motim veliko, če trdim, da je v zadnjih 20 letih diplomira- 
lo na Univerzi v Ljubljani le kakšnih 10 študentov italijanske narodnosti. 

Nekateri trdijo, da smo za tako stanje krivi sami predstavniki italijanske 
narodnostne skupnosti. Ne bi želel, da bi »igrali ping-pong« pri delitvi odgovor- 
nosti. Italijanska narodnostna skupnost prevzema del svoje odgovornosti. Dejan- 
sko je novo ustanovljena samoupravna interesna skupnost za prosveto in kulturo 
italijanske narodnostne skupnosti dolžna proučevati ta vprašanja, predlagati 
boljše rešitve, voditi premišljeno kadrovsko politiko do mladih in jih usmerjati 
v deficitarne poklice. Ko pa se bomo dokončno dogovorili o usmeritvi, ki jo bomo 
zasledovali, pa bodo za praktično izvajanje nalog odgovorni pristojni organi. 

Na koncu lahko rečem, da se moramo bolj odgovorno soočiti z vsemi tistimi 
vprašanji, ki jih je že analizirala Skupščina SR Slovenije, in izvajati kadrovsko 
politiko, ki bo resnično upoštevala, kar je največja dobrina naše družbe, delavca 
in občana. 

Podpredsednik Jože Božič: Besedo ima tovariš Milan Pavliha, pomoč- 
nik sekretarja Sekretariata za kadrovska vprašanja Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije! 

Milan Pavliha: Dovolite, da poleg že znanih ugotovitev, stališč in 
sklepov iz obeh poročil, ekspozeja in dosedanje razprave opozorim v imenu pod- 
pisnikov družbenega dogovora o nalogah pri oblikovanju in izvajanju kadrov- 
ske politike v SR Sloveniji in Izvršnega sveta še na nekatera vprašanja, še po- 

28» 



436 Družbenopolitični zbor 

sebej na vprašanja, ki se nanašajo na poklicno usmerjanje in strokovni pristop 
v kadrovski politiki. 

Uresničevanje razrednega bistva kadrovske politike se je v zadnjem času 
izražalo v našem delegatskem sistemu in v različnih oblikah neposrednega sa- 
moupravljanja, v delegacijah, skupščinah družbenopolitičnih in samoupravnih 
interesnih skupnostih in samoupravnih organih delovnih organizacij. Od kra- 
jevnih skupnosti in temeljnih organizacij združenega dela do federacije je bilo 
aktivirano izredno veliko število delavcev neposrednih proizvajalcev. Ne bi po- 
navljal doseženih uspehov. Opozorim naj na določene napake. Načelno smo 
sklenili, da postane delovni človek nosilec celotnega razvoja, vendar pa ta 
človek še vedno ni zagospodaril v procesih izobaževanja in napredovanja. Kljub 
našim humanističnim usmeritvam se v kadrovski politiki še vedno srečujemo 
s problemi in težavami, ki zavirajo hitrejše uresničevanje smotrov in stališč 
skupščinske resolucije o osnovah kadrovske politike. 

Z uresničevanjem omenjenih smotrov resolucije o osnovah kadrovske poli- 
tike žal ne moremo biti zadovoljni. Družbeno usmerjanje delitve osebnih do- 
hodkov, poklicno usmerjanje in zlasti zaposlovanje zanikajo enakovredno vred- 
notenje in spoštovanje vsakega družbeno koristnega dela pri nas. Poklic in delo 
se diferencirata glede na družbeni ugled, naravo dela, zaslužka in podobno. 
V samoupravnih sporazumih še vedno prihaja do neenakovrednega vrednotenja 
posameznih poklicev, za kar je razlog tudi pomanjkanje enotne nomenklature 
poklicev. O kriterijih moralno-političnih lastnosti so prav tako še neenotna mne- 
nja. V zvezi s tem bi morale organizacije Zveze komunistov temeljito in konkret- 
no obdelati ter razčleniti glavna načela, na katerih naj temeljijo ti kriteriji, pa 
tudi te kriterije obrazložiti v svojih sredinah, da jih ne bi napak razumeli in 
neustrezno uporabljali v praksi. 

Vemo pa, da so ta načela prav dobro obrazložena v dokumentih zadnjih 
partijskih kongresov. V kadrovski politiki in praksi je treba bolj uveljaviti po- 
vezanost in enotnost moralnopolitičnih, delovnih in strokovnih lastnosti. Ka- 
drovske zmogljivosti pri nas niso izkoriščene. Racionalnejše zaposlovanje bo mo- 
ralo biti v prihodnjem obdobju ena izmed bistvenih prvin gospodarske politike 
in še posebej programov razvoja organizacij združenega dela. V zvezi s tem 
bo nujna njihova usmeritev na znatno boljšo opremljenost delovnih mest, moder- 
nizacijo tehnologije in avtomatizacijo proizvodnih postopkov. V sklop takšne 
politike sodi tudi izboljševanje izobrazbene strukture zaposlenih, zlasti še mladi- 
ne, ki vstopa na delo. 

Zaradi odsotnosti stalnega strokovnega kadrovskega dela pri razporejanju 
na delovna mesta, pri usposabljanju za delo in samoupravne funkcije in možno- 
sti permanentnega izobraževanja posamezni delavec še vedno zelo težko napre- 
duje. 

V novih družbenoekonomskih pogojih samoupravnega socializma se dela- 
vec pojavlja kot proizvajalec intelektualnih in fizičnih dobrin in kot samouprav- 
ljalec. Zato ima njegova izobrazbena raven usodni pomen v procesu dela in 
samoupravljanja. Bolj kot kdaj koli poprej se danes kažeta dve resnici, namreč, 
da kadri rešujejo vse in da so prav kadri edini miselni element procesa dela in 
samoupravljanja. Določena izobrazbena in strokovna raven je pomembna za 
modernizacijo proizvodnje in razvoj samoupravljanja. Delavci postanejo šele 
tedaj miselni element proizvodnje in rešujejo vse, ko se ustrezno usposobijo, 
razporedijo na delovno mesto, ko se prilagodijo delu. 
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V dosedanjem poklicnem usmerjanju je bila in je še vedno ena- izmed glav- 
nih pomanjkljivosti v tem, da niso bile znane kakovostne potrebe po kadrih 
in da to usmerjanje ni bilo kakovostno usklađeno z družbenimi potrebami. Če 
je postal interes združenega delavca osnova za vrednotenje združenega dela v 
celoti, mora biti prav na istih temeljih zasnovano tudi poklicno usmerjanje. 
Transformacija poklicnega usmerjanja s pozicij in interesov združenega dela je 
edina prava pot sprememb položaja, značaja in vsebine dela. Seveda poklicno 
usmerjanje ne more biti izolirana dejavnost, čeprav sloni še na tako trdnih 
psiholoških, medicinskih in pedagoških metodah, ampak je sestavni del obliko- 
vanja kadrov, zaposlovanja in kadrovske politike nasploh ter ima kot taka 
pomembno vlogo na vseh stopnjah tega procesa. Humanitarnemu vidiku po- 
klicnega usmerjanja se bo zato nujno moral pridružiti tudi družbenoekonomski 
vidik. Vemo, da bo intenzivno gospodarjenje vplivalo na zmanjšanje potreb po 
delavcih. Zato lahko pričakujemo1, da bodo potrebe po kadrih v številčnem po- 
gledu vedno manj presegale razpoložljive kadrovske vire. Usklajevanje med 
potrebami po delavcih ter željami in interesi mladine in odraslih bo v teh 
pogojih zahtevnejše. Verjetnost, da se bodo neusklađene želje in interesi Ures- 
ničili, je zaradi tega manjša. Ker se bodo hkrati spreminjale potrebe v kako^ 
vostnem pogledu, je toliko pomembnejše, da bo poklicno usmerjanje mladine in 
odraslih načrtneje proučeno in vodeno. Sama pot logičnega razmišljanja o po- 
klicnem usmerjanju na relaciji potreb in interesov združenega dela nas pelje do 
dveh bistvenih izhodišč, in to, da poklicno usmerjanje služi človeku in njego- 
vemu stremljenju po optimalnem razvoju, torej sami potrditvi posameznika kot 
združenega delavca in da pomaga človeku dvigati učinkovitost njegovih dejav- 
nosti ter da zadovoljuje samoupravne potrebe ljudi v združenem delu. Opiranje 
poklicnega usmerjanja na specifične prispevke številnih družbenih dejavnikov se 
morda najbolj kaže v zagotavljanju osnov za usklajevanje poklicnega odločanja 
mladine in odraslih z dejanskimi družbenimi potrebami. Nevednost o resnični 
kakovostni strukturi kadrovskih potreb je tudi velika ovira pri ustreznem razvi- 
janju in usklajevanju vrst in kapacitet vseh strokovnih šol, ki pripravljajo ka- 
dre za gospodarstvo in družbene dejavnosti. Za ugotavljanje kadrovskih potreb 
in za programiranje izobraževanja bo zato nujno treba zagotoviti uresničitev 
dolgoročnih sistemskih nalog in rešitev, ki so temelj za oblikovanje kadrovske 
politike, in to: enotno metodologijo sistematizacije delovnih mest, profile in no- 
menklature poklicev na območju celotne Jugoslavije, poenotiti metodologijo 
napovedovanja potreb po kadrih in izobraževanju in enotno spremljati, eviden- 
tirati in statistično obdelati kadrovske podatke oziroma kadrovske tokove in 
izobraževanje. 

Razvoj kadrov je tesno povezan z dolgoročnim družbenoekonomskim razvo- 
jem. Strukture kadrov in dela niso usklađene. To vse terja funkcionalno usklaje- 
vanje planov dolgoročnega družbenoekonomskega razvoja in kadrov. Vlaganja 
v kadre bodo morala biti večja in bolj racionalna, in sicer kot oblika razširjene 
reprodukcije. Potrebe bomo morah ugotavljati načrtno in premišljeno v raz- 
merju do celote. To pomeni, da bomo morali na temelju ciljev našega razvoja in 
od tod izhajajočih globalnih interesov družbe tudi spreminjati sestavo delovnih 
mest in strukturo kadrovskih potreb. Sprejemanje planov in programov izobraže- 
vanja kadrov sodi med strateške odločitve o razvoju. Nosilci teh odločitev mo- 
rajo biti delavci v združenem delu prek samoupravnih struktur. To terja uskla- 
ditev izobraževalnih oblik in mreže izobraževalnih institucij s potrebami našega 
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razvoja, kar povzroča revolucijo v izobraževanju zlasti v razmerju do potreb 
stalnega in povratnega izobraževanja. 

Reformo vzgoje in izobraževanja smo pričeli s preobrazbo sedanjega sistema. 
Temeljne naloge so: zagotoviti predšolsko vzgojo otrokom, vsaj v določenem 
obsegu; postopen prehod osnovne šole z dveh na eno izmeno, hkrati z razvija- 
njem sistema podaljšanega bivanja otrok v šoli in tistih oblik vzgoje, ki sedanji 
osnovni šoli še manjkajo; izboljšati vzgojno delo in doseči, da bo sleherni otrok 
končal osnovno šolo s celoletnim programom; izoblikovati policentrično jedro' 
usmerjenega izobraževanja s postopnim snovanjem ustreznih centrov; nove 
programe razširiti na vse šole usmerjenega izobraževanja, tudi na periodične; 
izvajati reformo osnovnega šolstva in čimprej javno obravnavati programe 
vseh delov visokošolskega izobraževanja; povezati izobraževanje z raziskoval- 
nim delom; sistematično graditi povezavo šol z gospodarstvom; v učnih, razisko- 
valnih, izpopolnjevanjih in kadrovskih programih začeti z usmerjanjem mla- 
dine na študij iz delovnih organizacij in iz srednjih šol, v skladu s primarnimi 
potrebami gospodarstva. 

Potrebne so tudi hitrejše spremembe na področju izobraževanja ob delu. 
Nastale bodo le s čim tesnejšim povezovanjem združenega dela in izobraževanja, 
s pospešenim ustanavljanjem posebnih izobraževalnih skupnosti na področju 
gospodarstva kot tudi na področju družbenih dejavnosti. 

Bistvenega pomena je usposabljanje prosvetnih delavcev za reformne na- 
loge v zvezi z inovacijami, ideološko-pohtično angažiranostjo pri marksistično 
usmerjenem pouku in za intenzivno vzgojo bodočih učiteljev, da bi v naslednjih 
letih vsaj minimalno zadovoljili potrebe po kadrih. 

Za uspešno vodenje kadrovske politike in za graditev samoupravne tehnolo- 
gije odločanja na področju kadrovske funkcije je nujen strokovni pristop. To 
pomeni, da mora biti na čelu pri vsakem centru odločanja ustrezna organizacij- 
ska oblika strokovne priprave, od temeljne organizacije združenega dela do fe- 
deracije. Te oblike se morajo nujno vključiti v samoupravne odnose, pri čemer 
je treba upoštevati delitev dela. Oblikovanje kadrovskih služb v organizacijah 
združenega dela in družbenopolitičnih skupnosti je logičen izraz učinkovitega 
samoupravnega organiziranja, ker odločanje ne more temeljiti na amaterski pri- 
pravi na nobenem področju dela, najmanj pa na področju kadrovske politike. 
Kadrovska služba mora biti oblikovana in usposobljena za zapletene in odgovor- 
ne posle, prav tako mora biti racionalna. Profesionalizirati se mora na demo- 
kratični in socialistični etiki. Zapletenost problema kadrovske funkcije terja 
ustrezne metode, vendar pa se je treba osvobajati odvisnosti od tujih idej in 
tujih licenc v kadrovski funkciji. Iz tega izhaja, da bo nujno treba ustanoviti 
inštitut za temeljne kadrovske raziskave, zlasti za odkrivanje novih metod in 
samoupravne tehnologije odločanja na področju razvoja kadrov. 

Na področju kadrovske funkcije zanemarjena koordinacija in pretrgana 
zveza med bazo in nadstavbo se kaže kot nemoč delavcev v združenem delu pri 
odločanju o skupnem presežku dela. Zato je nujno ustvariti samoupravno kon- 
tinuiteto kadrovske funkcije od spodaj navzgor. Na področju kadrovanja je 
treba uresničiti sodelovanje družbenopolitičnih organizacij s skupščinami druž- 
benopolitičnih skupnosti, Gospodarsko zbornico, Sekretariatom za kadrovska 
vprašanj a, Republiškim sekretariatom za delo z drugimi sekretariati, skupnostmi 
za zaposlovanje, znanstvenimi in izobraževalnimi skupnostmi in institucijami in 
kadrovskimi službami organizacij združenega dela. Posebna oblika združevanja 
v prihodnje bo moralo biti tudi združevanje strokovnjakov za kadre. 



23. seja 439 

Kadrovska politika kot funkcija moderne proizvodnje mora postati temelj- 
ni del celotne osnovne politike samoupravnih organov. Izražati se mora v delov- 
nih organizacijah v nenehni skrbi za izobraževanje delavcev, v oblikovanju in 
štipendiranju kadrov in v smotrnejšem zaposlovanju. Pri tem bodo morale de- 
lovne organizacije poprej ugotoviti, kakšne kadre potrebujejo, kakšne kadre že 
imajo in kako jih zaposlujejo, kakšna je produktivnost, kdo skrbi pri njih za 
vse to in ali imajo organizirano strokovno kadrovsko službo, ki naj bi se ukvar- 
jala z analiziranjem delovnih mest, kratkoročnim in dolgoročnim načrtovanjem 
kadrov, izbiro in uvajanjem delavcev v delo, izobraževanjem na delovnem me- 
stu, spremljanjem in pospeševanjem napredovanja delavcev in tako naprej. 

Ce ne bodo te službe zaživele skupaj z drugimi strokovnimi službami, bodo 
še naprej prizadeti zlasti mladi kadri, ki se zaposlujejo brez načrtnega in smo- 
trnega uvajanja v delo in razporejanja na delovna mesta in kasneje možnosti 
napredovanja. Naša skupna naloga je, da oživimo vsa pozitivna družbena giba- 
nja in jih spremenimo v mobilizacijsko moč združenega dela na področju razvoja 
kadrov. 

Podpredsednik Jože Božič: Besedo ima tovariš Stane Gavez! 

Stane Gavez: Tovariši ce in tovariši delegati! Najprej se bom dotaknil 
vprašanja časa študija na naših višjih in visokih šolah. Menim, da je tudi to 
precej zaskrbljujoče. 2e nekajkrat smo bili opozorjeni, da je pri nas čas študija 
izredno dolg v primerjavi z drugimi državami. Cas povprečno 6,4 let na visoki 
šoli in 3,7 let na višji šoli je predolg. V zvezi s tem vprašanjem bi morah ugoto- 
viti objektivne in subjektivne razloge v našem vzgojno-izobraževalnem procesu, 
da je čas tega študija tako dolg. 

Zavedam se, da sem se dotaknil precej delikatnega in nepopularnega vpra- 
šanja. V zvezi z reševanjem problemov, ki jih imamo v naši družbi pri iskanju 
rezerv, da se tako izrazim, in pri uveljavitvi vseh teh naporov naj opozorim na 
določene rezerve v vzgojno-izobraževalnem procesu, na težave zaradi pomanj- 
kanja kadrov, na težave zaradi pomanjkanja prostorov in učil. Zato terjamo ne- 
nehno dodatna sredstva za nova vlaganja v redno delovanje vzgojno-izobraže- 
valnih institucij. Menim, da je treba te stvari začeti drugače obravnavati. De- 
jansko moramo terjati od tistih, ki jim je družba omogočila, da študirajo, da 
štejejo študij kot svojo delovno obveznost in da tudi s svojim odgovornim de- 
lom in odnosom do delovnih procesov v družbi prispevajo k reševanju pro- 
blemov na področju vzgoje in izobraževanja. 

Prav je, da smo nenehno iskali rešitve za zagotavljanje ustrezne materialne 
osnove študirajoče se mladine. Zato naj je njena primarna naloga študij. Prav 
je tudi, da tisti, ki ustvarjajo sredstva za to, da lahko mladina študira, postavijo 
vprašanje njene odgovornosti glede izpolnjevanja nalog študija. 

Zato predlagam, naj Izobraževalna skupnost v doglednem času pripravi 
poročilo o objektivnih in subjektivnih vzrokih tako dolgega študija na naših 
visokih šolah. Ta čas ni tako dolg le pri nas v Sloveniji. Ne spuščam se v to, 
ker nisem za to poklican, kakšni so razlogi za to, menim pa, da je prav, če en- 
krat dobimo o tem pojasnilo. Precej možnosti pri reševanju teh problemov je 
tudi v skrajšanju študija in sproščanju prostorskih in drugih kapacitet. S tem 
bo lahko večje število ljudi vključeno v izobraževalni proces, zlasti ko vemo, 
kakšno pomanjkanje kadrov je na vseh področjih. 
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Vprašanje je tudi družbenopolitično in družbenoekonomsko izobraževanje. 
0 tem je govoril tovariš Roje. Vemo, da smo pri tem v zadnjem času naredili 
velik korak naprej, vendar je še danes v združenem delu preveč primerov, da 
to izobraževanje ni tako vrednoteno kot strokovno izobraževanje. Menim, da mo- 
ramo v samoupravni družbi storiti vse, da bo tudi to izobraževanje glede ma- 
terialnih in drugih pogojev vrednoteno kot splošno strokovno izobraževanje, ki 
je potrebno ob delu, ker je upravljanje sestavna funkcija našega dela in pro- 
izvodnega procesa 

Z institutom stalnih kadrovskih priprav, to je z evidentiranjem in kandi- 
diranjem, smo dejansko omogočili v družbenih razmerah in odnosih podružb- 
1 janje kadrovske politike, premagovanje ozkosti v kadrovski politiki in privati- 
zacije kadrovske politike. Pri zadnjih volitvah smo prišli prek tega instituta do 
izredno močne kadrovske baze, ki smo jo dobro vključili v delegatski sistem 
in celo vrsto drugih družbenih organizmov. 

Vendar, kot smo takrat ugotovili, ponovno ugotavljamo, da je treba za na- 
daljnje družbeno uveljavljanje tega instituta razviti ustrezne kadrovske službe 
in tudi usposobiti Socialistično zvezo delovnega ljudstva kot enotno fronto vseh 
organiziranih socialističnih sil in kot nosilca tega procesa, da bo imela razvite 
ustrezne strokovne funkcije za to, da bomo dejansko lahko ta družbenopolitični 
institut na področju kadrovske politike resnično uveljavljali in da bodo posamez^ 
ne faze v kadrovanju imele ustrezno družbeno težo. 

Prav sedaj, ko v občinah razpravljajo o skupni porabi, smo ponovno priča 
procesom in zahtevam, da se delavske univerze dejansko izključijo pri zagotav- 
ljanju sredstev za splošno, izobraževanje, zlasti oddelki za osnovno šolo. 

Vse več je primerov, o katerih je že govoril tovariš Roje, da se dajejo pre- 
cejšnje olajšave za podiplomski študij, specializacijo, najrazličnejše raziskave, 
ki so pogostokrat povezane z ambicijami posameznikov in skupin na p>odročju 
znanstvenega in izobraževalnega dela. 

Po drugi strani pa nam manjka sredstev, da bi posameznikom dejansko 
zagotavljali brezplačno osnovno šolo. V nekaterih industrijskih središčih so pri- 
meri, da je vse več zaposlenih delavcev z nedokončano osemletko. Gre za povoj- 
no generacijo, ki je danes aktivna in ki se vključuje v družbeno življenje, ki 
ji dejansko nismo omogočili, da bi dokončala osemletko in da bi se lahko s 
kasnejšim izobraževanjem tudi strokovno in družbeno usposabljale za opravlja- 
nje vseh nalog in funkcij, ki jih ima danes proizvajalec upravljalec. 

Menim, da je to nevzdržno in da bi morali prenehati s tem, da nam manjka 
denarja za temeljno izobraževanje. Zal je pri nas še vedno tako. 

Problem so tudi deficitarni poklici. O tem je sicer govoril razpravljalec 
pred mano. V Sloveniji se v poklicne šole za razne poklice: kovač, livar, talilec 
itd. mladina sploh ne vpisuje. Vrsta teh poklicev je deficitarnih. Zakaj? Zato, 
ker je bil v preteklosti status šol, ki so izobraževale kvalificirane delavce, ne- 
ustrezen, ker niso rešeni problemi internatov, ker nismo rešili vprašanja vključe- 
vanja delavske mladine v te šole, ker nismo teh poklicev družbeno ustrezno 
vrednotili. Zaradi tega bomo imeli velike težave, saj jih imamo že danes. Menim, 
da moramo storiti več v. usmerjenem izobraževanju, kot tudi v politiki nagraje- 
vanja po delu nekatere stvari drugače reševati, kot jih rešujemo danes. Obstajajo 
mnenja, da ni problem povečevati vpise v razne splošne šole, v katerih je le teo- 
retični del izobraževanja, saj je praktično izobraževanje v poklicnih industrij- 
skih in kovinskih šolah precej dražje od samega teoretičnega izobraževanja. 
Zato nenehno odpiramo oddelke v ekonomskih šolah, v gimnazijah in v drugih 
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šolah. Vemo, kakšne so posledice zaradi tega. Po drugi strani ni kadrov za ne- 
katere poklice. Konkretno je v mariborskem območju tako, da se v industrijsko 
šolo vključuje mladina iz Socialističnih republik Bosne in Hercegovine in Hrvat- 
ske, ker v Sloveniji ni več zanimanja za te poklice. Menim, da gre za problem, ki 
terja bolj poglobljeno analizo. 

Po eni strani je pri nas ogromno pomanjkanje kadrov, po drugi strani pa so 
tudi primeri brezposelnosti kadrov, ki imajo srednjo, višjo in visoko izobrazbo. 
V glavnem so ti primeri v mestih. Ti primeri niso le v Sarajevu, ampak tudi v 
Sloveniji. Vprašanje je, za čigava sredstva so ti ljudje študirali. Ali je prav, 
da dovoljujemo, da postavljajo pogoje, kje bodo delali, pod kakšnimi pogoji bodo 
delali. Celo zahtevajo stanovanja, takšno in takšno višino osebnega dohodka 
pod pogojem: »Ce ne, ne bom delal pri vas.« 

To ni zdrav pojav. Tudi to področje je sestavni del naše skrbi za ustrezno 
kadrovsko politiko in našega boja za stabilizacijo našega gospodarstva. 

Podpredsednik Jože Božič: Besedo ima tovarišica Danica Jurkovič! 

Danica Jurkovič: Uvodna beseda tovariša Jožeta Božiča s svojimi 
idejnimi izhodišči, načeli in stališči je nakazala zelo dobro usmeritev za uresni- 
čitev vsebine resolucije Skupščine SR Slovenije, predvsem zato, ker opozarja 
na nosilce kadrovske politike v temeljnih organizacijah združenega dela, krajev- 
nih skupnostih in občinah. 

Opozorila bom na nekatera vprašanja, ker je zelo pomembno, da smo na 
tem področju tako naravnani. Opozarjam pa, da celo v nekaterih ocenah v gra- 
divu, ki smo ga dobili, predvsem pa v sami praksi precej odstopamo od tega. 
Res je, da gre za proces uresničevanja tako opredeljene kadrovske politike, ven- 
dar bi se morali na nekaterih mestih v tem gradivu precej bolj potruditi, da bi 
ugotovili ozadje tudi nekaterih zelo dobronamerno zapisanih stališč. 

V delu ekspozeja, kjer je bilo govora o štipendiranju, je pravilno opozorje- 
no, da smo pri uresničevanju družbenega dogovarjanja in sploh politike štipen- 
diranja naleteli na temeljno težavo, da nimamo opredeljenega dolgoročnega raz^ 
voja na kadrovskem področju in da je zadnji čas, da te stvari uredimo. Vendar 
je treba omeniti temeljni razlog, zakaj tega nimamo. Nimamo sprejetih vsaj 
srednjeročnih programov razvoja organizacij združenega dela in občin. Nima- 
mo predvidevanj, kaj bomo proizvajali, kako bomo medsebojno menjavah delo, 
katere družbene potrebe bodo prednostne v naslednjih petih letih. Sestavljamo 
vse kadrovske razvojne načrte na pamet. 

To vprašanje postavljam z ostrino zaradi tega, ker je bila anketa, ki je bila 
pred dvema letoma posredovana organizacijam združenega dela v zvezi s pla- 
niranjem kadrov, izredno lepo zamišljena in je vsebovala precej podatkov. Ni 
pa se sklicevala na sprejete srednjeročne razvojne programe organizacij združe- 
nega dela. Nobenega plana in nobenega štipendiranja ne moremo sprejeti, če ne 
vemo, zakaj ga sprejemamo. 

Ce hočemo pri tem napredovati, moramo izdelati programe temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in krajevnih skupnosti, sicer je vse delo skoraj zaman. 

Zelo zanimivo je opozorilo v ekspozeju tovariša Jožeta Božiča, da vodstvena 
struktura v organizacijah združenega dela, ki ima pretežni vpliv v teh organiza- 
cijah, planira potrebe po kadrih. Celo s te govornice sem že govorila, da naj- 
bolj varčujemo pri vzgoji vseh kategorij strokovnih delavcev v proizvodnem 
procesu, bolj kot pri iskanju notranjih rezerv v zalogah, varčevanju z materia- 
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lom. Varčujemo tako zelo, da teh kadrov ponekod sploh ni, kot je že bilo veli- 
kokrat opozorjeno — posebej so nas na to opozorili z obalnega območja, kaj 
šele, da bi imeli kakšno »rezervo-«. V Sloveniji — ponovno oživljam svojo staro 
misel — nismo izrabili možnosti,, ki nam jih je dal zakon o urejanju pripravni- 
štva. To smo šteli kot nujno zlo, ki ga sploh nismo uresničevali, namesto da 
bi oblikovali ljudi z novim znanjem in z novimi sposobnostmi. 

Morali bi imeti — ponavljam svojo misel — na nekaterih delovnih mestih 
dvojno angažiranost. Potem se ne bomo ločevali na strokovnjake, ki nočejo nič 
družbenopolitično delati, in na tiste, ki so že poklicni družbenopolitični delavci, s 
čimer nastaja tudi zelo različno vrednotenje glede tega, kdo dela za organizaci- 
jo združenega dela, kdo pa pravzaprav zanjo nič ne naredi. Nastaja tudi druga 
delitev, po kateri so na eni strani člani Zveze komunistov ali zelo aktivni člani 
sindikata, na drugi strani pa strokovnjaki, ki se politično ne udejstvujejo. De- 
jansko imajo slednji ugled v delovnem procesu in v strokovnih krogih. Člani 
Zveze komunistov in sindikata pa ne. Tudi pri tem gre za delitev, ki jo navaja 
gradivo in ki je bila omenjena v ekspozeju. 

V zvezi z racionalno kadrovsko politiko menim, da to ni le naloga sekreta- 
riata, ki je za to ustanovljen, ampak predvsem vseh družbenopolitičnih organi- 
zacij, da izoblikujejo merila za racionalno kadrovsko zasedenost. Ljudi je treba 
oblikovati za delo, za delegatski sistem v naši družbi ter za razvijanje samo- 
upravljanja. Dvojna angažiranost je nujna, ker potrebujemo vse vrste strokovnih 
kadrov. 

Ker družba uveljavlja nadzor nad uporabo sredstev v družbeni lastnini, uva- 
jamo toliko novih evidenc, toliko novih obveznosti do Službe družbenega knjigo- 
vodstva, do statistike, do sekretariatov, da smo v zadnjih dveh letih enormno 
razširili administrativni aparat, kar sem že večkrat omenila, celo z delavci z niž- 
jo strokovno izobrazbo. 

Sprejmemo zvezni ali republiški zakon, ne da bi razmišljali, koliko admini- 
strativnega dela bo tak zakon povzročil v organizacijah združenega dela. Kolikor 
vem, smo brez težav sprejeli zakon o revalorizaciji osnovnih sredstev. Koliko 
dela bo ta zakon povzročil, pa pravzaprav nihče ni analiziral. Ko bomo raz- 
mišljah o kadrovski politiki, moramo tudi razmišljati o tem, kakšne učinke pri- 
našajo posamezni sicer dobronamerno sprejeti zakoni, da bo bolj učinkovita 
kontrola in da ne bo ekstenzivnega zaposlovanja. To je jedro problema, na kate- 
rega opozarjam. 

Pravilno je, da ves čas govorimo o izobraževanju in vzgoji, predvsem pa o 
izobraževanju. Vendar bi bilo treba v širših razpravah razlikovati med izobra- 
ževanjem in usposabljanjem. Izobraževanje, ne le zaradi določenega dokumenta 
in stopnje, je po mojem mnenju pomembno, ker morajo vsi delavci doseči dolo- 
čeno raven izobrazbe, vsaj končati osemletko oziroma če jo bomo kdaj uvedli, 
vsaj desetletko. To je pomembno tudi, ker potrebujemo splošno izobražene 
upravljalce, predvsem pa tiste, ki so sposobni sprejemati kulturne dobrine ozi- 
roma biti soustvarjalci kulture. 

Druga stvar pa je usposabljanje. Gre za tiste, ki že imajo izobrazbo, ki se 
pa morajo usposobiti za konkretno delo ah za širše naloge. Tu je razlika med 
pristopom k organiziranju tega izobraževanja in njegovo vsebino. 

Omenim naj tudi nekatere druge konkretne pomanjkljivosti. Tudi sama sem 
za sistematizacijo in za nomenklaturo. Te stvari zelo potrebujemo. Pred leti 
smo v zvezi z zakonom imeli veliko akcijo glede sistematizacije delovnih mest, 
ki je bila zelo strokovno pripravljena. Glede nomenklature za družbene dejav- 
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nosti si že nekaj let prizadevamo, da bi bila izpopolnjena. Vendar je uporaba 
enotnih metodologij hipertrofirana. Sistematizacija je lahko kot metodologija v 
redu, ker imamo izdelana merila in osnove. Vendar sistematizacija ne more 
biti enotna. Lahko le usmerja organizacije združenega dela. Organiziranje pote- 
ka proizvodnega, delovnih in drugih poslovnih procesov je namreč njihova 
stvar. Zato mora biti prilagojena tistim tehnologijam, tistim procesom in tistim 
zvezam v povezovanju dela in sredstva, v katere stopajo delavci v teh organiza- 
cijah. Isto velja za same načine upravljanja. Ce bi z enotno metodologijo siste- 
matizacije delovnih mest uvedli pri nas tudi samoupraven način upravljanja 
z odpravo vseh tehnokratskih odnosov, bi šlo za stvar, ki je nihče na svetu tako 
ne rešuje in je tudi sami ne bi mogli. Zato moramo biti glede tega zelo pozorni. 

Ko razpravljamo o nomenklaturi poklicev, je to v redu, vendar ne more 
nomenklatura poklicev, kot piše v predloženem gradivu: »pomagati pri vredno- 
tenju dela glede na različne potrebe glede znanja za posamezne poklice«. Poklic 
in vrednotenje dela zame nista v nikakršni zvezi, najmanj pa ustavni. Rezultate 
dela namreč priznavamo in jih vrednotimo po delu ne pa po nazivu. To smo 
kritizirali pri samoupravnih sporazumih. To kar naprej kritiziramo in še vedno 
se nam vsiljujejo take misli. Menim, da je to idej no-politično vprašanje, ne pa 
napaka, ker se nam vedno na novo pojavlja. 

Razprave od leta 1968 naprej o kadrih, kadrovski politiki, o mestu človeka, 
o tem, da je kader vsak prebivalec, da je znanje tisto, kar nas potiska naprej, so 
nas že pripeljale do tega, da pod kadri pojmujemo vse. Kljub temu obstaja sta- 
lišče, da so kadri le vodilni delavci, kar je treba odtočno zavrniti, razen če gre 
za kritiko prakse. 

Sedaj čutimo kot problem, ki je bil delno že osvetljen, vprašanja glede zu- 
nanjetrgovinskih kadrov. V sklepih komisije pri Izvršnem komiteju predsedstva 
Zveze komunistov je sicer rečeno, da drugi pojavi niso bili obdelani, vendar, 
če gre za stališča o uresničevanju politike Skupščine SR Slovenije, moramo vsaj 
z dvema stavkoma omeniti, da gre tudi za delavce, ki delajo v zunanji trgovini. 
Opozarjam namreč, da je od okoli 1600 organizacij, ki v Jugoslaviji poslujejo s 
tujino, le nekoliko manj kot 500 zunanjetrgovinskih, druge so vse proizvodne. 
To pomeni, da potekajo naše glavne kooperacije in druge zveze med proizvodni- 
mi organizacijami združenega dela. Pomembno je, kako so usposobljeni delavci, 
ki delajo v teh organizacijah, in ne, ah imajo registracijo ah ne. Pri vodilnih 
delavcih je tovariš Roje omenil, da je treba oživeti idej no-politične kriterije in 
pa kako naj se obnašajo v razmerju do stabilizacije. Imamo nove kriterije, ki 
jih je treba po kongresih Zveze komunistov oziroma po sprejeti naši novi ustavi 
dejansko dopolniti. Ali se naši kadri dejansko trudijo, da se enakopravno vklju- 
čujemo v mednarodne tokove? Večkrat je v gradivu zapisano1, da smo konkuren- 
čno sposobni. Opozarjam, da je za konkurenčno sposobnost potrebno drugačno 
znanje in drugačna moralna kvalifikacija kot za enakopravno mednarodno 
vključevanje neuvrščene Jugoslavije. Gre za bistvene razlike, ki jih nismo po- 
vsem dojeli. 

Ah naši vodilni ljudje uvajajo naše znanje in naše strokovnjake ali pa uva- 
jajo tuje? To so, po mojem mnenju, moralno-politični kriteriji, ki so aktualni 
v naši sedanji družbi. 

Odbor, ki je proučeval to gradivo, je sprejel stališče, da niso upoštevani 
vplivi znanstveno-tehnotoške revolucije na strukturo dela, poklice in profile. 
Menim, da bi morali v priporočilih Družbenopolitičnega zbora to stališče širše 
opredeliti, pri čemer menim, da so v Odboru verjetno tudi razpravljah v tej 
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smeri. Ne obravnavamo kritično vplivov in posledic znanstveno-tehnološkega na- 
predka v drugih družbenoekonomskih sistemih na strukturo dela in na položaj 
delavca. Ker tega kritično ne obravnavamo', potem avtomatično prevzamemo 
tujo tehnologijo. 

Treba je oblikovati našemu sistemu ustrezno strukturo poklicev s tem, da 
moramo nujno uvajati pri nas v delovne procese dosežke znanstveno-tehnolo- 
škega razvoja. O tem imamo tujo strokovno literaturo, ki jo lahko prevedemo. Se 
vedno pa v samoupravnih sporazumih o delitvi dohodka in osebnih dohodkov 
ne izpeljujemo merila o osnovah za upravljanje in za študij. V naši strukturi 
je prav gotovo upravljanje osnova vseh delegatskih razmerij znotraj in izven 
organizacij združenega dela in sestavina dela nas vseh. Glede tega ne napreduje- 
mo in je to verjetno tudi razlog, da se vprašujemo: »Zakaj uravnilovke?« 

Opozorim naj, zakaj nekatera predvidevanja v našem sistemu zaradi tega ah 
onega ne učinkujejo. Predvideno je, da so pri višji opremljenosti dela večje za- 
hteve po kadrih in da se dosegajo boljši rezultati. Ni pa nujno glede na seda- 
njo tehnologijo in glede na našo stvarnost. Raziskave od 1961. leta naprej nam- 
reč še vedno kažejo, da kdor dela z relativno višjo tehnično opremljenostjo dela, 
dosega relativno nižje rezultate gospodarjenja. To je tisto bistvo, iz katerega 
izhaja, da zaostajamo na področju upravljanja in organizacije. Ko bomo plani- 
rali celotni razvoj kadrov, se bomo morali bolj zavedati, kakšni so in kakšni 
bodo tehnološki procesi, predvsem v proizvodnji. To ne pomeni, da bomo opre- 
deljevali poklice, ampak da si bomo prizadevali, da bosta struktura in vsebina 
izobraževanja drugačni. To je treba upoštevati v vseh kadrovskih službah in 
v to usmeriti delavce. Sicer smo oddaljeni od aktualnih dogajanj, ki so pri nas 
drugačna kot drugod. Zato je natančna opredelitev razvojnih programov, to 
ponavljam, bistvena za premagovanje številnih problemov v kadrovski politiki, 
pa tudi za iskanje rešitev, ki jih ne bomo našli drugod. 

Zelo pomembna in primerna je razširitev oziroma določena preusmeritev 
dela Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije, ne le glede iskanja posameznih kandidatov za posamezne naloge v 
republiki in v federaciji, ampak tudi glede vsebinskega spremljanja in dajanja 
pobud v zvezi s kadrovsko politiko. 

Podpre ds e dni k Jože Božič: Prosim, besedo ima tovariš Jože Bogovič! 

Jože Bogovič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Imam občutek, da pri obravnavi vprašanja kadrov včasih le nekoliko 

preveč zaskrbljeno gledamo na trenutno stanje, predvsem pa na perspektivo. 
Vedno iščemo nove pristope, sprejemamo nove sklepe in resolucije, pozabljamo 
pa na vse tiste koristne napotke, ki smo jih že sprejeli v bližji preteklosti, pa 
smo jih premalo dosledno izvršili. 

Pri ugotovitvah, ki naj predvsem nakažejo nadaljnjo smer delovanja glede 
pridobivanja, usposabljanja in razporejanja kadrov, moramo kot resno in trdno 
izhodišče postaviti to, da je potrebno dosledno izvršiti vse tiste obveznosti, ki 
smo jih danes že nekajkrat omenjali. Mislim, da bi v takem primeru pri nadalj- 
nji obravnavi lahko imeli manj dela in seveda tudi boljše rezultate. 

Na kratko bi se dotaknil vprašanja, ki ga je že nakazal Odbor za družbe- 
nopolitični sistem in ki je bilo tudi omenjeno v ekspozeju tovariša podpredsed- 
nika Jožeta Božiča. Nanaša se na preobrazbo srednjega šolstva, višjih in visokih 
šol v sistemu usmerjenega izobraževanja. Dejansko bomo začeli z zelo pomemb- 
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no akcijo, ki gotovo ni izobraževalnega značaja, kot jo nekateri enostransko 
prikazujejo, ampak je izredno resnega gospodarskega značaja, od katere se že 
sedaj veliko pričakuje in ki jo tudi nekateri pretirano poenostavljajo. Treba je 
odločno poudariti in se povsod zavzemati, za to da ne gre za organizacijski 
model in za organizacijsko preoblikovanje, ampak da gre v bistvu za globoke 
vsebinske spremembe, vsebinsko preobrazbo, za modernizacijo in posodabljanje. 
Ko bomo v mesecih od februarja do aprila to javno obravnavali, bo izredno 
pomembno, kako bomo to opredelili, da to ne bo izpadlo le kot prenašanje že 
sprejetih rešitev, ampak predvsem kot spodbuda združenega dela in pa preosta- 
lih dejavnikov, da pridemo do novih spoznanj, ki bodo v družbi uresničena in 
ki bodo tudi učinkovita. 

Morali bi pri vsem tem prenesti težo na združeno delo, ki mora dajati 
usmeritev, tako v količinskem kot tudi v kakovostnem smislu glede zahtev po 
posameznih kadrih. Morali bi tudi dosledno upoštevati marksistično usmeritev 
in pa obveznosti, ki izhajajo' iz X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije, ki 
jih danes ne bom posebej navajal. Ce bomo prezrli nekatere rešitve, bomo tudi 
po postopni preobrazbi določenega sistema zopet ugotoviti vrsto pomanjkljivosti, 
ker se nedosledno lotevamo reševanja nekaterih vprašanj oziroma jih do konca 
ne rešimo. Morali bi uveljaviti zelo aktiven odnos do šol. Sol ne moremo pre- 
obraziti na ta način, da jih združimo v centre, ki bi bih nekakšni skupki zastare- 
lih odnosov, ampak moramo hkrati tudi preoblikovati ljudi, ki neposredno izo- 
bražujejo mladino. Tako nastaja nov sistem in tudi nov odnos do tistih kadrov, 
ki delujejo v neposrednem izobraževalnem procesu. 

Poleg tega sistema bomo morali vzporedno reševati nekatera vprašanja, ki 
se morda zdijo postranskega značaja, vendar pa so izredno pomembna za širšo 
kadrovsko politiko in večjo učinkovitost. Ze večkrat je bilo omenjeno' vprašanje 
ustanavljanja posebnih interesnih skupnosti, brez katerih si težko predstavljamo, 
da bomo lahko za posamezne veje gospodarstva dobili količinske in kakovostne 
zahteve po kadrih. Mislim, da bi morali v zvezi s tem storiti več. Odpravljene so 
bile že številne ovire, ki so morda na začetku zavirale razvoj. Pospeševati bo 
treba predvsem oblike izobraževanja ob delu, iz dela in za delo. Danes to 
omenjamo že kar na splošno, kot vsakodnevno frazo, ko pa hočemo ugotoviti, 
kako to že sedaj učinkuje v združenem delu, pa vidimo, da ni pravega posluha 
za tiste, ki se želijo izobraževati ob delu. Danes pomeni za mnoge perspektivne 
kadre izobraževanje ob delu resen napor, ki ga ne stimulirajo tisti, ki pričakuje- 
jo rezultate njihovega izobraževanja. Lahko rečem, da za to niso nagrajeni, 
ampak je v številnih primerih to zanje kazen, namesto da bi prek raznih oblik 
materialno stimulirali izobraževanje ob delu, kot to delajo številne razvite dr- 
žave. Gre zopet za zastarelo miselnost, ki jo je treba premagati, če hočemo to 
politiko, ki smo jo sprejeli, uveljaviti tudi v družbi. 

Menim, da je treba zaostriti kriterije za znanstveno ugotavljanje kadrovskih 
potreb. Še vedno je preveč raznih ocen, od katerih so nekatere popolnoma ne- 
resne. Od resnih institucij prejmemo včasih ocene, ki nas hočejo prepričati, da 
imamo že preveč kadrov, preveč kapacitet in podobno, kar seveda dokazuje, da 
smo še daleč od tega, da bi sprejeli tako metodologijo in da bi imeli tak znan- 
stveni pristop, ki bi vsaj približno zadel količino in kakovost kadrov, ki jih že- 
limo imeti. 

Strinjam se, da je to prav gotovo težka naloga in je ne smemo poenostav- 
ljati. Ce bomo še vrsto let govorili, kako je ta naloga težka, potem problema 
nikakor ne bomo rešili. Če bomo v tem letu sprejeli srednjeročni plan, si težko 
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predstavljam, da bo ta plan popoln, če ne bomo sprejeli tudi plana kadrovskih 
potreb. Ali bodo potem tisti v institucijah, ki se ukvarjajo z znanstveno-meto- 
dološkimi vprašanji, čez dve leti pripravljah instrumente za ugotavljanje teh 
potreb, ko se bo ta plan že uresničeval? Menim, da je treba vzporedno pripraviti 
in sprejeti sistematizacijo in analitično oceno delovnih mest in ugotoviti te po- 
trebe. V takšnem primeru bo tudi odpadla kritika, da krojimo kadrovsko politiko 
na osnovi obstoječih kadrovskih kapacitet in usmeritev. Žal pa v številnih pri- 
merih ne gre drugače, ker so to za enkrat še najbolj natančni viri, predvsem 
glede števila učencev, ki se vključujejo v posamezne dejavnosti. 

Opozoril bom še na določeno nedoslednost, ki se pa ne kaže le na področju 
srednjeročnega izobraževanja in izobraževanja ob delu: to je obremenjenost z 
začasnimi rešitvami. Do konca bi morah vztrajati pri tistih oblikah in dogovorih, 
ki jih sprejmemo. Nekatere odločitve sprejmemo z velikim pompom, potem 
jih pa že v relativno kratkem času enostavno pozabimo. Tako že danes nekateri 
sramežljivo govorijo o celodnevni šoli, kot da je to le vprašanje denarja, in če se 
vrednost denarja zmanjša za nekaj odstotkov, potem pa to znanje ni več aktual- 
no. Vemo pa, kje so izhodišča za uveljavitev te šole in pa kakšne so njene pred- 
nosti. Celo se dogaja, da nekatere institucije različno obravnavajo spremenjene 
programe. Na primer, v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju republike v 
1976. letu, smo poudarili pomen razvoja malih šol kot kakovostne pridobitve, ki 
jo bomo kasneje uresničili, v gradivu Republiške izobraževalne skupnosti pa 
lahko hkrati zasledimo stališča, da je treba opuščati modernizacijo in male šole. 

Menim, da se ob tako protislovnih stališčih neposredna praksa resnično težr- 
ko znajde. Nekatere kritike so zelo primerne. Ta protislovja je treba opraviti s 
tem, da se tudi pokličejo na odgovornost tisti, ki krojijo usodo posameznih 
dejavnosti. 

Podpredsednik Jože Božič: Ah še kdo želi besedo? Ker ne želi nihče 
več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme nasled- 
nji sklep: 

Zbor sprejema poročilo o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske 
politike v SR Sloveniji, ki ga je zboru predložila Komisija Skupščine SR Slove- 
nije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve poročilo o spremljanju 
izvajanja družbenega dogovora o nalogah pri oblikovanju in izvajanju kadrovske 
politike v SR Sloveniji, ki ga je pripravil Odbor za spremljanje izvajanja druž- 
benega dogovora o nalogah pri oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v 
SR Sloveniji, prav tako pa tudi ekspoze, ki je bil dan na zasedanju vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije, in predloge, izražene v razpravi na današnji seji zbora. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administraivne 
zadeve naj na tej osnovi spremlja nadaljnje uresničevanje resolucije in po 
preteku enega leta predloži Skupščini SR Slovenije poročilo. 

Ah kdo žeh kaj pripomniti k temu sklepu? Kdor je za ta sklep, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Odrejam odmor do 12.30. 

(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.40.) 



23. seja 447 

Podpredsednik Jože Božič: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 3. točko 
dnevnega reda, to je na obravnavo o ustavni preobrazbi pravosodnega 
sistema v SR Sloveniji. 

K obravnavi te točke dnevnega reda so bili povabljeni tudi predsedniki 
izvršnih odborov Zdravstvene skupnosti SR Slovenije, Invalidsko-pokoj ninske 
skupnosti SR Slovenije, Zveze stanovanjskih skupnosti SR Slovenije in Skupno- 
sti socialnega varstva, predstavniki Vrhovnega sodišča SR Slovenije, Sodišča 
združenega dela SR Slovenije, Javnega tožilstva SR Slovenije, Javnega pravo- 
branilstva SR Slovenije, družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slove- 
nije, Odvetniške zbornice SR Slovenije, člana Odbora za pravosodje Zveznega 
zbora Ivica Kavčič in Milan Pugelj, član Zveznega izvršnega sveta in Zvezni 
sekretar za pravosodje in organizacijo zvezne uprave Ivan Franko ter predstav- 
nik Gospodarske zbornice Slovenije. 

Gradivo je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje. 
Gradivo je obravnaval Odbor za družbenopolitični sistem. Poročilo Odbora 

ste prejeli. Prejeli ste tudi poročilo Komisije Skupščine SR Slovenije za pravo- 
sodje in stališča te komisije k idejnopoltičnim izhodiščem in tezam za ustavno 
preobrazbo pravosodnega sistema v SR Sloveniji. 

Uvodno obrazložitev bo podal tovariš Vladimir Gošnik, predsednik Komisije 
Skupščine SR Slovenije za pravosodje. Prosim! 

Vladimir Gošnik: Tovarišice in tovariši! 1. Namen obravnave gradi- 
va »Idejnopolitična izhodišča za ustavno preobrazbo« in »Teze za opredelitev pra- 
vosodnega sistema v Socialistični republiki Sloveniji« na današnji seji našega zbo- 
ra je predvsem v tem, da se zbor po dosedanjih spoznanjih in obravnavah aktiv- 
no vključi v krog ustvarjalcev idejnih in tudi prvih praktičnih zamisli o bodoči 
vlogi, mestu in organiziranosti pravosodja v naši družbi, v konkretnem času in 
prostoru, v skladu z doseženo stopnjo temeljnih družbenoekonomskih odnosov, 
družbenopolitičnih odnosov in razmer. Stališča, ki naj bi jih zbor na osnovi te- 
meljnih gradiv, mnenj Odbora za družbenopolitični sistem, predloga stališč Ko- 
misije za pravosodje, današnje razprave in tega uvoda sprejel, naj bi služila 
tako Izvršnemu svetu in pristojnemu republiškemu sekretariatu kot tudi pravo- 
sodju v celoti kot pomoč in opora za iskanje najustreznejših rešitev v zakonih, 
ki bodo urejali področje pravosodja, Gradiva in stališča zbora naj bi uporabljala 
pri svojem delu tudi Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije, 
ko bosta obravnavala predloge za izdajo ustreznih zakonov o pravosodju. Menim, 
da bi tako gradivo kot stališča zbora poslali delegatom obeh zborov, da bi skupaj 
s svojimi delegacijami, v skupinah delegatov, marsikje pa tudi s skupščinami 
občin obravnavali novo vsebino in organiziranost pravosodja kot dela družbe- 
nopolitične ureditve in pomembnega dejavnika zaščite ustavnosti in zakonitosti 
ter varovanja svoboščin, pravic in dolžnosti človeka in občana. Z obravnavo te- 
me in s sprejemom stališč bi naš zbor tudi pomagal preseči časovno stisko, saj je 
s tem pobudnik obravnave gradiva skoraj 2 meseca pred planirano obravnavo 
ustreznih poročil in analiz ter predlogov za izdajo sistemskih pravosodnih zako- 
nov o samoupravnih sodiščih, o rednih sodiščih, o javnem tožilstvu in o javnem 
pravobranilstvu v naši skupščini. 

Naša skupna spoznanja o realni potrebi in objektivni ter nujni smeri ustav- 
ne preosnove pravosodja v republiki služijo tudi za osnovna merila, s katerimi 
bomo morali biti opremljeni, ko bomo presojali ustreznost ponuđenih zakonskih 
rešitev s celovito gledane ureditve sodstva, javnega tožilstva in javnega pravo- 
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branilstva. Osnova za predhodno obravnavo te teme je dana z osnovno vlogo 
našega zbora pri graditvi in razvijanju družbenopolitičnega sistema kot tudi v 
69., 70. in 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije, v katerih se področje 
pravosodja ter varstva ustavnosti in zakonitosti ter svoboščin, pravic in dolž- 
nosti človeka in občana šteje za skupno nalogo vseh zborov in tudi za poseb- 
no zadolžitev Družbenopolitičnega zbora naše skupščine. 

2. Razvojni vidik procesa preosnove pravosodja. Ob graditvi novih 
ustavnih rešitev za področje pravosodja v zvezni in republiški ustavi leta 
1974 je bila med izhodiščnimi ugotovitvami ta, da je bilo sodstvo in njegovo 
ustreznejše urejanje v zamudi že ob ustavi leta 1963 in ob ustavnih dopolnitvah 
leta 1971. Osnovno zamujanje se je ocenjevalo v tem smislu, da se funkcije sod- 
stva za področja, ki so prehajala iz države v samoupravno sfero urejanja, niso 
vzporedno selile. Sodstvo je kljub spremembam vedno večjega dela nekdaj dr- 
žavno reguliranih odnosov obdržalo v celoti svojo sicer globalno le spremenjeno 
in ažurirano vlogo, ki je ustrezala načelom družbenopolitične ureditve, njegov 
razredni značaj in vloga instrumenta sedaj potekajoče etape revolucije pa se 
nista razvijala ustrezno in skladno z razvojem drugih družbenih odnosov. 

Očitno je namreč, da del razmerij, ki jih delavci prevzemajo v samouprav- 
no urejanje, ne more biti ustrezno varovan in sankcioniran zgolj s sodiščem, s 
klasično državno zaščitno vlogo, zlasti ne, ker je varovanje neposredno urejanih 
odnosov med delavci najprej lahko zagotovljeno od njih samih z avtentičnostjo 
njihovega interesa. Zamujanje procesa ustavne preobrazbe pravosodja je torej 
vidno in ima svoje dialektično povezavo v skladnosti in istočasni protislovnosti 
procesa odmiranja države. Država objektivno ne more več posegati v razmerja, 
zlasti ne v posamična, ki se razvijajo po svobodni volji in v okviru globalnih 
norm svobodno združenega dela delavcev s sredstvi v družbeni lastnini. Proces 
odmiranja države je doslej posegel sicer različno, a le že skoraj na vsa področja 
družbenega življenja, prav nazadnje tudi na področje pravosodja. 

V tej ugotovitvi je morda iskati tudi delno nerazumevanje objektivne po- 
trebe po ustavni in za njo tudi zakonski preosnovi dosedanjega urejanja tega 
področja, ki je objektivna družbena potreba in ne morda zamisel kakšnega refor- 
miranja zaradi reforme same. Evolucija tovrstnih spoznanj se nazorno zrcali tudi 
v delu ustavnih komisij. Pri prebiranju zapiskov o njihovem delu v letih 1972— 
1973 se vidi, da je šel razvoj od prvih omemb »socialnega sodišča« do- današnjih 
pojmovanj samoupravnega sodstva, ki dobiva vse bolj jasno tudi svojo pravo 
pojmovno vrednost. Ta postaja tudi bolj enotna in uporabljiva. 

Za ilustracijo teh trditev nekaj tez in izhodiščnih sklepov iz tega obdobja, 
torej iz obdobja ustavne razprave. Navajam teze: Sodstvo je treba prilagajati 
stopnji samoupravnih odnosov. Samoupravno arbitriranje je del samoupravnih 
odnosov. Faze v razvoju sodstva: od buržoaznega v družbeno-etatistični sistem 
je korak storjen, naslednja faza je vnašati elemente samoupravnosti v pravo- 
sodje. Novo sodstvo ne bo le instrument oblasti in sile, vedno bolj bo gojilo nov 
kodeks obnašanja. Smer razvoja sodstva: deetatizacija, deformalizacija, depasi- 
vizacija. Preosnova ne sme biti formalno' organizacijsko vprašanje, temveč vse- 
binsko, tudi skozi metode dela, mentalitetne in proceduralne spremembe in tako 
dalje. 

Teh nekaj opozoril nas vrača na izhodiščno trditev, da je ustavna preosnova 
sodstva objektivna družbena potreba. Preosnova sodstva ga mora locirati v nje- 
govo polno funkcijo, s katero bo del humane, kultivirane in demokratične samo- 
upravne družbe in ne nekaj izven nje. Kot tako bo tudi najbolj ustrezalo svoji 
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teoretični in ustavni definiciji, po kateri »sodišča izvršujejo sodno funkcijo kot 
samostojni organi oblasti in samoupravljanja delavskega razreda in vseh de- 
lovnih ljudi in so kot taka resnični razredni instrument revolucije, ki ne ponuja 
socialnega pomirjanja, ampak varuje poleg klasično državno varovanih odnosov 
posebej v naših pogojih nastale nove temeljne dobrine, družbeno lastnino in 
samoupravljanje kot temeljni prvini družbenoekonomskega položaja delovnega 
človeka.« 

3. Enotnost sodstva. Šesto poglavje ustave Socialistične republike 
Slovenije, zlasti pa uvodni členi, podajajo celovitost sodstva in določajo te- 
meljna načela za delo tako rednih kot samoupravnih sodišč ter drugih v pravo- 
sodje spadajočih družbenih institucij. Iz poglavja v celoi in iz posameznih členov 
je moč povzeti mnogotere opredelitve in usmeritve za ustavno začrtano smer 
preosnove pravosodja. Osnova vendarle je, da sodno funkcijo v enotnem sistemu 
oblasti in samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi opravljajo 
redna sodišča kot organi državne oblasti in samoupravna sodišča. 

Med redna sodišča štejejo sodišča splošne pristojnosti in specializirana redna 
sodišča; doslej so bila to vojaška in gospodarska. Kot samoupravna sodišča so 
v ustavi našteta sodišča združenega dela, arbitraže, razsodišča, poravnalni sveti 
in druga samoupravna sodišča. Vsa našteta štejemo kot sodišča, opredeljena s 
temeljno definicijo o opravljanju sodne funkcije v družbi, pri čemer velja opo- 
zoriti na notranjo enotnost celotnega resor j a in enako vrednost vsake od sodnih 
institucij. 

Med njimi, zlasti pa med obema globalnima vrstama sodišč, je postavljena 
temeljna črta ločnica, ki je v duhu ustavnih rešitev v celoti postavljena z raz- 
mejitvijo na zadeve, ki jih ureja država, in na zadeve, ki jih urejajo delavci 
in delovni ljudje na samoupravnih temeljih s sporazumi in dogovori. Taka 
ločnica je nujno seveda zgolj okvirna in politično-sociološka in verjetno lahko 
pušča nekaj mejnih ah stičnih točk med obema odnosoma odprtih. Sledi le osnov- 
ni ustavni intenciji in smeri razvoja samoupravljanja kot temeljnemu družbeno- 
ekonomskemu odnosu. 

Zlasti v prehodnem obdobju in ob upoštevanju dejanskega stanja v razvoju 
in uveljavljanju samoupravljanja je kot idejna in tudi delovna razmejitev in 
usmeritev za iskanje kar najustreznejših rešitev sprejemljiva, saj globalno po- 
maga razumeti in iskati rešitev za preosnovo sistema, ki naj bo kar najbolj 
usklađen z ustavnimi intencijami, realen in učinkovit. To pa ne pomeni, da mora 
biti tudi kompromisen v temeljni usmeritvi. V začetku so se namreč pojavljale 
teze o delni ali globalni preosnovi, o milejši ah radikalnejši varianti in po- 
dobno. Ta dilema seveda ne obstaja v tej obliki. Drugo vprašanje je, kako naj 
usmerimo koncept in v koliki meri bomo sposobni kar najbolj realno oceniti 
dejanske možnosti in pogoje za pstopen prehod nanj v časovnem smislu. Faznost 
v časovnem smislu je verjetno nujna, faznost, v usmeritvi pa prav gotovo ne. 

4. Nekatera spoznanja in ugotovitve iz dosedanje razprave. Do 
izdelave idejno poli tičmh izhodišč in tez za opredelitev pravosodnega sistema 
je prišlo na osnovi skupne ugotovitve, da lani spomladi predložene zamisli za 
zakonsko ureditev pravosodja v republiki niso v celoti ustrezale ustavnim inten- 
cijam. Delovna skupina v okviru Komisije za politični in skupščinski sistem pri 
Predsedstvu CKZKS je izdelala idejnopolitična izhodišča in teze, ki jih je naj- 
prej vzela v pretres Koordinacijska komisija za uresničevanje ustave pri Repu- 
bliški konferenci Socialistične zveze Slovenije julija 1975. Drugo obravnavo sta 
korigirani gradivi doživeli v okviru Republiškega sveta za vprašanja družbene 
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ureditve oktobra 1975. Popravki in dopolnila po tej seji so vneseni v sedanje 
gradivo, ki je doživelo še tretjo verifikacijo na osmih regijskih posvetih druž- 
benopolitičnih aktivov predsednikov vseh sodišč, sekretarjev osnovnih organiza- 
cij Zveze komunistov sodnih kolektivov, predsednikov skupščin občin in njiho- 
vih izvršnih svetov, javnih tožilcev, javnih pravobranilcev, družbenih pravobra- 
nilcev samoupravljanja ter predsednikov občinskih društev pravnikov in odvet- 
niških zborov. Te posvete so organizirali medobčinski sveti Socialistične zveze 
med 15. in 18. decembrom lani, na vseh pa so bih prisotni tudi sodelavci delovne 
skupine in predstavniki Republiškega sekretariata za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun. 

Sumarična ugotovitev z vseh dosedanjih razprav je podpora predlagani ure- 
ditvi. Vrsta vprašanj, potreba po dodatnih pojasnjevanjih kot tudi vrsta kon- 
struktivnih predlogov in kritičnih opozoril na današnje razmere se lahko v pre- 
težni meri obravnavajo kot prispevek k razčiščevanju odprtih, premalo pojasnje- 
nih tez rešitev ah zamisli in podobno. Razumljivo pa je, da bo v končni fazi in v 
variantnih rešitvah v zakonih mogoče uporabiti konstruktivno vsebino teh pri- 
pomb. Med učinke regionalnih posvetov lahko posebej štejemo, da je širok 
krog strokovnih, samoupravnih, družbenopolitičnih in izvršilno-upravnih de- 
lavcev spoznan z zamislimi, jih v bistvu sprejema in jih bo v fazah normativne 
priprave sprejema in tudi izvajanja lahko učinkovito preverjal, gradil in tudi 
izvajal. S tem pa se je krog porabnikov za ustavno preobrazbo pravosodja bist- 
veno razširili. Naj opomnim, da ste delegati Družbenopohtičnega zbora infor- 
macije z regionalnih posvetov prejeli v gradivu. 

5. Nekatere osnovne značilnosti izhodišč in tez. Čeprav ni potrebe, 
da bi reproduciral vsebino idejnopolitičnih izhodišč in tez, bi za usme- 
ritev razprave na nekatera osrednja vprašanja vendarle na kratko opozoril na 
bistvena vprašanja. 

Pri idejnopolitičnih izhodiščih podajam zgolj povzetek vsebine idejnopoli- 
tičnih izhodišč, ki je naslednji: Skladnost družbenoekonomskega položaja de- 
lavca v njegovem temeljnem, to je samoupravnem družbenem odnosu z vsemi 
družbenimi odnosi, je potrebna. V ospredju so temeljne, na nek način klasične 
vrednote, in nove, ki jih prinaša naš razvoj. Tudi varstvo teh je potrebno ustrez- 
no urediti. Samoupravno sodstvo je novost, samoupravno obvladovanje je nujno 
in sestavni del samoupravnega odnosa. Zaradi obvladovanja samoupravnega 
sojenja, razsojanja, arbitriranja, poravnavanja in urejanja sporov je nujen 
prevladujoč vpliv delavskega razreda na sestav, pristojnosti, delo in nadzor nad 
novimi samoupravnimi sodišči. Neodvisnost sodišč je povezana z odgovornostjo. 
Poudarjena je razredna odgovornost izvajalcev sodne funkcije. Delovni ljudje 
in občani kot nosilci celote pravic in dolžnosti so to tudi v sferi ustavnosti in za- 
konitosti. Osnovna sodiča morajo biti človeku čim bližja, da bi mu zagotavljala 
učinkovito izvajanje njegovega dela pri opravljanju te sodne funkcije. Družbe- 
nopolitične organizacije, v katerih se združujejo delovni ljudje za uresničevanje 
politične oblasti, so pomemben dejavnik tudi pri preosnovi pravosodja. 

Kadri v sodstvu: Potrebna je permanentna skrb družbe v vseh fazah kadro- 
vanja, usmerjanja, šolanja in izobraževanja, družbenopolitična aktivnost, kandi- 
diranje, izvolitev, reelekcija, ocena uspešnosti, odgovornost. Odprta vzporedna 
vprašanja je potrebno odločneje razreševati. Razpravo o preobrazbi pravosodja 
je potrebno voditi široko, kvalitetno in kvalificirano. Afirmirati je treba pravo- 
sodje v njegovi pravi družbeni vlogi, odpravljati ovire, ki kot preživele izhajajo 
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iz tradicionalizma, modernizirati postopke, delo in poslovanje sodišč, posodobiti 
pisanje o sodstvu, storilcih kaznivih in družbi škodljivih dejanj in tako dalje. 

Iz tez za opredelitev pravosodnega sistema poudarjam nekatera vprašanja, 
ki so se v dosedanjih razpravah največkrat ah pa polemično pojavljala. So se- 
veda poljubno povzeta in tu in tam usmerjena v končno idejnopolitično ter z 
ustavo skladno zaokroženo obliko z namenom, da se opredelimo za smer, ki naj 
bi jo novi zakon v variantah z argumentacijo in dokazi ter opozorili na posle- 
dice glede na posamezne predlagane variante, razgrnili. 

Samoupravna sodišča: Med ta spadajo že ustanovljena sodišča združenega 
dela, 10 regionalnih in Sodišče združenega dela SRS, splošna sodišča združenega 
dela in še ne ustanovljena posebna sodišča združenega dela. Ta lahko že po se- 
danjem zakonu o sodiščih združenega dela ustanavljajo samoupravne interesne 
skupnosti družbenih dejavnosti, lahko vsaka zase ah več skupaj, in tudi samo- 
upravne interesne skupnosti na po<dročju materialne proizvodnje posebnega 
družbenega pomena. Slednje v skladu s posebnim zakonom. 

Anahza pogojev za formiranje posebnih sodišč združenega dela naj razgrne 
optimalnost ustavno odprtih možnosti. Ze pa še ponujajo zamish o nujnosti usta- 
novitve posebnih sodišč združenega dela, na primer za področje invalidsko-po- 
kojninskega zavarovanja, zdravstvenega varstva in zavarovanja stanovanjskih 
razmerij, socialnega skrbstva. Kaj za ustanovitev, delovanje in za nujno mini- 
malno enotnost in zakonitost postopkov ter za druga nujno enotna načela za 
delovanje teh in podobnih posebnih samoupravnih sodišč še manjka, bi veljalo 
posebej ugotoviti in odstraniti poleg pomislekov in nejasnosti tudi druge formal- 
ne ovire za samoupravno konstituiranje in delo teh sodišč. 

Posebna sodišča združenega dela na področju materialne proizvodnje poseb- 
nega družbenega pomena bodo verjetno poleg teh morala dobiti še nekatere 
druge osnove za konstituiranje in delo. Posebnosti teh izvirajo prav gotovo iz 
tržno-blagovnih odnosov, ki jih te dejavnosti lahko uresničujejo, ki pa so 
povezani tudi s širšim družbenim interesom ah pa tega z enostranskim ureja- 
njem lahko bistveno prizadenejo. Vsekakor velja ta vprašanja podrobno proučiti 
v povezavi z zakoni o združenem delu, o družbenem načrtovanju in podobnim. 

Poravnalni sveti kot človeku najbližji in neposredno dostopni samoupravni 
sodni organi so družbenopolitično pravzaprav velika možnost za urejanje vseh 
dnevnih, na videz včasih tudi majhnih spornih vprašanj med ljudmi v soseski, 
vasi, naselju, krajevni skupnosti. Slišati pa je bilo tudi pobude za poravnalni 
svet v delovni skupnosti temeljne organizacije združenega dela. Za novo, to je 
samoupravno poglobljeno vlogo poravnalnih svetov bi veljalo pogledati pri So^ 
cialistični zvezi pred leti narejene analize o njihovem delu in poiskati temeljne 
vzroke, zaradi katerih so poravnalni sveti v zadnjem času ugasnili. Strokovno- 
pravna vprašanja so seveda enako pomembna kot odstranjevanje ovir, ki smo 
jih v preteklosti že spoznali. Verjetno bo kadrovsko vprašanje pri poravnalnih 
svetih ponovno v ospredju. Med cilji, ki bodo opravičevali znatne družbene 
napore za reafirmacijo in novo oživitev poravnalnih svetov, so vsekakor tudi 
cilji, ki jih ustavna koncepcija o krajevni skupnosti prinaša za samoupravno 
urejanje odnosov delovnih ljudi in občanov v kraju bivanja. Pristna človečnost, 
ažurnost, racionalnost in neposredna pravičnost v urejanju vrste odnosov ah 
sporov med sosedi so prav gotovo vrline, ki jih velja gojiti in razvijati tudi kot 
del splošne kulture, posebej še z vidika zavesti o enakosti pravic in svoboščin 
v urejanju odnosov samoupravljalcev med seboj. 

29* 
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Arbitraže in razsodišča: Problem poskusa razlikovanja za sinonimna izra- 
za teze opredeljujejo kot posrečen in uporaben kljub teoretičnim pomislekom. 
Praksa bo verjetno hitro sprejela dosledno uporabo, razlikujoč zlasti uspešno 
delovanje ene in druge vrste razsojanja, med družbenimi subjekti v njihovih 
samoupravno sklenjenih odnosih z arbitražami in med organi in delovnimi 
ljudmi v sferi njihovega političnega, družbenega in društvenega organiziranja 
z razsodišči. Pri ustanovitvi, delu in zakonski opredelitvi arbitraž, tako stalnih 
kot vsakršnih drugih, sklenjenih za posamični primer ali podobno, seveda ne 
bo šlo brez utrjevanja zavesti, da se arbitriranje lahko opravi ob pogojih, ki ga 
naredijo uspešnejšega in hitrejšega, zlasti od sedanjega sodnega postopka raz- 
reševanja sporov iz samoupravnega razmerja. Kultura odgovornosti do samo- 
upravno prevzetih obveznosti je v razvoju. Neposredno soočenje oškodovanega 
in povzročitelja na istorodni ekonomski bazi, to je na družbeni lastnini in med 
delavci samoupravljalci, je prav gotovo kvalitativna novost pri njenem razvi- 
janju. Subjektivne sile bodo morale zavest o tem podpirati in usmerjati v stal- 
nem procesu. Potrebno pa bo, da arbitraže in razsodišča najprej najdejo svoje 
pravo mesto v samoupravnih aktih in statutih in da postanejo v praksi pre- 
vladujoč način urejanja sporov iz samoupravnih odnosov. Pri tem so temeljni, 
minimalni, strokovni pravni, procesni in zaščitni ukrepi za arbitraže in raz- 
sodišča najbrž tudi predmet zakonske materije. 

Redna sodišča: Ustavna družbena in strokovna argumentacija je v tezah 
za zgradbo rednega sodstva kot izhodišče verjetno dovolj jasna. Vrsto posa- 
meznosti bo seveda potrebno predložiti v konkretni obliki z dokumentacijo in 
zlasti v povezavi z zasnovano funkcijo, pristojnostmi in tudi dinamiko nasta- 
janja samoupravnega sodstva. Povezanost preosnove rednega z razvojem samo- 
upravnega sodstva je očitna, zlasti iz tedanjih opozoril, pa tudi iz izkušnje s so- 
dišči združenega dela, ki nas je lahko marsičesa naučila. Pri kvantifikaciji pri- 
pomb in opozoril v razpravah o gradivih se dobi vtis o pretežnosti pripomb za 
redno sodstvo. To ima poleg drugih okolnosti tudi najbolj organizirane in ure- 
jene podatke za zagovor svojega današnjega položaja, iz katerega končno vsi 
izhajamo. Povedano v prispodobi pa samoupravno sodstvo še nima svojega za- 
govornika, kot bi se pravniško reklo, še ni opravilno usposobljeno. Ne morem 
pa mimo dejstva, da se bosta obe enakovredni skupini v sodstvu ob družbeno 
dani objektivnosti lahko razvijali le skladno in istočasno, kot celota. 

V tezah postavljene razmejitve glede državnosti rednega sodstva, dvoin- 
stančnosti, pravnih posebnosti, povezanosti z zvezno, zlasti procesno zakonodajo, 
vlogo in pristojnostjo osnovnih ah temeljnih sodišč, višjih in vrhovnega sodišča 
so verjetno dovolj jasne. Več odprtih vprašanj se nakazuje v izvedbi načel, zla- 
sti glede mreže rednih sodišč', tako osnovnih ali temeljnih kot višjih, zlasti pa 
izpostav ali oddelkov. Povezava med velikostjo sodišča in na to vezane speciali- 
zacije, ki naj bi bila kar najustreznejša, ter mrežo rednih sodišč terja ustrezno 
analitično argumentacijo. Menim, da bo argumentacija in postavitev optimalne 
mreže in končno soglasje o njej terjalo precej naporov, vseh, že večkrat ome- 
njenih družbenih dejavnikov ob uporabi vseh meril, ki jih bo možno odkriti in 
sporazumno določiti. Pri tem bo nujno tvorno sodelovanje tako sodstva kot 
organov v občinah, regijah in v republiki. 

V splet državno organiziranega varstva pravic in obveznosti spadajo tudi 
sedanja okrožna gospodarska sodišča, ki jih teze obravnavajo variantno kot del 
prvostopenjskega rednega sodstva ah še naprej kot specializirana sodišča z 
instanco v republiki. Obrazložitev obeh variant je podana, obe varianti imata 
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svojo veljavo. Morda pa je v naši miselnosti le premalo zasidrana zavest in mor- 
da tudi premalo argumentov je še zanjo, da se prav posebej v gospodarstvu za- 
čenjajo novi procesi na osnovi ustave, na primer poslovne skupnosti, novi na- 
čini urejanja upniško-dolžniških odosov za uporabnike družbenih sredstev, po- 
vezovanje in integriranje temeljnih organizacij in drugo, kar vse skupaj bo 
morda bolj, kot si mislimo, spremenilo današnje stanje v sferi združenega druž- 
benega dela. 

Ali ne bi zato kazalo procesa, ki je že začet, bolj upoštevati v tem in tudi 
drugih vprašanjih? Konsistentno bi bilo, če bi bilo vse državno regulirano varst- 
vo enotno organizirano, pri čemer je racionalizacijski vidik prav gotovo pomem- 
ben. Verjetno tudi pri Vrhovnem sodišču ne bi kazalo spremeniti nedavno uza- 
konjene instance za gospodarsko sodstvo v republiki. Zelo realno pa bi bilo 
predvidevati nadaljnji razvoj samoupravnega sodstva in njegovo tesno povezavo 
z gospodarskim sodstvom, ki bo morda terjalo nekoliko daljšo dobo prehoda v 
samoupravno sfero, v skladu z zorenjem prakse. 

Nedorečeno ostaja še naprej vprašanje iz 284. člena ustave o poroti. Menim, 
da bi veljalo začeti to vprašanje podrobneje proučevati, za kar je bil dogovor 
nakazan že pri delu ustavnih komisij. Do globljega analiziranja pogojev in vloge, 
razen kritike znanih modelov porote, take oblike podružbljanja sodne funkcije 
in širjenja kroga sodelujočih ter odgovornih pri presojanju določenih kaznivih 
dejanj v naših posebnih pogojih pa še ni prišlo>. 

Javno tožilstvo, javno pravobranilstvo in pravna pomoč oziroma odvetništvo 
so postavljeni v tezah nepolemično, pa tudi dosedanja razprava ni prinesla po- 
sebnih dilem. Menim, da je organska zveza med temi in drugimi obravnavanimi 
problemi pristna in tesna, predlagana ureditev pa jasna in logična. 

V tezah so navedena opozorila glede povezanosti predlaganih rešitev z 
zvezno zakonodajo, zlasti z zveznimi zakoni o postopkih in nekaterimi drugimi. 
Dilema o zaključenosti sodne funkcije v republiki se odpira zlasti ob tej zvezni 
pristojnosti, ki kasni in ki zna biti po nekaterih opozorilih tudi delna ovira za 
nekatere od predlaganih rešitev, če se seveda ne bodo postavili procesni in drugi 
zakoni dovolj široko, da bi zajemali vso pestrost ureditev v posameznih repu- 
blikah in pokrajinah. Do pestrosti pa bo nujno prihajalo, saj vsaka republika 
in pokrajina ureja svojo organizacijo pravosodja tudi v skladu z zgodovinskim 
in družbenoekonomskim stanjem. Napori za ažurno in dovolj odprto zvezno za- 
konodajo s strani naših delegatov v Skupščini SFR Jugoslavije bodo- morali 
biti zato dokumentirani in pravočasni. 

6. Opozorila na del objektivnih pogojev za uresničitev vsebinske 
in organizacijske preosnove pravosodja. V vseh dosedanjih fazah priprave 
gradiv, tudi v vseh obravnavah, ki so bile doslej, je bilo slišati vrsto realističnih 
in največkrat utemeljenih opozoril o objektivnih možnostih in pogojih, s kate- 
rimi smo že ali še bomo soočeni pri projektiranju in izvajanju procesa preosnove 
pravosodja. Se več, v obravnavi periodičnih ah posebnih poročil, analiz in pri- 
kazov stanja v pravosodju v delovnih telesih ali zborih Skupščine se ponavljajo 
praviloma iste ovire in okoliščine, ki vse skupaj že mečejo senco na pravosodje 
kot celoto. Pretežno je govora o kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih 
ovirah, pri velikih zaostankih v nerešenih zadevah, neuresničenih sodnih odloč- 
bah, neurejeni dostavi pošte, neznanih bivališčih strank, nedosegljivosti pri- 
zadetih izvedencev, neustrezni odvetniški službi, neizkušenosti mladih sodnikov, 
fluktuaciji sodnikov, neurejenem nagrajevanju, zasilnih prostorskih rešitvah, 
neusklađenem kadrovanju, pomanjkanju administrativnih delavcev, prešibkih 



454 Družbenopolitični zbor 

raziskovalnih centrih itd. Menim, da seveda ne kaže mižati pred resnico, ki jo 
vsaka od teh ovir prav gotovo vsebuje. Hkrati pa menim, da bomo vsi, ki bomo 
z ustvarjanjem in razširjanjem konstruktivne družbene klime ob ustavni 
preosnovi pravosodja sposobni presoditi objektivni delež vsakega od zaviralnih 
dejavnikov, z združenimi močmi in na način, ki nam je na voljo, in v skladu 
z razpoložljivimi sredstvi predlagali tudi takojšnje ali za srednje in tudi za 
dolgoročnejše obdobje veljavne rešitve, poti in nosilce nalog, da bi eleminirali 
ovire, eno za drugo, v skladu s prioriteto in z družbenimi možnostmi. 

Eno od doslej sicer sramežljivo omenjenih vprašanj je, koliko bo družbo 
veljala ta reforma, ali ne bo vse skupaj veliko dražje. Razglabljanje o takih 
razmišljanjih privede do misli, da smo glede racionalnosti in oportunosti stro- 
škov pri dosedanjih reorganizacijah največkrat in marsikje res ostali na pol 
poti, na primer splošna kritika dvojnosti strokovnih služb v upravnih organih 
in pri na novo ustanovljenih samoupravnih interesnih skupnostih in podobno. 

Drugi del misli ob tem vprašanju pa zaide v možno predpostavko, da bo 
samoupravno sodstvo na novo organizirano, verjetno pa se kaj bistvenega ne 
bo spremenilo. Utemeljitev te smeri razmišljanja sloni tudi na precejšnjem 
številu vprašanj o bodoči mreži rednih sodišč, zlasti osnovnih, temeljnih sodišč 
in oddelkov oziroma izpostav ter višjih sodišč. Ta mreža se v tem hipu lahko 
postavi res zgolj na pamet in shematično in torej nujno sporno. Optimalno 
možna bo mreža rednih sodišč verjetno šele po podrobni analizi premikov v pri- 
padu in pristojnosti z rednih na vsa samoupravna sodišča, z upoštevanjem vseh 
drugih pogojev, statistično in analitično podprtih. Morda bodo v začetku za 
nekatera mejna ali stična vprašanja posameznosti še nerazčiščene. Predvide- 
vamo pa lahko, da bo takšnih mejnih vprašanj vse manj, kolikor bolj bodo 
obdelana vprašanja celotnega samoupravnega sodstva. Zato spada verjetno to 
stroškovno vprašanje v skupino tistih, ki bodo morala biti in bodo tudi lahko 
rešena takoj ob startu v preosnovo, razumljivo, pogojeno z notranjo dinamiko. 

Naj povzamem to poglavje: Skupno z zasnovami zakonskih ureditev bi bilo 
nujno in koristno obravnavati tudi spremljajoče analize, ocene in načrte za 
ureditev ter sanacijo posameznih zaviralnih dejavnikov, da bi se njihov vpliv 
sistematično in trajno zmanjševal in končno odpravil. Pri tem bodo družbena 
klima, novosti v družbenem in samoupravnem planiranju, realno spoznane 
potrebe, splošen postopek, porast zakonitosti in družbene discipline kot tudi 
vse bogatejša družba elementi, ki naredijo vizijo jutrišnjega urejenega samo- 
upravnega in rednega sodstva realnejšo in praktično dosegljivo. Elementov 
racionalne ureditve vseh temeljnih in spremljajočih pogojev za učinkovito in 
ažurno delo sodišč seveda ne kaže niti za hip zanemarjati, saj je tudi od tega 
odvisen družbeni položaj in ugled sodstva v celoti in tudi vseh delavcev v njem. 

Ob ustavni preobrazbi pravosodja zasluži verjetno primerno pozornost tudi 
ocena notranjih razmer v sodstvu, iz katerih pravzaprav izhajam. Občasne 
obravnave problemov s primerno konstruktivno kritičnostjo so del uresniče- 
vanja odgovornosti sodišč delegatskim skupščinam in prek njih delovnim lju- 
dem in občanom. Vsako drugačno pristopanje, pavšalno kritiziranje ali celo eti- 
ketiranje lahko le škoduje. Delo sodišč od ustanovitve prvih sodišč v NOB in 
v vseh nadaljnjih fazah našega razvoja vse do danes je ogromno. Globalne pozi- 
tivne ocene o našem sodstvu, sodnikih ter varovanju ustavnosti in zakonitosti ter 
zaščiti svoboščin, pravic in dolžnosti človeka in občana velikokrat motijo neka- 
teri zunanji dejavniki. 
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Tako na primer neorganizirano javno mnenje zapade ekstremnim ocenam 
o ostrini ali milini izrečenih posameznih kazni, ki so mnogokrat obarvane zgolj 
s čustvenimi opredelitvami okolja, kjer pride do posameznega delikta. Čas od 
storitve dejanja do pravnomočnosti ukrepa sodišča velikokrat zabriše ali spre- 
meni vtis o družbeni nevarnosti dejanja ali storilca. Dinamičen in hiter razvoj 
se odraža v intenzivni zakonodajni dejavnosti, kar otežuje kodifikacijo nekate- 
rih področij, ki so za delo sodišč pomembna. Res pa je tudi, da želja po umir- 
jenem delu v revolucionarnem času žal ni realna. 

Ce se na zunanje dejavnike praviloma lahko vpliva in reagira le dolgoročno 
in postopoma, pa je več rezerv skritih v notranjih silah in moči delavcev v pra- 
vosodju. Več notranje samouprave bi hitreje odpravljalo še prisotno hierarhijo 
ne le med institucijami, ki je del objektivno pogojene delitve dela med njimi, 
temveč tudi med ljudmi. Opravljeno delo in vrednotenje tega dela po obsegu, 
zahtevnosti in kvaliteti bi moralo najti več veljave, kot na primer položaj 
sodišča glede osebnih dohodkov, ki jih'urejaj o družbeni dogovor in samoupravni 
sporazumi. 

Večja aktivnost družbenopolitičnih in strokovnih organizacij v kolektivih 
se lahko takoj prične z uresničevanjem teze o potrebni večji in pristnejši druž- 
benopolitični in strokovni aktivnosti, izobraževanju ob delu, za delo in podobno. 
Pomoč mlajšim sodelavcem s strani izkušenih je verjetno nadaljnja velika 
rezerva za ažuriranje dela v pravosodju. 

Opozorila o nekakšnem pričakuj očem nemiru bi veljalo z družbenopolitično 
akcijo usmeriti v ustvarjalni nemir, ki bi skušal kar najbolj uresničiti ustavno 
vlogo in funkcijo v pravosodju. Vsebinski in družbenopolitični pristop k pre- 
osnovi pravosodja, ki ni in ne more biti zgolj organizacijsko formalno ali 
resorsko vprašanje, bo tudi najhitreje odpravil skrbi in bojazni o morebitni 
ogroženosti socialne varnosti posameznega delavca v sodstvu. Vse analize naka- 
zujejo kadrovski primanjkljaj sodnikov. 

Razvejan sistem samoupravnih in rednih sodišč in nanje vezanih drugih 
institucij, vključevanje večjega števila občanov kot sodnikov, zlasti pa premiki 
na večje število mest, kjer se bo opravljala sodna funkcija, posebej in na novo 
samoupravno organizirana, nakazuje odgovor na dilemo, ali bi se lahko neka- 
tera območja izpraznila s pravniki in sodniki. Premik pristojnosti bo sicer ver- 
jetno povzročil tudi nekaj potreb po premiku ljudi. Ob splošnem pomanjkanju 
teh pa bo še kako potrebna skrbna in tudi človeško strnjena obravnava vsa- 
kega primera posebej. V izvajanju kadrovskega vidika preosnove pa so prav 
delavci v pravosodju skupaj s svojimi družbenopolitičnimi organizacijami med 
temeljnimi subjekti samoupravno pojmovane kadrovske politike. 

7. Nekaj k predlogom stališč Komisije za pravosodje. Komisija 
za pravosodje je na svoji seji 14. januarja izdelala stališča k idej nepo- 
litičnim izhodiščem in tezam za ustavno preobrazbo pravosodja in predlaga, da 
jih Družbenopolitični zbor s sklepom sprejme. Iz zgradbe in vsebine stališč 
se vidi, da ne ponavljamo vsebine idejnopolitičnih izhodišč in tez, ker sta ti dve 
gradivi osnova za smer in konkretizacijo preobrazbe. Podčrtali pa smo nekatera 
vsebinska in usmerjevalna vprašanja, nosilce nalog, celovitost in enotnost ter 
potrebno skladnost preobrazbe, ki mora voditi h končnemu cilju, k učinkovi- 
temu, enotnemu in z družbenimi odnosi skladnemu podružbljenemu opravljanju 
sodne funkcije. 

Morda zaradi značaja stališč niti v njih niti v gradivu niti v tem uvodu še 
vedno ni dovolj podčrtan človeški faktor pri celotni preosnovi pravosodja. Vsak 
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sistem, pa torej tudi ta, je z normativnimi akti lahko boljše ali slabše urejen, 
uresničujejo pa ga vedno živi ljudje. Na njih je, v našem primeru na sodniku, 
delavcu v katerem koli sodišču, članu poravnalnega sveta, arbitraže, odvetniku 
in tako dalje, kako bo pravosodje po novem zaživelo in se razvijalo. Družbeni 
pogoji za normalno delo so seveda predpostavka. Vsebina, nova kultura obrav- 
nava človeka v tako imenovanih sodnih mlinih, razumljiv, enostaven in na 
novem družbenoekonomskem položaju delovnega človeka in občana temelječ 
proces, kadar prekrši družbene in samoupravno prevzete norme, pa so novosti, 
ki jih lahko vnesejo samo ljudje. 

Več smelosti in širšega pogleda na dejanske spremembe v družbenih in 
naših medsebojnih odnosih, ki temeljijo na usodni povezanosti velike večine 
vseh nas z družbenoekonomsko osnovo, to je družbeno lastnino in samouprav- 
ljanjem, prav gotovo lahko hitreje premakne še teh nekaj pomislekov za res 
revolucionarno preosnovo pravosodja. Odnosi med svobodnimi ljudmi, med ena- 
kopravnimi ustvarjalci vsega družbenega bogastva in kulture, rabijo vse manj 
nad sabo dvignjen žugajoči prst, kajti proizvajalci postajajo osveščeni samo- 
upravljala, vse bolj usposobljeni in pripravljeni, da svoje odnose in spore iz 
njih sami urejajo. Temu naj sledi tudi pravosodje. 

Podpredsednik Jože Božič: Ali želi poročevalec Odbora ustno dopol- 
niti poročilo? (Ne želi.) Potem predlagam, da Odbor za družbenopolitični sistem 
po končani razpravi ugotovi, ali so potrebne dopolnitve oziroma spremembe 
predloga stališč in o tem poroča zboru. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovarišica Čotar, prosim! 

Lojzka Cotar: Tovarišice in tovariši! Ker so bila regionalna posve- 
tovanja o tezah za ustavno preobrazbo pravosodnega sistema v Sloveniji izve- 
dena dokaj na hitro, so izostale nekatere pripombe in ugotovitve, ki iz poročil 
oziroma gradiv niso povsem razvidne. Teze za opredelitev pravosodnega sistema 
v Sloveniji puščajo odprto vprašanje obstoja okrožnih gospodarskih sodišč ozi- 
roma na prvem mestu predvidevajo, da bi gospodarsko sodstvo bilo v bodoče 
le kot oddelek rednih osnovnih sodišč. Tako urejeno gospodarsko sodstvo bi 
potemtakem izgubilo svojo samostojnost kot specializirana redna sodišča in bi 
postalo organizacijsko odvisno od rednih sodišč, pri čemer nastaja v določeni 
meri pomislek o zapostavljenosti tega sodstva. Ta pomislek izhaja iz razloga, 
da imajo redna sodišča večje zaostanke, kakor gospodarska sodišča, ki bi po 
vsej verjetnosti bila pri svojem delu na tekočem, če ne bi opravila v letih 
1974—1975 izrednih in pomembnih del na področju konstituiranja delovnih 
organizacij in njih vpisu v sodni register. 

V členu 275 ustave SR Slovenije je izrecno zapisano, da se redna sodišča 
ustanavljajo z zakonom kot redna sodišča splošne pristojnosti in kot specializi- 
rana redna sodišča. Specializirana redna sodišča pa so že doslej edina gospodar- 
ska sodišča in najbrž ni razloga, da bi jih sedaj ukinili in seveda zaradi tega 
v tem delu spreminjali republiško ustavo. Razmere se namreč na tem področju 
od sprejetja ustave do danes niso v ničemer spremenile, zato ni px>trebe po 
ukinitvi teh sodišč. 

Vse ostale republike imajo že v sedanji reorganizaciji pravosodnega sistema 
urejeno to vprašanje tako, da ostanejo gospodarska sodišča kot samostojna spe- 
cializirana redna sodišča za področje gospodarskega sodstva. Enotnost jugoslo- 
vanskega trga narekuje, da potemtakem tudi v naši republiki ta sodišča osta- 
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nejo ter da na enakem nivoju odločajo ta sodišča tudi pri nas, saj kažejo 
statistični podatki, da v 65'% sporov nastopajo stranke iz drugih republik. 
Vsako drugačno organiziranje gospodarskega sodstva bi pomenilo hkrati tudi 
nadaljnje težave in nejasnosti za stranke iz drugih republik in nepotrebno 
zamotanost za vsakogar, ki išče pravno zaščito v drugi republiki. 

Pripomniti je še, da so bila gospodarska sodišča ustanovljena kot speciali- 
zirana redna sodišča v letu 1954, ko je poslovanje v gospodarskih organizacijah 
postalo vse bolj zahtevno in ne več enostavno; in ker danes ta dejavnost ni 
nič manj zahtevna, temveč še bolj komplicirana, je zaradi tega tudi specializi- 
ranost sodišč za to vrsto sodstva še toliko bolj utemeljena. 

Podpredsednik Jože Božič: Kdo želi besedo*? Tovariš Mlinaric, prosim! 

Srečko Mlinaric: Tovarišice in tovariši delegati! V tem trenutku 
sta nesporni vsaj dve trditvi. Prva je ta, da je potrebna ustavna preobrazba 
pravosodnega sistema, in to čim prej, in druga, da sprejemamo doslej obliko- 
vane teze za preobrazbo pravosodnega sistema kot solidno podlago1. Dovolite, da 
k tema dvema ugotovitvama dodam še nekaj razmišljanj, ki morajo biti prisotna, 
če želimo, da bomo pri prvih dveh spoznanjih učinkoviti in hitri. 

1. Ne moremo mimo ugotovitve, da smo na tem področju v zaostanku. 
Obenem moramo priznati, da so dosedanje razprave v zvezi s preobrazbo pra- 
vosodnega sistema potekale v pretežni meri v okviru delavcev v pravosodju, 
strokovnih služb in vodstev družbenopolitičnih organizacij, manj pa so se v obli- 
kovanje stališč v zvezi s preobrazbo pravosodnega sistema vključevali nepo- 
sredni proizvajalci, delavci v združenem delu ter ostali delovni ljudje in občani, 
družbenopolitične organizacije v delovni organizaciji in v občini ter družbeno- 
politične skupnosti. To je po eni strani razumljivo, saj je smotrno najprej raz- 
čistiti nekatera osnovna strokovna in morebitna idejnopohtična izhodišča. Ven- 
dar pa obstaja po drugi strani nevarnost, da bi s predolgim ostajanjem v tem 
krogu predolgo izključevali iz oblikovanja ustavno uskladenega pravosodnega 
sistema delavca; še posebej mislim tu na oblikovanje samoupravnih sodišč. 

Ob tej trditvi moramo imeti pred očmi stanje, kakršno je danes v bazi. 
Namreč, da smo v razpravah o uresničevanju samoupravljanja delavcev v zdru- 
ženem delu vse preveč mimogrede omenjali tudi vprašanja samoupravnih pravic 
in njihovega varstva, še zlasti pa podružbljanja pravosodnega sistema z uvelja- 
vitvijo celega sklopa samoupravnih oblik pravosodnega sistema, pa če začnemo 
z že vzpostavljenimi oblikami samoupravnega sodišča združenega dela in kon- 
čamo z drugimi samoupravnimi sodišči, katerih mesto, vloga in položaj so šele 
v oblikovanju. O teh vprašanjih naš delovni človek zelo malo ve. Zelo malo 
pa so ta vprašanja prisotna tudi med tistimi, ki bodo objektivno morah biti 
nosilci uveljavitve samoupravnega sodstva pri uresničevanju samoupravljanja 
delavcev v združenem delu. 

Ce govorim o teh slednjih, potem nimam v mislih »advokatov« delavcev, 
temveč tiste odgovorne strokovne službe in vodilne strukture v posameznih 
delovnih organizacijah, ki bodo oziroma naj bi s svojim neposrednim vključe- 
vanjem v razjasnjevanje vprašanj samoupravnega sodstva oziroma sodišča naj- 
prej prispevali k temu, da bi delovni ljudje čimprej dojeli in spoznah osnovni 
smisel preobrazbe pravosodnega sistema ter novega položaja samoupravnih 
sodišč. 
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Seveda ob tem ne smemo mimo že znanih ugotovitev, da se prav v teh 
sredinah mnogokrat soočamo z razhčnimi oblikami odporov, pa tudi s premajh- 
nim poznavanjem in razumevanjem bistva sprememb. Zato bo prav tu potrebna 
posebna družbeno politična akcija vseh subjektivnih sil, še posebej pa Zveze 
komunistov in sindikata, ki bodo morali posebno pozornost nameniti zlasti delu 
s temi strukturami v posameznih delovnih organizacijah. 

Na to opozarjam predvsem zaradi izkušenj iz preteklosti, ko smo kljub 
velikim začrtanim nalogam, ki smo jih že uresničili na področju odgovornosti 
sindikata za uveljavitev mesta, vloge in vsebine samoupravne delavske kontrole, 
priče precejšnjim pomanjkljivostim in težavam prav zaradi premajhne stro- 
kovne pomoči za to odgovornih strokovnih služb v delovnih organizacijah, po 
drugi strani pa zaradi premajhnega razumevanja tega instituta s strani vodilnih 
struktur. 

Pa še ena pojavna oblika, ki je verjetno manj sporna, pa vendar ilustra- 
tivna, potrjuje, da so strokovne službe in vodilne strukture še premalo sezna- 
njene s pozitivno zakonodajo. Takrat, ko gre za očitno kršenje delovnih obvez- 
nosti, ki bi nujno pogojevale tudi prekinitev razmerja z delovno skupnostjo 
ali materialno odgovornost, se zatekajo k ugotovitvi: današnja zakonodaja ščiti 
delavca tako, da praktično ne more prekiniti razmerja z delovno skupnostjo. 
To je odraz premajhnega poznavanja formalno-pravnih določil, za kar so odgo- 
vorne seveda strokovne službe. Zato mnogokrat nestrokovno vodeni postopki 
odločijo v sporni zadevi delavcu v prid; kar pa je še hujše, mnogokrat se s tem 
odrečejo svojim odgovornostim na področju ugotavljanja in odkrivanja dejan- 
skega krivca za povzročeno škodo. Ob tem je nadaljnje iskanje argumentov, 
zakaj najprej tej sredini nameniti posebno pozornost, odveč. 

Zelo hitro se zato lahko odločimo zlasti za naslednje naloge sindikata na 
področju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema, še zla'sti samoupravnega 
sodstva oziroma sodišč: 

1. da moramo takoj v vse razprave okrog uresničevanja samoupravljanja 
delavcev v združenem delu enakovredno vključiti tudi vprašanja v zvezi s samo- 
upravnimi sodišči; 

2. da moramo zaradi nastale vrzeli na tem področju čimprej pristopiti k po- 
sebnim oblikam seznanjanja delavcev z bistvom samoupravnih sodišč ter z 
vsebino preobrazbe celotnega pravosodnega sistema; 

3. skupaj s pravosodnimi organi in strokovnimi službami v delovnih orga- 
nizacijah je treba razčistiti ključna strokovna in politična vprašanja pravosod- 
nega sodstva; 

4. skupaj z Gospodarsko zbornico moramo zagotoviti, da bodo vodilni 
delavci prav tako seznanjeni z bistvenimi vprašanji pravosodnega sistema in 
strokovnimi in družbenopolitičnimi spoznanji, aktivneje prispevali k razčiščeva- 
nju doslej manj znanih vprašanj s tega področja; 

5. in ne nazadnje, da bomo v posameznih delovnih organizacijah že sedaj 
pričeli z načrtno kadrovsko politiko na področju odgovornih funkcij v zvezi 
s samoupravnimi sodišči in pripomogli s konkretnimi načrti v okviru družbeno- 
politične skupnosti k razreševanju vprašanj kadrovske in materialne osnove 
sodstva. 

Bolj vprašljivo, predvsem pa nerazčiščeno in toliko težavnejše je vprašanje, 
kako delavca že v fazi razprav o preoblikovanju pravosodnega sistema aktivneje 
vključiti v njegovo oblikovanje. Prav s čimprejšnjim vključevanjem neposred- 
nega proizvajalca bomo prispevali k takim rešitvam v pravosodnem sistemu, 
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še posebej pa v samoupravnih sodiščih, ki bodo odražale neposreden interes, 
predvsem pa zagotavljale uresničevanje samoupravnih pravic delavcev v zdru- 
ženem delu. 

Verjetno bomo morah zato, da bi bih učinkovitejši, oblikovati ožje skupine 
v posameznih delovnih organizacijah, ki naj bi jih sestavljah delavci, strokov- 
njaki, vodilni uslužbenci in nosilci priprav za preobrazbo pravosodnega sistema 
v občini, da bi najbolj konkretno in racionalno razreševali tista vprašanja, ki 
so lahko zadovoljivo rešena samo v neposrednem sodelovanju delovnega človeka 
v združenem delu. Šele na tako oblikovanih izhodiščih bo mogoče voditi učin- 
kovito, konkretno razpravo, ki bo morala biti istočasno povezana tudi s sezna- 
njanjem delavcev o bistvu preobrazbe pravosodnega sistema. 

Nadaljnje vprašanje je, kako hkrati, ko bomo oblikovali pravosodni sistem 
in samoupravna sodišča, že dopolnjevati oziroma prilagojevati obstoječe samo- 
upravne akte novim rešitvam. Verjetno moramo tu, prav tako kot smo pri 
preoblikovanju dosedanjih samoupravnih aktov v delovnih organizacijah, po- 
sebno nalogo nasloviti na sindikat, še posebej pa skrbeti za to, da bodo tudi 
ustrezne strokovne službe pri delovnih organizacijah sposobne nuditi ustrezno 
strokovno pomoč. V posameznih sredinah bi verjetno kazalo razmisliti o obliko^ 
vanju posebnih strokovnih in političnih skupin tudi za območje cele občine 
ali regije, ki bi nudile neposredno pomoč, hkrati pa bi bile tudi središče usklaje- 
vanja in dogovarjanja o posameznih konkretnih normativnih rešitvah. 

Posebno pozornost moramo posvetiti tudi neposredni pomoči delavcem pri 
uveljavljanju pravic prek samoupravnih sodišč, za kar bi morale odgovornost 
prevzeti po eni strani strokovne službe pri delovnih organizacijah, po drugi 
strani pa bi morali v sindikatu v povezavi s strokovnimi službami in z že 
organizirano pravno pomočjo nuditi pomoč delavcem in delovni organizaciji 
takrat, kadar gre za zaščito interesa delavca in delovne organizacije in sodi 
to v področje samoupravnega sodišča. 

Naj ob zaključku, še enkrat poudarim, da je to samo nekaj dodatnih raz- 
mišljanj oziroma poskus konkretizacije nalog, ki so zlasti pred sindikatom 
v fazi obhkovanja pravosodnega sistema, medtem ko bodo vprašanja dejanske 
uveljavitve novih odnosov na tem področju morala biti še predmet dogovorov, 
predvsem pa tudi odraz konkretnih stanj in razmer. Nobenega dvoma pa ni, 
da bomo na tem področju lahko učinkoviti samo, če bomo k akciji pristopih 
načrtno, odgovorno in če bo vsak nosilec izvršil svoj del naloge. 

Glede na to, da so predlagane teze sprejemljive in da sindikat v okviru 
svojih rednih nalog načrtuje akcijo za vključitev preobrazbe pravosodnega 
sistema, menim, da bi lahko to razpravo strnili z ugotovitvijo, da smo sindikati, 
povezani v enotni fronti Socialistične zveze, dolžni tem vprašanjem nameniti 
posebno skrb. Ta skrb mora postati tudi sestavni del ostahh akcij sindikata, 
predvsem pa mora dobiti svoj odraz tudi v neposrednih oblikah izvrševanja 
družbenega izobraževanja in usposabljanja delavcev, še posebej v okviru klubov 
samoupravljalcev. Nadalje moramo zagotoviti, da bo akcija s strani strokovnja- 
kov tega področja in družbenopolitičnih faktorjev potekala usklađeno, s točno 
opredelitvijo nalog vseh nosilcev, in to na vseh ravneh, tako na nivoju delovne 
organizacije kot v občini in republiki. Ne nazadnje, s tem namenom danes 
o izhodiščih za oblikovanje pravosodnega sistema kakor tudi o nekaterih nepo- 
srednih akcijah za njihovo dokončno oblikovanje in uveljavitev v tej sredini 
tudi razpravljamo. 
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Podpredsednik Jože Božič: Besedo ima tovariš Janko Cesnik! 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši delegati! Poročilo Odbora Druž- 
benopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem ponazarja razpravo v Odboru 
o idejno-političnih izhodiščih za ustavno preobrazbo pravosodnega sistema in 
o tezah za opredelitev pravosodnega sistema v Socialistični republiki Sloveniji. 
Posebej je treba poudariti stališče Odbora, da je potrebno začeti s preosnovo 
pravosodja na ustavnih osnovah, ker je bilo hitrejše prilagojevanje tega pod- 
ročja potrebam družbe večkrat odloženo in ker je priloženo gradivo, o katerem 
danes razpravljamo, dobra osnova in zasnova uresničevanja odnosov na tem 
področju. 

Poročilu Odbora bi dodal le pomotoma izpuščen predlog, da naj bi za kon- 
kretnejšo razpravo delovnih ljudi o ustanavljanju samoupravnih in rednih 
sodišč v okviru posameznih samoupravnih ali družbenopolitičnih skupnosti 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun pripravil 
potrebne podatke o dosedanjem reševanju in številu sporov in ustrezne predloge 
za reševanje teh sporov. To bi nam omogočilo, da bi zasnovah racionalno 
in učinkovito mrežo tako samoupravnih kot tudi rednih sodišč. 

Dovolite mi, da v razpravi povem nekaj misli o hitrejšem prilagojevanju 
pravosodja samoupravljanju v naši družbi. Idejno-politična izhodišča za ustavno 
preobrazbo pravosodnega sistema zlasti poudarjajo deetatizacijo pravosodnega 
sistema. Iz določenih odnosov, kjer delovni ljudje samoupravno uresničujejo 
svoje interese, določajo pravice in obveznosti in zadovoljujejo svoje potrebe 
v svojih samoupravnih skupnostih, se mora umakniti država tudi na področju 
sodne funkcije oziroma razreševanja sporov. 

Na teh področjih urejajo delovni ljudje svoje odnose s samoupravnimi 
sporazumi in družbenimi dogovori, razreševanje sporov, ki med ljudmi ali 
skupnostmi nujno nastajajo, pa smo vezali včasih še vedno na državna sodišča, 
ker drugih ni bilo, ali pa, kar je še slabše, nismo predvideli organov za raz- 
reševanje sporov. To pomeni, da nismo izdelali mehanizma za dosledno izvedbo 
sprejetih sporazumov, kar se je odrazilo večkrat tako, da je samoupravni spo- 
razum v resnici postal nesporazum, torej da smo imeli toliko sporazumov, kot 
je bilo udeležencev. Tudi dobra povezanost sodnikov z družbenopolitično prakso, 
kar je sicer odlika naših sodišč, tu ni mnogo pomagala, ker so bili tu stari 
postopki, rutina, skratka utečene kolesnice, mimo katerih večkrat ni bilo 
mogoče. 

Pridružujem se mnenju tovarišev, ki mislijo', da bodo samoupravna sodišča 
tudi drugače reševala spore kot redna sodišča. Tu ni do sedaj znanih sporov 
niti ni strank, ni samo enkratnega spora in enkratne rešitve, temveč sodišča 
urejajo odnose, iz katerih izhajajo spori, skrbijo za razvoj in afirmacijo samo- 
upravljanja in za odstranjevanje razmerij, ki povzročajo spore, ter za urejanje 
pravičnejših odnosov za uresničevanje skupnih interesov, ki bodo delovnim lju- 
dem omogočili boljše skupno življenje in delo. Ureja se samoupravni odnos kot 
čvrsta podlaga za nadaljnji razvoj in izpopolnjevanje samoupravljanja. 

Zato sodišča združenega dela in druga samoupravna sodišča niso specializi- 
rana državna sodišča, čeprav so in morda bodo še nekatera ustanovljena z zako- 
nom. Ta sodišča morajo postati tudi ustvarjalci sistema samoupravnega prava 
in selektorji vsega, kar se v njem pokaže kot ovira za razvoj samoupravljanja. 
V tem oziru bodo morala ta sodišča z ustreznim sestavom ljudi pokazati tudi 
večjo hrabrost in iniciativo pri tolmačenju norm, ki jih je treba uporabiti, ali 
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ustavnih načel, če ni ustrezne samoupravne norme, kjer se mora odnos urediti, 
ker so ta sodišča tudi porok in odgovoren dejavnik za učinkovitost in razvoj 
samoupravnega sistema. 

Ustava prinaša načelo in ureditev, da delovni ljudje svoja samoupravna 
razmerja v primeru spora razrešujejo na nov, samoupraven način, in sicer 
v okviru svojih samoupravnih skupnosti v samoupravnih sodiščih. V vsaki 
samoupravni skupnosti, temeljni organizaciji, krajevni skupnosti, interesni skup- 
nosti lahko delovni ljudje poverijo reševanje sporov samoupravnim sodiščem, 
ki jih sami ustanavljajo, in to spore, ki izvirajo iz odnosov, določenih z ustavo 
in zakonom, ali pa iz medsebojnih razmerij, ki jih samostojno urejajo ali ki 
izvirajo iz pravic, s katerimi prosto razpolagaj o. 

Z zakonom lahko delovni ljudje določijo, da se določene vrste sporov rešu- 
jejo pri rednih sodiščih, poleg tistih sporov, ki po ustavi spadajo pred redna 
sodišča in kjer je intervencija države še vedno potrebna in nujna. Meja ločnica 
je torej zakon, ki mora biti, kot izhaja iz pripomb Vrhovnega sodišča, izredno 
jasen in precizen, in kar naš zakon in zvezni zakon o sodiščih združenega dela 
nista. Republiški svet za vprašanja družbene ureditve pa je mnenja, da na tej 
stopnji razvoja ne bo mogoče potegniti v zakonu jasne ločnice, temveč le bolj 
splošno, in da si bo treba pomagati z dogovori, družbeno konvencijo, z domnevo 
za samoupravno reševanje sporov in nastajajočo sodno prakso. 

Tudi pri rednih sodiščih je potrebno po načelih, ki so nakazana v gradivih, 
zagotoviti večji vpliv delovnih ljudi z izbiro ustreznega postopka, z večjo ude- 
ležbo občanov pri sojenju in z ustreznim sistemom sodnikov porotnikov ali 
porotnikov, s približevanjem sodišč in sojenja delovnim ljudem v samoupravnih 
in občinskih skupnostih in z večjo skrbjo za delo odvetništva in služb pravne 
pomoči. 

Zlasti na področju odvetništva pogrešamo v tezah večji poudarek družbeno 
organiziranemu odvetništvu. Združevanje odvetnikov v družbenih organizaci- 
jah, tudi s potrebno družbenopolitično akcijo in materialno pomočjo družbe, 
bi omogočilo odvetnikom večjo strokovno storilnost, večjo akumulativnost in 
s tem boljše pogoje za delo odvetnikov in večji priliv mladih pravnikov v vrste 
odvetnikov. S tem bi se tudi to področje družbenega dela vključilo v združeno 
delo. Omejila bi se škodljiva privatizacija, delovnim ljudem v odvetništvu pa 
bi omogočili izvajanje samoupravnih pravic ter jim dah potrebno socialno var- 
nost in stabilnost. S tem bi tudi na tem področju prilagodili odnose ustavnim 
principom, delovnim ljudem pa omogočili večjo pravno varnost in boljše izva- 
janje samoupravnih pravic. Predlagam, da se v tej smeri dopolnijo sklepi zbora 
po današnji razpravi. 

Ker so bih v današnji razpravi že povedani nekateri razlogi za dosedanjo 
organizacijo gospodarskega sodstva, mi dovolite, da povem o tem svoje mnenje. 
Nekateri razlogi, ki se navajajo, so močno v nasprotju z načeli, ki so navedena 
v gradivih za preosnovo pravosodja. Zavzemam se za tako organizacijo gospo- 
darskega sodstva, ki bi bila na enotni podlagi rednih sodišč in ki bi delovala 
v okvirih tako imenovanega državnega sodstva. To ne bi škodilo boljši ekspe- 
ditivnosti gospodarskih sodišč, ne bi poslabšalo njihovega dela, temveč na- 
sprotno, družbi bi omogočilo večjo in racionalnejšo organizacijo-, poleg tega pe 
seveda večjo družbeno kontrolo oziroma boljše ugotavljanje negativnih pojavov 
v naši družbi. V tem smislu je treba razumeti tudi vse večje prehajanje tako 
imenovanih samoupravnih sporov na razreševanje v delovnih organizacijah. 
Na to sem mislil tudi v svojem prispevku, ko sem govoril, da je potrebno v pri- 
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meru spora domnevati, da se določena razmerja razrešujejo prek samoupravnih 
sodišč in da se prehaja na redna sodišča le v skrajnih primerih. To velja tudi 
za zakonodajno urejanje in s pomočjo ustrezne družbene konvencije, s pomočjo 
ustreznih dogovorov in s pomočjo ustrezne sodne prakse, zlasti Vrhovnega 
sodišča, bi se tudi v tem primeru lahko tako postopalo. 

Podpredsednik Jože Božič: Ah želi še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš Brecelj! 

Marijan Brecelj: Želel bi podpreti stališče in mnenje1, ki sta bila 
izražena že v razpravi, da je delo, ki ga je opravljala naša komisija za pravo- 
sodje skupaj z ostalimi republiškimi organi, zadolženimi za to področje, dejan- 
sko solidna podlaga za pristop in za celotno akcijo, ki nas čaka pri preobrazbi 
sodstva v smislu nove ustave. Menim tudi, da je bila vsebina poročila tovariša 
Gošnika zelo koristno dopolnilo za našo današnjo razpravo. V tem smislu bi 
predlagal, da se pripravljena stališča dopolnijo s tem, da bi v njih izrecno 
pozvali delovne organizacije, oziroma če lahko tako rečem, združeno delo, da 
bi se vključilo v prizadevanja za ustavno preobrazbo sodstva. To je politično 
potrebno, ker pomeni tudi vse samoupravno sodstvo, ki ga uvaja novo ustava, 
dejansko izgrajevanje našega celotnega samoupravnega sistema in predstavlja 
neposreden interes ter neposredno dolžnost združenega dela, delavskega razreda 
in vseh delovnih ljudi, da se vključijo v to. S tem tudi želimo povedati, da 
razumemo celotno preobrazbo sodstva, predvsem pa vpeljavo in funkcioniranje 
samoupravnega sodstva, kot neposreden korak naprej v razvoju našega samo- 
upravnega sistema. 

Drugo, kar mislim, da je treba v stališčih poudariti, pa je to, da organiza- 
cije sodstva, tako celotne mreže rednega sodstva kot bodoče mreže samouprav- 
nega sodstva, ne moremo postaviti brez neposredne konfrontacije z delavskim 
razredom, delovnimi ljudmi in bazo v celoti. Mislim, da bi slabo postopali, 
če tega ne bi upoštevali. Prebiscitarno moramo ugotoviti potrebe, kot jih razu- 
mejo ljudje in kot jih je pokazala dosedanja praksa, seveda s perspektivo, da 
je pred nami naloga razvijati vse oblike samoupravnega sodstva, ki bo brez 
dvoma v marsičem vplivalo na dosedanjo vlogo predvsem rednih sodišč. 

Podpredsednik Jože Božič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne 
želi nihče več razpravljati, sprašujem predstavnika Odbora za družbenopohtični 
sistem, če na podlagi razprave želi predlagati dopolnitev stališč! Besedo ima 
tovariš Janko Cesnik! 

Janko Cesnik: Komisija za pravosodje je dala nekaj predlogov za 
dopolnitev stališč. Zato bi prosil, da se člani Odbora sestanejo, da bi te predloge 
obdelali oziroma dopolnili stališča. 

Podpredsednik Jože Božič: Prekinjam razpravo o tej točki in prosim 
Odbor, da svojo nalogo opravi. Mi pa nadaljujemo z delom in prehajamo na 
4. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o republikah in pokrajini, 
ki se štejejo za gospodarsko manj razvite. 

Osnutek zakona je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in Zako- 
nodaj no-pravna komisija. Poročilo Zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. 
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Prejeli ste tudi »Informativni bilten« fonda federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. Danes pa 
ste prejeli še poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose in mnenje Izvrše- 
nega sveta. Ah želi poročevalec Odbora dopolniti to poročilo? Prosim, tovariš 
Logar ima besedo ! 

Vladimir Logar: Tovarišice in tovariši delegati! Odbor za druž- 
benoekonomske odnose je na današnji seji obravnaval osnutek zakona o repu- 
blikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite, ki ga je naši 
skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Odbor 
se strinja s stališči Izvršnega sveta, ki smo jih danes dobili, in predlaga, da 
naš zbor zaveže delegate v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da dose- 
žejo, da Zbor republik in pokrajin zahteva od zveznega izvršnega sveta, da 
pripravi v skladu z 2. členom osnutka zakona o republikah in pokrajini, ki se 
štejejo za gospodarsko manj razvite, točneje določene kriterije, ki bodo objek- 
tivno opredelili, katere republike in pokrajine se bodo uvrstile med manj razvite 
po letu 1980. 

Dalje predlaga Odbor našemu zboru, da da soglasje k osnutku zakona 
o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite in da 
pooblasti delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, da da soglasje k osnutku zakona o republikah in pokrajini, 
ki se štejejo za gospodarsko manj razvite. 

Podpredsednik Jože Božič: Hvala lepa! Slišali smo dopolnilno poročilo 
Odbora našega zbora za družbenopolitični sistem. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji 
sklep: 

1. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite. 

2. Predlagatelj naj pri izdelavi predloga zakona upošteva pripombe, nave- 
dene v poročilu Odbora za družbenoekonomske odnose, in pripombe Izvršnega 
sveta. 

3. Pooblašča se delegacija v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 
da v nadaljnjem postopku priprave zakona upošteva navedene pripombe, pred- 
loge in stališča in v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje k predlogu 
zakona v celoti. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o finan- 
ciranju federacije. 

Osnutek zakona je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščin SFRJ. 
Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose dne 
24. septembra 1975 in Zakonodajno-pravna komisija dne 24. novembra 1975. 
Poročilo Odbora ste prejeli 30. septembra 1975, poročilo Zakonodajno-pravne 
komisije pa 26. novembra 1975. Na seji zbora 3. decembra 1975 ste dobili še 
mnenje Izvršnega sveta. Danes ste prejeli novo mnenje Izvršnega sveta. Osnutek 
zakona je zbor obravnaval že na 21. seji, vendar je tedaj na predlog Izvršnega 
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sveta Skupščine SR Slovenije odložil sklepanje o dajanju soglasja k osnutku 
zakona. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Marko Bule! 

Marko Bule: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! K 
osnutku zakona o financiranju federacije imamo samo stališče Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, nimamo pa novih mnenj Odbora našega zbora. Prvotno 
je bilo mnenje Odbora, tako kot tudi odborov ostalih zborov Skupščine SR 
Slovenije in Izvršnega sveta, da se soglasje k osnutku zakona ne da. Sedaj je 
pred nami predlog, naj se soglasje k osnutku da. Verjetno se bo kdo vprašal, 
kaj se je med tem novega zgodilo, da se predlaga tako spremenjeno stališče. 
In na to vprašanje bi rad odgovoril. 

Najprej naj povem, da so med tem o osnutku zakona razpravljale vse skup- 
ščine republik in pokrajin in da so vse dale soglasje, seveda vsaka s svojimi 
pripombami. To pomeni, da so se strinjale, da se ta materija, tako kot izhaja 
iz ustave, zakonodajno uredi in da se začne usklajevalni postopek o pripombah, 
ki so jih dale. Menim, da je prav, da glede na to tudi naše stališče spremenimo 
in da tudi mi damo soglasje za usklajevalni postopek, ker sicer bi ovirali ozi- 
roma celo blokirah tak postopek. 

Mislim, da je prav povedati, da se je medtem pripravil osnutek zveznega 
zakona o združenem delu in da je uskladitev obeh materij ne samo nujna, tem- 
več sedaj tudi že mogoča. 

V osnovi so razčiščena tudi vprašanja v zvezi z deviznim sistemom in je 
uskladitev tudi te materije že možna. 

In končno, verjetno prav je, da so naša mnenja, ki so sicer bila že izražena 
v prejšnjih stališčih odborov, znana tako predlagatelju kot delegacijam skupščin 
drugih republik1, ker je to verjetno edina pot, da bi bila upoštevana. Zato jih 
kaže tudi podati. 

Sodeloval sem v razpravi tako na seji Izvršnega sveta kot na seji odborov 
Zbora združenega dela in Zbora občin za finance, ki sta o osnutku tega zakona 
tudi razpravljala. Moram povedati, da so delegati teh odborov ugotovili, da je 
večina predloženih rešitev glede sistema financiranja federacije v skladu z dolo- 
čili ustave SFRJ. Zato so osnutek v načelu podprli. 

Poleg številnih manjših pripomb pa so delegati ugotovili tudi, da je nujno, 
da se sočasno s tem zakonom obravnavajo in sprejmejo tudi posebni zakoni, ki 
iz tega izhajajo, še posebej zakon o pospeševanju ekonomskih odnosov s tujino, 
zakon o intervencijah v gospodarstvu in kompenzacijah in zakon o dopolnilnih 
sredstvih manj razvitim republikam in pokrajinam, ki so na nek način sestavni 
del financiranja federacije. Pri tem pa opozarjajo na nujo večjega vključeva- 
nja republik in delavcev v združenem delu pri odločanju o tej materiji. Zato je 
nujno, da se oboje obravnava in tudi sprejme hkrati. 

Potrebno je tudi zagotoviti, da bo gibanje obsega zveznega proračuna bolj 
skladno z gospodarskimi gibanji, predvsem pa tudi z določili srednjeročnega 
plana in letnih planov. S tega vidika je treba ponovno presoditi sistem avto- 
mati zmov, ki jih zakon vsebuje. 

Kriteriji za oblikovanje dopolnilnih sredstev manj razvitim, ki so v osnutku 
zakona nepopolno navedeni, naj se raje v tem delu zakona izpustijo in se opre- 
delijo v posebnem zakonu. 

Iz vsega povedanega sledi, da kaže tudi kot naš sklep sprejeti stališče, 
da damo soglasje k osnutku zakona s konkretnimi pripombami, ki jih je dal 
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v svojem poročilu Izvršni svet in ki so jih izrazili tudi delegati drugih zborov, 
s katerimi se Izvršni svet strinja 

Podpredsednik Jože Božič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati! To- 
variš Peternelj, prosim! 

Henrik Peternelj : Ko je Odbor za družbenoekonomske odnose ob- 
ravnaval osnutek zakona o financiranju federacije, je bilo v razpravi načelno 
ugotovljeno, da predloženi osnutek zakona predstavlja poskus uskladiti predpise 
z ustavnimi določili, vendar nas je pri tem motilo dejstvo, da se osnutek preveč- 
krat sklicuje na to, da bodo nekatera pomembna vprašanja financiranja fede- 
racije podrobneje urejali posebni zakoni. Pri tem pa vidimo, da ti zakoni še 
niso v zaključni fazi, čeprav z nekaterimi rešitvami lahko vplivajo na obliko- 
vanje posameznih določb zakona, ki je zdaj predmet obravnave. Postavljeno 
je bilo tudi načelno vprašanje glede kompenzacije, ki je z ustavo1 bolj na- 
tančno opredeljena, kot pa jo opredeljuje osnutek zakona. Predlagano je bilo, 
da bi bilo treba pri kompenzacijah izraziti njihov restriktivni obseg, ne pa z 
ohlapnimi formulacijami ustvarjati videz, da postaja preveč splošno sredstvo za 
urejanje medsebojnih odnosov v gospodarstvu. 

No, Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga zboru, da sprejme 
osnutek zakona o financiranju federacije skupaj s konkretnimi pripombami 
Odbora k posameznim členom, s katerimi se strinja tudi Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Podpredsednik Jože Božič: Še kdo želi razpravljati? (Ne.) Če ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o financiranju federacije. 

2. Predlagatelj naj pri izdelavi predloga zakona o financiranju federacije 
upošteva pripombe, navedene v poročilu Odbora za družbenoekonomske odnose, 
ter pripombe in mnenja Izvršnega sveta. 

3. Pooblašča se delegacija v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da 
v nadaljnjem postopku priprave zakona o financiranju federacije upošteva na- 
vedene pripombe in v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje k predlogu za- 
kona. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na predlog odloka o usta- 
novitvi, nalogah in sestavi odborov Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije. 

Predlog odloka ste prejeli danes. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, dajem predlog odloka o ustanovitvi, na- 
logah in sestavi odborov Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi odborov 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije soglasno sprejet. 

30 
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Prehajam na 7. točko dnevnega reda, na volitve in imenovanja. 
1. Volitve članov Odbora za obravnavo zakona o družbenem planiranju in 

Odbora za obravnavo kazenskega zakona. 
V skladu z določbami poslovnika Skupščine SR Slovenije je Komisija za 

volitve, imenovanja in administativne zadeve poslala predsedniku zbora predlog 
kandidatne liste. Prosim predstavnika Komisije, da ga prebere. Tovariš Japelj 
ima besedo! 

Janez Japelj: Komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je na podlagi predloga od- 
loka o ustanovitvi, nalogah in sestavi odborov Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije pripravila kadrovski sestav Odbora za 
obravnavo zakona o družbenem planiranju in Odbora za obravnavo kazenskega 
zakonika. V kadrovski pripravi je sodeloval tudi predsednik Družbenopolitičnega 
zbora. 

Na podlagi razprave in razgovora z evidentiranimi delegati in na podlagi 
prvega odstavka 169. člena ter v smislu 329. in 330. člena poslovnika Skupščine 
Socialistične republike Slovenije Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve predlaga Družbenopolitičnemu zboru 
Skupščine SR Slovenije, da izvoli: 

V Odbor za obravnavo zakona o družbenem planiranju za predsednika 
Vladimira Logarja, za podpredsednika Srečka Mlinariča, za člane pa: Lea Fusil- 
lija, Jožeta Globačnika, Rudija Kropivnika, Pavla Mermoljo in Henrika Pe- 
ternelja. 

V Odbor za obravnavo kazenskega zakonika za predsednika Janka Cesnika, 
za podpredsednika Vero Jukič, za člane pa: Staneta Gaveza, Vlada Gošnika, 
Staneta Markiča, Marjana Šiftarja in Aleksandra Vargo. 

Podpredsednik Jože Božič: Želi kdo razpravljati o predlogu kandi- 
datne liste? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, predlagam, da preidemo na vo- 
litve članov obeh odborov. Najprej bomo glasovali o predlogu kandidatne liste 
za predsednika, podpredsednika in člane Odbora za obravnavo zakona o druž- 
benem planiranju. 

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 izvolil v Odbor za ob- 
ravnavo zakona o družbenem planiranju za predsednika Vladimira Logarja, 
za podpredsednika Srečka Mlinariča, za člane: Lea Fusillija, Jožeta Globačnika, 
Rudija Kropivnika, Pavla Mermoljo in Henrika Petemelja. 

Glasujemo še o predlogu kandidatne liste za Odbor za obravnavo kazenske- 
ga zakona. 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 izvolil za predsednika 
Odbora za obravnavo kazenskega zakona tovariša Janka Cesnika, za podpred- 
sednika tovarišico Vero Jukič in za člane Staneta Gaveza, Vlada Gošnika, Sta- 
neta Markiča, Marjana Šiftarja in Aleksandra Vargo. 

2. Predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednika in članov Uprav- 
nega odbora Sklada Borisa Kidriča. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega 
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sveta. Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče ne želi besede, 
zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k ime- 
novanju predsednika in članov Upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednika in 
članov Upravnega odbora Sklada, Borisa Kidriča soglasno sprejet. 

3. Predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Ljubljani. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet se: s predlogom odloka 
strinja. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo'? Tovariš Japelj! 

Janez Japelj: Komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je ponovno razpravljala o 
tem predlogu in predlaga, da zbor odloži sklepanje o izvolitvi tovariša Vinka 
Petača za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani, ker so potrebne 
še nekatere kadrovske konzultacije. 

Podpredsednik Jože Božič: Še kdo želi besedo? Ali se strinjate, da 
se predlog o izvolitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani 
glede na utemeljitev Komisije za volitve, imenovanja ter administrativne zadeve 
odloži? Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

4. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 

tivne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet se s predlogom odloka 
strinja. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Glasujmo o predlogu odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Ma- 
riboru. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča 
v Mariboru soglasno sprejet. S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru razrešen 
dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru Hinko Snuderl. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na vprašanja delegatov. 
Na vprašanja delegata Jožeta Pratengrazerja, ki ga je postavil na 22. seji 

zbora, bo odgovoril tovariš Leopold Kejžar, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje! 

Leopold Kejžar: Na vprašanje delegata Jožeta Pratengrazerja, ki 
ste ga dobili v pismeni obliki, dajem takle odgovor: 

»Ustanavljanje osnovnih šol in zagotavljanje temeljnih pogojev za njihovo 
delo je v pristojnosti občin oziroma občinskih izobraževalnih skupnosti, katerih 
skupščine enakopravno soodločajo z občinsko skupščino pri določanju politike 
na področju vzgoje in izobraževanja, kot to določata 23. člen zakona o izobra- 
ževalnih skupnostih in 73. člen zakona o osnovni šoli. Določbe o tem vsebuje 
tudi statut občine Šmarje pri Jelšah. 

V Izobraževalni skupnosti Slovenije pa občinske izobraževalne skupnosti 
vzajemno in solidarno združujejo samo sredstva za izenačevanje vzgojno-izobra- 

30« 
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ževalnih možnosti v okviru sprejete politike in dogovorjenih meril. Zato Izo- 
braževalna skupnost Slovenije nima izvirnih sredstev za intervencije v osnovnem 
šolstvu. 

S sklepom je Skupščina v skladu z družbenim dogovorom o pospeševanju 
razvoja manj razvitih in obmejnih območij usmerila sredstva iz anuitet na 
dana posojila v prejšnjih letih za sodelovanje pri naložbah v osnovno šolstvo 
v teh območjih, zato je možno, da bo sodelovala tudi pri obnovi oziroma even- 
tualni gradnji v Bistrici ob Sotli, če bodo pristojni organi to sprejeli. Poleg 
tega pa strokovna služba Izobraževalne skupnosti Slovenije nudi strokovno 
pomoč pri investicijah na področju osnovnega šolstva. 

V zvezi z vprašanjem delegata pa menimo še naslednje: Zgradba osnovne 
šole v Bistrici ob Sotli je stara okoli 80 let. Po ugotovitvi komisije je prišlo do 
delnega porušenja lesenega stropa zaradi dotrajanosti in stalne navlaženosti. 
Odgovorni organi šole, Izobraževalne skupnosti in občine so takoj poskrbeli 
za strokovni pregled in začasno sanacijo in zavarovanje s podpiranjem vseh 
ogroženih delov stavbe. 

Stavbo je po potresu leta 1974 strokovno pregledala komisija Zavoda za 
raziskavo materiala in konstrukcij. Ob tej priložnosti niso bile ugotovljene 
poškodbe, zato tudi ni bila vključena v program gradnje in sanacije šolskega 
prostora na Kozjanskem. V okviru tega programa je bilo v občinah Šentjur in 
Šmarje zgrajenih 9 novih šol s površino približno 12 000 m2. Občani v Socialistični 
republiki Sloveniji so v ta namen po podatkih Izobraževalne skupnosti Slovenije 
prispevali približno 75 milijonov dinarjev in s tem ustvarili enakovredne mož- 
nosti izobraževanja in bivanja za 1640 učencev osnovnih šol in 200 predšolskih 
otrok. 

Po izvršeni začasni sanaciji je strokovna služba Izobraževalne skupnosti 
Slovenije skupaj s strokovnjaki Biroja za pomoč na potresnem območju in organi 
občinske izobraževalne skupnosti v Šmarju ter Krajevne skupnosti Bistrica ob 
Sotli pregledala in ocenila možnosti za trajno rekonstrukcijo gradnje. Ugotovila 
je, da je sanacija predvidena z občinskim programom razvoja šolske mreže 
v občini Šmarje, ki poleg sanacije obstoječe stavbe predvideva še dograditev 
potrebnih površin v skladu s sodobnimi normativi. Po oceni je za sanacijo ob- 
jekta potrebnih 2 200 000 dinarjev, za dograditev potrebnih prostorov pa še 10 
milijonov 900 000 dinarjev. 

Uresničevanje tega programa, ki vsebuje še druge nujne naložbe v osnovne 
šole na tem področju, je odvisno tako od zmogljivosti občanov in organizacij 
združenega dela iz tega območja kot tudi iz obsega vzajemnosti in solidarnosti 
med občinskimi izobraževalnimi skupnostmi, ki jo bodo te uveljavljale poleg 
že omenjenih ukrepov iz družbenega dogovora o pospeševanju razvoja manj raz- 
vitih območij. 

Po podatkih iz popisa iz leta 1970 je bilo v Socialistični republiki Sloveniji 
še 36 % osnovnošolskih zgradb starejših od 75 let, zato bo zamenjava dotraja- 
nega šolskega prostora, kljub velikemu prizadevanju občanov, trajala še dalj- 
ši čas. 

Podpredsednik Jože Božič: Tovariš Pratengrazer, si zadovoljen z od- 
govorom? (Da.) Zeli kdo postaviti novo delegatsko vprašanje? Prosim, tovariš 
Cepuš! 
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c, }-OJ" Cepus; Tovarišice in tovariši! Delegati sindikatov gradbene stroke, industrije opečnih izdelkov, so me zadolžili, da postavim delegatsko vpra- 
nje v zvezi s kritično situacijo opekarske industrije v Sloveniji. Hkrati pa tudi 
kar predlagam, da se sedanje stopnje republiškega in občinskega prometnega 

davka za maloprodajo opečnih izdelkov znižajo, in sicer vsakega za 50%. 
Predlog utemeljujem z naslednjim: Zaloge opekarske industrije so bile na 

oncu leta 1975 trikrat večje, kot so bile ob koncu leta 1974; in sicer od 7 857 000 
opečnih enot v letu 1973 so se povečale na 29 800 000 v letu 1975. Povečanje 

og opečnih izdelkov pa ni posledica povečane proizvodnje, saj je bila ob 
koncu leta 1975 celo manjša kot leta 1974. V začetku leta 1976 so se zaloge 

Trodala^edno^lah^6 ŠeIe T** nabiranja zal°®' ker ^ v zimskih mesecih prodaja vedno slabsa in trend povečanja zalog vedno večji. Zaloge obremenju- 
jejo direktno obratna sredstva podjetij in povzročajo nelikvidnost podjetij pri- 

ZafoJ?n°H°Se >f + 
0dku i™ tak° naprej' Poudarjamo, da so zaradi prevelikih g m drugih težav ob koncu leta 1975 in v začetku leta 1976 že prenehale 

Jmr rlefinjtOPekT: Gorenja opekarna — Dvorska vas, Opekarna 
ŠpT™? S"6' P 1,3 Rače Prf Mariboru, Opekarna Obrov, Opekarna UP Gradnja Gornja vas m tako naprej. 

ni OneTfTee+ralhge ^1^° X81*0 skladišenega Pastora, ki ga pa navadno m Opeko je treba zaščititi pred atmosferskim vplivom, kar zelo zvišuje pro- 

k^afnaklSa^o V Pomanjkanja skladiščnega prostora proizvajalci velika 
SlerfW. n - Z V V€ Pe' Pri 'Čemer Prihaja do P°škodb, kar ima za 
da Srf -° l

ajn° Cen°- Delavci opekarske industrije se resno bojijo, 
izvodi TT zal°ge zaradi omenjenega pomanjkanja skladišč ogrozile pro- j in da bo moral marsikateri proizvajalec še ustaviti proizvodnjo kar 
bo povzročilo nepopravljivo gospodarsko škodo. 

Gradbena operativa za družbeno gradnjo stanovanj v zadnjih letih praktič- 

nu T- "P°rab Ja vec opeke- Glavni kupci opečnih izdelkov so individualni gra- 
2r T-' u?a

+ 
PUlej? Vedn° manj opeke' ker je vedno dražja. Toda cene so višje zaradi občutno višjih stroškov proizvodnje, zaradi zviševanja cen tehnoloških 

goriv, mazuta, energije in tako naprej. 
Položaj proizvajalcev opečnih izdelkov je torej kritičen, saj gre poleg eko- 

mffm TPraSanj tudi za več kot 3000 delavcev opekarske industrije. Zato menimo, da so navedena dejstva dovolj tehten razlog, da se predlogu ugodi. 

nje?^mh&O0dnik J°Že BOŽiČ'' Zeli kd° P°staviti delegatsko vpraša- 

stav2kfSm° Z ra;Prr ° t to£'ki dnevnega reda. Prosim pred- p a Odbora za družbenopolitični sistem, da obrazloži dopolnitev stališč' 
Prosim, tovariš Cesnik! 

Ja-nko Cesnik: Odbor za družbenopolitični sistem predlaga, da bi zbor 

heLnoVt razpraveo Preosnoyi pravosodja sprejel naslednji sklep: »Druž- 
■ ■ l \ , .Z or sprejema stališča Komisije za pravosodje Skupščine SR Slo- venije k i dej no-politicmm izhodiščem in tezam za ustavno preobrazbo pravo- 
nega sistema kot stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije.« 

srHnP
Z/aZPfaVe V Zb°r

J
U pa povzema še naslednje naloge: Preobrazba pravo- 

niČ nT i6 1Zred
j
n° odgovorna politična naloga pri uresničevanju ustav- lh odnosov na tem področju; zato se morajo v te dejavnosti vključiti vse te- 
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meljne organizacije združenega dela, krajevne skupnosti, temeljne samoupravne 
skupnosti in samoupravne interesne skupnosti in hkrati z urejanjem samo- 
upravnih odnosov s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovar- 
janjem oblikovati tudi ustrezna samoupravna sodišča za medsebojno razreševa- 
nje sporov. 

Ustrezen poudarek je treba dati organizacijam odvetništva in vključevanju 
te pomembne družbene službe v združeno delo. V dejavnost naj se posebno 
aktivno vključijo organizacije Socialistične zveze in sindikata. Zbor nalaga Iz- 
vršnemu svetu, da s sodelovanjem pravosodnih organov in Odvetniške zbornice 
izdela na podlagi idejnih izhodišč in tez ter razprave v zboru v dogovorjenem 
roku ustrezne rešitve v obliki predlogov za izdajo zakona. 

Podpredsednik Jože Božič: Hvala! Tovariš Brecelj ima besedo! 

Marijan Brecelj: Predlagam, da v citiranih nalogah izpustimo »vse 
temeljne«, da bi se stavek tako glasil, da se morajo vključiti vse organizacije 
združenega dela in ne samo temeljne. 

Podpredsednik Jože Božič: Se želi kdo razpravljati? Prosim, tovari- 
šica Eva Naglič, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za pravosodje, 
organizacijo uprave in proračun! 

Eva Naglič: Tovarišice in tovariši delegati! Dolžna sem posebej pove- 
dati, da smo v okviru Sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun že ustanovili 4 komisije in posebno skupno komisijo, ki intenzivno delu- 
jejo in že oblikujejo predloge za izdajo in osnutke zakonov o rednih sodiščih, 
o samoupravnih sodiščih, o javnem tožilstvu in o javnem pravobranilstvu. Se- 
veda so absolutna podlaga za delo teh komisij teze in izhodišča, ki so pred- 
ložena v gradivu za današnjo sejo. 

V zvezi s tem me je Izvršni svet posebej pooblastil, da na zboru posredujem 
naslednje: Izvršni svet daje soglasje k tezam, izhodiščem in predlaganim sta- 
liščem Komisije za pravosodje in hkrati zagotavlja, da bo v predvidenem roku, 
to je do sredine meseca februarja, že predložil Skupščini vse 4 zakonske osnutke, 
ki bodo v okviru naših moči v kar največji možni meri zagotovili v tezah in 
izhodiščih nakazane rešitve ustavne preobrazbe pravosodja. 

Podpredsednik Jože Božič: Se kdo želi razpra vi j ati ? Ce nihče, za- 
ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme sklep, ki ga je predlagal 
Odbor za družbenopolitični sistem. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 
Ker je s tem dnevni red izčrpan, zaključujem 23. sejo Družbenopolitičnega 

zbora Skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila končana ob 14.35.) 
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(25. februarja 1976) 

Predsedoval: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Stane Markič: Pričenjam 24. sejo Družbenopolitičnega 
zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili: Metka Smolko, Vera Jukič, Terezija Stefančič, 
Viktor Avbelj in Zdenko Mali. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni predložila 
nobene zadeve, zato lahko iz predlaganega dnevnega reda opustimo 6. točko, to 
so volitve in imenovanja. Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji 
dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 23. seje zbora; 
2. izvajanje priporočil in sklepov Skupščine Socialistične republike Slo- 

venije o delovanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in Skupščini 
Socialistične republike Slovenije; 

3. predlog zakona o ustanovitvi Občinskega javnega tožilstva v Velenju; 
4. predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno re- 

publiko Jugoslavijo in Republiko Italijo; 
5. operativni načrt nadaljnjega dela za pripravo in sprejetje družbenega 

načrta Jugoslavije za obdobje 1976 do 1980 in program aktivnosti pri izdelavi 
srednjeročnih planov za obdobje 1976 do 1980; 

6. vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ah dopolnitev predlaganega dnevnega 

reda? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
23. seje zbora. 
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Osnutek zapisnika 23. seje zbora ste prejeli. Predlaga kdo kakšno spremem- 
bo ali dopolnitev zapisnika? Ce ne, dajem zapisnik na glasovanje. Kdor je za, 
naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 23. seje 
zbora. 

Preden nadaljujemo delo, vas obveščam, da smo se predsedniki zborov 
sporazumeli, da bomo na skupnem zasedanju poslušali uvodne ekspozeje, in 
sicer: 

1. K poročilu o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije o delovanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah 
in v Skupščini Socialistične republike Slovenije, ki ga bo podal predsednik 
Zbora združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije tovariš 
Štefan Nemec. 

2. K operativnemu načrtu nadaljnjega dela za pripravo in sprejetje druž- 
benega načrta Jugoslavije pri izdelavi srednjeročnih planov za obdobje 1976 
do 1980, ki ga bo podal direktor Zavoda Socialistične republike Slovenije za 
družbeno planiranje tovariš Zdravko Praznik. 

3. K predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo, ki ga bo podal predsednik Komisije 
Skupščine Socialistične republike Slovenije za mednarodne odnose tovariš Edo 
Brajnik. 

Te uvodne ekspozeje bomo poslušali na skupnem zasedanju v veliki dvorani 
Skupščine. Zato vas prosim, da odidemo tja. Potem pa bomo nadaljevali z 
dnevnim redom. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 11.25.) 

Predsednik Stane Markič: Predlagam, da preidemo na 2. t o č k o 
dnevnega reda, na izvajanje priporočil in sklepov Skupščine Socialistične 
republike Slovenije o delovanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah 
in v Skupščini Socialistične republike Slovenije. 

V zvezi z obravnavo te točke je Odbor za družbenopolitični sistem predložil 
poročilo o nekaterih ugotovitvah o delu skupin delegatov in delu občinskih 
skupščin kot konferenc delegacij za republiško skupščino in Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ ter poročilo o aktualnih vprašanjih obveščanja v delegatskem si- 
stemu in informacijsko-dokumentacijskih centrih. Gradivo je bilo objavljeno 
v Poročevalcu. Danes ste prejeli še mnenje Izvršnega sveta. Uvodno obrazložitev 
smo poslušali na skupnem zasedanju zborov. Ah želi poročevalec Odbora dati še 
kakšno pojasnilo? (Ne.) Potem lahko preidemo na razpravo. Prosim, kdo želi 
besedo? Besedo ima tovariš Zoran Polič! 

Zoran Polič: Gre za program našega dela. Menim, da je prav gotovo 
treba imeti naš celoten delegatski mehanizem za povezan mehanizem, kjer raste 
program dela iz osnovnih dejavnosti in iz osnovnih programov. Vendarle bi 
morah pripravljanju in sestavljanju programa posvetiti večjo pozornost. Zame 
predstavlja program osnovni politični dokument v delegatskem mehanizmu. 



24. seja 473 

Ko pripravljamo program v federaciji ali republiki, smo sicer zaenkrat še 
navajeni, da naštejemo niz dokumentov in zakonov, ki jih moramo v določenem 
času sprejeti. To je seveda danes še nekoliko lažje, ker smo po ustavi in ustav- 
nem zakonu vezani, da moramo določene zakone uskladiti z ustavo. Stvar pa 
se bo v celoti spremenila, ko bodo ti zakoni sprejeti in ko se bo začelo, če 
lahko to besedo uporabim, normalno funkcioniranje delegatskega mehanizma v 
skupščinskem sistemu. 

Tu pa se mi zdi, da bi bilo treba stvari mnogo ostreje zastaviti. Namreč 
postaviti bi morah program kot pričetek vključevanja osnovnega delegatskega 
mehanizma v vse strukture. To se pravi, da bi moral biti program, pa čeprav je 
to program zvezne skupščine, ob svojem nastajanju prisoten v bazi, v temeljnih 
organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih, v občinskih skupščinah 
in tako dalje, skratka, v vseh tistih strukturah, kjer se začenja rast našega dele- 
gatskega mehanizma. In tu bi morala najširša razprava omogočiti, da bi končno 
vendarle oblikovali program, ki bi bil v interesu baze. Tu bi morah razčistiti, 
kaj želimo, da bi občinska skupščina, republiška skupščina in zvezna skupščina 
v nadaljnjem 5-letnem razdobju oziroma v posameznih letih sprejele. 

Zato seveda program ne bi smel biti samo naštevanje nalog, ki jih želimo 
v tem času razčistiti, ampak bi moral biti vsebinsko postavljen. To se pravi, 
ob točki, ki jo želi obravnavati zvezna, republiške oziroma občinska skupščina, 
naj bo tudi kratka vsebina, kaj se pravzaprav želi urediti s to točko. Tako lahko 
osnovne strukture razpravljajo o tem, ah si želijo reševanje tega problema v 
predlaganem smislu ali želijo dopolniti vsebino ali pa želijo vključiti v program 
tudi nekaj svojega, kar jih žuh. 

Ce bomo programe v taki širini in pravočasno zastavljali, potem bo tudi 
prisotnost delegatske osnove in samih delegatov pri nadaljnjem obravnavanju 
teh problemov močnejša. Potem bo tudi živ interes delegatske baze, da vidi, 
kako je dejansko urejeno to, o čemer so razpravljali, kako je razširjena točka z 
mislimi in z idejami, ki jih je baza dala v razpravi, in kako je prisotno tisto, 
kar so kot svoje želeli vključiti v program. Da bi bih pri izvajanju programa 
stalno prisotni, se mi zdi, da je treba od časa do časa razpravljati o tem, kako 
se dejansko izvršuje program, ki je vse bolj živa vez v delegatskem mehanizmu. 

Druga plat pa je informiranost. Ce ne bomo pravilno povezali priprave in 
izdelave programa z obveščanjem o izvrševanju nalog, potem bo delegatski me- 
hanizem slabo opravljal svoje naloge. Programi na vseh nivojih postajajo nam- 
reč vse bolj ne samo potreben dokument, ampak tudi osnova, na kateri je treba 
preverjati dejavnost delegatskega sistema. 

Predsednik Stane Markič: Kdo še želi besedo? Tovariš Gavez, prosim! 

Stane Gavez: Tovarišice in tovariši delegati! V občini Maribor je bila 
organizirana širša obravnava materiala s področja uveljavljanja in uresničeva- 
nja delegatskih razmerij in odnosov. Celotno gradivo je doživelo široko podporo 
in mnenje je, da je ocena dokaj realna ter da odpira vrsto sugestij in predlogov, 
kako v prihodnje učinkoviteje in še bolje uresničevati delegatska razmerja in od- 
nose. Ob tem seveda soglašam tudi z ugotovitvami, ki so bile dane v današnjem 
ekspozeju predsednika Zbora združenega dela. 

Mislim pa, da bi kazalo na nekatere stvari danes le še opozoriti. Kot prvo 
bi morah v delu republiške skupščine pa tudi občinskih skupščin v bodoče dajati 
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večji poudarek programiranju dela, o čemer je že bilo govora, zlasti pa tudi 
pravočasni dostavi gradiv, o katerih bodo razpravljali delegati in delegatska 
baza. Danes je sicer bilo rečeno, da večino pomembnih materialov pošiljamo že 
en mesec vnaprej; to je bolj izjema kot pravilo. Mislim, da bomo morali v bodoče 
programiranju dela dati znatno večji poudarek in da bo potrebno v metodah 
dela, strokovnih, upravnih in drugih organov nekatere stvari bistveno spreme- 
niti, če bomo hoteli zagotoviti pravočasno vključevanje delegatske baze v raz- 
pravo. 

V bodoče bi se morali tudi zavzemati, da bi bilo čim manj podobnih pri- 
merov, kot je bil danes, ko smo dobili nekatera gradiva šele na seji. Na tak 
način imajo izvršilna telesa v delegatskem sistemu nenehno možnost, da koncen- 
trirajo oblast, politiko odločanja in tako dalje, kar pa vodi v smer, ki je v 
nasprotju z delegatskim sistemom. 

Predvsem bi hotel opozoriti, da delegati, da delovni ljudje zahtevajo, da 
programiramo faze posameznih aktivnosti tako, da nam ne bo zmanjkalo časa za 
najpomembnejšo fazo, to je za razpravo v bazi. Žal mnogokrat pomembne doku- 
mente, stališča pa tudi zakone sprejemamo tako, da nam zmanjka časa za poli- 
tično akcijo, za razpravo v bazi. V bodoče moramo te stvari izboljšati, če hočemo 
tudi odnos do sistema spremeniti. 

Naslednje področje je področje informiranja. Brez dvoma je Poročevalec 
opravil in še opravlja pomembno nalogo na tem področju. Vendar pa se popol- 
noma ne strinjam z ugotovitvami, da smo na tem področju zelo veliko naredili. 
Menim, da bi se sredstva informiranja, zlasti pa političnoinformativni tisk, 
morala bolj angažirati in da bi jim moralo biti temeljno poslanstvo in izhodi- 
šče, da služijo delegatom in našim samoupravnim potrebam. V sistemu informi- 
ranja bi morali najti ustreznejše oblike informiranja delovnih ljudi, da bi na 
sestankih izgubljali manj časa za informativni del, več pa za oblikovanje stališč, 
dogovorov in tako dalje. V obilici materialov, ki jih imamo, izgubljamo ogromno 
časa za to, da jih beremo, da se informiramo in tako dalje, ne da bi poiskali ra- 
cionalnejšo, učinkovitejšo pot. 

In na koncu še to. Kot družbeni delavec v Socialistični zvezi vidim, da 
imamo po ustavi izredno pomembne in odgovorne naloge. Ce smo samokritični, 
lahko rečemo, da so družbenopolitične organizacije doslej storile premalo za uve- 
ljavljanje delegatskih razmerij in odnosov. Njihovo delovanje bi moralo biti 
stalnejše in učinkovitejše. Seveda pa se pri tem postavlja vprašanje, ali smo 
Socialistično zvezo kot enotno fronto v družbenopolitični praksi že resnično tako 
organizacijskih in drugih vidikov že izvedeno, zlasti ni nivoju republike in ob- 
pogoje. Moram reči, da jih marsikje še nimamo; predvsem v bazi ne. Ustavno 
in statutarno organiziranje in preoblikovanje Socialistične zveze je s formalnih, 
organizacijskih in drugih vidikov že izvedeno, zlasti na nivoju republike in ob- 
čin, manj pa v krajevnih skupnostih. Vendar pa je v prihodnje potrebno narediti 
še več naporov, kot doslej, da bi ustvarili vse potrebne pogoje. Mi, ki delujemo 
v bazi, vemo, da si ne moremo več predstavljati aktivnosti Socialistične zveze 
v krajevni skupnosti le ob nekih akcijah, dvakrat, trikrat na leto. Danes mora 
biti ta aktivnost trajna. Nenehno se morajo sestajati vsi občani znotraj interes- 
nih oblik in tako dalje. Nenehno moramo delovati kot fronta, če hočemo, da 
bo aktivnost Socialistične zveze oziroma družbenopolitičnih organizacij v okviru 
Socialistične zveze tudi predstavljala solidno politično podlago za nadaljnje 
politično in samoupravno delovanje. Prepričan sem, da se bo Socialistična zveza 
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morala tudi s temi stvarmi v čimkrajšem času ukvarjati in sprejeti nekatere 
usmeritve, ker je tudi to pomemben del uresničevanja delegatskih razmerij in 
odnosov. 

Predsednik Stane Markič: Kdo želi dalje besedo? Prosim! Tovariš 
Beno Zupančič! 

Beno Zupančič : Tovarišice in tovariši! Rad bi rekel nekaj stvari o 
Poročevalcu, ki je bil ravnokar tudi omenjen v razpravi. Na temelju lanskolet- 
nih sklepov glede razvoja delegatskega sistema in glede obveščenosti temeljnih 
skupnosti in organizacij, delegacij in delegatov smo v uredniškem odboru Po- 
ročevalca pregledah stanje in ugotovili, da se temeljne skupnosti in organizaci- 
je le zelo počasi naročajo na naše glasilo ali pa da se naročajo v številu, ki ni 
v nikakršnem pravem razmerju s številom članov njihovih delegacij, da ne 
govorim o celotnih skupnostih. Iz informacije o stanju v lanskem letu je raz- 
vidno, recimo, takole stanje: v tovarni TAM imajo naročenih 15 izvodov, v 
psihiatrični bolnišnici v Idriji 22; Združeno ZTP podjetje Ljubljana 40; Metal- 
na Maribor 18; Elektrokovina, Maribor 45; Gostol, Nova Gorica 44; Zasavski 
premogovniki 30; Tekstilna, Kočevje 22; Regionalna zdravstvena skupnost, Novo 
mesto 27; Industrija usnja, Vrhnika 27; Železarna Jesenice 11; Železarna Store 
30; Inženirski biro Elektroprojekt, Ljubljana 11; Jeklotehna, Maribor 25; Grad- 
beno podjetje Konstruktor, TOZD gradbeništvo, Maribor 32; Skupščina občine 
Ptuj 47; Skupščina občine Maribor 16; Skupščina občine Vrhnika 66 (od tega 
naročajo 12 izvodov za predsednike krajevnih skupnosti, 54 pa za delegate in 
ostale občane). 

To so samo nabrane ilustracije iz tega, kako nam teče akcija naročanja. Na 
podlagi tega, ne da bi komentiral posameznosti, ker bi bil lahko krivičen, saj to 
ni kompleten pregled, bi rekel samo tole: To namreč pomeni, da se sklepi in 
politična priporočila ne uresničujejo tako, kot je potrebno, kljub temu, da je po 
drugi plati seveda slišati pripombe na račun premajhne obveščenosti skupnosti 
in delegacij. 

Zato smo za to sejo pri pravih posebno informacijo o Poročevalcu in jo 
dali v razpravo Izvršnemu odboru Repubhške konference Socialistične zveze 
s predlogom, da o njej razpravlja in nam pomaga, da bi se dogovorjeno uresniče- 
valo vsepovsod, kolikor je le mogoče. Dogovorili smo se, da se po današnjih 
sejah zborov, kjer utegnemo dobiti še kake ideje, izdela skupni akcijski program, 
po katerem bi organizacije Socialistične zveze, sindikati, hkrati pa seveda tudi 
Poročevalec s svojim uredniškim odborom in skupščinsko službo, ob vsem tem 
pa še dnevni tisk in radio-televizij a, storili kaj več, kot doslej, da bi se Poroče- 
valec zasidral za stalno vsepovsod tam, kjer ga potrebujejo. Sklepe s seje Izvrš- 
nega odbora SZDL, o kateri govorim, smo danes dobili na klop, tako da ste si 
jih lahko ogledali in jih zato ne bi ponavljal. ^ 

Rekel bi še tole: Z letošnjim letom je vse to, o čemer pripovedujem, toliko 
bolj pereče, ker smo se medtem dogovorih s Skupščino SFRJ (med drugim tudi 
zato, da bi razbremenili zvezni proračun), da vse stroške, tudi za zvezno gradivo, 
prevzamejo repubhška in pokrajinska glasila, se pravi repubhške skupščine, 
razen stroškov za pripravo gradiva in za prevode. To pa pomeni seveda novo 
materialno obremenitev za našo skupščino in terja od nas, da se vsi skupaj po- 
trudimo, da se celotno breme, kar se tiče dolžnosti, porazdeli tako, kakor to pra- 
vi ustava in kakor se nam zdi praktično najbolj smotrno. 
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Ko pravim vsi, imam v mislih tudi vse delegate, ki prihajajo na seje naših 
zborov. Vsakdo bi moral v svoji temeljni skupnosti ali organizaciji ali družbeno- 
politični organizaciji pogledati, kako je s Poročevalcem in ne misliti, da ga imajo 
vsi, če ga ima že on sam. 

Zato bomo odslej v okviru akcije, o kateri govorim, opozarjali delegate o 
slehernem gradivu, ki ga bodo prejemali, objavili bomo informacijo in sklepe 
Izvršnega odbora; potem pa bomo tudi tekoče spremljali celotno akcijo. 

Zato tudi prosim delegate tega zbora, da se v svojem okolju pozanimajo, 
kako je z usodo Poročevalca tudi v družbenopolitičnih in drugih družbenih orga- 
nizacijah, ustanovah in podobnem, skratka vsepovsod, kjer morejo in kjer uteg- 
nejo pripomniti k boljši obveščenosti občanov, predvsem pa k boljši pripravi de- 
legacij in delegatov za skupščinske odločitve. 

Predsednik Stane Markič : Besedo ima Savin Jogan! 

S a v i n Jogan: Tovarišice in tovariši delegati! V zvezi s tem, kar je to- 
variš Beno Zupančič pravkar povedal, bi rad opozoril na nekaj vprašanj, ki so 
bila v obravnavi na seji Izvršnega odbora Republiške konference Socialistične 
zveze. Ob tem bi imel še nekaj sugestij k temu gradivu in tudi k uvodnim 
besedam tovariša Nemca. 

Namreč, točno je, kar je povedal tovariš Beno Zupančič, da je treba akcijo 
za razširitev Poročevalca pojmovati in organizirati vseskozi kot skupno akcijo, 
tako Socialistične zveze kot sindikatov in Skupščine, da bi po tej poti prišli 
čimprej do čimboljših rešitev. Mislim, da tudi stališča, ki jih je Izvršni odbor 
sprejel, oziroma odgovori in obveznosti, ki jih je zapisal v teh stališčih, po 
svoje prispevajo k temu. Vendarle pa velja ob tem opozoriti na eno stvar ki 
je v teh stališčih poudarjena: ob Poročevalcu, takem kot je danes razširjen, ver- 
jetno pa tudi takrat, ko bo nekoliko bolj razširjen, bi kazalo razmišljati o' tem, 
kako bi vendarle v večji meri zagotavljan tudi objavo najpomembnejših gradiv 
kot prilogo v javnih občilih. V lanskem letu je bila cela vrsta zakonskih osnut- 
kov objavljena v Delu in Večeru v nakladi okrog 150 000 izvodov, medtem ko 
vidim°' da naklade Poročevalca sedaj zelo redko dosegajo tretjino te naklade. 
Običajna naklada pa je okrog 16 000. Zato bi morah omogočiti, to pa je tudi 
odgovornost in skrb Socialistične zveze in skupnega dogovarjanja, da bi naj- 
pomembnejše akte, predloge in zlasti osnutke objavili za širšo javnost. 

Danes nimamo namena niti ni možnosti, da bi celovito obravnavali to pro- 
blematiko. Zato pa bi spomnil na stališče Izvršnega odbora, da naj bi skušali 
razmerje med Poročevalcem in drugimi javnimi glasih urediti tudi pri nas v po- 
sebni razpravi v tiskovnem svetu pri Republiški konferenci Socialistične zveze, 
kjer bi se dogovorih za pametno delitev dela na tem področju. Poskušali bi tudi 
izoblikovati konkretnejše kriterije za objavo posameznih gradiv, tako republiške 
Skupščine kot tudi posameznih gradiv Skupščine SFRJ, glede česar prihaja do 
določenih materialnih težav, o katerih je govoril tovariš Beno Zupančič. 

Rad bi dal samo še kratko informacijo in sugestijo v zvezi z uvodno besedo 
oziroma gradivom o skupinah delegatov. Mislim, da sta uvodna razprava tova- 
riša Nemca in tudi gradivo širše zastavila problem glede skupin delegatov in 
zajela vso problematiko usklajevanja stališč delegacij za odločanje v republiški 
skupščini in v Skupščini SFRJ. Glede na to mislim, da bi bilo koristno, če bi vas 
obvestil, da pripravljamo v Republiški konferenci poslovnik za delo konference 
in njenih organov; bil je že obravnavan na zadnji seji Predsedstva republiške 
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konference in bo uvrščen na prvo sejo republiške konference. Poslovnik med 
drugim ureja tudi razmerja med Republiško konferenco SZDL in delegati v 
Družbenopolitičnem zboru in točno opredeljuje, da Republiška konferenca po- 
leg drugega obravnava tudi program Družbenopolitičnega zbora v tem smislu, 
kot je poudaril tovariš Polič. Na seji Republiške konference se namreč obliku- 
jejo stališča do programa, in sicer z vidika Republiške konference kot skupne 
delegatske osnove za delo delegatov v Družbenopolitičnem zboru. Program naj 
bo čimbolj skupno dejanje in skupni akt, pa tudi obveznosti za njegovo ures- 
ničevanje je že v začetku treba postaviti kot skupne. 

Druga stvar, o kateri sem mislil reči samo nekaj besed, je problem funkcije, 
nalog in mesta skupin delegatov v nadaljnjem delovanju in razvijanju delegat- 
skega sistema. Gradivo, ki smo ga dobili za današnjo sejo, in uvodna beseda ta 
vprašanja zelo jasno osvetljujeta. Moje mnenje je, da bi morda bilo smiselno, 
če bi vendarle nekoliko bolj jasno opredelili fiziognomijo teh skupin. Imam 
namreč vtis, da je njihov način dela precej jasno postavljen, premalo pa so opre- 
deljeni namen, cilji in funkcija skupin. Mislim, da bi bilo treba opredeliti funk- 
cijo teh skupin predvsem kot funkcijo delovnih teles v tem smislu, da pripravlja- 
jo stališča za seje občinske skupščine oziroma za seje zborov. Način njihovega 
delovanja mora biti fleksibilen, iz skupin naj odhajajo delegati predvsem glede 
na povezovanje problematike. Kazalo bi izrecno povedati, da skupine ne bi smele 
imeti funkcije, da dokončno oblikujejo mnenja in stališča delegacij za nastopa- 
nje v republiški skupščini. 

V izjemnih primerih naj bi skupine delegatov morebiti povzele stališča 
občinske skupščine ali njenih zborov, če so ta že oblikovana. S tem bi prispe- 
vale k razjasnjevanju oziroma usklajevanju stališč, ne pa da bi se še naprej 
pojavljale kot enakovreden dejavnik ob občinski skupščini kot konferenci de- 
legacij. Tako bi nekoliko bolj jasno razmejili to delo. 

Predsednik Stane Mar kič: Ce dovolite, bi sam rekel nekaj stvari 
v zvezi s temo, ki je zdajle na dnevnem redu. Kolikor je bilo kontaktov z ob- 
činami, z družbenopolitičnimi organizacijami, z delegacijami, se je v vseh 
kontaktih izražalo, lahko bi rekel, zadovoljstvo, da se odpirajo vprašanja, ki so 
zelo aktualna v zvezi z delovanjem delegatskega sistema. Tudi zadnji sestanek 
s predsedniki občinskih skupščin je to pokazal, to kažejo tudi razprave v neka- 
terih občinskih skupščinah. 

Mislim, da je pri obravnavanju tega vprašanja, ki je zelo parcialno-, mogoče 
ponekod zaslediti gledanje samo z enega vidika, z vidika delovanja skupin de- 
legatov. Mislim, da ne gre za to, pač pa za osnovno vprašanje, kako se delovni 
ljudje vključujejo v odločanje o zadevah, ki se obravnavajo v občinskih, repu- 
bliški in zvezni skupščini. Pri tem moramo ugotoviti, ali naš celoten delegatski 
mehanizem tako deluje, da se lahko prek njega izražajo tisti interesi delovnih 
ljudi, ki se oblikujejo v bazi, se pravi v temeljnih samoupravnih organizacijah 
oziroma skupnostih. S tega vidika se mi zdi, da bi bilo treba ocenjevati vlogo 
skupin delegatov, vlogo dela delegacij,, družbenopolitičnih organizacij in občin- 
skih skupščin. 

Mislim, da bi morali doseči predvsem to, da se zadeve iz pristojnosti repu- 
bliške skupščine začno obravnavati v temeljnih delegacijah. Danes se večinoma, 
da ne bom rekel pretežno, o teh zadevah v temeljnih delegacijah ne razpravlja, 
pač pa o zadevah, ki so v obravnavanju v občinskih skupščinah. Ta pojav bi 
morali podvreči kritični analizi, da bi ugotovili, kje so vzroki za to in kakšen je 
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naš informativni sistem, ki k temu lahko v veliki meri prispeva. Seveda moramo 
spoznati tudi razloge znotraj temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
ki vplivajo na položaj delegatov in delegacij v teh skupnostih. 

Naša akcija bi morala iti v tej smeri, da bi vsaj bistvene, sistemske stvari, 
zlasti pa vse zadeve, kjer se odloča o delitvi in razporejanju dohodka, obravna- 
vali delovni ljudje v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter da 
bi opredelili smernice oziroma stališča, ki bi jih delegati morali upoštevati v 
postopku dogovarjanja in sporazumevanja ter odločanja v skupščinah. To je 
velik problem, ki se ga bomo morah lotiti v naslednjem obdobju. 

Kot drugo, mislim, bi bilo zelo koristno-, če bi ves naš sistem informiranja 
nekoliko kritično pretresli. Vsi ugotavljamo, da je Poročevalec v dveh letih 
opravil, lahko bi rekli, dobro opravil svojo nalogo. Nastaja pa vprašanje, ali 
lahko še naprej, takšen kot je, zlasti pa s sedanjo vsebino, opravlja to nalogo, 
če hočemo, da se bo o problemih razpravljalo v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela oziroma v krajevnih skupnostih. Ne mislim, da je tu krivda pri Poro- 
čevalcu, pač pa, da bi se morali skupaj s predlagatelji bolj poglobiti v to, kako 
se posredujejo določeni problemi, o katerih bo razpravljala republiška oziroma 
zvezna skupščina, kaj je problem, kako naj se rešuje, v kakšnih variantah in s 
kakšnimi ukrepi se lahko reši in na koncu, kakšne bi bile posledice. Tako bi se 
delovni ljudje lažje opredeljevali za določene rešitve. 

Zdi se mi, da nismo še premagali predvsem ene posledice iz poslanske 
skupščine, namreč da je vsa pozornost usmerjena na zadnjo fazo, na končno 
odločitev in da se stopnjuje interes vseh udeležencev v procesu odločanja toliko 
bolj, kolikor bolj gremo h konkretni odločitvi. To je do neke mere razumljivo, 
vendar se mi zdi, da bi le morah doseči premik v tej smeri, da bi močno pove- 
čali interes vseh zainteresiranih že ob problemu, ko se pojavi in nato ob iskanju 
možnosti za njegovo rešitev ter za posledice rešitve. To se pravi premik s prve 
faze našega skupščinskega dela, ko se problem daje na dnevni red, ko se oblikuje 
kot predlog za izdajo zakona oziroma osnutek. To ugotavljajo tudi tovariši iz 
občin, ki vidijo, da je v zadnji fazi zelo težko uveljaviti določen, četudi upra- 
vičen interes, ker ga je v tej fazi težko usklajevati. 

To bi tudi lahko odpravilo občutek, da delegati in delegacije ne morejo 
uveljaviti svojih predlogov, da jih relativno slabo uveljavljajo, da niso upošte- 
vani njihovi predlogi v skupščini in da gre zato potem očitek na delo Izvršnega 
sveta. Ta očitek je lahko v nekem smislu kritika, mislim pa, da je objektivna 
situacija taka, da se v takem načinu dela v glavnem pojavlja Izvršni svet. Zato 
se mi zdi, da bi bilo prav, če bi s tem v zvezi nekatere stvari v prihodnje po- 
drobneje analizirali in se bolj orientirali na smelejše izvajanje poslovniških 
določb naše skupščine, ki nam vse to omogočajo. Mislim, da bi bilo zelo ko- 
ristno, če bi o teh stvareh razpravljali skupaj z občinskimi skupščinami, da bi 
videli, kaj lahko tudi one, pa tudi družbenopolitične organizacije v občinah, pri 
tem ukrenejo. 

Na koncu samo še tole: Zelo se poudarja izobraževanje delegatov. To ste 
lahko zasledili tudi iz poročil nekaterih odborov. Mislim, da je to prav in zelo 
koristno, verjetno pa bi morali biti do nekaterih tez, ki se pojavljajo v zvezi 
z izobraževanjem delegatov, vendarle nekoliko kritični. Zlasti do teze, da dele- 
gati niso sposobni odločati, ker niso izobraženi. Taka teza ne samo da ni stimu- 
lativna za delegate, ampak tudi ne more veljati, ker odločajo ljudje takšni, ka- 
kršni so, o svojih problemih, kakršne imajo, kakor jih čutijo in tako, kot mi- 
slijo, da jih je najbolje rešiti. Prav prek delegatskega sistema bi se morali izra- 
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žati avtentični interesi delovnih ljudi v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. Seveda pa to ne pomeni potrebe po izobraževanju zato, da bi se 
problemi bolje poznali in tudi našle najboljše in čimbolj kvalificirane rešitve. 

Tovariš Cesnik ima besedo ! 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši delegati! Ker je bilo v poročilu 
tovariša Nemca tudi navedeno, da bomo poskušali v prizadevanju za izpopol- 
nitev in izboljšanje izvrševanja delegatskih dolžnosti oblikovati posebno sku- 
pino, ki naj bi proučila razmejitev pristojnosti med Skupščino in Izvršnim sve- 
tom, bi vas rad obvestil o nekaterih vprašanjih, ki nastajajo pri tem delu. Pri 
tem namreč sam neposredno sodelujem in mislim, da je tudi ta del dejavnosti 
pomemben pri prizadevanju, da bi delegatsko funkcijo čimbolj popolno izvrše- 
vali oziroma da bi delegata čimbolj usposobili za to, da bi temeljito in pra- 
vilno izvajal svoja pooblastila, na drugi strani pa seveda tudi izboljšali učinko- 
vitost dela republiške skupščine. 

Jasno je, da se kažejo prizadevanja za izpopolnitev delegatskega sistema 
predvsem v smeri, da se omogočijo delegatu taki pogoji za izvajanje delegatske 
funkcije, ki mu bodo zagotavljali uspešno delo1. Med te sodi ne samo ustrezna 
materialna podlaga, temveč tudi izobraževanje delegatov in priprava za uspešno 
izvajanje te pomembne funkcije. Vsa potrebna skrb za boljše delo Skupščine 
in delegatov pa je dana tudi z vidika opremljanja gradiv s potrebnimi podatki, 
seveda v skladu s poslovnikom, ki smo ga v tem času sprejeli in ki je zelo po- 
membna podlaga za delo delegatov. Končno gre še za pravilno razmejitev pri- 
stojnosti med Skupščino in upravnimi organi oziroma Izvršnim svetom, kjer 
imamo včasih določene notranje rezerve, in sicer v tem smislu, da naj bi se 
Skupščina omejila pri svojem odločanju na bistvo vprašanj, na politiko, ki naj 
jo izvršujejo dolgoročni organi, ne da bi se ukvarjala z vsemi konkretnimi in 
podrobnimi podatki oziroma ureditvami, ki lahko izhajajo iz izvrševanja te 
politike na ravni Izvršnega sveta ali upravnih organov. 

V tej dejavnosti ločimo dvoje prizadevanj: na eni strani ustavo pojmujemo 
restriktivno v tem smislu, katera vprašanja in v kakšnem obsegu se lahko re- 
šujejo z zakonom ter dajemo dovolj poudarka dejstvu, da moramo pospeševati 
družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje in da moramo vsa 
vprašanja, za katera ni nujno, da jih urejamo z zakonom, urejati po samo- 
upravni poti. Na drugi strani pa skrbimo za to, da so predloženi predpisi, ki so 
po ustavi v pristojnosti naše skupščine, vendarle tako sestavljeni, da so delov- 
nim ljudem razumljivi, da se lahko ljudje po njih ravnajo, da so neobreme- 
njeni z raznimi pravnimi in drugačnimi izrazi in da rešujejo stvari načelno za 
daljši čas in omogočajo podzakonskim predpisom, da taka načela podrobneje 
obdelajo. 

Vse to so seveda dolgoročna prizadevanja. Tega ni mogoče čez noč spre- 
meniti. Delo v tej smeri smo zastavili že v letu 1969 s takratno resolucijo o 
zakonodajni politiki, ki jo lahko ocenimo, da je bila uspešno izvajana in da je 
bila sprejeta kot širša družbena potreba za tak dogovor. Ocenjujemo tudi, da 
bo tudi sedanja resolucija, ki jo pripravljamo za sprejem v jeseni letošnjega 
leta, potreben dogovor za nadaljnje opredeljevanje bodisi pristojnosti Skup- 
ščine bodisi pristojnosti Izvršnega sveta in upravnih organov ter za razmeje- 
vanje pristojnosti, kaj bo na današnji stopnji družbenega razvoja urejevala 
še država s svojo prisilo, s svojim državnim aparatom in kaj sami delovni ljudje 
prek različnih oblik svojih organizacij, institucij in svobodnega združevanja; 
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torej, kaj bo na nek način organizirano prek delegatov v republiški in občin- 
skih skupščinah in kaj v prosti dejavnosti občanov prek njihovih samoupravnih 
organizacij in skupnosti. Seveda je to stalen proces, odvisen tudi od konkretnih 
mednarodnih in notranjih pogojev in težav. 

Ko smo analizirali dejavnost republiške skupščine v prejšnjih dveh letih, smo 
ugotovili, da vsa ta prizadevanja, ki so stalno prisotna pri delu naše komisije, 
pri delu Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve, pri delu Sekre- 
tariata za zakonodajo Izvršnega sveta in tudi pri delu ostalih predlagateljev, 
čeprav v manjši meri, zlasti pri upravnih organih, kažejo določene rezultate. 
Tako smo v zadnjih dveh letih dosegli bistvene premike, zlasti v zadnjem letu, 
v tej smeri, da se je število sprejetih republiških zakonov precej zmanjšalo, da 
pa se veča število predpisov, ki jih izdajajo v svoji lastni pristojnosti in odgo- 
vornosti Izvršni svet in upravni organi. 

V praksi, zlasti v pravnih krogih, in tudi sicer, opažamo neko bojazen, češ 
da se Skupščina umika s področij, ki jih je doslej urejala, in da se recimo izva- 
janje pa tudi določanje pravic delovnih ljudi prepušča podskupščinskim oziroma 
drugim organom, ki niso v sami Skupščini, torej Izvršnemu svetu in upravnim 
organom. Mislim, da je treba to bojazen odločno odkloniti, ker tudi v konceptih 
za novo resolucijo ostajamo na izrecnem stališču, da mora Skupščina urejati, 
vse, kar se tiče pravic občanov, delovnih ljudi in organizacij, kar se tiče nujnega 
postopka za pridobivanje teh pravic in kar se tiče temeljne politike, da pa je 
mogoče v okviru kriterijev, ki sem jih navedel, marsikaj prepustiti v samostoj- 
no odločanje Izvršnemu svetu in upravnim organom. 

Tu nas zlasti podpira ideja, da Izvršni svet ne izkorišča dovolj svoje ustavne 
funkcije, ki jo ima po novi ustavi, namreč da je odgovoren za stanje in da 
mora v svoji lastni funkciji skrbeti za to, kako je to stanje na nekem področju 
urejeno. Pri tem se strinjam, da Skupščina verjetno še ni dovolj pozorna do 
te pristojnosti Izvršnega sveta, ko bi na nekem področju očitno moral sprejeti 
neke ukrepe oziroma nekaj urediti. Enako velja tudi za upravne organe, seveda 
v znatno manjši meri in samo na njihovem področju. 

Omenjena bojazen torej ni utemeljena, saj opažamo, da je koristna in vse- 
kakor utemeljena večja dejavnost Izvršnega sveta in upravnih organov, ki do- 
ločene stvari sedaj urejajo v svoji lastni odgovornosti, v okviru koncepta, ki 
ga je določila Skupščina. V teh primerih je direktno dana odgovornost organa 
za določen predpis. Cesto so bili primeri, ko je Skupščina sprejela zakon s 
100 ah več členi, kjer so bile urejene vse podrobnosti, ki so šle skozi Skupščino 
več ali manj nezapažene, pa čeprav ne bi mogli reči, da so za vsako konkretno 
ureditvijo stali delegati. Marsikdo bi lahko iz svoje prakse povedal, da za tako 
ureditev sploh ni vedel, da pa se je strinjal z načeli in temeljnimi izhodišči za- 
kona ; vse podrobnosti pa tako morajo biti v skladu sr temi načeli, za kar pa se- 
veda nekdo odgovarja. 

Predsednik Stane Markič: Kdo še želi razpravljati? Prosim, tovarišica 
Krpanova! 

Teodora Krpan: Tovariši in tovarišice delegati! Mislim, da je današ- 
nja razprava o delovanju delegatskega sistema izredno koristna. Podpiram za- 
misel našega odbora za družbenopolitični sistem, da bi s proučevanjem delegat- 
skega sistema še nadaljevala hkrati s preverjanjem delovanja na drugih pod- 
ročjih. V mislih imam recimo delovanje naših delegatov, torej delegatov Druž- 
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benopohtičnega zbora, Poleg tega se mi zdi, da je ena izmed pomembnih stvari, 
ki bi jih morali načeti, delovanje delegatskega sistema v interesnih skupnostih. 
Tam je stanje kritičnejše, kot je pri nas, še veliko spornejše, ne pa manj po- 
membno, kot je delovanje delegatskega sistema za republiško skupščino ali 
druge družbenopolitične skupnosti; zato je treba posvetiti temu problemu čim- 
prej vso pozornost. 

Mislim, da bi bilo potrebno doseči to, kar je danes tovariš predsednik Ne- 
mec v svojem ekspozeju poudaril, namreč, da se uskladijo občinski programi 
dela tudi s programi republiške skupščine. Kadarkoli skušamo prenesti ah uve- 
ljaviti gradiva, ki se obravnavajo v republiški skupščini, v občinske skupščine, 
ne uspemo, ker ni koordinacije, ker ni vezi; le-ta je izpostavljena le takrat, ka- 
dar pride naročilo iz republiške skupščine, naj se v občinskih skupščinah obrav- 
navajo določena vprašanja in gradiva. Mislim pa, da bi sedaj, ko je izdelan 
program dela republiške skupščine, lahko dosegli, da bi občinske skupščine v 
svoje programe to vnesle in tako naredile tisti kontakt z delegatsko bazo, ki naj 
bi ga imele občinske skupščine pri delegiranju svojih delegatov v republiško 
skupščino. Hkrati pa bi imeli tudi delegati možnost povratne informacije delega- 
tom občinske skupščine o tem, kaj smo razpravljali in kaj smo opravili, če tako 
lahko rečem, v republiški skupščini. 

Delo delegacij je izredno težavno. Sama prisostvujem skoraj redno sejam 
delegacij, ki se sestavljajo pred republiško skupščino, in lahko rečem, da je nji- 
hovo delo samorastniško. Kljub temu, da prosijo za sodelovanje strokovne orga- 
ne in družbenopolitične organizacije, odziva največkrat ni. Delo delegatov v 
temeljnih organizacijah združenega dela pa je še težje. Preveč je zadev, ki 
naj bi jih sprejemali delavci na svojih zborih. Pred kratkim sem imela razgovor 
z nekom, ki mi je rekel, da mora naslednji zbor delovnih ljudi v delovni orga- 
nizaciji obravnavati 14 samoupravnih in družbenih dogovorov. Mislim, da to ni 
mogoče. Zato bi se morah dogovoriti, koliko se lahko pošlje za en zbor, kdaj 
se pošlje, kakšni naj bodo roki in koliko časa damo delavcem oziroma orga- 
nizatorjem zborov, da pripravijo material in delavce ustrezno seznanijo. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Lahko zaključimo 
razpravo? (Da.) Potem predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

Družbenopolitični zbor sprejema poročilo o nekaterih ugotovitvah o delu 
skupin delegatov in delu občinskih skupščin kot konferenc delegacij za repu- 
bliško skupščino in Zvezni zbor Skupščine Socialistične republike Jugoslavije, 
poročilo o aktualnih vprašanjih obveščanja v delegatskem sistemu in informa- 
cijsko-dokumentacijskih centrih ter uvodno obrazložitev. 

Zbor ugotavlja, da so priporočila in sklepi, ki so jih zbori Skupščine Socia- 
listične repubhke Slovenije sprejeli v mesecu aprilu 1975, kljub določenim 
pozitivnim premikom še vedno aktualni in da tudi danes pomenijo idejno-poli- 
tično usmeritev pri reševanju problemov in vprašanj s področja delegatskega 
sistema in delegatskih odnosov. Zato zbor poudarja, naj delegacije temeljnih 
organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in drugih temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, konferenc delegacij, občinskih skupščin in 
Skupščine Socialistične republike Slovenije ter družbenopolitične organizacije še 
dosledneje skrbijo za uresničevanje sprejetih priporočil in sklepov, spremlja- 
jo njihovo izvajanje in aktivno rešujejo nastale probleme. Da bi bilo mogoče 
realizirati te naloge, naj vsi odgovorni subjekti od temeljnih delegacij do Skup- 
ščine Socialistične repubhke Slovenije analizirajo svoje delo in vlogo, ugotovijo 
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zlasti vzroke za težave in slabosti pri uveljavljanju delegatskih razmerij ter 
se dogovarjajo za ustrezne ukrepe. 

V samoupravnih splošnih aktih temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, v občinskih statutih, poslovnikih občinskih skupščin in njihovih 
zborov in drugih aktih je treba čimbolj popolno in konkretno opredeliti odnose 
med temeljnimi delegacijami, skupinami delegatov za pošiljanje delegatov v 
zbore republiške skupščine ter občinskimi skupščinami kot konferencami de- 
legacij. Tako opredeljeni odnosi bodo prav gotovo pripomogli k temu, da se 
bodo interesi delovnih ljudi in občanov še bolj kot doslej odražali v odločitvah, 
sprejetih v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti, kar je poglavitni cilj uve- 
ljanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov. 

Zbor se zavzema za uresničevanje neposrednih nalog na področju obvešča- 
nja v delegatskem sistemu, pri čemer še posebej poudarja potrebo po nadalj- 
njem izpopolnjevanju informativnega sistema, kot to ustreza delovnim ljudem in 
občanom ter njihovim delegacijam pri njihovem delu, in v tem sklopu podpira 
ustanavljanje informacijsko-dokumentacijskih centrov povsod tam, kjer se bo 
za to pokazala potreba in kjer bodo za njihovo ustanovitev izpolnjeni potrebni 
pogoji. 

To je predlog tega našega sklepa. Ali ima kdo k temu predlogu kakšne pri- 
pombe ali predloge? (Ne.) Potem prosim, kdor je za takšen sklep, naj dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na predlog zakona o usta- 
novitvi Občinskega javnega tožilstva v Velenju. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. Predlog sta obravnavah Komisija 
za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. Zeli pred- 
stavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Želi poročevalec Odbora besedo? (Ne.) Želi 
kdo razpravljati v zvezi s predlogom zakona? (Nihče.) Potem ga dajem na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog zakona, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog zakona o 
ustanovitvi Občinskega javnega tožilstva v Velenju. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na predlog zakona o ratifi- 
kaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko 
Italijo. 

Predlog zakona je predložil Zvezni zbor Skupščine Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. Predlog zakona so obravnavah: Zakonodajno-pravna ko- 
misija, Komisija za narodnosti in Komisija za mednarodne odnose, ki je pred- 
ložila predlog odloka o soglasju. 

Poročilo Zakododajno-pravne komisije sta prejeli. Danes ste prejeli še poro- 
čilo Komisije za narodnosti in Komisije za mednarodne odnose, predlog odloka 
o soglasju ter mnenje Izvršnega sveta. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali. Zeli poročevalec Komisije še kaj pri- 
pomniti. (Ne.) Začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Tovariš Fusilli! 

Leo Fusilli (govori v italijanščini): Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Danes imamo pred seboj pomembne dokumente, ki čakajo 
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na naše soglasje, da bi prišli pred zvezno skupščino v dokončno potrditev. Naj 
povem resnico: Naša naloga je lažja, ker je naše prebivalstvo', med njimi moji 
sonarodnjaki, že imelo možnost, da so izrazili svojo nepogojno podporo in popol- 
no soglasje pri naporih za dokončno pravno rešitev problemov meja. 

Mislim, da bi v tem trenutku lahko izrazil občutke številnih mojih šonarod- 
njakov, ki vidijo v sporazumu, doseženem med Socialistično federativno repu- 
bliko Jugoslavijo in italijansko republiko, dokončno uresničeno izbiro, za katero 
so se odločili med osvobodilno borbo in ki so jo večkrat manifestirali v zadnjih 
tridesetih letih graditve naše socialistične družbe. 

Ko pozdravljam sporazum in ratifikacijo pogodbe, mi dovolite, da z ob- 
žalovanjem ugotovim, da je imel potek dogodkov, ki so si sledili v povojnem ob- 
dobju in ki so jih povzročili mednarodni in italijanski dejavniki, ki so ovirali in 
odlašali do danes rešitev mejnega problema, negativne vplive tudi na italijan- 
sko narodnostno skupino in na njeno numerično konsistenoo. 

Vendar pa v mirni atmosferi, v sferi spoštovanja in medsebojnega zaupa- 
nja ne bi našle prostora tiste irendetistične in nacionalistične sile, ki jih je 
zgodovina neprestano obsojala in ki so večkrat zastrupljale odnose med obema 
državama in ki so povzročile toliko škode tudi narodnostnim skupinam. 

Ni moj namen, da bi pogreval preteklost, čeprav je to zgodovina, ki smo 
jo mi, ljudje z meje, preživljali dan za dnem. Z zaupanjem moramo gledati 
v bodočnost, v perspektivo odkritega in plodnega sodelovanja, ki se je že pred 
časom začelo, ki pa ga lahko zagotovi le ta pogodba. 

Tako se dokončno zaključuje poglavje v zgodovini, ki — dovolite, da to 
povem 1— ni bilo zelo briljantno in ki ga verjetno naši otroci ne bodo ocenili 
čisto pozitivno. Vendar pa se odpira novo obdobje v italijansko^jugoslovanskih 
odnosih, ki bo imelo kot skupni imenovalec medsebojno zaupanje, mir, prija- 
teljstvo', sodelovanje na vseh področjih. 

Sporazum med Jugoslavijo in Italijo odpira nove perspektive sodelovanja in 
prijateljstva med prebivalstvom obmejnih območij in med Socialističnima re- 
publikama Slovenijo in Hrvaško ter pokrajino Furlanijo in Julijsko krajino, 
kakor tudi nemotenega razvoja narodnostnih skupin, ki bodo imele ob še bolj 
odprtih mejah še več možnosti za kulturne stike z ustreznimi matičnimi narodi. 

Vloga, ki so jo doslej odigrale narodnostne skupine, pa čeprav v različnih 
pogojih, ne bo izčrpana z ratifikacijo sporazuma. Zavedamo se naše zgodovin- 
ske odgovornosti, zaradi katere bomo še vnaprej razvijali pomembno funkcijo 
mostu med dvema prijateljskima državama in med različnimi kulturami. 

Zavedamo se tudi odgovornosti, ki si jih nalagata vladi obeh držav z rati- 
fikacijo pogodbe. Mislim, da se ne motim, če trdim, da bodo v določenih mejah 
lahko odnosi med obema državama pogojeni tudi v bodoče z njunim obravna- 
vanjem narodnostnih skupin. 

Da narodnostne skupine ne bi bile nikdar več jabolko spora v meddržavnih 
odnosih, je potrebno, da so jim zajamčene vse tiste oblike zaščite, ki ne samo 
varujejo te skupine pred asimilacijo, ampak tudi pospešujejo nemoten narod- 
nostni razvoj v vseh smislih. 

Kar se tiče nas, lahko potrdim, da ima italijanska narodnostna skupina vse 
zaupanje v naš politični sistem in v sistem samoupravljanja, ki nam zagotav- 
ljata najpopolnejšo narodnostno potrditev. Še bolj zavzeto se bomo trudili 
nadaljevati začrtano pot pri uresničevanju pravic, ki izhajajo iz ustave in ob- 
činskih statutov, in si prizadevali, da bodo samoupravne skupnosti za prosveto 
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in kulturo vedno bolj gonilni center za šolske in kulturne dejavnosti in za stike 
z matičnim narodom. 

Predsednik Stane Markič: Želi še kdo besedo? Tovarišica Krpanova! 

Teodora Krpan: Ob tem, ko vsi Primorci — kot vsi Slovenci — 
izražamo izredno olajšanje ob sprejemu tega dokumenta, bi želela, kljub vsemu 
postaviti dve vprašanji: 

Pri pregledovanju gradiva, ki smo ga imeli danes na razpolago, sem ugoto- 
vila, da je zelo podrobno opisana meja naše republike na južnem delu, se pravi 
med bivšo cono A in B, to je tisti del meje, ki ni bil razmejen z mirovno pogod- 
bo iz 1947. leta. Ob tem pa pogrešam opis meje v zgornjem delu Primorske. 
Dejansko stanje namreč ni posnetek meje, ki je bila sprejeta 1947. leta. Zato bi 
želeli vedeti, ali že obstaja dokument, kjer je podrobno opisan drugi del meje, 
in če je, ali ga lahko dobimo- na vpogled. Gre predvsem za mejo v novogoriški in 
tolminski občini. 

Ko smo pregledovali zemljevid, ko smo ga s težavo dobili — pravega 
namreč — o gradnji ceste v Goriška Brda po italijanskem ozemlju, smo po- 
grešali to, da zemljevid ni bil napisan v slovenskem jeziku, da bi nam bil bolj 
razumljiv in da bi bil morda lahko tudi malo bolj podrobno označen. Pri tem 
pa me še zanima, koliko je z jugoslovanske strani narejeno, da se bo cesta, 
ki bo tekla po italijanskem ozemlju, res priključila briškim vasem oziroma 
Novi Gorici in kako je z zagotovitvijo finančnih sredstev. 

Predsednik Stane Markič: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ali bi 
lahko predstavnik Izvršnega sveta odgovoril na postavljena vprašanja? 

Dr. Mirko Zgur: Tovarišice in tovariši delegati! Kar se tiče meje, 
veste, da je te stvari pripravljala posebna komisija. Jaz celotnega gradiva nisem 
dobil na razpolago, zato ne bi mogel odgovoriti tovarišici. 

Pri vprašanju glede priključka ceste gre za vprašanje financiranja. Ko se 
bomo priključili na to< cesto, bodo sredstva gotovo zagotovljena. Kako pa je to 
vprašanje za sedaj urejeno, pa ne vem. 

Predsednik Stane Markič: Ker ni več razpravljal cev, predlagam, da 
preidemo na glasovanje o predlogu odloka o soglasju k predlogu zakona o ra- 
tifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Re- 
publiko Italijo. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka o 
soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo. 

Prehajamo na 5. t očko dnevnega reda, na operativni načrt nadalj- 
njega dela za pripravo in sprejetje družbenega načrta Jugoslavije za obdobje 
1976—1980 in program aktivnosti pri izdelavi srednjeročnih planov za obdobje 
1976—1980. 

Operativni načrt nadaljnjega dela za pripravo in sprejetje družbenega na- 
črta Jugoslavije za obdobje 1976—1980 je predložil Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, program aktivnosti pri izdelavi srednjeročnih planov za ob- 
dobje 1976—1980 pa Izvršni svet. Zavod Socialistične republike Slovenije za 



24. seja 485 

družbeno planiranje je poslal popravek k programu aktivnosti pri izdelavi sred- 
njeročnih planov za obdobje 1976—1980. Gradivo je obravnaval Odbor za druž- 
benoekonomske odnose. Gradivo in popravek ste prejeli, danes pa ste prejeli še 
poročilo Odbora. Uvodno obrazložitev smo slišali. Zeli poročevalec še kaj po- 
vedati? (Ne.) Ali želi predstavnik Izvršnega sveta še kaj reči? (Ne.) Potem pred- 
lagam, da preidemo na razpravo. Besedo ima tovariš Marko Bule! 

Marko Bule: Tovarišice in tovariši! Tovariš Praznik je obširno poročal, 
do kje smo prišli pri sprejemanju srednjeročnega plana in katere najpomemb- 
nejše naloge so še pred nami, še posebej glede srednjeročnega plana Slovenije. 
To, kar je bistveno in s čimer je potrebno, da se strinjamo kot delegati, se je 
mogoče v obilici povedanega nekoliko izgubilo, posebno glede na operativni na- 
črt. Gre pa predvsem za to : K osnovam srednjeročnega plana, ki so bile v razpra- 
vi v skupščinah vseh republik in pokrajin, tudi v naši, je bilo dano zelo veliko 
bistvenih pripomb, predvsem pa se je ugotovilo, da niso v skladu z osnutkom 
sedaj že sprejetega zakona o planu. Zato je bilo na seji Predsedstva SFRJ in v 
Zboru republik in pokrajin ugotovljeno, da se s planom kasni, da vsebina ni 
najbolj ustrezna in da se zaradi tega plan ne more sprejeti v prvotno dogovor- 
jenem času, do konca leta 1976. Zato je bil predložen nov dogovor, kot posledica 
teh sklepov, da je treba plan sprejeti najkasneje do konca julija 1976. To je 
prva in najpomembnejša stvar. 

Drugo: Čeprav so osnove sprejete kot izhodišče, je vendarle na novo dolo- 
čena vsebina srednjeročnega plana, in sicer v treh delih: skupni interesi in cilji, 
smernice in okviri ukrepov in posebne prednosti glede na družbene dogovore. 

Tretje: Predložena je nekoliko spremenjena metoda sprejema srednjeroč- 
nega plana, tako da bo Zvezni svet kot predlagatelj pošiljal na usklajevanje sred- 
njeročni plan po delih — vsak del posebej. Prvo usklajevanje v zveznem 
izvršnem svetu bo s predsedniki izvršnih svetov republik in pokrajin, kar po- 
meni določeno posebno odgovornost izvršnih svetov za dogovore o srednjeroč- 
nem planu Jugoslavije. 

Dalje: V usklajevanje po rednem postopku med delegacijami v Zboru re- 
publik in pokrajin in po posebnem dogovoru v naši skupščini se bodo delegati 
naše skupščine vključevali tako, da bo pred usklajevanjem delegacij v Zboru 
republik in pokrajin razprava med delegati v odborih za družbenoekonomske 
odnose vseh naših zborov, kar je bilo že včeraj v prvem delu opravljeno. Tam 
se bodo oblikovala stališča in pripombe, ki jih bo potem naša delegacija v Zboru 
republik in pokrajin usklajevala. 

In končno: Tako pripravljen predlog srednjeročnega plana bo v celoti po- 
slan vsem delegatom. 

Ta proces se je že začel in je verjetno edino mogoč način, če hočemo gle- 
de na časovno stisko in naloge, ki smo si jih postavili, plan sprejeti. Zato kaže 
operativni načrt sprejeti. 

Predsednik Stane Marki č : Kdo še želi besedo? (Nihče.) Ce nihče, po- 
tem predlagam naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor se strinja, da se nadaljnje delo za pripravo in 
sprejetje srednjeročnih planov odvija tako, kot je predlagano v operativnem 
načrtu nadaljnjega dela za pripravo in sprejetje družbenega načrta Jugoslavije 
za obdobje od 1976 do 1980 in v programu aktivnosti pri izdelavi srednjeročnih 
planov za obdobje od 1976 do 1980. 
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2. Zbor sprejema opozorila in predloge Odbora za družbenoekonomske 
odnose, ki so naravnani k ustvarjanju pogojev za uspešno vključevanje Skup- 
ščine SR Slovenije v priprave srednjeročnih planov in za ustrezno odločanje. 

Ali ima kdo kakšno pripombo k temu sklepu? (Nihče.) Če nihče, dajem 
sklep na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je Družbeno- 
politični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na vprašanja delegatov. 
Na vprašanje delegata Lojzeta Cepuša, ki ga je postavil na 23. seji zbora, 

bo odgovoril tovariš Miro Kert, pomočnik sekretarja Republiškega sekretariata 
za finance! 

Miro Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. Tovariš 
Cepuš, delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije v svojem 
delegatskem vprašanju opozarja na kritično situacijo opekarske industrije in 
predlaga, da se stopnje republiškega in občinskega prometnega davka na malo- 
prodajo opečnih izdelkov znižajo za 50 %. Predlog za znižanje tovariš delegat 
utemeljuje s kopičenjem zalog opekarske industrije, ki so bile konec leta 1975 
trikrat, večje kot konec preteklega leta, čeprav je bila proizvodnja opečnih izdel- 
kov v letu 1975 celo manjša kot v letu 1974. Ob tem opozarjam, da je vrsta 
opekarn v začetku leta 1976 že prenehala s proizvodnjo. Tovariš delegat tudi 
ugotavlja, da gradbena operativa za družbeno gradnjo stanovanj v zadnjih le- 
tih praktično ne uporablja več opeke, glavni kupci opečnih izdelkov so zato 
individualni graditelji, ki pa kupujejo vedno manj opeke, ker je vedno dražja. 
Predlagano znižanje prometnega davka naj bi torej ublažilo ta problem. 

Odgovor: Veljavne stopnje prometnega davka za določene vrste gradbenega 
materiala so znatno višje od splošne stopnje prometnega davka. V zvezi s pro- 
blematiko stanovanjske graditve so zato že dalj časa prisotna stališča, naj se te 
stopnje znižajo. Tako stališče podpira tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
in je tudi že posredoval pobudo za znižanje zveznemu izvršnemu svetu. Predla- 
gali smo znižanje stopenj temeljnega prometnega davka, ker menimo, da je 
politiko prometnega davka treba izvajati prek stopenj temeljnega davka, po- 
sebni prometni davek pa naj bi se načeloma plačeval po enotnih splošnih stop- 
njah. Pravkar je bil v medrepubliškem usklajevanju osnutek uredbe, s katero 
naj bi se znižale stopnje temeljnega prometnega davka za določene vrste grad- 
benega materiala, med drugim za opečne izdelke. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je k osnutku uredbe dal svoje soglasje, ni pa nam ta trenutek še 
znano, kakšni so rezultati usklajevanja. Pripominjamo, da je predlagano zniža- 
nje temeljnega prometnega davka ugodnejše, kot je bil predlog za znižanje po- 
sebnega prometnega davka. 

Predsednik Stane Markič: Ali je delegat zadovoljen z odgovorom? 
(Da.) Zeli še kdo postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) Potem smo izčrpali dnevni 
red. 

Prosim delegate, da bi se udeležili prve seje Zbora Kluba delegatov ob 
približno 15. uri! Računamo, da bodo do takrat seje zborov končane. Hvala lepa. 

(Seja je bila končana ob 13. uri). 
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(31. marca 1976) 

Predsedoval: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Stane Markič: Pričenjam 25. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili delegati: Marko Bule, Janko Cesnik, Jože Globač- 
nik, Danica Jurkovič, Danilo Kralj, Rudi Kropivnik, Henrik Peternelj, Zoran 
Polič in Valentina Tomlje. 

Predlagam naslednji dnevni red seje: 
1. odobritev zapisnika 24. seje zbora; 
2. poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji; 
3. poročilo o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samouprav- 

nih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine; 
4. predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona; 
5. predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih; 
6. predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih; 
7. predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu; 
8. določitev periodičnega delovnega načrta zbora za obdobje april-julij 

1976; 
9. volitve in imenovanja; 

10. predlogi in vprašanja delegatov. 
Ali kdo predlaga kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ugotavljam, da se s predlaganim dnevnim redom strinjamo. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 24. 
seje zbora. 

Osnutek zapisnika te seje ste prejeli. Ali kdo predlaga kakšno spremembo 
ali popravek zapisnika? (Nihče.) Potem dajem zapisnik v odobritev. Prosim, 
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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 odobril zapisnik 24. seje 
zbora. 

Preden nadaljujemo z delom, vas obveščam, da smo se na podlagi 85. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije predsedniki zborov sporazumeli, da bo- 
mo na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora poslušali ekspoze k 4., 5., 6. in 7. točki dnevnega reda, to je 
k predlogu za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona, 
k predlogu za izdajo zakona o rednih sodiščih, k predlogu za izdajo zakona o 
samoupravnih sodiščih in predlogu za izdajo zakona o javnem tožilstvu. Ekspoze 
bo dala članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun Eva Naglic. 

Poleg tega vas obveščam, da bo po skupnem ekspozeju zaradi racionalnosti 
seja Zbora kluba delegatov, na kateri bo dal informacijo o stanju varnosti in 
družbeni samozaščiti v SR Sloveniji namestnik republiškega sekretarja za no- 
tranje zadeve tovariš Zemljarič. 

Predlagam, da prekinemo sejo in gremo v veliko dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik Stane Markič: Nadaljujemo sejo zbora. Predlagam, da 
bi drugo in tretjo točko dnevnega reda združili v razpravi, ker so določena 
vprašanja iz dela družbenega pravobranilca samoupravljanja in sodišč združene- 
ga dela povezana oziroma ker so ugotovitve, napotki in naloge v zvezi z reše- 
vanjem teh vprašanj medsebojno povezani. Ali se zbor strinja s tem predlogom? 
Ima kdo kakšne pomisleke? Če ne, lahko štejem, da se strinjamo S tem, da ob- 
ravnavamo poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji in poročilo o 
stanju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih pravic delovnih 
ljudi in družbene lastnine skupaj. 

Prvo poročilo je predložilo Sodišče združenega dela Socialistične republike 
Slovenije, drugo pa družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije. 

Gradivo je bilo objavljeno v Poročevalcu. K obravnavi teh dveh točk sta po- 
vabljena predstavnik Sodišča združenega dela SR Slovenije in predstavnik 
družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije. 

Poročilo so obravnavah: Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za 
pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili Odbora in Komisije za 
pravosodje ste prejeli. Danes ste prejeli še poročilo Zakonodajno-pravne komisi- 
je ter predlog dokumenta, ki naj bi ga zbor sprejel po končani obravnavi, ter 
mnenja in stališča Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze Slo- 
venije k poročilu o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samouprav- 
nih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine. 

Uvodno obrazložitev k poročilu o delu sodišč združenega dela v SR Slo- 
veniji bo dal tovariš Jože Cigler! 

Jože Cigler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! So- 
dišče združenega dela SR Slovenije je, izpolnjujoč svojo zakonsko obveznost, 
predložilo Skupščini SR Slovenije poročilo o organiziranju in delu sodišč združe- 
nega dela v Sloveniji, ki zajema obdobje delovanja splošnih sodišč združenega 
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dela od njihove ustanovitve in začetka poslovanja do 15. oktobra 1975, ter do- 
polnilno poročilo, ki zajema obdobje do 31. decembra 1975. Podlaga za to poro- 
čilo so podatki in ugotovitve prvostopenjskih sodišč, kakor tudi Sodišč združe- 
nega dela SR Slovenije. 

Dovolite, da uvodoma opozorim na nekatere bistvene točke tega poročila, 
ga v določeni meri dopolnim in obrazložim. Kar se organiziranosti splošnih so- 
dišč združenega dela v Sloveniji tiče, moramo povedati, da se je Sodišče zdru- 
ženega dela v Ljubljani v februarju 1976 preselilo v nove, primerne prostore na 
Celovški cesti 185. S tem je odpadel problem prostorov, pojavil pa se je pro- 
blem poklicnih sodnikov. Predsednik senata tega sodišča je bil namreč na lastno 
željo razrešen in je 5. marca 1976 že nastopil novo službeno mesto'. Profesional- 
na sodnica pa zaradi obolelosti v letošnjem letu sploh ne bo mogla delati. Pred- 
loga za novega predsednika in enega poklicnega sodnika sta v obravnavi pred 
občinskimi skupščinami ljubljanske regije. Sprejeto je tudi stališče, da se siste- 
mizacija strokovnih delavcev tega sodišča razširi na štiri delovna mesta. Ker je 
sodišče v Ljubljani zelo pozno začelo z delom in zaradi sedanjih kadrovskih 
težav, ko na tem sodišču že mesec dni ni na delu nobenega poklicnega sodnika, 
so seveda nastali zaostanki pri delu. Tako je imelo to sodišče na dan 20. marca 
že skupno 292 nerešenih zadev. 

Sodišče združenega dela v Mariboru se je preselilo v ustreznejše prostore, 
na drugih sodiščih v Sloveniji pa je stanje glede organiziranosti ostalo nespre- 
menjeno. 

Porast pripada zadev Sodišču združenega dela SR Slovenije, kateremu je 
do 30. t. m. pripadlo že 114 pritožbenih zadev, in izvrševanje drugih zakonskih 
obveznosti, kot so objave določb, poročila Skupščini SR Slovenije, analiza pro- 
blematike in predlogi, sodelovanje s prvostopenjskimi sodišči in z drugostopenj- 
skimi sodišči združenega dela iz drugih republik in avtonomnih pokrajin itd., 
zahteva tudi izpopolnitev kadrovske zasedbe tega sodišča. Razpisali smo delovno 
mesto tajnika, strokovnega sodelavca, predlagali bomo tudi izvolitev še enega 
poklicnega sodnika. 

Obseg dela pri vseh sodiščih združenega dela v Sloveniji se iz meseca v 
mesec povečuje. Statistični podatki kažejo, da so prvostopenjska sodišča spre- 
jela v mesecu januarju 1976 skupno 144 zadev, v februarju pa 168 novih zadev. 
Sodišče združenega dela SR Slovenije pa je v januarju prejelo 41, v februarju pa 
34 pritožbenih zadev. 

Vsa prvostopenjska sodišča so v mesecu januarju rešila 73, v februarju pa 
108 zadev, tako da se je število nerešenih zadev od 1. januarja 1976, ko jih je 
bilo 463, povečalo do 1. 3. 1976 na 594 zadev. Tako povečanje nerešenih zadev 
je seveda v nasprotju s potrebo, da se sporna razmerja čim hitreje, kvalitetno 
in s tem učinkovito rešujejo. Tolikšno povečanje števila nerešenih zadev pa je 
v veliki meri posledica nerešenih organizacijsko-kadrovskih problemov na sodi- 
ščih združenega dela. 

Tudi podatki iz tabele 3 o trajanju postopka posameznih spornih zadev na 
prvostopenjskih sodiščih kažejo na sorazmerno še vedno dolg čas trajanja po- 
stopka, pa čeprav se upošteva, da so sodišča začela z delom v letu 1975 z zamudo 
več mesecev in da se je medtem že nabralo večje število spornih zadev. Da bi 
sodišča, posebno v večjih centrih, kot SO' Ljubljana, Maribor in podobno, tekočef 
reševala sporne zadeve, bo potrebno ta sodišča kadrovsko okrepiti z izvolitvijo 
novih poklicnih in tudi nepoklicnih sodnikov in s pridobitvijo strokovnih so- 
delavcev. 
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V poročilu Sodišča združenega dela v Ljubljani je tudi ugotovitev, da funk- 
cija nepoklicnega sodnika ni dovolj družbenopolitično poudarjena. Zaradi tega 
je v posameznih primerih opaziti premajhno disciplino in premajhno odločnost 
nepoklicnih sodnikov pri reševanju sporov pred sodišči. 

Formiranje večjega števila senatov, ki naj samostojno odločajo o spornih 
zadevah, ne da bi bil pri tem neposredno kot član senata angažiran poklicni sod- 
nik, ustvarja možnost hitrejšega reševanja sporov in pomeni korak naprej k 
podružbljanju sodne funkcije, seveda ob pogoju, da nepoklicni sodniki svojo 
funkcijo resno in odgovorno opravljajo, kar jim je treba tudi omogočiti. 

Struktura spornih zadev kaže, da približno 95'% vseh spornih zadev iz- 
haja iz medsebojnih razmerij delavcev v združenem delu. Ob tem pa je treba 
ugotoviti, da to niso več samo klasični delovni spori o statusu delavca, o spre- 
jemu na delo ah kršitvi delovne obveznosti in podobno, temveč da prihaja vedno 
več sporov o pravicah delavca iz dela v organizacijah združenega dela, ki so 
določene s splošnimi samoupravnimi akti. Pogosti so spori o povrnitvi stroškov 
za strokovno izobraževanje delavcev, o pravici do stanovanja oziroma stanovanj- 
skega kredita, o premestitvah na drugo delovno mesto, o veljavnosti razpisov za 
posamezna delovna mesta, o odpravnini, jubilejnih nagradah itd. 

Sorazmerno majhno je število glede statusnega položaja organizacij združe- 
nega dela, to je, ali so izpolnjeni pogoji za temeljno organizacijo združenega 
dela v zvezi s samoupravnim sporazumom o združevanju dela in sredstev v de- 
lovno organizacijo ali sestavljeno delovno organizacijo in podobno. 

Tudi spori^s področja samoupravnih interesnih skupnosti so bih do sedaj le 
maloštevilni in so jih sprožili delavci glede določanja otroškega dodatka in gle- 
de pomoči v času brezposelnosti. 

Verjetno čaka marsikatero sporno vprašanje pri organiziranosti organiza- 
cij združenega dela na izid zakona o združenem delu. Tudi za področje samo- 
upravnih interesnih skupnosti so še vedno nekatere zakonske ovire, ki zadržu- 
jejo stare načine razreševanja spornih odnosov. 

V postopkih pred sodišči združenega dela je šele v zadnjih dveh mesecih 
opaziti posamezne primere udeležbe sindikalnih organizacij ah družbenega pra- 
vobranilca kot udeležencev. V glavnem pa ti do sedaj niso bih udeleženi. Zaradi 
tega seveda obravnavanje spornih zadev ni bilo bistveno drugačno kot pred red- 
nimi sodišči, kar pa ni povsem v skladu z intencijo zakona o sodiščih združene- 
ga dela. Tako sodišča v delovnih sporih še v preveliki meri ocenjujejo samo za- 
konitost postopka v okviru organizacij združenega dela, premalo pa skušajo 
meritorno razrešiti sporna vprašanja in s tem odpraviti oviro za uveljavitev 
ustavnega in zakonskega položaja delavca oziroma organizcije združenega dela 
oziroma samoupravnih aktov. 

Seveda pa so načelo oficialnosti v postopku pred sodišči združenega dela in 
nevezanosti na konkretne zahtevke posameznih udeležencev in druge posebne 
določbe o postopku v praksi spremenile nekatera ustaljena stališča do sedaj raz- 
sojaj očih sodišč, tako na primer glede odmere stroškov postopka, izrekanja 
začasnih ukrepov itd. 

Vprašanje razmejitve pristojnosti med rednimi sodišči in sodišči združenega 
dela sicer še ni povsem razrešeno, vendar pa je globalna razmejitev, opredelje- 
na sporazumno s civilnim oddelkom oziroma oboo sejo Vrhovnega sodišča. Osta- 
la so še nekatera sporna vprašanja razmejitve pristojnosti, ki smo jih navedli 
v našem poročilu in glede katerih bo potrebno uskladiti stališča tako, da bodo 
delavci vedeli, pri katerem sodišču morajo sprožiti postopek. 
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To nalogo bo morala opraviti skupna seja po členu 430 republiške ustave, 
na drugi strani pa bodo najvišja sodišča združenega dela v republikah in avto- 
nomnih pokrajinah morala zavzeti enotno stališče v okviru Jugoslavije. 

V zvezi z nedavno vlogo nekega delavca je treba opozoriti še na problem 
izvršbe pravnomočnih odločb sodišč združenega dela, ki niso primerne za sodno 
izvršbo po rednih sodiščih. Zakon določa, da zagotavlja izvršitev takih odločb 
občinska skupščina. V danem primeru delavec opozarja, da prizadeta organiza- 
cija združenega dela ni ravnala po odločbi sodišča združenega dela niti o tej 
pravnomočni odločbi niso bili obveščeni delavci te organizacije združenega 
dela. Mislim, da je treba v takih primerih z vso strogostjo in z vsemi sredstvi, 
ki jih po zakonu ima občinska skupščina, zagotoviti izvršitev pravnomočne od- 
ločbe sodišča združenega dela, pri čemer je mogoče uporabiti tudi ukrepe pri- 
silne uprave oziroma odstranitve poslovodnih organov itd. 

Ce vprašanja izvršitve odločb že v samem začetku ne bomo zaostrili, potem 
obstaja nevarnost, da bo prevladovala miselnost, da odločbe sodišč združenega 
dela niso enako obvezujoče kot sodbe rednih sodišč ter da je izvršitev teh odločb 
lahko še stvar opredelitve, ne pa zakonska obveznost. 

Iz opažanja sodišč združenega dela pri obravnavanju posameznih spornih 
zadev, kar je v poročilu navedeno pod 3,/b, je treba predvsem opozoriti na sla- 
bosti v zvezi s samoupravnimi splošnimi akti v organizacijah združenega dela. 
Ne samo da je sorazmerno veliko primerov, ko splošni samoupravni akti niso 
usklađeni z zakonskimi določili, temveč je precej primerov, da organizacije zdru- 
ženega dela nekaterih bistvenejših odnosov, ki so pomembni za položaj delavca, 
sploh nimajo urejenih. 

V mnogih primerih se uporabljajo še splošni akti, pravilniki, ki so jib 
sprejeli delavski sveti tudi za taka področja, na katerih jih morajo sprejeti 
delavci sami z osebnim izjavljanjem. To pomanjkanje splošnih samoupravnih 
aktov ali njihova nepopolnost povzročata v precejšnjem številu organizacij 
združenega dela sporne odnose in je torej vzrok za nastanek tudi osebnih sporov. 

Tako je na primer v samoupravnih splošnih aktih o medsebojnih razmerjih 
delavcev v združenem delu v posameznih organizacijah združenega dela še ved- 
no velikokrat v veljavi institut samovoljne zapustitve dela in s tem izguba 
lastnosti delavca, če na primer delavec izostane neopravičeno od dela 3 ali več 
dni. Takega načina prenehanja lastnosti delavca ne poznata veljajoči zvezni in 
republiški zakon o medsebojnih razmerjih. Lastnost delavca lahko preneha eno- 
stransko le na podlagi izjave delavca, da noče več imeti lastnosti delavca v tej 
organizaciji združenega dela, ali pa na podlagi pismenega sporazuma med delav- 
cem in pristojnim organom V organizaciji združenega dela. 

Sodišča združenega dela so v več kot v 40 primerih morala take odločbe 
o prenehanju lastnosti delavca zaradi samovoljne zapustitve dela razveljaviti, 
ker organizacije združenega dela v svojih samoupravnih aktih niso imele na- 
štetih v smislu člena 65 republiškega zakona poleg odsotnosti delavca tudi 
drugih okoliščin, iz katerih je mogoče zaključiti o volji delavca, da ne bi imel 
več lastnosti delavca. 

V nekaterih primerih pa so sodišča ugotovila, da imajo organizacije združe- 
nega dela v samoupravnem splošnem aktu urejene omenjene odnose, da pa se 
svojih aktov pri praktičnem delu ne držijo. Tudi sodišča združenega dela mora- 
jo s svojimi odločbami prispevati, da se v celoti zagotovi uporaba samoupravnih 
splošnih aktov. 
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V nekaterih primerih je bilo namreč zaslediti, da so celo zbori delavcev 
odločali o pravici delavca mimo postopka, ki je bil urejen v samoupravnem 
splošnem aktu, no da bi bila dana možnost delavcu, da prisostvuje zboru in 
da pojasni svoje stališče. 

Samoupravni akti morajo imeti enako avtoriteto in ,pomen kot zakon ter 
se ne smejo v nobenem primeru kršiti, niti glede postopka niti glede pritož- 
benih določb. Spoštovanje določb samoupravnih aktov mora biti enako sestavn.; 

del poslovanja organizacije združenega dela, kot je spoštovanje zakonskih norm. 
Ob tem je treba opozoriti na ugotovitev sodišč, da nekatere organizacije združe- 
nega dela sprejemajo in podpišejo samoupravni sporazum ali družbeni dogovor 
o ureditvi določenih odnosov širšega pomena, pa teh določitev ne prenesejo 
v svoje splošne samoupravne akte. Iz tega slede spori, ki jih rešujejo sodišča 
združenega dela in ki seveda v takem primeru upoštevajo podpisan samo- 
upravni dogovor, kot na primer družbeni dogovor o kadrovski politiki glede 
razpisa prostih delovnih mest poslovodnih organov v organizacijah združenega 
dela in podobno. 

V zadnjem obdobju je iz posameznih spornih zadev opaziti, da se s pomočjo 
spremembe sistemizacije, posebno ob reorganizacijah v TOZD ali delovni orga- 
nizaciji, opravljajo premestitve delavcev, s tem seveda tudi na odgovorna de- 
lovna mesta, ne da bi bili opravljeni vsaj interni razpisi oziroma objave. Če- 
prav je jasno, da spremembe tehnologije in drugi razlogi v posameznih primerih 
zahtevajo drugačno razporeditev delavcev po hitrem postopku, kar je po samo- 
upravnih splošnih aktih praviloma dopuščeno, pa vendar konkretni primeri 
kažejo na to, da so premestitve lahko tudi način, s katerim ozek krog vodilnih 
delavcev in predstavnikov družbenopolitičnih organizacij odloča o kadrovski 
politiki mimo delavcev in v nasprotju z določilom, ki je v vseh samoupravnih 
splošnih aktih napisano, namreč da je vsako delovno mesto v organizaciji zdru- 
ženega dela dostopno vsakemu delavcu ob enakih pogojih. 

Opozoriti tudi moramo na prakso nekaterih organizacij združenega dela, 
da prek določil v samoupravnih splošnih aktih uporabljajo institut sprejema 
delavca na delo za določen čas, čeprav je očitno, da ne gre samo za začasno 
opravljanje dela na tem delovnem mestu. Razlog za to je, da te organizacije 
niso v zadostni meri uporabile pravice, da odrede obvezno poskusno delo za 
ta delovna mesta in lažji način prenehanja lastnosti delavca. Vse to pa je očitno 
v nasprotju z ustavo in zakonsko urejenim položajem delavca v združenem 
delu. 

Tovarišice in tovariši delegati! Kljub začetnim težavam glede organizacije 
sodišč združenega dela, nejasnosti glede postopka in metod dela teh sodišč 
ter določenim slabostim pri razreševanju spornih zadev mislimo, da so sodišča 
s svojim dosedanjim delom upravičila svoj obstoj. Prosim, da v razpravi o poro- 
čilu ocenite opravljeno delo in podano poročilo sodišč združenega dela v Slo- 
veniji. 

Predsednik Stane Markič: Uvodno obrazložitev k poročilu o stanju, 
pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi 
in družbene lastnine bo dal tovariš Milutin Mužič, namestnik republiškega 
družbenega pravobranilca samoupravljanja! 

Milutin Mužič: Menimo, da ne bi bil potreben nek daljši uvod k 
temu poročilu. Zeleh pa bi poudariti potrebo, da Skupščina SR Slovenije kot 
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najvišji organ oblasti in samoupravljanja ob oceni stanja na področju poseb- 
nega družbenega varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene last- 
nine opredeli naloge pristojnih družbenih dejavnikov. Temu pa naj služijo tudi 
naši predlogi in mnenja, navedena v poročilu. 

Nova ustava je določila, da se samoupravnim pravicam delovnih ljudi in 
družbeni lastnini zagotavlja posebno družbeno varstvo. Po teh določbah je 
družbeni pravobranilec samoupravljanja le eden od organov, ki naj to varstvo 
uresničuje. To ustavno- dejstvo je treba upoštevati, kajti brez uskladenega delo- 
vanja vseh družbenih organov in družbenih dejavnikov na tem področju ne 
bo ustreznih rezultatov. 

Delovni ljudje neposredno po svojih delegatskih samoupravnih organih 
sami uresničujejo družbeno varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine. 
Delavci, delavski sveti, samoupravna delavska kontrola v združenem delu so 
tisti dejavniki, na katerih sloni ta del družbene samozaščite. Zato so državni 
in družbeni organi, ki na tem področju delujejo, v službi in v pomoč samo- 
upravno organiziranemu delavstvu. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja morajo biti zato usmerjeni kot 
orodje v rokah delovnega razreda. Delovati morajo preventivno, s pravnimi 
sredstvi pa nastopati šele takrat, ko je potrebno konkretno pomagati, da se 
odpravi ali prepreči vpliv oblastniškega in nesamoupravnega ravnanja ter pri- 
vatnolastniško obnašanje do družbene lastnine. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja niso državni organi, ampak organi 
delavcev, politično organiziranih v Socialistični zvezi delovnih ljudi, Sindikatih 
in Zvezi komunistov. 

Le z najožjim sodelovanjem z družbenopolitičnimi organizacijami lahko 
uresničujejo svoje dolžnosti. Pri tem je nujno tesno sodelovanje z delegatskimi 
skupščinami družbenopolitičnih skupnosti. 

Neposredno delo z delavci, delavskimi sveti in organi samoupravne delav- 
ske kontrole nam, družbenim pravobranilcem, kaže, da delavci dejansko spre- 
jemajo samoupravljanje kot svojo pravico in obveznost. V tem ni problemov, 
zato pa tembolj izstopajo primeri, kjer se staro krčevito upira novemu in kjer 
gre za odpore posameznikov in skupin, ki žele obdržati vajeti v rokah, ali pa 
kjer gre za neznanje in nesposobnost. Pojavljajo pa se tudi primeri, kjer žele 
posamezniki pod krinko samoupravljanja ščititi svoje nedelo in z intrigantstvom 
vnašati nezaupanje v moč in sposobnost našega samoupravnega razvoja. 

Menimo, da moramo biti in smo pri svojem delu konkretni. Zato smo dolžni 
biti v svojih poročilih, ki vam jih predlagamo, stvarni in neposredni. Ta pot, 
ki se je pokazala kot pravilna, pri nekaterih vzbuja odpore. Z nekaterimi 
reakcijami na tako delo ste tudi seznanjeni. Gre za to, da smo družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja kot vsi v organizirani samoupravni družbi dolžni 
dosledno izvajati socialistično samoupravno zakonitost, ne glede na take ah dru- 
gačne pritiske. Spoštovati je treba pravnomočne sodbe samoupravnih sodišč, 
ustavo, zakone in samo,upravne splošne akte. Kajti delavci zahtevajo samo- 
upravni red. Samoupravljanje pa je tudi obveznost, ne pa samo pravica. To je 
razumljivo, vendar to poudarjam zaradi tega, ker nekateri tega še ne spreje- 
majo. Tudi zato so vaša ocena, ne samo problemov in pojavov pri varstvu 
samoupravnih pravic in družbene lastnine, s katerimi se vsi srečujemo, ampak 
tudi ocena pravobranilcev, ocena in mnenje o naših pomanjkljivostih in usme- 
ritvi, vaši napotki za naše delo in vaše zaupanje bistveni za naše deto. Brez 
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samostojnih in odgovornih delavcev, ki ste jim zaupali to dolžnost, ne mo- 
remo pričakovati uspešnega dela. 

Predsednik Stane Markič : Preden preidemo na razpravo, bi pred- 
lagal, da bi, kot običajno, izvolili tričlansko skupino za končno redakcijo stališč 
oziroma njihovo uskladitev z drugimi odbori. Ce se strinjate, bi predlagal v to 
skupino Ivico Znidaršič, Zdenka Malija in Ivana Žagarja. 

So kakšne pripombe k temu predlogu? (Ne.) Dajem predlog na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo skupino soglasno izbrali. Pričenjam razpravo. Prosim, 
kdo želi besedo? Tovariš Miro Gošnik! 

Miro Gošnik: Tovarišice in tovariši! Da bi uspešneje zaključili obrav- 
navo teh dveh točk, bi podal nekaj misli oziroma pojasnil k predlogu stališč, 
ki ste ga dobili danes na mizo. 

Ob pozitivni oceni obeh poročil najbrž v tem predlogu stališč upravičeno 
ugotavljamo, da je prav, da smo kritični do pojavov, ki so bih odkriti pri dose- 
danjem delu obeh organov. Kritičen odnos bi najbrž morah imeti do zaznanega 
precejšnjega razkoraka med načeli in prakso v konkretnih odnosih, do katerih 
se obe poročili opredeljujeta zlasti s primeri. Mislim, da je pravilna tudi ugoto- 
vitev, da je premalo odgovornosti za uresničevanje ustavne smeri odnosov v 
temeljnih samoupravnih skupnostih, v katerih se je v posameznih primerih 
pokazalo tudi na krivce, ki se tu in tam pokažejo v obliki slabega dela družbeno- 
političnih organizacij in nedoslednega sodelovanja samoupravnih organov. Zla- 
sti pa vrsta primerov kaže na precejšnjo odsotnost odgovornosti individualnih 
poslovodnih organov za stanje, kakršno ugotavljamo v obeh poročilih. 

Mislim, da bi Skupščina morala posebej pozorno reagirati na to, da je 
organizacijska pokritost republike z družbenimi pravobranilci še vedno nepo- 
polna, kljub temu, da je skoraj leto dni od uzakonitve tega instituta. Opozorila 
o pomanjkljivostih pri kadrovanju, ki ni bilo dovolj resno vzeto in speljano 
v posameznih primerih, saj okoli 20 občin in dve regiji niso ustrezno pokrite 
z družbenimi pravobranilci samoupravljanja, ter ekstremni primeri pri sodiščih 
združenega dela v Ljubljani in Mariboru kažejo, da se do kadrovskega problema 
pri delovanju obeh institucij najbrž nekatere družbenopolitične skupnosti in 
organizacije niso v celoti resno obnašale. 

Mislim, da v nekem smislu v prazno oznanj amo potrebo p>o razbremenitvi 
neprofesionalnih sodnikov pri sodiščih združenega dela. Najbrž bi z doslednej- 
šim izvajanjem že lani sprejetih priporočil v tej skupščin lahko več dosegli. 

Opozorjeni smo, da v nekaterih institucijah financiranje ne teče v redu 
in da tudi prostorski problemi niso v celoti rešeni. Kot morda ne v celoti resno 
zveneč primer naj povem, da v Kranju še vedno nosi sodnik akte, pero in 
pisarno v torbi in mu to pomeni delovanje oziroma poslovanje sodišča. 

Iz teh posamičnih opozoril in kritičnega pristopa do zgradbe stališč, mislim, 
je jasna orientacija, na katerih točkah naj bi stališča Skupščine našla svojo 
osrednjo težo. Tako se v prvi točki predlaga, da se dosedanje delo tako druž- 
benega pravobranilca kot sodišč združenega dela podpre in pozitivno oceni. Ana- 
liza vsebine dela teh dveh organov, zlasti pa številčna analiza posameznih spo- 
rov, kažeta na poseben pojav, da pretežno število vlog dobita oba organa od 
delavcev, kar mislim, da je v celoti dobro, da pa ni dovolj dobro. Ce je pri 
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sodiščih združenega dela na nek način še razumljivo, da so pri svojem nasto- 
panju, če lahko pogojno uporabim ta izraz, pasivna, se pravi, da sprejemajo 
vloge, pa je pri družbenem pravobranilcu samoupravljanja najbrž potrebna 
preorientacija k pobudam, ki naj jih dajo zlasti družbeni pravobranilci sami. 
Na drugi strani pa so za pobude pri njihovem nastopanju poklicane tudi druž- 
benopolitične skupnosti, družbenopolitične organizacije in še vrsta dru- 
gih družbenih dejavnikov. Mislim, da je lahko v stališčih podpreti ugotovitev, 
da so premalo prisotni v preventivnih procesih varovanja družbene lastnine, 
kar je druga sugestija za preorientacijo njihovega dela. Pri tem bi seveda druž- 
beno lastnino najbrž kazalo celovito obravnavati, kot substanco in kot temeljno 
prvino in pogoj za samoupravne socialistične odnose za ogromno večino naših 
delovnih ljudi. 

Mislim, da bi morah biti v vseh tistih primerih, ko gre za konkretne bitke 
zoper privatizacijo, zoper samovoljo, zoper skupinskolastniška gibanja in v 
bistvu zoper vse pojave neodgovornega ravnanja s skupnimi družbenimi sred- 
stvi kot družbenim bogastvom in osnovo celotne družbene reprodukcije, najbrž 
bolj agresivni in bolj iniciativni, ne pa da le pasivno čakamo, da zadeve pri- 
tekajo. 

Vsebino naslednje točke, o sodelovanju vseh organiziranih družbenih dejav- 
nikov, zadolženih za ustavnost in zakonitost, gre podpreti, saj kaže, da bi se 
večja medsebojna povezanost teh institucij, poleg aktivne vloge delovnega člo- 
veka v procesu reprodukcije, najbrž zagotovila višjo raven učinkovitosti. Mi- 
slim, da ni odveč, da ponovno opozorimo družbene dejavnike, ki imajo moč in 
možnost vplivati na razbremenitev neprofesionalnih sodnikov pri sodiščih 
združenega dela, da to storijo. 

V 5. točki razgrinjamo samoupravno zakonodajo kot področje z mnogimi 
dimenzijami. Najbrž smo vsi priča parolam, da čakamo na nekaj, kar prihaja. 
Najbrž je tu zakon o združenem delu marsikomu izgovor, da se ima naloga 
stalnega dopolnjevanja samoupravnih aktov kot spremljajočega procesa spre- 
minjanja družbenih odnosov marsikje za nepotrebno nadlogo, kot da ni ustavna 
smer preosnove celotnih naših odnosov že dve leti veljavna. Sklicevanje na 
zakon o združenem delu in na njegovo javno obravnavo je samo priložnost 
več, da se ta kodeks dela dogradi in uveljavi v vsej notranji samoupravni za- 
konodaji in da v svoji generalni smeri in ustavni Usmeritvi vendarle privede 
do izenačevanja vseh udeležencev procesa družbene reprodukcije, v skladu s 
temeljnim ustavnim načelom nagrajevanja po delu, kar je obdelano* v naslednji, 
to je v 6. točki. 

Pri tem najbrž ni odveč opozorilo, da je reševanje spodbud za ustvarjeno 
delo eno od najtežje rešljivih vprašanj pri urejanju notranjih odnosov v delovnih 
skupnostih. Zato je realna ocena, da čaka družbenopolitične organizacije, stro- 
kovne službe in organe upravljanja v tej fazi pripravljanja vseh dopolnitev 
samoupravne normativne zakonodaje glede nagrajevanja po delu ena od naj- 
težjih in najbrž tudi naj dolgotrajnejših nalog. Njen končni cilj bi morah biti 
tudi nekateri miselni premiki, kot na primer odmik od plačilnih razredov, od 
plačila ranga delovnega mesta oziroma ranga funkcije in prevladujočega vpliva 
formalno dokazljivih kriterijev. Skratka, ponujamo ostrejši kurz do ustavnega 
načela nagrajevanja po delu in menimo, da se to mora krepkeje poznati tudi pri 
delu obeh institucij. 

Mislim, da gre v 7. točki za ponavljanje sklepov Skupščine iz lanskega leta. 
Ponovno je treba ostro postaviti zahtevo, da se postavijo in uveljavijo posebna 
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sodišča združenega dela kot sestavni del in podaljšek celotnega samouprav- 
nega procesa in razreševanja odnosov iz procesa svobodne menjave dela za 
samoupravne interesne skupnosti, tako družbenih dejavnosti kot onih iz go- 
spodarstva. 

V 8. točki predloga stališč predlagamo, da bi družbenopolitične organizacije, 
zlasti še Sindikati, več prispevale, da bi v večji meri »posvojili« družbenega 
pravobranilca samoupravljanja kot tisto možnost za vse primere, ko razmerje 
sil potegne na stran starih odnosov in ko marsikje zgolj politična, subjektivno 
pripravljena akcija ne zadošča za radikalnejše spreminjanje odnosov v zdru- 
ženem delu. S tem, da tudi Skupščina prevzame to intencijo in težnjo Sindikatov 
v svoja stališča in sklepe, to voljo in pripravljenost oziroma potrebo »posvojimo« 
ali podružbimo, ker najbrž tudi Sindikati te svoje funkcije za »posvajanje« 
družbenega pravobranilca ne morejo sami izpeljati. 

9. točka je našla svoje mesto v predlogu tega dokumenta zlasti 
zaradi tega, ker bi samoupravne interesne skupnosti najbrž morale hitreje in 
krepkeje stopiti na pot prevladujočih vplivov delegatske baze pri obravnavanju 
delovanja, zlasti v skupščinah, in seveda tudi procesa, ki se tam odvija, to je 
svobodne menjave dela. Pri tem naj bi zlasti prevladoval vpliv uporabnikov 
na sklepe in delovanje teh samoupravnih interesnih skupnosti. 

In končno še komentar k 10. točki. Mislimo, da je edino povezano delovanje 
z zakonom določenih družbenih dejavnikov lahko najuspešnejša in najhitrejša 
pot k še učinkovitejšemu in ažurnejšemu delovanju tako sodišč združenega 
dela kot družbenega pravobranilca samoupravljanja. 

Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? So kakšne pripombe 
k besedilu predloga stališč, da bi olajšali delo naši skupini in usklajevanju med 
zbori? Ce jih ni, bi prosil, da se naša skupina poveže s skupinama ostalih dveh 
zborov, da spozna njihove pripombe in da jih potem skupaj obravnavamo in 
končno tudi glasujemo. 

Predlagam, da prekinemo to točko dnevnega reda in gremo na 4. točko 
dnevnega reda, na predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, 
z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je predložil Izvršni svet. K 
obravnavi te točke je povabljen predstavnik republiškega javnega pravobranil- 
stva. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona so obravnavali: Odbor za 
družbenopolitični sistem. Komisija za pravosodje, Zakonodajno-pravna komi- 
sija in Komisija za narodnosti. Poročila ste prejeli. Gradivo je bilo objavljeno 
v Poročevalcu št. 6. Prejeli ste tudi pripombe Mestnega javnega pravobranilca 
iz Ljubljane in pripombe Komiteja občinske konference Zveze komunistov Slo- 
venije Ljubljana-Center. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Želijo predstav- 
niki Odbora oziroma komisij dati še kakšne pripombe? (Ne.) Potem lahko pre- 
idemo na razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona, 

se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, ki so bila dana v skupščinskih telesih. 
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Prosim, kdor je za ta sklep, naj dvigne roko ! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o rednih sodiščih. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet. Predlog za izdajo zakona 
so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje, Za- 
konodajno-pravna komisija in Komisija za narodnosti. Poročilo komisij in Od- 
bora ste prejeli. 

K obravnavi te točke so povabljeni predstavniki Vrhovnega sodišča, Odvet- 
niške zbornice in Slovenskega sodniškega društva. 

Predlog za izdajo zakona je bil objavljen v Poročevalcu. Uvodno obrazlo- 
žitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 

Želijo predstavniki Odbora in komisij dati kakšno pripombo? (Ne.) Preden 
preidemo k razpravi, želim opozoriti na to, da gre pri tej in naslednji točki 
za predlog za izdajo zakona, se pravi, da ne gre še za drugo fazo. Pravzaprav 
imamo sedaj prvič primer, ko so predlogu za izdajo zakona priložene tudi teze, 
ki naj bi jih vseboval osnutek oziroma zakon. Mislim, da bi morali imeti to 
pred očmi v naši razpravi, prav tako pa tudi razpravo, ki je že bila v Družbeno- 
političnem zboru v zvezi z izhodišči pravosodne reforme in stališča, ki so bila 
sprejeta v Socialistični zvezi. 

Začenjam razpravo. Kdo- želi besedo? Prosim, Geza Bačič! 

Geza Bačič: Tovarišioe in tovariši! Rad bi se oglasil z nekaj predlogi, 
predvsem zato, ker sem sodeloval na dveh razpravah v zvezi s spremembo 
pravosodnega sistema, in to na medobčinskem posvetu Socialistične zveze in 
na seji Komisije za narodnosti. 

Predvsem je očitno, kot je bilo že na januarski seji poudarjeno, da razprave 
o stanju pravosodnih organov, ki zahteva nekatere spremembe, kažejo, da je 
reorganizacija nujna tudi zaradi tega, ker očitno sedanji sistem v pravosodju 
zaostaja za razvojem samoupravnih socialističnih odnosov. Gre za sestavni del 
nadaljevanja ustavne preobrazbe v naši družbi in mislim, da je normalno, da 
se močneje, kot je v tem osnutku, podpre ne samo organizacijska preobrazba, 
ki je precej očitna v teh osnutkih, ampak še mnogo bolj vsebinska, ki mora 
omogočiti odpravo nekaterih preživelih, formalističnih pristopov in reševanj 
ter prinesti v pravosodje nekatere nove elemente, ki jim zdaj pravimo pribli- 
ževanje sodišča in pravosodja delovnemu človeku. 

Prav zaradi zaprtosti, ki je relativno1 še vedno močna, in v nekem smislu 
odtujevanja pravosodja od baze je nujno iskati rešitve v skladu z našimi 
družbenopolitičnimi cilji, da se sodišča močneje vključijo v proces podružbljanja 
sodnih funkcij. To je bilo danes tudi zelo močno poudarjeno v ekspozeju. Iz 
teh razlogov so bili povsod, kjer sem sodeloval, deležni posebne pozornosti delo 
in položaj ter nova vloga poravnalnih svetov, pri čemer je bilo danih tudi ne- 
kaj dopolnitev, ki bodo kasneje verjetno sestavljalcem predloga prišle prav. 

Mislim, da bi bilo prav, da predlagatelj temeljito prouči ponujeno reorga- 
nizacijo in mrežo novih sodišč, če resnično želimo približati sodno funkcijo de- 
lovnemu človeku. Od vseh argumentov in elementov, ki so bih nekateri že v 
ekspozeju poudarjeni, mislim, da enega ne bi smeli zanemariti. V tezah raz- 
mišljamo in dokazujemo, da bomo približali celoten sistem in sodno funkcijo 
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delovnemu človeku. Iz tega razloga in zaradi ustavnih intencij tudi spreminjamo 
nekatere stvari. Moram pa vam povedati, da sedanji predlog mreže, vsaj po 
mojem, me zagotavlja tistega, o čemer govorimo. To še toliko bolj, ker je 
na koncu napisano, da nova reorganizacija sodišč zahteva žal tudi precej višja 
finančna sredstva. 

In druga pripomba, o kateri bi rad nekaj rekel, je predlog, da se dopolni, 
prouči in ustrezno korigira tisti del osnutka zakona o rednih sodiščih, ki govori 
o dvojezičnem poslovanju sodišč. Mislim, da je normalno, da temu vprašanju 
namenimo nekoliko več pozornosti. Na eni strani zato, ker je dosedanja praksa 
v območjih, kjer narodnosti živita, takšna, da smo glede izvajanja sodne funk- 
cije relativno zadovoljni, na drugi strani pa zato, ker vendarle imamo pojave, 
ki gredo mimo naših dosedanjih zakonskih določil. Zato je treba 18. tezo za- 
kona o rednih sodiščih temeljito dopolniti, ker predvsem njen 3. odstavek, ki 
govori, da se postopek vodi v italijanskem ah madžarskem jeziku, če to stranka 
zahteva, po mojem in po mnenju organov ne ustreza. 

Gre namreč za to, da ima vsak državljan ali pa tuji državljan, ki pride v 
Jugoslavijo, pravico do take obravnave na našem sodišču. Se pravi, da ne gre 
za zagotovitev nobenih posebnih pravic obema narodnima skupnostima, ki tu 
živita. Zato mislimo, da bi bilo bolje poslovati v jeziku narodnosti, če organ 
na kakršenkoli način ugotovi, da gre za pripadnika narodnosti. 

Mislim tudi, da je normalno, da obveznost dvojezičnega poslovanja zadeva 
vse pravosodne institucije v narodnostno mešanem območju, se pravi tam, kjer 
narodnosti živita. Zato je seveda nujno ustrezno določilo o tem vključiti v vse 
zakone. To je tudi ena bistvenih pripomb, ki je v pismenem poročilu Komisije 
za narodnosti. 

Predsednik Stane Markič: Kdo še želi besedo? Tovariš Gavez, 
prosim! 

Stane Gavez: Ker mislim, da so bih regionalni posveti namenjeni 
tudi članom Družbenopolitičnega zbora oziroma delegatom, ki so delegirani 
na zasedanja drugih zborov, je prav, da skušamo posredovati tudi nekatera 
mnenja, ki so bila izražena na teh regionalnih posvetih. Ne bom ponavljal tega, 
kar je že tovariš Bačič rekel glede splošne podpore ustavni preobrazbi pravo- 
sodnih organov. Mislim pa, da sta ostah dve stvari, ki nas čakata v prihodnje. 

V sedanji fazi razprav nismo dovolj obravnavali predlogov za izdajo zakonov 
z družbenopolitičnih in idejnih vidikov. Mislim tudi, da so nekatere stvari bile 
doslej strokovno premalo obdelane. Posebej mislim, da ni bil dan jasen odgovor 
glede gospodarskih sodišč. Te stvari bo potrebno resnično temeljito proučiti. 
Moram reči, da niso samo predstavniki gospodarskih sodišč na regionalnih 
posvetovanjih opozarjali, da kaže temeljito razmisliti, kako z gospodarskimi 
sodišči v prihodnje, ah naj bodo samostojna specializirana sodišča ali pa jih je 
treba vključiti v redna sodišča. Mnenja so namreč bila, da so dovolj utemeljeni 
razlogi za to, da ostanejo še naprej samostojna specializirana sodišča. To zadevo 
bo treba proučiti tudi v odnosu na situacijo v drugih socialističnih republikah. 

Drugo pa je vprašanje mreže sodišč. Mislim, da je bil v dosedanjih raz- 
pravah, vsaj v našem območju, dan prevelik poudarek predlogu mreže rednih 
sodišč. Poudarjeno je bilo, in v glavnem je to tendenca, da je treba opozoriti 
družbenopolitične skupnosti na to, da naj bi imeli v vsaki družbenopolitični 
skupnosti redno temeljno sodišče. Mislim, da se tu postavlja vprašanje, ali smo 
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doslej te stvari imeli v redu organizirane, oziroma ali ni odgovor na to, kako 
približati to institucijo občanu, dan že s tem, ko prenašamo pristojnost tudi 
na temeljna sodišča. 

Osebno mislim, da ne bi kazalo tako razvejati mreže temeljnih sodišč, ker 
je odprtih cela vrsta kadrovskih, organizacijskih, prostorskih in drugih pro- 
blemov, poleg tega pa bi bilo potrebnih tudi več sredstev. Ze danes je precej 
delovnih mest nezasedenih glede na sistemizacijo; kadrov manjka in ni realnega 
izgleda, da bi v kratkem času lahko izpolnili nezasedena delovna mesta. 

Mislim, da ne bomo krepili teh institucij, če bomo drobili mrežo. Verjetno 
je treba nekatere stvari celo drugače organizirati. To pa je mogoče. Moram reči, 
da je bila na našem posvetu ena od misli tudi ta, da naj bi bodisi temeljna 
sodišča bodisi oddelki organizirali delovni čas tako., da bi tudi na ta način 
približali institucijo delovnim ljudem, ne pa samo s tem, da imamo v vsaki 
družbenopolitični skupnosti temeljno sodišče. Opozarjamo torej na celo vrsto 
kadrovskih, materialnih, prostorskih in drugih problemov, 

V našem območju je bila poudarjena tudi zahteva, da naj se v Mariboru 
čimprej ustvarijo pogoji za prehod na drugo stopnjo na Višji pravni šoli, kajti 
institucije, ki izobražujejo tovrstni kader, očitno niso sposobne izobraževati 
toliko kadrov, kolikor jih potrebujemo. Zavedamo se, da nam vse več manjka 
pravnih kadrov. 

Predsednik Stane Markič: Tovariš Polič, prosim! 

Svetozar Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko se oglašam v razpravi v imenu Slovenskega sodniškega društva, mi dovolite, 
da se najprej zahvalim za vabilo-. Preden bi vas seznanil z našimi stališči do 
nekaterih najpomembnejših vprašanj in rešitev, ki jih vsebuje predlog za 
izdajo zakona o rednih sodiščih oziroma delovni osnutek tega zakona, ki smo 
jih po razpravah med članstvom izoblikovali na včerajšnji seji Upravnega 
odbora, bi želel poudariti, da smo v našem društvu začeli razpravljati o tako 
imenovani reformi pravosodnega sistema oziroma njegovi prilagoditvi sploš- 
nemu družbenemu razvoju že pred petimi leti, na našem ustanovnem občnem 
zboru. Tako smo na tem zboru, ko smo se vprašali, kaj je v tem oziru treba 
predvsem napraviti, med drugim ugotovili, da se mora tudi pravosodje še bolj 
organsko vključiti v sistem družbenega samoupravljanja in socialistične demo- 
kracije ter da se mora kot del državno-pravne in politične nadstavbe skupaj 
z njo prilagajati spremenjenim odnosom v družbeni bazi. 

To pa predvsem pomeni, smo takrat ugotovili, da mora tudi za pravosodje 
biti bistveno, da ščiti pravice človeka, ščiti in zagotavlja pravice delovnih ljudi 
in občanov, delovnih in drugih organizacij, pa tudi pravice in interese socia- 
listične družbene skupnosti. Pravosodje se mora vključevati v naš splošni 
družbeni razvoj, katerega osnovna karakteristika je odmiranje države ter raz- 
vijanje in poglabljanje družbenega samoupravljanja, predvsem tako, da se pra- 
vosodna oziroma sodna funkcija vse bolj podružblja. Podružbitev sodne funkcije 
je torej bistveno vprašanje ustavne preosnove pravosodja, ki smo se ga vseskozi 
zavedali in upoštevali, tudi v zadnjih razpravah o idejnopolitičnih izhodiščih 
in o tezah oziroma delovnih osnutkih obeh zakonov, ki naj bi uredila izvajanje 
sodne funkcije v naši republiki. 

Pri tem pa smo bih in smo še mnenja, da mora to biti usklađen proces, 
ko zaradi pospeševanja in večje pomoči porajajočemu se in razvijajočemu se 
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samoupravnemu sodstvu ne bi bilo koristno zanemariti vloge in pomena red- 
nega, še pretežno, čeprav ne več izključno državnega sodstva, ki ima, ko je 
in dokler je družbeno potrebno, prav tako pozitivno in napredno družbeno 
vlogo, kot jo ima socialistična država nasploh. 

Vse to smo imeli pred očmi zlasti tudi, ko smo razpravljali in zavzeli dolo- 
čena stališča o fiziognomiji in mreži temeljnih sodišč in o nadaljnjem ustroju 
organizacijsko samostojnih gospodarskih sodišč. To pomeni, da v razpravi o 
prvih nismo zanemarili pomena in vloge poravnalnih svetov ter perspektive, 
ki se z njihovo postavitvijo in organizacijo odpira za reševanje sporov, ki nasta- 
jajo med ljudmi v ožjih skupnostih, v razpravi o drugih, to je o gospodarskih 
sodiščih, pa pomena in uveljavljanja arbitraž. 

Glede temeljnih sodišč splošne pristojnosti se kajpak strinjamo, da spričo 
novih pristojnosti, ki morajo nujno preiti na ta sodišča, ni več mogoč nadaljnji 
ustroj izredno majhnih sodišč s po enim ah dvema sodnikoma. Menimo pa, da 
ne bi smela biti popolnoma izključena možnost, da v določenih posebnih oko- 
liščinah izjemoma obstaja tudi temeljno sodišče s tremi oziroma štirimi sodniki, 
če upoštevamo namreč še predsednika sodišča; seveda s pristojnostjo, ki bi bila 
v bistvu omejena na dosedanjo pristojnost občinskih sodišč. 

To pomeni, da se zavzemamo za to, da naj bi načelo koncentracije dolo- 
čenih zadev samo pri nekaterih temeljnih sodiščih ne zajelo samo preiskave in 
mladinskega kazenskega sodstva, marveč tudi statusne zadeve in težja kazniva 
dejanja. V tej zvezi se zavzemamo tudi, da naj vsa sedanja občinska sodišča, ki 
nimajo pogojev za temeljno sodišče, delujejo naprej kot oddelki temeljnih so- 
dišč, vendar s pristojnostmi, ki jih bo moral določiti zakon. To torej ne bi smelo 
biti odvisno od predsednika sodišča, kot je sedaj v osnutku zakona. 

Menimo tudi, da bi kazalo proučiti potrebe in možnosti za ustanovitev od- 
delkov tudi v nekaterih središčih, v katerih do sedaj ni bilo sodišč. 

Glede gospodarskih sodišč se je v okviru našega društva ob tehtanju vseh 
predlogov za in proti izoblikovalo večinsko mnenje, ne soglasno, da naj ta še 
naprej ostanejo kot organizacijsko samostojna, specializirana redna sodišča, 
kakršna predvideva tudi naša ustava. In v tej zvezi je bilo še posebej poudar- 
jeno, da realno ni mogoče pričakovati tako hitrega in tako velikega zmanjšanja 
obsega dela teh sodišč, da bi se že sedaj kot aktualno postavilo vprašanje njiho- 
vega nadaljnjega obstoja, kot tudi, da ni mogoče popolnoma zanemarjati orga- 
nizacije in položaja gospodarskega sodstva v drugih republikah in pokrajinah. 

Kar tiče mreže višjih sodišč, pri katerih se le v manjši meri srečujemo 
s protislovjem med načelom približanja sodstva delovnim ljudem in občanom 
in načelom koncentracije in specializacije, menimo, da naj bi bilo višje sodišče 
le tam, kjer SO' dani pogoji za uspešno delo glede na obseg dela, možnost specia- 
lizacije, delitve dela itd. 

V delovnem osnutku zakona je dokaj podrobno urejeno vprašanje sodne 
in pravosodne uprave. V tej zvezi želimo predvsem na kratko opozoriti, da gre 
pri tem za zelo občutljivo vprašanje razmerja med skupščinami družbenopoli- 
tičnih skupnosti, njihovimi izvršilnimi organi, upravnimi organi in sodišči kot 
samostojnimi, neodvisnimi izvrševalci sodne funkcije. Postavlja se na primer 
vprašanje, kakšna pooblastila sploh lahko ima upravni organ glede nadzora nad 
sodišči, ki so neposredno odgovorna za delo edino skupščinam družbenopolitič- 
nih skupnosti. Ta in podobna vprašanja bo vsekakor potrebno proučiti in kri- 
tično pretehtati tako dosedanjo ureditev kot tudi in zlasti rešitve, ki jih glede 
tega ponuja delovni osnutek in ki po našem mnenju v marsičem niso ustrezne. 
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V tej zvezi želimo še posebej poudariti, da je v tem osnutku, kot smo 
danes slišali v ekspozeju, preveč poudarjena vloga predsednika sodišča in pre- 
malo opredeljena vloga sodnikov. Pomembno je tudi vprašanje financiranja 
rednih sodišč in pravosodnih organov. Ugotavljamo, da bo financiranje, če bodo 
sprejete rešitve v predvidenem delovnem osnutku, silno zapleteno in da bodo, 
sodeč po dosedanjih ne najboljših izkušnjah, za sodišča in tožilstva nastopile 
velike težave. Zato se odločno in z vsem poudarkom zavzemamo za financiranje 
vseh rednih sodišč in tožilstev v republiki iz enotnega vira, seveda v skladu 
s posebnim družbenim dogovorom, ki bi ga sklenile vse skupščine. Ce pa to 
ne bi prišlo v poštev, pa menimo, da bi bilo potrebno doseči vsaj to, da naj 
bi sodišča oziroma tožilstva neposredno financirala le ena sama družbeno- 
politična skupnost, verjetno po sedežu teh ustanov, ki bi se seveda z drugimi 
dogovorila in dogovarjala glede prispevkov za to financiranje. 

Na koncu bi se dotaknil samo še na kratko nekaterih vprašanj v zvezi 
s položajem oziroma statusom sodnika rednega sodišča. Razumljivo je, da so 
ta vprašanja za nas še posebej pomembna in smo jim zato tudi posvetih posebno 
pozornost. Po našem mnenju delovni osnutek ureja ta vprašanja v glavnem 
zadovoljivo, pri čemer želimo še posebej podčrtati pomen drugega odstavka 
70. teze v zvezi z reelekcijo, kar je tudi v skladu s tezami, o katerih je ta zbor 
že razpravljal. Gre namreč za to, da ob reelekciji pri sodnikih ne bi smelo biti 
niti izvolitve niti ponovne izvolitve, ne da bi bilo njegovo delo ocenjeno, pozi- 
tivno ali negativno. Seveda bo najbrž treba to tezo še nekoliko obdelati in kon- 
kretizirati, mislim pa, da gre za pomembno stvar. 

Sicer pa se zavzemamo za krepitev odgovornosti sodnika pri opravljanju 
njegove funkcije. Naj omenim, da ima tudi naše društvo kot eno od najvažnejših 
nalog prav to, da skrbi za strokovno, idej nepolitično in tudi siceršnje izobraže- 
vanje sodnikov, pa tudi za krepitev njihove odgovornosti. V tem smislu se 
zavzemamo, da naj bi bil po zakonu, poleg tega, da je dolžan izpolnjevati svojo 
funkcijo, izvrševati svoje delo v skladu z ustavo in zakoni ter samoupravnimi 
splošnimi akti, sodnik dolžan tudi usklajevati svoje delo z načeli sodniške 
etike. Kot je znano, imamo to v naši republiki že kodificirano, pa tudi ne glede 
na to so ta načela znana in mislim, da bi to pomenilo krepitev sodniške od- 
govornosti. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš 
Bogovič! 

Jože Bogovič: Tovarišice in tovariši! Ker sem sodeloval na številnih 
posvetih in razgovorih o preobrazbi pravosodnega sistema, sem dobil nekaj vti- 
sov, ki jih želim na kratko posredovati. Mislim, da je najprej treba ugotoviti 
izredno širok interes med našimi delovnimi ljudmi, kar nas vsekakor spodbuja 
in nam potrjuje pravilnost izbrane poti. Ta zakonska materija se resnično obrav- 
nava po nekoliko daljši poti, ker pričakujemo, da bomo od neposrednih udele- 
žencev zaradi neposrednega interesa naših delovnih ljudi lahko dobili zelo 
koristne napotke za dokončno oblikovanje predloženih zakonov. 

Na nekaj mestih pa smo ob tem ugotavljali, da imajo teze le neko pomanj- 
kljivost, in sicer, da je nekoliko premalo poudarjen družbeni vidik, zaradi česar 
bo treba v nadaljnji razpravi to nekoliko dopolniti. Računati je treba s tem, 
da številni ljudje, ki se s to materijo v okviru Socialistične zveze in drugih 
političnih organizacij srečujejo, niso po poklicu pravniki in jim je to področje 
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bolj tuje. Zato bi bilo treba v zvezi s tem dati nekoliko več pojasnil tudi prek 
informativnih sredstev in tudi v nadaljnjih zakonskih gradivih, da bi stvari laže 
doumeli in da bi se tako izognili poenostavljanjem, na katera smo bili danes že 
opozorjeni. 

Mnogi namreč dobivajo vtis, da gre bolj za reorganizacijo kot pa za resnič- 
no globljo vsebinsko preobrazbo. Mislim, da lahko ugotovimo, da je bilo zelo 
veliko govora prav o zakonu o rednih sodiščih in da smo pri tem zasledili dva 
tabora, enega iz vrst neposredno zaposlenih v pravosodju, ki seveda živo in 
zainteresirano razpravlja, pri tem pa v nekaterih primerih premalo kritično 
vrednoti sedanje stanje in se premalo opredeljuje za resnično potrebne spre- 
membe, in drugega, ki povzema te usmeritve in skuša skupno, družbeno obli- 
kovati neke interese, ki pa so dostikrat bolj usmerjeni na konec procesa, se 
pravi v neposredno mrežo sodišč, kot pa v ugotavljanje resnične vsebine pre- 
obrazbe. 

Moram reči, da je bilo med udeleženci posvetovanja veliko dilem o gospo- 
darskih sodiščih in da so mnenja zelo različna. Nekateri zagovarjajo, da bi 
morala ta sodišča ostati bolj ali manj nespremenjena, drugi pa menijo, da jih 
kaže vključiti v temeljna sodišča s tem, da bo treba bolj kot do sedaj pritegniti 
k odločitvam tudi organizacije združenega dela in družbenopolitične skupnosti. 

Nadalje ugotavljamo tudi spremembo v tem smislu, da naj bi se temeljna 
sodišča ustanovila za območje ene adi več občin. 

Skladno s sistemom bi bilo, da bi vsaka občina imela temeljno sodišče, če le 
obstaja možnost za zadovoljivo opravljanje njegovih funkcij. To pa bi bilo 
mogoče doseči z minimalno sistemizacijo 4 ali 5 sodnikov. Tako načelno sta- 
lišče izhaja tudi iz smotrnosti, ker je koncentracija nekaterih zadev, na primer 
preiskave ter mladinskega in gospodarskega sojenja, predvidena samo pri neka- 
terih temeljnih sodiščih za območje več temeljnih sodišč. Vsekakor bi bilo tudi 
v tem primeru zagotoviti potrebno specializacijo sodnikov. 

Sama koncentracija doživlja, kar je bilo danes že večkrat omenjeno, številne 
pomisleke. Številni pomisleki so tudi glede mreže sodišč. Vsekakor je potrebno 
zelo pazljivo prisluhniti vsem tem razpravam, da bi lahko v osnutku zakona 
zajeli večinsko mnenje. Pomislekov je zelo veliko, zato predlagam, da jih paz- 
ljivo proučimo, kajti le na ta način bomo prišli do osnutka zakona, ki bo omo- 
gočil bolj podrobno razpravo. 

Predsednik StaneMarkič : Zeli še kdo besedo? Tovariš Golob, prosim! 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši! O pravosodnem sistemu je 
tekla razprava v Koordinacijski komisiji za spremljanje in uresničevanje ustave 
leto in pol, torej malo dalj, kot je tovarišica v uvodnem referatu danes omenila. 

V jeseni smo imeli politično razpravo, v kateri smo želeli dati vsebinsko 
usmeritev za javno razpravo. Če nismo dovolj uspeli, potem se mi zdi, da je po- 
trebno izvzeti nekatere elemente za vsebinsko usmeritev iz zasedanja Družbeno- 
političnega zbora, ko smo posebej obravnavali to problematiko. 

Menim, da sedanji krog obravnav ni bil politično organiziran; tudi cilj ni 
bil tak. Namen je zbrati strokovna mnenja strokovnih institucij in služb, zlasti 
pa tudi stališča družbenopolitičnih skupnosti. Slabost je v tem, da nas vse raz- 
prave vračajo na začetna izhodišča, ki smo jih z idej nepolitičnih vidikov že 
presegli in se o njih že sporazumeli. Zato težko razumem, da Sodniško društvo, 
ki je bilo vključeno v te procese, ponovno načenja nekatere elemente iz začetne 
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razprave. Nimam nič proti temu, da je to pristno, hočem pa reči, da je vsa razr- 
prava preveč usmerjena na redna sodišča in na mrežo sodišč. Premalo pa je 
pristno podružbljanje sodne funkcije, razvoj samoupravnega sodstva in posebnih 
sodišč združenega dela. 

Temu moramo dati v razpravi celo večjo težo, ker se ta sodišča na novo 
porajajo. Zato morajo dobiti v razpravi vso razsežnost politične, idejne in druž- 
bene osvetlitve ustavnih principov in novih družbenoekonomskih in samo- 
upravnih odnosov v družbi. Pri tem naj se pravilno osvetli tudi funkcija in 
vloga rednih sodišč, ki bodo v našem sistemu imela v skladu s funkcijo države 
tudi pomembno vlogo. Toda zelo slabo uslugo bi si storili, če bi se usmerili le 
na organizacijska vprašanja. 

Strinjam se, da se bo treba približevati večinskemu mnenju. Toda, kaj je to 
večinsko mnenje? Večinsko mnenje mora biti politično usmerjeno, mora biti 
vodeno, mora biti opredeljeno s cilji, ki jih hočemo doseči. Le prek take raz- 
prave lahko pridemo do večinskega, družbenega mnenja, ki je verificirano s 
politično-idejnimi izhodišči, načeli in cilji. Razprava ne more biti neorganizirana 
in neusmerjena. Proti posameznim mnenjem se je treba postaviti tudi z na- 
sprotnimi argumenti. 

O reelekciji, imenovanju in volitvah smo imeli s sodniki dolge razprave; 
po mojem mnenju smo dah nove elemente glede politične zaščite sodnika. Pri 
volitvah in imenovanjih naj se resnično vgradijo novi elementi, ki bi bili v 
skladu z našimi odnosi. Če to zaščito razširimo, nastane vprašanje, ali ostane še 
kakšna samostojnost za politično odločitev. 

Glede specializiranih, gospodarskih sodišč, so res različna mnenja. Toda tež- 
ko pa sprejemam dve izhodišči razmišljanja sodniškega društva. Eno je princip 
približevanja sodstva občanom, drugo pa je specializacija gospodarskega sodstva. 
Skratka, na istem principu dve različni izhodišči. Mislim, da je treba v tako raz- 
pravo poseči in enotno braniti načelna izhodišča. Zato je tudi naš odpor bra- 
nil izhodišča zadnje seje našega zbora, o katerih smo prepričani, da so dovolj 
demokratično postavljena. 

Predsednik Stane Mar kič : Ah želi še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 
potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih se sprejme. 
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pripravi osnutek zakona, pri 

čemer naj upošteva sklep o stališčih k idej nepolitičnim izhodiščem za ustavno 
preobrazbo pravosodnega sistema in tezam za opredelitev pravosodnega sistema 
v SR Sloveniji, ki ga je Družbenopolitični zbor sprejel na 23. seji dne 21. januar- 
ja 1976, ter v skladu s tem sklepom upošteva pripombe, predloge in mnenja, 
dana v poročilih skupščinskih teles, in tudi današnjo razpravo. 

Se zbor strinja s tem sklepom? Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli. 
Rad bi vas obvestil, da sta Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela 

predlog stališč k poročilu družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slove- 
nije in poročilu Sodišča združenega dela SR Slovenije brez pripomb. To se 
pravi, da je naša skupina s tem opravila svoje delo. Zato predlagam, da glasu- 
jemo še o teh stališčih. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.)-Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo stališča soglasno sprejeli. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na predlog za izdajo za- 
kona o samoupravnih sodiščih. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet. K obravnavi te točke 
so bili povabljeni predstavniki Sodišča združenega dela Slovenije, družbeni 
pravobranilec samoupravljanja Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavah: Odbor za družbenopolitični sistem, 
Komisija za pravosodje, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za narod- 
nosti. Poročila ste prejeli. Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem za- 
sedanju. Mislim, da lahko preidemo k razpravi. Kdo želi besedo? Kaže, da 
nihče. 

Potem predlagam, da k tej točki sprejmemo naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih se sprejme. 
2. Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije naj pripravi 

osnutek zakona, pri čemer naj upošteva sklep o stališčih k idej nepolitičnim iz- 
hodiščem za ustavno preobrazbo pravosodnega sistema in k tezam za opredeli- 
tev pravosodnega sistema v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga je Družbe- 
nopolitični zbor sprejel na 23. seji dne 21. 1. 1976, ter v skladu s tem sklepom 
upošteva pripombe, predloge in mnenja v poročilih skupščinskih teles oziroma 
razpravo na tej seji. 

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

Ugotavljam, da smo sklep soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na predlog za izdajo zako- 
na o javnem tožilstvu. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet. K tej točki sta povablje- 
na predstavnika Javnega tožilstva SR Slovenije in Odvetniške zbornice Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, 
Komisija za pravosodje, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za narodno- 
sti. Poročila ste prejeli. Uvodno obrazložitev smo prav tako slišali. Ah želijo 
predstavniki Odbora in komisij dati še kakšno dopolnilno pojasnilo? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Predlagam, da zaklju- 
čimo tole točko z naslednjim sklepom: 

1. Predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu se sprejme. 
2. Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije naj pripravi 

osnutek zakona, pri čemer naj upošteva sklep o stališčih k idejnopolitičnim iz^ 
hodiščem za ustavno preobrazbo pravosodnega sistema in tezam za opredelitev 
pravosodnega sistema v SR Sloveniji, ki ga je Družbenopolitični zbor sprejel 
na 23. seji dne 21. 1. 1976, ter v skladu s tem sklepom upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja, dana v poročilih skupščinskih teles oziroma na razpravi v zboru. 

Prosim, kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo tudi ta sklep soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na določitev periodičnega 
delovnega načrta zbora za obdobje april-julij 1976. 

Periodični delovni načrt sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem 
in Odbor za družbenoekonomske odnose, ki sta predložila poročili. Ah želita 
poročevalca še kaj dodati? (Ne.) Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Prosim, kdor je za 
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predlagani delovni načrt, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel periodični načrt svojega 
dela za obdobje od aprila do julija 1976 soglasno. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na volitve in imenovanja. 
1. Predlog odloka o izvolitvi članov Skupščine Republiškega sklada skupnih 

rezerv, ki jih voh Skupščina SR Slovenije. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 

tivne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Prav tako ste prejeli tudi spremembo 
k predlogu odloka. Izvršni svet se s predlogom odloka in s spremembo k pred- 
logu odloka strinja. Začenjam razpravo. Prosim, kdo žieli besedo? (Nihče.) 

Glasujmo o predlogu odloka o izvolitvi članov Skupščine Republiškega 
sklada skupnih rezerv, ki jih voli Skupščina SR Slovenije, skupaj s predlagano 
spremembo. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo- 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi članov Skupščine Republiškega 
sklada skupnih rezerv, ki jih voh Skupščina SR Slovenije, soglasno sprejet. 

2. Predlog odloka o imenovanju člana Upravnega odbora Prešernovega 
sklada. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Predlog ste prejeli. Izvršni svet se s predlaganim odlokom strinja. 
Začenjam razpravo1. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Potem lahko glasujemo o predloženem odloku. Prosim., kdor je za, naj 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbo.r soglasno imenoval za člana Uprav- 
nega odbora Prešernovega sklada pisatelja Franceta Filipiča. 

3. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrož- 
nega sodišča v Novem mestu. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet se z njim strinja. Zače- 
njam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

Potem dajem na glasovanje predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi 
sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka o 
imenovanju 145 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu. 

4. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrož- 
nega gospodarskega sodišča v Celju. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet se s predlogom strinja. 
Začenjam razpravo. Ali želi kdo besedo*. (Nihče.) 

Potem dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka, 
s katerim je izvoljenih 54 sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Celju. 
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5. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Celju. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 

tivne zadeve. Tudi ta predlog ste prejeli. Z njim se Izvršni svet strinja. Ali želi 
kdo razpravljati? (Nihče.) 

Predlagam, da glasujemo o predloženem odloku. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Celju. Tako sta s tem odlokom izvolje- 
na za sodnika Okrožnega sodišča v Celju Jože Mrvar in Alojz Vidic. 

6. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in namestnika republiškega sekretarja za 
pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Predlog ste prejeli. Z njim se Izvršni svet strinja. Ali želi kdo s 
tem v zvezi razpravljati? (Nihče.) 

Potem glasujmo o predlogu odloka. Kdor je za, naj dvigne roko ! (Vsi dele- 
gati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka, 
s katerim je imenoval za namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Karmela Budihno, dosedanjega namestnika republiškega 
sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter za namestnika republi- 
škega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun Vladimira Tan- 
ceta, dosedanjega namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun. 

7. Predlog odloka o imenovanju predsednika, tajnika in članov Iniciativ- 
nega odbora za ustanovitev Zveze skupnosti Socialistične republike Slovenije za 
varstvo pred požarom. 

Predlagatelj je naša komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. Predlog ste prejeli. Izvršni svet se z njim strinja. Ali želi kdo s tem v 
zvezi razpravljati? (Ne.) 

Potem lahko glasujemo o predlogu odloka. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?, 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju predsednika, tajnika in 
članov Iniciativnega odbora za ustanovitev Zveze skupnosti SR Slovenije za 
varstvo pred požarom soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na predloge in vprašanja 
delegatov. 

Na 24. seji zbora ni noben delegat postavil vprašanja. Ali želi danes kdo 
postaviti vprašanje. Prosim. Besedo ima tovariš Pratengrazer! 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na 26. seji Zbora občin in Zbora združenega dela je med drugim bilo na 
dnevnem redu tudi poročilo Republiškega koordinacijskega odbora za odpravo 
posledic potresa na Kozjanskem. V tem poročilu je bilo prikazano nevzdržno sta- 
nje pri odpravljanju posledic potresa zaradi nepravočasnega dotoka sredstev in 
manjkajočih sredstev za nadaljnjo obnovo in sanacijo. Nakazano je tudi bilo, 
da se takšno kritično stanje lahko reši le s tem, da se dodatno zberejo sredstva 
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za odpravo in saniranje posledic potresa, in to s posebnim zakonom. Tu imam 
v mislih zakon, na podlagi katerega se je zbiral prispevek za Banjaluko in Bo- 
sansko krajino in ki je z letošnjim letom prenehal veljati. Z zakonom je bilo 
rečeno, naj bi se v času dveh let namensko zbirala sredstva in se na podlagi 
akcijskega načrta tudi trosila. V periodičnem delovnem načrtu omenjenih zborov 
za obdobje april—julij letos pa ni predviden zakon, ki bi urejal to problematiko. 

Ali bo ta zakon v bližnji bodočnosti sploh predložen Skupščini SR Slovenije, 
s čimer bi bilo rešeno odpravljanje posledic potresa tudi v prihodnje? 

Predsednik Stane Markič: Vprašanje je postavljeno Izvršnemu svetu, 
ker gre za zakon, ne za periodični delovni načrt. Ali je mogoče predstavnik 
Izvršnega sveta tu, da bi dal takoj odgovor? (Ne.) Odgovor bo dan na prihod- 
nji seji. 

Ali želi še kdo besedo? Ce nihče, smo izčrpali dnevni red. Zaključujem 
25. sejo Družbenopolitičnega zbora. 

(Seja je bila končana ob 13.10.) 



skupnu zasedanje 

žhora združenega dela, 

občin 

in družbenopolitičnega zbora 

'^MŠM^^^Š^š,WBKKKKmi 

(21. januarja 1976) 

Predsedovala: Mara Zlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek zasedanja ob 9.30. 

Predsedujoča MaraŽlebnik : Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora, na katerem bomo poslušali ekspoze tovariša Jožeta Božiča, 
predsednika Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skup- 
ščine SR Slovenije, in sicer k poročilu o uresničevanju resolucije o osnovah ka- 
drovske politike v SR Sloveniji. 

Besedo ima tovariš Jože Božič, predsednik Komisije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije! 

Jože Božič: Tovarišice in tovariši delegati! Ko je Skupščina novembra 
1971 sprejela resolucijo o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji, so bile s 
tem dokumentom dane osnove in spodbude organizacijam združenega dela, druž- 
benopolitičnim in samoupravnim interesnim skupnostim in družbenopolitičnim 
organizacijam za urejanje družbeno dogovorjene kadrovske politike, ki bo omo- 
gočala vsestranski razvoj sposobnosti vseh delovnih ljudi, zlasti mladine in 
zagotavljala vsakomur njegovim sposobnostim, znanju in rezultatom dela 
ustrezno mesto v družbi. Danes bodo zbori Skupščine SR Slovenije ocenili, kako 
so se v družbeni praksi uresničevala stališča in sklepi tega dokumenta in se 
dogovorili, kaj storiti, da bi se stališča in sklepi resolucije, ki še niso zadovoljivo 
uresničeni, čimprej polno uveljavili. 

Štiri leta, ki so pretekla od sprejema resolucije, predstavljajo izredno plo- 
dovito razvojno obdobje naše samoupravne socialistične družbe. V boju proti 
tehnokratizmu, liberalizmu in drugim negativnim pojavom so bili z uresniče- 
vanjem sklepov X. kongresa ZKJ in VII. kongresa ZKS, družbenopolitično aktiv- 
nostjo pred sprejetjem ustave in s sprejetjem ustave napravljeni pomembni 
družbeni in idejni premiki, ki so omogočali uveljavljanje razredno 
usmerjene in družbeno dogovorjene in samoupravno uresničevane kadrovske 
politike kot pogoj za svobodno in ustvarjalno uveljavljanje delovnih ljudi. Na 



21. januarja 1976 509 

tej osnovi so se začele uresničevati nekatere zelo pomembne naloge s področja 
kadrovske politike, ki izhajajo že iz skupščinske resolucije o osnovah kadrovske 
politike v SR Sloveniji in pomenijo uresničevanje vsebine novih samoupravnih 
odnosov. Tako se na osnovi družbenih spoznanj in spodbudne prakse pribli- 
žujemo vse bolj taki organiziranosti in delovnemu uresničevanju kadrovske poli- 
tike, da bo lahko v največji meri sproščala ogromne, še neizkoriščene ustvar- 
jalne sposobnosti naših delovnih ljudi in tudi s kadrovskimi rešitvami zagotav- 
ljala realizacijo splošnih družbenih smotrov. 

Ni slučajno, da so delegati konec lanskega leta, ko smo obravnavali reso- 
lucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih 
nalogah v letu 1976, odločno in zavestno postavljali v ospredje človeka kot 
osnovnega dejavnika proizvodnje vseh materialnih in duhovnih dobrin. Ko bo 
delovni človek v vsej celovitosti postal nosilec odločanja o svojih rezultatih dela, 
reprodukciji in splošnih družbenih zadevah, bo tudi njegov vpliv postal odlo- 
čilen pri oblikovanju in uresničevanju kadrovske politike. Šele takrat bomo 
lahko resnično govorili o polnem uveljavljanju kadrovske politike, kot so jo 
zasnovali ustava, resolucija ZKJ in ZKS, dokumenti Socialistične zveze in 
resolucija naše skupščine. Danes njegov vpliv še ni prevladujoč in v preneka- 
terih odločitvah in še posebno v kadrovskih rešitvah slabi toliko bolj, kolikor 
bolj se od njega odmikamo, posebno v tistih sredinah, kjer samoupravljanje 
ni dovolj razvito. 

Tudi najbolj popolni družbenopolitični dokumenti o kadrovski politiki sami 
po sebi stvari ne rešujejo. Šele spremenjeni družbenoekonomski položaj človeka 
v družbi in stalna akcijska enotnost, revolucionarnost in idejno-politična ostrina 
za utrjevanje njegovega položaja lahko učinkovito prispevajo k izvajanju dogo- 
vorov o kadrovski politiki. Te vrednote pa moramo še toliko bolj razvijati, kadar 
se lotevamo konkretnih akcij in še posebej tistih, ki zadevajo vse delovne ljudi 
in so lahko uresničene le ob disciplini vseh nosilcev kadrovske politike. 

Tovarišioe in tovariši delegati! Ko je aprila 1974 Skupščina SR Slovenije 
prvič obravnavala uresničevanje resolucije o osnovah kadrovske politike v SR 
Sloveniji, se je ravno zaključevala akcija za sprejemanje republiškega in ob- 
činskih družbenih dogovorov o kadrovski politiki. S temi družbenimi dogovori 
so njihovi podpisniki, to je organizacije združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti, družbenopolitične organizacije in družbenopolitične skupnosti prvič 
same opredelile svoje skupne interese, načela in obveznosti na področju kadrov- 
ske politike. V organizacijah združenega dela se je uveljavilo spoznanje, da lahko 
le usmeritev na lastne sile, z ustreznim vlaganjem v izobraževanje in razisko- 
valno delo, stalnim strokovnim in družbenopolitičnim izobraževanjem ob delu, 
kar pomeni z izboljševanjem kvalifikacijske strukture zaposlenih, dosežejo večjo 
proizvodnjo, višjo produktivnost dela, učinkovitejše poslovanje in tehnološki 
razvoj, konkurenčno sposobnost v domači in mednarodni delitvi dela in raz- 
vitejše samoupravne odnose. Pripravljanje in sprejemanje družbenih dogovorov 
o kadrovski politiki je takrat pomenilo največji uspeh pri uresničevanju reso- 
lucije o kadrovski politiki. V vseh okoljih so hkrati in sistematično analizirali 
stanje kadrovske politike, kritično ocenjevali dotedanje sklepe in izoblikovali 
številne predloge za čimbolj usklađeno in načrtno delovanje vseh subjektov 
kadrovske politike. 

Družbeni dogovori o oblikovanju in izvajanju kadrovske politike v SR Slo- 
veniji in občinah (razen v petih občinah, kjer še niso sprejeti) so bili izredno 
pomembni za krepitev razredne usmerjenosti in samoupravne zavesti nosilcev 
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uresničevanja kadrovske politike. Osnovno bitko za uresničevanje teh načel je 
vodila Zveza komunistov, obogatena s spoznanji in sklepi X. kongresa ZKJ 
in VII. kongresa ZKS. Zveza komunistov je neprestano spodbujala akcije, se 
borila za odprtost, širino in demokratizacijo v kadrovski politiki, istočasno pa 
se borila proti pojavom mrtvila, zaprtosti, tehnokratskemu obnašanju, sektaštvu, 
privatizaciji, oportunizmu in drugim slabostim, ki so bile pogoste v družbi, s tem 
pa tudi v kadrovski politiki, in še do danes niso popolnoma izkoreninjene. 
Stalno so se usklajevale aktivnosti vseh družbenopolitičnih organizacij v SZDL 
Slovenije kot fronti samoupravno organiziranih socialističnih sil. 

Konec lanskega leta je Predsedstvo ZK Jugoslavije sprejelo sklepe o na- 
logah Zveze komunistov pri graditvi in uresničevanju kadrovske politike kot 
nadaljnje uresničevanje stališč in nalog, sprejetih na X. kongresu ZK Jugosla- 
vije o graditvi in uresničevanju kadrovske politike v družbi in Zvezi komunistov. 
Ti sklepi ponovno poudarjajo, da v sedanji družbeni graditvi kadrovska politika 
ne more biti več stihijska in prakticistična. Kadrovsko politiko tudi ne moremo 
obravnavati le kot enostavno razporejanje in praktično angažiranje že usposob- 
ljenih kadrov. Njen smisel je mnogo širši. Obsega planiranje kadrov, njihovo 
izobraževanje, strokovno in idejno-politično usposabljanje in usmerjanje in 
tako praktično angažiranje kadrov, ki bo v skladu z interesi in cilji delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi na temelju ustave, programa in politike ZK Ju- 
goslavije in nalog pri graditvi socialističnega samoupravljanja. Sklepi Pred- 
sedstva ZKJ in sklepi zadnje seje CK ZK Slovenije so pomembno vodilo za bodo- 
če delo vseh nosilcev kadrovske politike. 

Tovarišice in tovariši delegati! Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve je stalno spremljala izvajanje resolucije 
Skupščine SR Slovenije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji, v skladu 
s programom dela, ki ga je sprejela po svoji ustapovitvi. 

V pripravah za današnjo sejo zborov je naša komisija zahtevala maja 1975 
od komisij za volitve in imenovanja občinskih skupščin in podpisnikov repu- 
bliškega družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju kadrovske politike 
v SR Sloveniji poročila o izvajanju družbenih dogovorov. Do konca septembra 
1975 smo dobili poročila iz 45 občin, vsebina teh poročil je vključena v 
poročilo podpisnikov republiškega družbenega dogovora. Lani so se člani 
Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve udeležili regionalnih posvetov s predsedniki občinskih komisij 
za volitve in imenovanja o problemih izvajanja skupščinske resolucije in druž- 
benih dogovorov o kadrovski politiki. 

Na osnovi teh obiskov in obravnavanja poročila podpisnikov družbenega 
dogovora, ki smo ga ocenili v Komisiji kot zelo dobro osnovo za razpravo v 
delegatski bazi, s tem pa tudi na sejah zborov, smo pripravili poročilo naše 
komisije s predloženimi zaključki. 

V poročilu smo opozorili na glavne naloge pri izvajanju resolucije in druž- 
benih dogovorov, pa tudi na pomanjkljivosti, nedoslednosti in probleme. Člani 
Komisije so se v decembru 1975 in januarju 1976, v zvezi s pripravami na da- 
našnjo sejo zborov, udeležili sestankov nekaterih komisij za volitve in imeno- 
vanja občinskih skupščin, razširjenih s predstavniki družbenopolitičnih organi- 
zacij, in skupaj razpravljali o kadrovski problematiki. V zvezi s poročili in 
razpravo na terenu želim opozoriti na nekatere pereče naloge: 

1. Uresničevanje vsebine družbenih dogovorov o oblikovanju in izvajanju 
kadrovske politike v temeljnih organizacijah združenega dela in v družbeno- 
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političnih skupnostih ne poteka tako hitro in učinkovito, kot smo želeli v času, 
ko smo jih spremljali. 

V večini občin so sprejeli vsebinsko zelo dobre dogovore. Vendar pa ures- 
ničevanje njihovih vsebinskih zasnov zaostaja zaradi premajhne odgovornosti 
nekaterih podpisnikov do zastavljenih nalog. S tem ti pomembni samoupravni do- 
kumenti igubljajo svojo mobilizacijsko moč. Za nekatere dogovore je značilno, 
da so ostali brez delovnih in operativnih letnih načrtov glede izvajanja dogovor- 
jenih nalog. Vsi podpisniki družbenih dogovorov nimajo konkretnih zadolžitev. 
Od mnogih obveznosti, nalog in sklepov v posameznih družbenih dogovorih 
je ponekod ostalo le tisto, za kar se samoiniciativno zavzemajo samoupravno 
razvitejše delovne organizacije, posamezne interesne skupnosti ali posamezne 
družbenopolitične organizacije in družbenopolitične skupnosti. Podpisniki druž- 
benih dogovorov si premalo prizadevajo za postavitev strokovnih kadrovskih 
služb v tistih organizacijah združenega dela in družbenih službah, kjer jih še 
ni. S tem pa je že vnaprej otežkočeno ©notno uresničevanje in spremljanje iz- 
vajanja družbenih dogovorov in njihovo dograjevanje. Stalno bi morah samo- 
upravni organi podpisnikov družbenih dogovorov, to je zbori delovnih ljudi, 
delavski sveti, skupščine in vodstva družbenopolitičnih organizacij, spremljati 
izvajanje dogovorjenih nalog, pa tudi klicati na odgovornost izvajalce nalog, 
ki nalog ne izvajajo, in sprejemati ustrezne odločitve. Zato bi bilo prav, da se v 
razpravi dogovorimo, da pozovemo podpisnike družbenih dogovorov in njihove 
samoupravne organe, da vsaj enkrat letno razpravljajo o izpolnjevanju svojih 
pravic in dolžnosti iz družbenega dogovora in s tem tudi o izvajanju skup- 
ščinske resolucije in da določijo odbor, ki naj neposredno spremlja, kako ti 
organi uresničujejo družbene dogovore. 

2. Družbeni dogovori bodo dobili svojo polno veljavnost šele takrat, ko 
bodo posamezne določbe, sklepi in naloge iz teh dogovorov normativno urejene 
v samoupravnih aktih organizacij združenega dela in ko bodo podpisniki izdelali 
sistem stalne kontrole o tem, kako se izvaja normativna samoupravna dejavnost 
na osnovi družbenih dogovorov. 

Bitko v kadrovski politiki je treba voditi in dobiti tam, kjer se odvija na- 
sploh bitka za socializem in samoupravljanje, to je v temeljnih organizacijah 
združenega dela. V teh organizacijah bi morali stalno reševati vprašanja zago- 
tavljanja kadrov. Stalno bi morali obravnavati temeljna vprašanja dolgoročne 
in tekoče kadrovske politike. Nekatere najpomembnejše naloge iz družbenih 
dogovorov, kot npr. ugotavljanje potreb, planiranje kadrov, sistemizacija de- 
lovnih mest in drugo (profil poklicev) se neposredno v organizacijah združenega 
dela še premalo uresničujejo. Če bi bile te naloge v organizacijah združenega 
dela bolje zastavljene, bi tudi podpisniki republiškega družbenega dogovora, ki 
so odgovorni za izdelavo metodologije in izdelavo sistemskih osriov za izpeljavo 
omenjenih nalog, verjetno hitreje opravili svoje naloge, ne pa jih stalno odlagali. 

Doslednejše izvajanje nalog iz družbenega dogovora o kadrovski politiki 
v organizacijah združenega dela pomeni tudi odstranjevanje nakopičenih pro- 
blemov. Kljub ogromnim proizvodnim kapacitetam in velikim kadrovskim po- 
tencialom, ki smo jih po 30 letih socialistične graditve ustvarili, neprestano 
govorimo, da materialne, organizacijske in kadrovske notranje rezerve niso 
dovolj izkoriščene. Nismo dovolj odločni, da bi odstranjevali vzroke teh notra- 
njih rezerv in slabosti, kot so npr. ekstenzivno zaposlovanje, nemobilnost kadrov, 
visoka fluktuacija, zanemarjanje reelekcije in rotacije kadrov na vodilnih me- 
stih, zanemarjanje strokovnega razvoja kvalificiranih in visoko kvalificiranih 
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delavcev in strokovnjakov, premajhna skrb za strokovno in družbeno usposab- 
ljanje slehernega delovnega človeka, slab odnos do novatorskih in izumiteljskih 
predlogov, raziskovalnega dela in podobno. Premalo uporni smo pri premago- 
vanju razraščanja uravnilovke v delitvi dohodka in osebnih dohodkov. 

Z družbenimi dogovori smo se dogovorili za odpravljanje teh pojavov, ne 
najdemo pa dovolj učinkovitih rešitev, da bi stanje uspešneje spreminjali. Mož- 
nosti za hitrejše reševanje omenjenih problemov so v povečani iniciativi in 
prevzemanju konkretnih akcij s strani neposrednih proizvajalcev samih. Oni 
sami prvi in najmočneje čutijo posledice teh pojavov. Le oni sami se lahko z 
lastno normativno' ureditvijo1 borijo proti takim pojavom. Sklep Predsedstva 
Zveze sindikatov Slovenije, sprejet v zvezi z razpravo o poročilih o izvajanju 
skupščinske resolucije o kadrovski politiki, da naj njihove osnovne organizacije 
v organizacijah združenega dela okrepijo politično aktivnost pri izvajanju druž- 
benih dogovorov, lahko mnogo prispeva k učinkovitejšemu uresničevanju ka- 
drovske politike v temeljnih organizacijah združenega dela. Prav tako morajo 
tudi drugi podpisniki družbenih dogovorov zunaj organizacij bolj dosledno ures- 
ničevati svoje obveznosti, posebno takrat, ko s svojimi odločitvami in akcijami 
ustvarjajo osnove, ki so v interesu celotnega združenega dela, in ko zaradi od- 
sotnosti teh odločitev zavirajo nekatere kadrovske odločitve znotraj organizacije 
združenega dela. 

Odločnejših ukrepov v republiki proti ekstenzivnemu zaposlovanju smo 
se lotili šele pred kratkim. Na pojav ekstenzivnega zaposlovanja je Skupščina 
SR Slovenije že dolgo opozarjala in tudi sprejela posebne sklepe in priporočila, 
vendar se stanje ni spremenilo. Pospešiti je treba izdelavo ekonomskih krite- 
rijev in minimalnih standardov za življenjske in kulturne razmere pri zaposlo- 
vanju delavcev. Pri tem je treba točno opredeliti družbenoekonomski smoter teh 
standardov in usklajevati medsebojne razvojne načrte temeljnih organizacij 
združenega dela, krajevnih skupnosti in občin. S tem bo dobilo zaposlovanje 
realnejšo osnovo, pospešili bomo modernizacijo in razvitejšo tehnološko oprem- 
ljenost delovnih mest, notranjo gibljivost v slovenskem prostoru in urejevali 
neurejene probleme nekaterih kategorij že zaposlenih delavcev. 

Hitreje je treba dograjevati osnove in merila za razporejanje dohodka in 
osebnih dohodkov, ki ustrezajo načelu delitve po delu. Podpreti je treba sta- 
lišče Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora naše skup- 
ščine, ko je razpravljal pred dnevi o izvajanju resolucije o kadrovski politiki 
v zvezi z uravnilovko, da je treba takoj pričeti s širšimi družbenopolitičnimi 
in strokovnimi raziskavami o delitvi po rezultatih dela. Ne moremo si privoščiti, 
da enkrat zapademo v uravnilovko, drugič pa v prevelike razpone, ki v obeh 
primerih ne delujejo pozitivno na uresničevanje smotrov kadrovske politike. 

Za polno uresničitev pravic in obveznosti delavca za uspešno izpolnjevanje 
strokovnih, samoupravnih in drugih nalog je neobhodna stalna in usklađena 
aktivnost samoupravnih in družbenopolitičnih organov v organizacijah zdru- 

' ženega dela. Na ustvarjalnost delovnega človeka vplivajo mnogi činitelji, kot 
npr. urejanje delovnih in življenjskih pogojev, varnost pri delu, skrb za zdrav- 
stvo in socialno varnost, izobraževanje, družbeno prehrano, družbeno varstvo 
otrok in podobno. Še posebno odgovorno je treba reševati tiste naloge, ki 
zadevajo urejevanje pogojev 'dela za zaposlene žene. Nismo niti najmanj zado- 
voljni z dosedanjo vključitvijo ženske na odgovornejša delovna mesta, čeprav 
imajo številne med njimi ustrezno strokovno izobrazbo. Cesto tudi ne gre samo 
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za neurejene pogoje dela, ampak za razne odpore, proti katerim premalo aktivno 
ukrepamo. 

Pri izbiri ljudi za odgovorne vodilne funkcije se moramo bolj odločno za- 
vzemati za uresničevanje meril o družbenopolitičnih in moralnih kriterijih, 
katere smo sprejeli z družbenimi dogovori o kadrovski politiki. Ta merila in 
njihova dosledna uporaba so porok, da na vodilna delovna mesta resnično iz- 
beremo iz vrst delovnih ljudi najboljše in najbolj sposobne. Boriti se moramo 
proti zlorabam teh meril. Na vodilnih mestih ne more biti nihče, ki ne izpol- 
njuje moralno-političnih kriterijev, kateri izhajajo iz zgodovinske vloge delav- 
skega razreda in ciljev naše socialistične revolucije in socialistične graditve. 

Ko govorimo o izvajanju družbenih dogovorov o kadrovski politiki v te- 
meljnih organizacijah združenega dela, bi morali imeti pred seboj še nekaj. Sedaj 
je še v večini organizacij združenega dela kadrovanje pretežno usmerjeno na 
zadovoljevanje lastnih potreb, to je na dotok kadrov v delovno organizacijo. 
Vrata za kadrovske tokove še niso na široko odprta v obe smeri. Če hoče delovni 
človek, ki proizvaja in ustvarja materialne dobrine, stalno vplivati na usklađen 
razvoj celovite družbene reprodukcije, na racionalno- porabo ustvarjenega pre- 
sežka vrednosti, mora biti tudi stalno zainteresiran in prevzemati odgovornost 
za opravljanje družbenopolitičnih in delegatskih funkcij, od temeljne organi- 
zacije združenega dela do federacije. V razpravah na terenu smo večkrat slišali 
pripombe, da obstajata dve vrsti kadrov v delovnih organizacijah združenega 
dela: tisti, ki se ukvarjajo samo s strokovnim delom, in tisti, ki opravljajo ali 
vodijo politiko. To dvojnost moramo preseči. Presegamo jo pa lahko s poglab- 
ljanjem samoupravnih odnosov in z vsebinsko preobrazbo izbraževalnega si- 
stema. Delitev proizvodnega dela od družbenopolitičnega dela, nepravilno druž- 
beno vrednotenje družbenopolitičnega dela vodi tudi do pogostega odklanjanja 
funkcij. To občutimo tudi v delu naše komisije, kadar se lotevamo pomemb- 
nejših kadrovanj delegatov za opravljanje delegatskih nalog, kot je bilo to 
primer, ko smo dopolnjevali delovna telesa Skupščine z novimi člani. Povečati 
se mora interes, in odgovornost združenega dela do kadrovanja v občine, repu- 
bliko in federacijo, vključno v oborožene sile. 

3. Brez vsakodnevnih aktivnosti in spopadov z družbeno škodljivimi pojavi 
ne bomo mogli spreminjati samih sebe in svojih spoznanj in pogledov na so- 
dobne izobraževalne, organizacijske, tehnološke in znanstvene procese, še manj 
pa biti sposobni nosilci novih kadrovskih rešitev. 

Da bi nakopičene probleme reševali v skladu z drugimi tokovi družbenega 
razvoja, moramo izkoristiti sedanje priprave za izdelavo načrtov srednjeročnega 
razvoja na vseh ravneh družbene organiziranosti. Zato naj vsi nosilci samo- 
upravnega planiranja, od temeljnih organizacij združenega dela v gospodarstvu 
in družbenih dejavnostih, samoupravnih interesnih in družbenopolitičnih skup- 
nostih na vseh ravneh, še pred sprejemom srednjeročnih načrtov razvoja v svojih 
načrtih zagotovijo vključitev nalog s področja kadrovske politike in s tem 
zagotovijo možnosti za realizacijo svojih planskih smotrov. V načrtih srednje- 
ročnega irazvoja predvidevamo povečanje deleža strokovnega izobraževanja 
aktivnega prebivalstva v obdobju 1976 do 1980 v SR Slovenije od 56,7 % na 
67,1 %. Odstotek ni velik, premik pa bo pomemben, posebno ob dejstvu, da se 
kvalifikacijska struktura od leta 1972 dalje ni izboljševala; premiki so nastali 
le med kategorijami zaposlenih brez poklica in priučenimi. V srednjeročnih 
načrtih bo treba zagotoviti ukrepe, ki bodo bolj učinkovito vplivali na prestruk- 
turiranje in modernizacijo proizvodnje, saj je znano, da smo v strukturi oprem- 
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ljenosti delovnih mest, v primerjavi z nekaterimi republikami v Jugoslaviji, še 
bolj v razkoraku kot v kvalifikacijskih strukturah zaposlenih. Struktura oprem- 
ljenosti delovnih mest pa odločilno vpliva na po<trebno strukturo kadrov in 
na tej osnovi na rast produktivnosti dela in večanje naše konkurenčne spo- 
sobnosti doma in v svetu. 

V srednjeročne načrte je treba vključiti ukrepe za hitrejši razvoj manj 
razvitih območij Slovenije. Vsi ukrepi morajo izhajati iz kadrovskih problemov 
teh področij. Združeno delo naše republike že prevzema odgovorne naloge v tej 
smeri. Pri tem bi morale vse družbenopolitične skupnosti in organizirane socia- 
listične sile skrbeti za uresničevanje že sprejetih dogovorov, ki zadevajo hitrejši 
razvoj manj razvitih območij Slovenije, in sprejemati odločitve, ki bi skupaj 
z odločitvami delovnih ljudi teh območij prispevale k splošnemu družbeno- 
ekonomskemu napredku in s tem tudi k usposabljanju in zagotavljanju kadrov. 

4. Želimo veliko spremeniti v načinu gospodarjenja, da bomo uspešno ures- 
ničili stabilizacijo in sprejete naloge za leto 1976 in da bomo kos inflaciji in 
konkurenci v mednarodni delitvi dela. Želimo, da bi se naši delovni ljudje 
hitreje usposabljali za nove naloge v gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu in drugje. 
Taka želja po znanju mora postati cilj slehernega proizvajalca, slehernega de- 
lovnega človeka, lastna pa mora postati že mladini, ki si nabira osnovno znanje 
v različnih oblikah izobraževanja. Eden najpomembnejših premikov v tej smeri 
je preobrazba izobraževalnega sistema od male šole do visokih šol. 

V tej smeri lahko rečemo1, da je bilo leto 1975 precej uspešno. Napravljeni 
so bili prvi koraki pri širšem uvajanju celodnevne šole, okrepila se je učinko- 
vitost osnovnega šolstva in še nadalje se je zmanjševal osip. Pred kratkim so 
bile ustanovljene prve posebne izobraževalne skupnosti kot osnova za neposred- 
no sodelovanje gospodarstva, družbenih dejavnosti in izobraževanja ter pogoj 
za reformo usmerjenega izobraževanja. Sprejet je bil zakon o visokem šolstvu. 
Realizira se posebni družbeni dogovor o oblikovanju in izvajanju štipendijske 
politike, upoštevajoč pri tem poklicno usmerjevalni, prostorski in socialni vi- 
dik štipendiranja. Začeli smo znova graditi dijaške in študentske domove. Vsa 
večja je želja delovnih ljudi po izobraževanju ob delu, posebno v večjih delovnih 
organizacijah. Vidni premiki so bih doseženi v družbenopolitičnem izobra- 
ževanju. 

Ce se spomnimo lanskega leta in vseh težav, da so zaživele te akcije, ko- 
liko je bilo kritike, včasih tudi intervencij Zveze komunistov in Socialistične 
zveze, da je prišlo do njih, lahko vidimo, da se vse, kar je novega, ne da napra- 
viti čez noč. Treba je vložiti mnogo truda, da pridemo do enotnih rešitev, in 
še več, da te rešitve zaživijo^. Pa še potem traja dalj časa, da se tako globoko za- 
koreninijo v praksi in v zavesti, da jih vplivi starih navad, odpori z ene ali druge 
strani ne morejo več zavreti ah potisniti, kamor ne želimo. 

Vsem tem spremembam v kadrovski politiki na področju izobraževanja so 
skupna nekatera gmotna vprašanja v procesu svobodne menjave dela. Nekate- 
re spremembe že sedaj pomenijo bolj racionalno potrošnjo od sedanje, druge 
zahtevajo dodatna sredstva. Na nas je, ali bomo znah ločiti v teh spremembah 
racionalno od neracionalnega in ah bomo znah razporediti in uskladiti vse mož- 
nosti in želje po prednostih in razpoložljivih sredstvih. O teh vprašanjih smo 
podrobneje govorih na sejah naših zborov, ko smo sprejemali resolucijo o druž- 
benoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1976. V tem smislu so 
bih sprejeti pomembni amandmaji tako delegatov kot Izvršnega sveta. Prav z 
reformo izobraževalnega sistema je glede na nosilce odločitev najbolj široko od- 
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prta pot neposrednemu odločanju delovnih ljudi o skupni porabi in načinu fi- 
nanciranja družbenih dejavnosti. S temi dogovori in odločitvami se poslavlja 
»država« s svojo proračunsko miselnostjo in se uresničujejo v polni meri ustavna 
določila o združenem delu. 

V tem smislu moramo podpirati vse tekoče akcije, da ne bi zvodenele ah se 
zaustavile. Rezultati teh akcij bodo seveda koristni le, če bo ves razvoj izobra- 
ževanja potekal v skladu s kadrovskimi potrebami združenega dela, da bi se 
mladina šolala ne glede na socialne možnosti in prostor, iz katerega izhaja, in 
sicer za tiste poklice, ki jih primanjkuje in ki jih opredeljujemo kot potrebne v 
naših srednjeročnih in dolgoročnih razvojnih usmeritvah. 

V razpravah o usmerjenem izobraževanju je bilo rečeno, da se posebne izo- 
braževalne skupnosti porajajo z veliko muko. Nerazumevanje je na obeh straneh, 
v gospodarstvu in šolstvu, predvsem pa nismo dovolj koordinirani v akciji. V 
letu 1976 pa bo zaradi omejenih sredstev za usmerjeno izobraževanje (pomanj- 
kanje kadrov, prostorov in podobno) ovirana možnost za hitrejšo preobrazbo 
usmerjenega izobraževanja. Ker bodo predvidoma februarja v javni razpravi 
prvi projekti o reformi sistema, vsebine in organizacije usmerjenega izobraže- 
vanja", nas vse čaka velika odgovornost za ustvarjalno sodelovanje v teh raz- 
pravah. 

Do sedaj so bile ustanovljene posebne skupnosti za gozdarstvo, agroživilstvo-, 
usnjarsko in čevljarsko industrijo, tekstilno industrijo, kemijo, farmacijo in 
gumarsko industrijo. V pripravi za ustanovitev so še štiri posebne izobraževalne 
skupnosti, delujejo pa iniciativni-odbori za ustanovitev še šestih skupnosti. 

V naši skupščini smo lansko leto sprejeli zakon o visokem šolstvu. Cas teče, 
vendar uresničevanje novega še ne poteka tako, da bi se vsebinske zasnove zako- 
na hitreje uveljavljale. Pomembni so napori Socialistične zveze v kadrovskem 
pogledu pri pripravljanju predlogov za izvolitve individualnih poslovodnih orga- 
nov, svetov univerz in habilitacijskih komisij. Z novo' prakso na obeh univerzah 
je bolj kot do sedaj odprto delovanje samoupravnih in drugih organov univerze 
vsej slovenski javnosti, posebno pa še gospodarstvu, ki naj odločilno sodeluje 
pri preoblikovanju teh šol v skladu s sprejetim zakonom in reformo celotnega 
šolstva. Novi kadrovski procesi tako že prispevajo k reformi visokega šolstva. 
Težo reforme visokega šolstva morajo nositi družbenopolitične organizacije in 
samoupravni organi znotraj univerze, ob nenehni prisotnosti organizacij združe- 
nega dela, če hočemoi, da bodo odnosi med visokošolskimi ustanovami, gospodar- 
stvom in družbenimi dejavnostmi hitreje zaživeli na načelih ustave in novega 
zakona. Sele takrat bomo lahko govorili o pomembnejših uspehih podružbljanja 
visokega šolstva. 

Med najbolj uspešne akcije v letu 1975 štejemo izpeljavo posebnega družbe- 
nega dogovora o štipendiranju dijakov in študentov. Podpisalo ga je 99 % de- 
lovnih organizacij in tudi sredstva se že združujejo. Nastajajo pa pri tem nove 
težave. Veliko mladih se namreč odloča za poklice, za katere gospodarstvo in 
nekatere družbene službe ne kažejo zanimanja oziroma nimajo takih potreb. 
Kadrovske štipendije ostajajo neizkoriščene, pritiska se na štipendiranje iz zdru- 
ženih sredstev. Zaradi pomanjkanja dolgoročnih načrtov kadrovskih potreb se 
vračamo k izhodiščnemu problemu celotne kadrovske politike pri nas, da nam- 
reč nimamo ustvarjenih pogojev za načrtno usmerjanje kadrov. Primer štipen- 
diranja nam v vsej svoji širini kaže, kako prepleteni so kadrovski problemi in 
da je res že skrajni čas, da uresničimo pogoje za dolgoročnejše kadrovsko' načrto- 
vanje. 
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Vedno večja družbena delitev dela bo v posameznih obdobjih v razkoraku 
z izobraževalnim sistemom. Ni prav, če skušamo te razkorake odpraviti le z radi- 
kalnimi reformami v izobraževanju, ko se taka protislovja že nakopičijo. Najbrž 
bo treba v odnosih med združenim delom in izobraževalnimi ustanovami stalno 
opravljati manjše reforme, bolje rečeno, stalno izpopolnjevati procese vzgoje in 
izobraževanja v šoli in ob delu. To bo lahko le takrat, ko bo združeno delo ve- 
delo*, kaj hoče, izobraževalno delo pa dovolj gibčno to zahtevo sproti uresničeva- 
lo. Moramo se tudi dogovoriti, kaj je izobraževanje ob delu, kakšno osnovno 
znanje pa je pogoj za zaposlitev na delovnem mestu. 

V zvezi z izobraževalnim sistemom bi omenil gradnjo dijaških in študentskih 
domov. Vemo, da je nad 90 000 rednih učencev v srednjih, višjih in visokih 
šolah in da je le 16 000 učencem omogočeno bivanje v domovih, večinoma starih 
in dotrajanih. Kljub velikemu prizadevanju še ni zadovoljivih rezultatov. Do 
sedaj smo realizirali le dobro polovico programa in podpreti je treba stališče, 
sprejeto z resolucijo o razvoju SR Slovenije v letu 1976. 

5. V letu 1975 je bil ustanovljen Sekretariat za kadrovska vprašanja v Iz- 
vršnem svetu Skupščine SR Slovenije. Eden prvih rezultatov te službe se kaže 
v uspešni izvršitvi priprav za vzpostavitev enotne kadrovske evidence v repu- 
bliki na osnovi odloka Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije iz novembra 
1975. Te dni se zaključuje v organizacijah združenega dela popis nekaj deset 
tisoč delavcev, katerih popisnice bodo na razpolago za usmerjanje in vodenje 
kadrovske politike vsem podpisnikom družbenih dogovorov v organizacijah 
združenega dela, družbenopolitičnih skupnostih, v občinah in republiki. Sekre- 
tariat za kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije se bo 
letos lotil tudi drugih nalog, ki izhajajo iz družbenega dogovora. Mnogo počas- 
neje poteka ustanavljanje strokovnih služb v občinah, zlasti pa v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela. Tisti, ki tega niso uresničili, delajo v nasprotju s 
sklepi resolucije in X. kongresa ZKJ. Za to je več vzrokov. Predvsem je premalo 
razumevanja o pomembnosti kadrovske politike, znano pa je tudi pomanjkanje 
sposobnih delavcev, ki bi delali s kadri. Letos bo sprejet izredno pomemben za- 
kon o združenem delu, ki bo med drugimi tudi urejal postopek za imenovanje 
individualnih in kolektivnih organov, postopek za izvedbo razpisov in podobno. 
To bo zahtevalo od kadrovskih organov, da se čimprej seznanijo z vsebino tega 
zakona in zagotovijo, da se v temeljnih organizacijah združenega dela te določ- 
be konkretizirajo v normativnih aktih in da se bodo uveljavljale v praksi v du- 
hu zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! Veliko odgovornost za podružbljanje ka- 
drovske politike, ki se mora na osnovi skupnih dogovorov v družbenih dogovorih 
uresničiti na najbolj učinkovit in socialističen način v dejavnosti vsakega pod- 
pisnika družbenega dogovora, prevzemajo delegati in delegatske skupščine. 

Prvič v zgodovini naše samoupravne socialistične družbe smo predlani, z 
volitvami v organe družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih 
skupnosti, zgradili demokratičen in odprt delegatski sistem, ki pomeni velik 
udarec monopolom, tehnokratizmu in drugim oblikam vladanja nad delovnimi 
ljudmi. Veliko število delovnih ljudi — delegatov, izvoljenih v temeljne delega- 
cije, pomeni izreden kadrovski potencial. Nadaljnji razvoj delegatskega sistema 
bo prav gotovo pozitivno vplival in že vpliva na razvoj neposredne demokracije 
in najširše uveljavljanje delovnih ljudi pri kadrovskih odločitvah, zlasti na po- 
speševanje podružbljanja kadrovske politike. 
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Z zavestnim idejno-političnim angažiranjem družbenopolitičnih organizacij 
na čelu z Zvezo komunistov in razvejanim delegatskim sistemom je omogočena 
največja širina in osnova za demokratičen in neposreden vpliv delovnih ljudi 
na uresničevanje socialistične kadrovske politike. Naša komisija predlaga zbo- 
rom, da bi poleg rednega obravnavanja poročil o izvajanju resolucije ves čas 
spremljali vse akte in programe, ki se tičejo kadrovske politike in s tem kadrov- 
skim vprašanjem posvečali nenehno skrb. Posebno skrb bi morale občinske skup- 
ščine posvetiti komisijam za volitve in imenovanja in v svojih statutih ustrez- 
no opredeliti vlogo teh delegatskih organov. Njihova skrb bi morala biti bolj 
mobilizacijska, predvsem pa bi si morali prizadevati v mejah nalog s področja 
temeljnih vprašanj kadrovske politike za uresničevanje ustavnih načel in druž- 
benih norm, ki se nanašajo na kadrovsko politiko, predlagati ukrepe za njihov 
napredek ter spodbujati dejavnost organov in organizacij v zvezi z reševanjem 
vprašanj o stanju kadrov in potrebah po njih. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve je na svoji seji dne 16. januarja 1976 razpravljala o stališčih in pred- 
logih odborov zborov Skupščine SR Slovenije v zvezi z izvajanjem resolucije. 
Komisija je priporočila in predloge odborov zborov v celoti sprejela kot dopol- 
nitev poročila in predlaga zborom Skupščine SR Slovenije, da sprejmejo poročilo 
Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve kot napotilo za nadaljnje uresničevanje resolucije Skupščine SR Slovenije 
o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji. 

Predsedujoča Mara Žlebnik : Zahvaljujem se tovarišu Božiču. S tem 
zaključujem skupno zasedanje in prosim delegate Z bor a občin, da gredo1 v malo 
dvorano, kjer bomo nadaljevali s sejo, delegate Družbenopolitičnega zbora, da 
gredo v dvorano na Centralnem komiteju, delegate Zbora združenega dela pa, 
da ostanejo v tej dvorani. 

(Zasedanje je bilo končano ob 10.05.) 



(25. februarja 1976) 

Predsedoval: Stane M ar kič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek zasedanja ob 9.30. 

Predsedujoči Stane Markič: Pričenjam skupno zasedanje Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Na skupnem zasedanju bomo poslušali: ekspoze o poročilu o izvajanju pri- 
poročil in sklepov Skupščine Socialistične republike Slovenije o delovanju dele- 
gatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih, občinskih skupščinah in Skupščini SR Slovenije, ki ga bo dal 
predsednik Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije tovariš Štefan 
Nemec, dalje, ekspoze k operativnemu načrtu nadaljnjega dela za pripravo in 
sprejetje družbenega načrta Jugoslavije za obdobje 1976—1980 ter program 
aktivnosti pri izdelavi srednjeročnih planov za obdobje 1976—1980, ki ga bo> dal 
direktor Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje tovariš Zdravko Praznik, 
in ekspoze k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federa- 
tivno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo in k predlogu zakona o rati- 
fikaciji sporazuma o zboljšanju gospodarskega sodelovanja med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo, ki ga bo dal predsednik 
Komisije Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose tovariš Edo Brajnik. 

Besedo ima tovariš Štefan Nemec! 

Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Lani, 25. aprila smo v 
vseh treh zborih Skupščine SR Slovenije celovito analizirali vse pojavne ob- 
like delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
in sprejeli priporočila ter sklepe o nadaljnjem uveljavljanju in izvajanju delegat- 
skega sistema, delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih, v občinskih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije. 

Ti sklepi in priporočila predstavljajo program dolgoročnega in stalnega iz- 
popolnjevanja delegatskega sistema. Zato ne moremo pričakovati, da bi danes 
lahko ugotovili izpolnitev vseh priporočil in sklepov. Vseeno pa lahko ugoto- 
vimo, da je del nalog izveden. Med drugim je bil sprejet poslovnik Skupščine 
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SR Slovenije, ki je pomemben akt, saj predstavlja kakovostni prispevek v pri- 
zadevanju za graditev delegatskih odnosov v Skupščini. V teku so intenzivne 
priprave za sprejem poslovnikov zborov, pri čemer je težišče dela usmerjeno na 
opredelitev tistih zadev, ki so za posamezen zbor, njegovo vlogo in način dela 
specifične. Sprejet je bil program dela zborov Skupščine SR Slovenije, pri ka- 
terem so sodelovale občinske skupščine. To omogoča skupno programiranje dela. 
Občinske skupščine so v preteklem letu nekajkrat kot konference delegacij ob- 
ravnavale gradiva republiške in zvezne skupščine, kar je imelo za posledico ži- 
vahno izmenjavo mnenj in stališč že v temeljnih delegacijah. Zato je bila vidna 
razlika med obravnavo zadev, ki so se obravnavale v občinskih skupščinah kot 
konferencah delegacij, in zadevami, ki so se obravnavale v skupinah za delegi- 
ranje delegatov v republiško skupščino. Ob ugotovitvi, da je Skupščina še pre- 
obremenjena z zadevami, ki sodijo v pristojnost Izvršnega sveta oziroma uprav- 
nih organov na zakonodajnem področju, je bila oblikovana skupina, ki pripravlja 
razmejitev dela tako, da bi republiški zakoni urejali le sistemske in materialne 
družbene odnose ter pravice in dolžnosti organizacij združenega dela, samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti in občanov, ki 
izhajajo iz teh odnosov. Vse druge stvari se prepustijo urejanju Izvršnega sveta 
in upravnih organov. Urejeni so bili tudi nekateri materialni pogoji za delo 
delegatov. Informativni sistem se z uvedbo skupščinskega Poročevalca izbolj- 
šuje. V Poročevalcu so krajši izvlečki, ki jih dobi vsaka temeljna delegacija. 
Osnovna gradiva prihajajo 30 dni pred sejo zborov. Danes pa bomo ustanovili 
tudi Klub delegatov, ki bo tudi v pomoč za boljšo povezanost delegatov. 

2e septembra sta Skupščina SR Slovenije in SZDL oblikovali načrt sprem- 
ljanja izvajanja sprejetih priporočil in sklepov, in sioer ne le kot enkratno ak- 
cijo za ugotovitev trenutnega stanja, temveč kot stalno in sistematično sprem- 
ljanje in analiziranje vseh pojavov, od katerih prihaja v procesu izpopolnje- 
vanja delegatskega sistema. 

Gre torej za stalno nalogo in hkrati odgovornost za uresničevanje samo- 
upravljanja v delegatski bazi, za uresničevanje delegatskega sistema, s tem pa za 
odpiranje poti, da bodo delavski razred in vsi delovni ljudje resnično imeli odlo- 
čilno besedo pri razreševanju družbenih vprašanj. 

Analiza, ki jo danes obravnavamo, je nastala v okviru tako zasnovane na- 
loge spremljanja delegatskega sistema. Ta analiza torej ne zajema celote, ampak 
le del delegatskih odnosov. Čeprav je v tem poročilu pozornost obrnjena le k 
nekaterim pojavnim oblikam uveljavljanja delegatskega sistema, pa v celoti po- 
novno potrjuje lanskoletne ugotovitve, da so delegatski sistem in delegatski 
odnosi kot proces povezovanja in združevanja delovnih ljudi in občanov, izra- 
žanja njihovih interesov, uresničevanja oblasti in opravljanja drugih družbenih 
zadev postali neločljivi sestavni del celotnih družbenih odnosov. 

Namen analize je bil v najneposrednejšem stiku z vodji ter člani skupin de- 
legatov za pošiljanje delegatov v Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije oceniti dosedanje delovanje skupin ter ugotoviti tiste pomanjklji- 
vosti, ki v praksi ovirajo njihovo delovanje. 

Razlog, da smo v okviru spremljanja delegatskega sistema najprej pristo- 
pili k obravnavi oziroma oceni skupin delegatov, je bil predvsem ta, da bi 
že v samem začetku ocenili njihovo vlogo in pomen in ukrenili vse potrebno, 
da bi omogočili njihovo uspešno delo, da bi odpravili morebitne pomanjklji- 
vosti, ki se ali bi se pri delu skupin lahko pojavile. Pri tem gre zlasti za to, da 
skupine ne prerastejo v organizme, odtrgane od baze in vseh delegatskih od- 
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nosov, da ne postanejo ozko grlo, ki bi lahko zaviralo delo in pobudo v temelj- 
nih delegacijah, in da ne bi prišlo do tega, da bi se skupina proti Skupščini SR 
Slovenije pojavila kot kolektivni poslanec. 

Na to sem moral opozoriti takoj in s tem utemeljiti takšno odločitev. Nika- 
kor pa se s tem ne zmanjšujeta vloga in delo skupin delegatov, pri razvoju dele- 
gatskega sistema. Nasprotno, menim, da moramo zelo trdno poudariti, da so po- 
membno vlogo odigrale skupine kot celota in njeni člani kot posamezniki, zlasti 
v razdobju, ko občinske skupščine še niso zaživele kot konference delegacij in da 
tudi v prihodnje velja vlogi in pomenu teh organizmov delegatskega sistema po- 
svetiti posebno pozornost. Seveda pa jih ne smemo obravnavati ločeno od osta- 
lih oblik delegatskih odnosov, kajti samo v celotnem spletu teh odnosov lahko 
najdejo svoje ustrezno mesto. 

Skupino in njeno uspešno delo si lahko zamišljamo samo v najtesnejši po- 
vezavi z občinsko skupščino oziroma zbori občinske skupščine kot konferenco 
delegacij — to je konferenco, v okviru katere se obravnavajo vse pomembnejše 
zadeve, o katerih odloča republiška skupščina. Zlasti še vse tiste zadeve, od 
katerih je predvsem odvisen družbenoekonomski položaj delovnih ljudi in ob- 
čanov ter njihovi drugi življenjski in delovni interesi; tej funkciji mora biti 
podrejena in prilagojena vloga in dejavnost skupin delegatov za pošiljanje de- 
legatov v republiško skupščino:. Skupina je torej le oblika, metoda dela teh 
konferenc, pri kateri je potrebno zlasti paziti, da se zaradi raznih oblik dela ne 
zabriše povezanost z bazo oziroma da ne pride do izkrivljanja avtentičnih inte- 
resov. S tem, ko občinske skupščine oziroma posamezni zbori nastopajo kot 
konference delegacij, se zagotavlja neposredno vključevanje temeljnih delegacij 
v obravnavo in zavzemanje stališč za zadeve, ki se obravnavajo na nivoju repu- 
blike in zveze. Saj je osnovni smisel delegatskega sistema, da družbene odločit- 
ve sprejema delovni človek v svoji temeljni samoupravni skupnosti oziroma 
v družbenopolitični organizaciji, prek delegatskega sistema pa posredno ah ne- 
posredno sodeluje na vseh ravneh družbenega dogajanja in odločanja. Zato je 
osnovna naloga delegacije in njenih članov, da v skupščini izražajo neposredne, 
pristne in resnične interese okolja, iz katerega izhajajo in da na tej podlagi 
ob upoštevanju interesov drugih ter splošnih interesov sprejmejo skupne odlo- 
čitve. Ta naloga pa zahteva tesno povezanost delegacij z delovnimi ljudmi, ki 
so jih iz volih. 

Na tem mestu in ob ugotovitvi, kako pomembna je konferenca delegacij, se 
moram dotakniti tudi pomena vključevanja temeljnih delegacij v sistem samo- 
upravljanja kot enega ključnih problemov delegatskih odnosov. To poudarjamo 
zato, ker temeljne delegacije še niso povsod postale sestavni del samoupravnih 
odnosov v samoupravnih organizacijah in skupnostih. Mislim, da lahko trdimo, 
da je ta povezanost zlasti odvisna od razvitosti samoupravnih odnosov, saj 
pomeni delegatski sistem sestavni del samoupravljanja in odločanja organizacij 
združenega dela. Vključitev {temeljnih delegacij v sistem samoupravljanja 
ter zagotovitev celotne verige delegatskih odnosov do republiške in zvezne skup- 
ščine so torej bistveni pogoji za pretok avtentičnih interesov iz baze na vse 
nivoje odločanja. 

Seveda pa bo potrebno za razširitev vseh teh vprašanj storiti še precej, in 
to na vseh nivojih in v vseh sredinah. Mislim, da pri tem ni odveč opozoriti, 
da mnogokrat ne gre le za premagovanje težav objektivne narave, temveč za 
premagovanje odporov do novega načina dela, za premagovanje sil, ki si prizade- 
vajo obdržati enake odnose kot takrat, ko jih je obvladovala država. 
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Zato je potrebno k vsem tem problemom pristopiti z aktivnim delom v de- 
lovnih organizacijah, v konferencah delegacij, v občinskih skupščinah kakor tudi 
v republiški skupščini. Tako bo na primer potrebno še v samoupravnih sploš- 
nih aktih temeljnih organizacij urediti vprašanja, ki se tičejo delegatov in de- 
legacij. V samoupravnih splošnih aktih v veliki meri še niso opredeljeni: sistem 
obveščanja delovne skupnosti s strani delegacij, vprašanja, ki jih delegacija in 
delovna skupnost oziroma organ upravljanja skupaj obravnavajo, sodelovanje 
članov delegacije pri delu organov upravljanja in obratno. S tem naj se poskrbi, 
da bodo urejeni odnosi, kako delegacije prihajajo pred delovne ljudi, ki naj 
oblikujejo stališča. Tudi na nivoju občinskih skupščin bo potrebno določena 
vprašanja rešiti s statutom, nekatera pa urediti s poslovnikom. Gre za ureditev 
vprašanj o vlogi in načinu dela zborov oziroma skupščine kot konference dele- 
gacij za republiško in zvezno skupščino, o načinu dela skupin delegatov, zlasti 
pa bo potrebno določiti, kdaj in v katerih zadevah naj se sestanejo konference 
delegacij. Določiti bo potrebno, katere zadeve se obravnavajo v konferenci de- 
legacij v vseh treh zborih občinske skupščine oziroma kdaj samo v Zboru zdru- 
ženega dela, predvideti je treba načine njihovega dela, zlasti pa povezavo z ba- 
zo in način pošiljanja delegatov v republiško skupščino1. Potrebno je določiti 
tudi pristojnosti teh konferenc in s tem zagotoviti, da ne bo prihajalo do ena- 
čenja zborov občinske skupščine, kjer sprejemajo dokončne sklepe, odloke itd., 
s funkcijo zborov, kadar zasedajo kot konference delegacij za Zbor združenega 
dela oziroma Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije in spreje- 
majo stališča, ki jih delegati prenašajo na zasedanje in jih usklajujejo z drugimi. 
Saj smo delegati odgovorni temeljni samoupravni skupnosti, delegaciji in tudi 
širši družbeni skupnosti. 

Večkrat je postavljeno vprašanje, kdaj in za katere zadeve naj se sestane 
občinska skupščina oziroma posamezni zbor občinske skupščine kot konferenca 
delegacij za republiško skupščino. Obstajajo tudi mnenja, da naj to odloči re- 
publiška skupščina. To seveda ni mogoče, ker smo delegati in delegacije odgo- 
vorni, da se sami ob poznavanju situacije zavzemamo in dajemo pobude, da se 
posamezne stvari posebej obravnavajo na zborih občinske skupščine kot kon- 
ference delegacij ter v drugih oblikah sestajanja delavcev in delegacij, obenem 
pa skrbimo, da se delegacije tudi med seboj povezujejo. Zato je potrebno, da 
občinske skupščine same odločijo, o katerih vprašanjih, ki so na dnevnih redih 
zborov republiške skupščine, bodo razpravijali na svojih sejah oziroma na sejah 
zborov združenega dela. 

Zaradi tega bi se rad ustavil tudi pri programiranju dela Skupščine in nje- 
nih zborov. Zdi se mi potrebno poudariti, kako pomembno je skupno spreje- 
manje programa dela zborov naše skupščine. Letošnji program je bil že v pri- 
pravah poslan v obravnavo delegacijam, vsem občinskim skupščinam, druž- 
benopolitičnim organizacijam in drugim zainteresiranim dejavnikom. Ti so 
s svojimi predlogi sodelovali pri njegovem oblikovanju. Kljub temu pa ugotav- 
ljamo, da veliko število samoupravnih subjektov še vedno ni vključenih v pri- 
pravo delovnih programov. • 

Tako sprejeti program pomeni orientacijo za delo delegatske baze ter omo- 
goča občinskim skupščinam kot konferencam delegacij, delegacijam in delega- 
tom, da se vključijo že v fazi priprav posameznih predpisov, v oblikovanje in na- 
stajanje republiške zakonodaje ter posredujejo svoja stališča in mnenje ali da- 
jejo pobude za rešitev k posameznim področjem zakonodajnega urejanja. Torej 
bi v programih morale priti do izraza v večji meri zlasti tiste zadeve, o katerih 
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mislijo delovni ljudje in občani, organizirani v temeljnih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih, da naj jih uredi republiška skupščina. Takšne potrebe in 
hotenja delovnih ljudi pa zavezujejo občinske skupščine, da bodo ob programih 
republiških zborov opredelile svoje programe, svoje prednostne naloge, progra- 
mirale spremljanje izvajanja politike in uresničevanja aktov, ki so jih same 
sprejele, ter da bodo uresničevale druge naloge na vseh področjih družbenega 
življenja v občini ter v sami delegatski bazi. 

Občinske skupščine oziroma zbori se bodo na podlagi programov kot kon- 
ference delegacij lahko načrtno vključevale v delo republiške skupščine ter 
same uvrstile v programe tiste zadeve, ki naj bi jih obravnavali pristojni zbori 
občin kot konferenca delegacij za Zbor združenega dela in Zbor občin republi- 
ške skupščine. 

Prvi koraki v tej smeri pa obvezujejo tudi republiško skupščino za še do- 
slednejše spoštovanje določil poslovnika Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije v tistih določbah, ki zadevajo roke pošiljanja gradiv in zagotavljajo po- 
treben čas za razprave v delegacijah, temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih in v občinskih skupščinah kot konferencah delegacij. Zagotovitev te- 
ga potrebnega časa bo omogočila delegatom, ki prihajajo na seje zborov repu- 
bliške skupščine, poglobljeno poznavanje obravnavane problematike ter na 
podlagi tega kar najbolj odgovorno odločanje, še zlasti, če bo težišče razprav 
opravljeno predvsem v fazi, ko se zakonski akt obravnava kot predlog za izdajo 
zakona oziroma zakonskega osnutka. 

Glede pošiljanja delegatov na zasedanje zborov bi omenil načelo zamenljivo- 
sti delegatov kot značilnost delegatskega sistema v Socialističnih republiki Slo- 
veniji, ki je v dosedanji praksi skoraj dvoletnega delovanja delegatskih skupščin 
že potrdilo ter pokazalo svoje prednosti in kvalitete. Zbrani podatki o udelež- 
bi delegatov Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije za preteklo obdobje, podobno kot tudi večino podatkov iz ana- 
liz občinskih skupščin o delovanju delegatskega sistema, nam potrjujejo, da se 
delegati na sejah izmenjujejo. 

Pričujoča praksa je tudi ovrgla bojazen o tem, da bo zamenljivost negativno 
vplivala na delo delegatov skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter otežila 
njihovo delo. Prav nasprotno! Kajti delegat, ki se udeleži seje zbora glede na 
bolje poznavanje obravnavane problematike, lahko namreč bolje ter bolj odgo- 
vorno usklajuje in rešuje posamezna vprašanja ter odloča. 

Zato je potrebno, da se občinske oziroma zbori kot konference delegacij 
še bolj kot doslej poslužujejo možnosti, da pošiljajo delegate v Skupščino Socia- 
listične republike Slovenije neposredno s svojih zborov. Za to imajo več mož- 
nosti, zlasti še glede na določitev drugega odstavka 30. člena poslovnika Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. Ena izmed oblik je lahko ta, da se na pri- 
mer občinska skupščina dogovori vnaprej, kdo od delegatov bo šel na sejo zbo- 
rov republiške skupščine, ah pa zbori ob obravnavanju zadeve, ki je na seji, 
določijo delegata, ki bo šel na sejo zbora republiške skupščine in bo potem tudi 
neposredno spremljal stališča, ki se v zvezi z obravnavano materijo pojavljajo, 
oziroma spremljal ves potek priprav za sprejem določenega akta. 

Občinska skupščina lahko tudi izbere to možnost, da ustanovi ad hoc sku- 
pino delegatov oziroma več delegatov, ki bodo spremljali določeno področje 
aH posamezna vprašanja ter se udeleževali sej glede na obravnavano proble- 
matiko. Tako bi bilo omogočeno, da bi posamezni delegati neprekinjeno sprem- 
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ljali in proučevali posamezna vprašanja, ki se obravnavajo v republiški skup- 
ščini. 

Torej gre za porazdelitev dela med člani skupin, kar bi lahko mnogo pri- 
spevalo k poglobljenemu obravnavanju posameznih zadev, pri čemer je treba 
upoštevati nagnjenja, znanje in posamezne sposobnosti članov delegacij za do- 
ločene družbene zadeve. Vse to pa bo prav gotovo pripomoglo k poglobljeni 
razpravi. V primeru pa, da se občinska skupščina odloči za dosedanjo prakso 
skupin delegatov, lahko izmenjuje posamezne delegate v skupini tako, da se 
zagotovijo za delo skupin delegati, ki poznajo problematiko in ki kažejo za 
njeno reševanje zanimanje. Pri vseh naštetih oblikah in načinih za delo in po- 
šiljanje delegatov v zbore republiške skupščine je povsem razumljivo, da bodo 
ob obravnavah zadev v občinskih skupščinah morali biti prisotni delegati, ki 
se bodo udeleževali sej zborov republiške skupščine. 

S pomočjo fleksibilnosti je možno tudi razviti aktiven odnos delegata, ki 
je potreben pri delu v skupščini, saj so interesi in predlogi delegatov večkrat 
zelo različni ter zahtevajo od delegata široko, poglobljeno poznavanje zadeve ter 
sposobnost, da se v vsakem trenutku vključi v razpravo in zastopa interese 
svoje delegacije. 

S fleksibilnostjo ne bomo dosegli le v nekem smislu razbremenitev delega- 
tov, pač pa bodo delegati dosti bolj kvalificirano odločali v repubiški skupščini. 

V zvezi z informiranjem delegatov bi rad opozoril, da je bilo do sedaj že 
mnogo storjenega, vendar bo potrebno vložiti še precej naporov zato-, da se iz- 
boljša kakovost informacij za delegate in da se jih približa čim širšemu krogu 
delovnih ljudi, kakor tudi zato, da se zagotovi povratno informiranje delegacij 
o tem, kaj je vplivalo na takšno ah drugačno odločitev v skupščini in kako so 
bili v okviru sprejetih odločitev upoštevani interesi baze. Sedaj delegati poro- 
čamo o poteku sej zborov republiške skupščine v glavnem skupinam in le red- 
ko konferenci delegacij. Morali pa bi širše obveščati. To pa je možno prek 
konferenc delegacij. 

Se vedno nimamo dobrega in pravočasnega obveščanja delovnih ljudi in ob- 
čanov v zvezi s tistimi družbenimi vprašanji in alternativami, o katerih se bodo 
morah sami ali pa prek delegatov in delegacij v procesu samoupravnega spora- 
zumevanja, družbenega dogovarjanja in odločanja opredeliti. Predvsem kaže 
podčrtati nujnost hitrejšega vključevanja sredstev obveščanja v snovanje prvih 
pobud, predlogov neke odločitve, saj se bodo delovni ljudje lahko ustrezno opre- 
delili le, če bodo imeli informacije v rokah pravočasno, če bodo te informacije 
kakovostne in če bodo odgovorile na bistvena vprašanja, pomembna za od- 
ločanje. 

V tem okviru bo potrebno še nadalje razvijati Poročevalca, ki v celot- 
nem sistemu obveščanja opravlja pomembno vlogo. Njegova razširjenost je za 
sedaj še premajhna. Verjetno bi bilo prav, če bi se občinske skupščine, temeljne 
samoupravne in druge organizacije odzvale akciji, ki jo bo vodila naša skupšči- 
na skupaj s Socialistično zvezo in sindikati in katere namen je, da dobijo Poro- 
čevalca vsi tisti, ki ga pri svojem družbenem delu potrebujejo. Seveda pa pri 
tem ne smemo pozabiti na glasila organizacij združenega dela kot pomemben 
vir informacij, zlasti za delovne ljudi v teh organizacijah, kakor tudi za ostale 
delovne ljudi in občane, ki žive in delajo v tem območju. Tudi mi v Skupščini, 
skupaj s predlagatelji, moramo storiti več, da bodo informacije ustreznejše za 
delegacije in delegate v Skupščini. Prav gotovo pa dolgi dnevni redi in obsežni 
materiali niso stimulacija za razvoj delegatskega sistema. 
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Nič jnanj pomembno ni pospešiti akcijo za oblikovanje informacijsko-doku- 
mentacijskih centrov za potrebe delegatskega sistema. Ob razpravah o uveljav- 
ljanju delegatskega sistema v skupščini je bil sprejet sklep o oblikovanju cen- 
trov v večjih organizacijah združenega dela, večjih krajevnih skupnostih, občinah 

,in v republiki. Ta akcija teče ponekod hitreje, drugod nekoliko počasneje. Po- 
trebno pa je najbrž povedati, da so INDOK centri v delegatskem sistemu samo 
eden od sestavnih delov celotnega sistema obveščanja in da ne bodo in ne 
morejo prevzeti vloge, ki jo že danes opravljajo v tem sistemu drugi. 

Pomembno je, da centre oblikujejo družbenopolitične skupnosti, družbeno- 
politične organizacije, samoupravne interesne skupnosti in drugi politični dejav- 
niki, da usmerjajo njihovo delo in preprečijo vsakršno monopolizacijo nad in- 
formacijami. Potrebno je pospešiti akcijo, da pride do družbenih dogovorov, s 
katerimi bodo vsi udeleženci oziroma ustanovitelji INDOK centrov opredelili 
status, materialne, kadrovske in druge naloge, potrebne za uspešno delovanje teh 
centrov. 

Skupaj s Socialistično zvezo ter drugimi organizacijami in organi pa bi bilo 
potrebno temeljiteje spregovoriti tudi o drugih problemih v samem delegatskem 
obveščanju. Najbrž bo držalo, da bomo še hitreje napredovali na tem področju 
samo s skupnim prizadevanjem vseh dejavnikov, ki so zadolženi za pravočasno 
in kakovostno obveščanje ne samo delegatov, ampak vseh delovnih ljudi in ob- 
čanov. 

Rad bi se dotaknil tudi našega dela v zvezi z razmejitvijo pristojnosti med 
Skupščino Socialistične republike Slovenije, njenim izvršnim svetom in repu- 
bliškimi upravnimi organi na zakonodajnem področju. To delo opravlja poseb- 
na delovna skupina, kot sem že uvodoma omenil. Do aprila 1976. leta bo pri- 
pravila osnutek nove resolucije o temeljih zakonodajne politike republike s tem, 
da bi bila ta resolucija v pristojnih zborih Skupščine Socialistične republike 
Slovenije dokončno sprejeta v jeseni 1976. leta. Ta resolucija bi nadomestila 
sedanjo resolucijo o temeljih zakonodajne politike republike. 

Seveda pa si morajo za bistveno spremembo na področju zakonodajne po- 
litike aktivno prizadevati ne samo delegatsko oblikovane skupščine družbeno- 
političnih skupnosti, pač pa tudi predlagatelji zakonov in drugi, ki sodelujejo 
v zakonodajnem postopku, in sicer v smeri racionalizacije celotnega zakonodaj- 
nega dela in razumljivosti zakonov. Dogovoriti se bo potrebno za temeljna na- 
čela nove resolucije, ki naj upošteva ustavno usmeritev glede zakonskega ure- 
janja, in sicer da naj bo urejanje z zakoni čim bolj restriktivno, poudarjeno 
in v praksi izvajano pa naj bo samoupravno sporazumevanje in družbeno 
dogovarjanje. 

Takšna usmeritev izhaja iz dosedanjega dela republiške skupščine, saj so 
delegati v zborih večkrat opozarjali na preobsežna zakonska besedila in na po- 
trebo, da se urede z zakonom le temeljna sistemska vprašanja, določanje splošnih 
načel, ciljev in smeri politike Socialistične republike Slovenije. Ta opozorila so 
bila upravičena, saj gre tudi na zakonodajnem področju za uveljavitev delegat- 
skega sistema. 

Pomembno je tudi vprašanje aktivnosti delegatov. Velikokrat govorimo o 
tem, da bi morali biti delegati aktivnejši, bolj iniciativni, da prevečkrat čakajo 
na pobude od drugod, namesto da bi se sami vključevali v že obstoječe samo- 
upravne odnose, pri tem pa vse premalo skrbimo za 1», da bi delegatom omogo- 
čili uspešno delo. Delegati so poleg rednega dela obremenjeni še z različnimi dru- 
gimi obveznostmi, zasipamo jih s preobsežnimi in preveč strokovno pisanimi 
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gradivi, premalo racionalno so informirani, strokovne službe v delovnih in dru- 
gih organizacijah jim mnogokrat ne nudijo dovolj strokovne pomoči, skratka, 
ne dajemo jim možnosti in pogojev, da bi se posvetili predvsem opravljanju 
delegatske funkcije. 

Mislim, da smo glede ustvarjanja pogojev za delo delegatov doslej nekaj že 
storili, vendar še vedno premalo-. Naš cilj mora biti, da ustvarimo take pogoje, 
da bo lahko delegat svojo funkcijo opravljal v vseh sredinah, zlasti pa, da bo 
lahko kot delegat izražal interese tistih delovnih ljudi in občanov, ki ga dele- 
girajo. Ustvaritev teh pogojev pa ni odvisna samo od Skupščine Socialistične 
republike Slovenije in družbenopolitičnih organizacij, temveč od vseh tistih, ki 
se vključujejo v delegatske odnose. Pri tem mislim zlasti na temeljne samo- 
upravne organizacije in skupnosti, kjer delegat živi in dela. Seveda pa se mo- 
rajo v te odnose aktivno vključevati tudi delegati sami in s svojimi spodbudami 
in akcijami zagotavljati stalno izpopolnjevanje delegatskega sistema na vseh 
nivojih. 

Tovarišice in tovariši delegati! Sedaj je trenutek, ko moramo pri uveljav- 
ljanju novih odnosov napraviti korak naprej in s tem preseči že ustaljene 
odnose. 

Od temeljnih delegacij prek skupščin občin do republiške in zvezne skup- 
ščine je potrebno zagotoviti take oblike dela delegatov, ki bodo omogočale, da 
se delegatski odnosi razvijejo v vsej svoji širini, zato da bodo o skupnih zade- 
vah, ki se odločajo v družbenopolitičnih skupnostih, odločali delovni ljudje in 
občani v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. To ni enkratna 
naloga, temveč proces, v katerem moramo biti stalno aktivno navzoči. Sproti 
moramo praktično in teoretično razreševati probleme, ki se pojavljajo; še 
dosledneje moramo skrbeti za uresničevanje sprejetih priporočil in sklepov, 
spremljati njihovo izvajanje in aktivno razreševati nastale probleme. S tem 
prispevamo k uresničevanju sedmega in desetega kongresa Zveze komunistov 
Slovenije in Jugoslavije ter k izpolnjevanju nalog in dokumentov Zveze komu- 
nistov ter drugih družbenopolitičnih organizacij. 

Kot omenjeno, pričujoča analiza zajema le del problematike iz celovitosti 
delegatskih razmerij in odnosov. Tu ni govora o delegatskih odnosih samo- 
upravnih interesnih skupnosti. Pripravlja se analiza, ki naj prikaže povezanost 
temeljnih delegacij in samoupravne odnose temeljnih organizacij združenega 
dela. 

V okviru Socialistične zveze teče obravnava analize delovanja samoupravnih 
interesnih skupnosti, ki jo bomo v skladu s programom dela obravnavali tudi v 
naši skupščini. Potrebno pa je pristopiti k analizi delovanja Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije in občinskih skupščin. 

Spremljanje delegatskega sistema ni le naloga Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije in Socialistične zveze delovnih ljudi kot enotne fronte socialistič- 
nih sil, temveč naloga nas vseh. Zato bi morah danes sprejeti sklep oziroma 
priporočilo, naslovljeno vsem, ki so odgovorni za uveljavljanje delegatskega 
sistema, da naj vsak v svoji sredini spremlja in analizira izvajanje priporočil 
in sklepov in sprejme oziroma se dogovarja za ustrezne ukrepe. Hvala lepa. 

Predsedujoči StaneMarkič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Zdravko 
Praznik! 
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Zdravko Praznik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! V času od lanskoletne skupščinske obravnave osnutka dogovora o druž- 
benem planu Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980, v kateri 
je bila osredotočena pozornost na nekatera temeljna izhodišča pri oblikovanju 
razvojne politike v naslednjem srednjeročnem obdobju, in današnjim delom, ki 
naj bi bilo usmerjeno predvsem na vprašanja v zvezi z nastajanjem in spreje- 
manjem samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov ter osnut- 
kov in predlogov srednjeročnih planov, je bil dosežen viden napredek v spozna- 
njih o vseh razsežnostih, v katerih postaja družbeno planiranje učinkovit instru- 
ment samoupravne socialistične družbe pri usklajevanju tokov družbene repro*- 
dukcije in usmerjanja družbenega in ekonomskega razvoja. To je bil hkrati tudi 
čas, v katerem smo snovah novi sitemski zakon o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, ki je bil pred kratkim sprejet in 
tudi te dni objavljen v uradnem glasilu. Z njim smo dobili zakonsko podlago*, 
na kateri gradimo družbene plane na najrazličnejših ravneh, od temeljnih in 
drugih organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, do družbenopolitičnih skupnosti, občine, republike in fe>- 
deracije. 

V novem zveznem zakonu o temeljih družbenega planiranja in o družbenem 
planu Jugoslavije je postavljen za izhodišče delovni človek, ki v razmerah eko- 
nomskih zakonitosti socialistične blagovne proizvodnje in enotnega jugoslovan- 
skega trga, v odnosih medsebojnega sodelovanja in odvisnosti v procesu zdru- 
ževanja dela in sredstev, povezovanja, svobodne menjave dela in zadovoljevanja 
določenih skupnih potreb zagotavlja usklajevanje odnosov v razvoju gospodar- 
stva in družbe ter materialnih proporcev v celotni družbeni reprodukciji in 
njenih posameznih delih. To se zlasti nanaša na področje ustvarjenega dohodka 
in razpolaganja z njim, združevanja tekočega in minulega dela v okviru samo- 
upravnih pravic in medsebojnih odgovornosti delavcev temeljnih organizacij 
združenega dela in med njimi, s tem pa tudi obvladovanje stihijskega delovanja 
trga in neenakomernosti v razvoju, ustvarjanje ustreznih delovnih pogojev in 
pridobivanje dohodka na samoupravnih temeljih. To je torej četverokot, v ka- 
terega bodo v naslednjem srednjeročnem obdobju razpeta naša prizadevanja, 
da bi ustvarili najugodnejše pogoje za razvoj proizvajalnih sil družbe in pro- 
duktivnosti dela, stalno izboljševanje gmotnih in drugih življenjskih pogojev 
z namenom, da bi zagotovili temelje za vsestranski razvoj osebnosti delovnega 
človeka kot svobodnega družbenega proizvajalca in ustvarjalca. 

V takšnem vsebinskem okviru, ki je začrtan z novim sistemom družbenega 
planiranja, je bolj kot doslej normativno zagotovljena pravica delavcev in vseh 
delovnih ljudi, da v republiki oziroma avtonomni pokrajini samostojno odločajo 
o pogojih in rezultatih dela, določajo politiko ekonomskega in družbenega raz- 
voja republike oziroma avtonomne pokrajine ter skupaj enakopravno z delov- 
nimi ljudmi v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah določajo na načelih 
medsebojnega dogovarjanja skupno politiko ekonomskega in družbenega raz- 
voja v naši državi. 

Socialistična republika Slovenija se je aktivno vključila v snovanje novega 
srednjeročnega plana Jugoslavije, pri čemer je vztrajala, podobno kot ostale 
republike in avtonomni pokrajini, pri svoji temeljni zahtevi, da se v največji 
možni meri že upoštevajo usmeritve, ki so podane v zveznem zakonu o temeljih 
sistema družbenega planiranja, hkrati pa tudi usmeritve, ki so bile oblikovane 
v gradivu o politiki in kriterijih ekonomske stabilizacije. Tako bi bil naslednji 
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srednjeročni plan pravzaprav naš skupni program stabilizacije. Živahna aktiv- 
nost v izdelavi plana družbenega razvoja Jugoslavije za obdobje 1976—1980 je 
zdaj v naslednjih fazah: 

Zvezni izvršni svet je po predhodni uskladitvi z republiškimi izvršnimi sveti 
že predložil v skupščinski postopek prvi del zveznega družbenega plana, ki nosi 
naslov »Skupni interesi in cilji družbenega in ekonomskega razvoja«. Danes 
se je začelo v zveznem izvršnem svetu prvo usklajevanje drugega dela plana, 
ki vključuje smernice in okvire za sprejemanje ukrepov ekonomske politike 
in drugih ukrepov. Za tretji del z naslovom »Družbeni dogovori o razvoju dejav- 
nosti skupnega pomena« so v teku razprave. V teku je že intenzivno delo za obli- 
kovanje medrepubliških dogovorov o posameznih področjih skupnega pomena. 
Z izjemo agroindustrijskega kompleksa in prometa, o katerem bo stekla raz- 
prava še v tem in v začetku prihodnjega tedna, so vsi drugi dogovori že bili 
obravnavani in tudi že v marsičem spremenjeni in dopolnjeni. Skupni imeno- 
valec te faze oblikovanja teh dogovorov je zlasti izredna časovna stiska in 
usmerjenost na često nerealne zahteve, zlasti kar zadeva investicije, razen 
preference: carinske olajšave, kreditno-monetarne olajšave itd. in vključevanje 
vedno novih dejavnosti, katerim naj bi bila dana prioriteta. 

Spremljajoči pojavi takšnih teženj so seveda predimenzioniranost projek- 
tov, neredka podvojitev, in kar je gotovo temeljni problem: kako bo z mate^ 
rialnimi podlagami tistih delov gospodarstva, ki ne bodo imeli pečata priori- 
tetne dejavnosti, ki pa so pogosto pomemben izvor sredstev za dejavnosti skup- 
nega pomena. Vse to zahteva skrajno občutljiv odnos do vsega tega dela, zlasti 
pa dosledno uveljavljanje načela sočasnega vključevanja v planiranje na vseh 
ravneh, kakor tudi odločno podreditev razvoja teh dejavnosti družbenoekonom- 
skim kriterijem uspešnosti, zlasti plačilno-bilančnim kriterijem. 

Povsem očitno je, da so ključna prav odprta vprašanja v poglavju, ki bo 
obsegalo dogovore o razvoju dejavnosti skupnega interesa. Nesporno je, da so 
energetika, proizvodnja hrane in promet temeljna področja skupnega interesa, 
ki imajo vso prioriteto, z vidika racionalne substitucije uvoza in pospeševanja 
izvoza pa še črna in barvna metalurgija, strojegradnja in turizem. Pri teh 
dejavnostih je predvsem plačilno-bilančni kriterij merilo razvoja znotraj teh 
področij z vidika skupnih interesov na ravni Jugoslavije. Enako zahtevno delo 
bo tudi usklajevanje smernic in ukrepov ekonomske politike, ki naj v največji 
meri izhajajo iz temeljnih usmeritev novega družbenoekonomskega sistema, 
za katere smo se že dogovorili na sejah Zveznega sveta za dru/beno ureditev 
in Zveznega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko ter v drugih 
institucijah. 

Nikakor si ne delamo iluzij, da bomo že v prvem srednjeročnem planu, ki 
bo nastajal v duhu idej, za katere smo se zavzemali v ustavni razpravi, kot tudi 
v razpravi o oblikovanju novega sistema družbenega planiranja, upoštevati vse 
zakonske smernice v vsebinskem in organizacijskem pogledu, vendar vztrajamo, 
skupno z ostalimi republikami in avtonomnima pokrajinama, pri maksimalnem 
upoštevanju njegovih globalnih izhodišč. In prav zato nas čaka sedaj naj- 
resnejša preizkušnja pri snovanju družbenih planov. Nekaj dni je samo še ostalo 
do roka, ko morajo biti pripravljeni osnutki družbenih dogovorov in samo- 
upravnih sporazumov o ključnih točkah, ki jih predvideva program aktivnosti 
pri izdelavi srednjeročnih planov za obdobje 1976—1980, ki je danes predmet 
obravnave v republiški skupščini. Velja pojasniti, da ti roki niso od danes,, 
temveč so pričujoči že dalj časa in da jih predloženi program pravzaprav le 
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povzema oziroma vključuje. Ze v mesecu marcu moramo priti pred temeljne 
organizacije združenega dela in druge organizacije združenega dela s celotnim 
paketom pravic in materialnih obveznosti, da bi delovni ljudje videli, ko se 
bodo odločali o lastnem razvoju znotraj temeljnih organizacij združenega dela, 
krajevne skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti kot tudi o skupnem 
razvoju na področju občin in širših družbenopolitičnih skupnosti, vso celoto 
lastnih nalog in materialnih obveznosti kar je hkrati tudi zdravilo proti nereal- 
nim razvojnim ambicijam, v materialni in nematerialni sferi. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pri- 
pravil program aktivnosti pri izdelavi srednjeročnih planov za obdobje od 1976 
do 1980, usklađen v okviru Koordinacijskega odbora Republiškega sveta za 
gospodarski razvoj in ekonomsko politiko kot telesa, v katerem v Sloveniji po 
dogovoru usklajujemo vsa odprta vprašanja pri izdelavi družbenih planov, in 
predložil naslednje roke za posamezne faze nastajanja tega plana do leta 1980: 

1. Samoupravni sporazumi o temeljih planov v okviru delovnih organi- 
zacij, SOZD, asociacij, poslovnih skupnosti in poslovnih bank, ki morajo sloneti 
na smernicah za izdelavo plana temeljne organizacije združenega dela in ele- 
mentih za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih plana, naj bodo 
pripravljeni do 29. februarja, v nekaterih objektivnih primerih, zlasti kolikor 
bodo večje neskladnosti, pa prve dni marca, skupaj s samoupravnimi sporazumi 
v posameznih samoupravnih interesnih skupnostih, in sicer za področje elektro- 
gospodarstva, nafte in plina, vodnega gospodarstva, železniškega in cestnega 
prometa, PTT prometa in letališke infrastrukture. Isti rok velja za samoupravne 
sporazume o skupni politiki poslovnih bank in samoupravne sporazume za po- 
samezne družbene dejavnosti, pa tudi za družbene dogovore o prometni poli- 
tiki, kriterijih investicijske politike, racionalizaciji stanovanjske gradnje, razpo- 
rejanju dohodka, splošni porabi v občinah, pospeševanju skladnejšega regio- 
nalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji, varstvu okolja, pospeševanju 
in spremembi strukture izvoza ter racionalnem nadomeščanju uvoza in vlaganju 
tujih sredstev, minimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje pri za- 
poslovanju — ta dogovor je bil že podpisan — inovacijah, skupnih vlaganjih 
s tujimi partnerji ter o nakupih licenc in patentov. 

To je torej celoten splet vprašanj, ki zadevajo strateška in pomembnejša 
področja, za katera smo prepričani, da so nosilci razvoja, zato predpostavljajo 
celovit interes delovnih ljudi v naši republiki, da bi tako zagotavljali pogoje za 
kontinuiranost in skladnost družbenega razvoja. 

Delo pri pripravi samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov je 
bilo v zadnjih dveh mesecih intenzivirano, vendar hkrati ugotavljamo, da je 
oblikovanje sporazumov in dogovorov v zelo različnih delovnih fazah. Zato bo 
nujno pospešiti njihovo pripravo. V zvezi s tem je treba tudi omeniti, da so 
delovni osnutki mnogih sporazumov in dogovorov preveč posplošeni in da bodo 
neogibni napori za njihovo večjo konkretizacijo, tako glede izbora prioritet in 
opredelitve nalog, kot tudi glede najnujnejših kvantifikacij. V tej akciji, ki je 
izrednega pomena, je še posebej pomembna usklađena aktivnost Gospodarske 
zbornice Slovenije, Zveze sindikatov, samoupravnih interesnih skupnosti na 
ravni republike, poslovnih bank, občin ter Izvršnega sveta in upravnih organov 
na vseh tistih področjih, ki zahtevajo usklajevanje interesov temeljnih nosilcev 
razvojne politike. S to aktivnostjo je treba sproti seznanjati delegatsko bazo 
in vanjo pravočasno vključevati tudi skupščine družbenopolitičnih skupnosti. 
Pri tem bo izredno pomembna politična dejavnost frontno organizirane Sociali- 
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stične zveze delovnih ljudi, ki je nosilec najširše javne razprave in organizirane 
politične verifikacije srednjeročnih planov na vseh ravneh. Težišče dela vseh 
subjektivnih sil v temeljnih organizacijah združenega dela, ker se tam spreje- 
majo odločitve, in sicer z osebnim izjavljanjem delavcev za smernice plana 
temeljne organizacije združenega dela in za elemente sporazumov celo- z refe- 
rendumom. 

Gospodarska zbornica Slovenije je že doslej aktivno prispevala v informa- 
tivnem, instruktažnem in organizacijskem pogledu pri uveljavljanju sistema 
planiranja. V sodelovanju z Zavodom Socialistične republike Slovenije za druž- 
beno planiranje in drugimi organizacijami je objavila vrsto pripomočkov in 
informacij v svojem vestniku, neposredno delovala pri pripravljanju samo- 
upravnih sporazumov o temeljnih samoupravnih planov znotraj zainteresiranih 
23 grupacij — podoben interes je pokazalo še nadaljnjih 37 grupacij — z usme- 
ritvijo na nadaljnje povezovanje po načelih dohodkovne in poslovne soodvisnosti, 
sprožila je akcijo za skupno nastopanje na zunanjih tržiščih, prevzela v pripravo 
nekatere osnutke družbenih dogovorov in drugo. 

Program aktivnosti organov Gospodarske zbornice Slovenije pri izdelavi 
in usklajevanju srednjeročnih planov s pripomočkom za obravnavanje osnutkov 
samoupravnih sporazumov o temeljih samoupravnih planov, ki je bil sprejet 
včeraj, pomeni nadaljnji napor za sinhronizacijo dela pri planih, preciziranje 
poslov in angažiranje v smeri pripravljanja samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih samoupravnih planov in sprejemanja planov temeljnih organizacij združe- 
nega dela. 

V omenjenem programu aktivnosti je predvideno tudi vključevanje Gospo- 
darske zbornice Slovenije v pripravo dogovorov o temeljih družbenih planov 
republike in občin, družbenega plana Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije in družbenega plana Slovenije in občin. 

2. V dogovorih o temeljih družbenega plana, tako v merilu republike kot 
tudi v merilu občin, ki naj bi bih pripravljeni do 15. marca 1976 oziroma v 
drugi polovici marca, bodo izraženi skupni interesi, cilji in naloge razvoja, med- 
sebojni odnosi, pravice, obveznosti in odgovornosti za uresničevanje teh skup- 
nih interesov s težiščem na tistih prvinah skupnega pomena, ki so temeljni 
pogoji za družbenoekonomski razvoj naše republike in za njeno uspešno vklju- 
čevanje v širši razvoj. Ti dogovori pomenijo tudi temelj za oblikovanje in spre- 
jemanje družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Zato je v osnutku 'dogovora o temeljih družbenega plana Slovenije treba 
posebej prikazati eventualne razlike, ki nastajajo med predlogi oziroma osnutki 
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov na eni in ocenjenimi mož- 
nostmi, ki sledijo bodisi iz osnutka dogovora o družbenem planu Slovenije za 
obdobje 1976—1980 ah iz kasnejših dopolnitev na podlagi stabilizacijskega pro- 
grama in razprav, na drugi strani. 

V postopku srečevalnega in sočasnega planiranja oziroma pri oblikovanju 
dokončnega dokumenta o temeljih družbenega plana je treba te razlike v čim- 
večji meri uskladiti oziroma predlagati usklajevanje odgovornim organom. 
Hkrati je nujno zaostriti odgovornost zlasti tam, kjer se iščejo koristi na račun 
drugih in kjer gre za težnje, ki ne upoštevajo realnih možnosti in koristi 
celote. 

3. Poudariti moramo, da v sporazumih in dogovorih ni moč predvideti ob- 
veznosti, 'če jih ni sprejel udeleženec v planiranju, na katerega se obveznost 
nanaša, vendar je nujno, da ponovno podčrtamo tudi skupno obveznost vseh 
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temeljnih nosilcev planiranja za zadeve, ki so skupnega interesa. V krogu 
usklajevanja morajo torej temeljne organizacije združenega dela, ki določenih 
obveznosti najprej niso predvidele v svojem planu, uskladiti svoje načrte z 
obveznostmi, katere so sprejele na ravni delovne organizacije, sestavljene orga- 
nizacije združenega dela, interesne skupnosti ali v drugih dogovorih in spo- 
razumih. 

Ce je v družbenem planu na podlagi skupaj ugotovljenih interesov in za- 
stavljenih razvojnih ciljev določeno, da je izvršitev določenih nalog nujna za 
družbeno reprodukcijo, pa s sporazumom med organizacijami dela in drugimi 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ni bilo mogoče zagotoviti sredstev 
in drugih potrebnih pogojev za njihovo izvršitev, se sme z zakonom v skladu 
z ustavo naložiti obvezna združitev sredstev v ta namen in se smejo predpisati 
drugi ukrepi za izvršitev teh nalog. 

Organi družbenopolitičnih skupnosti so odgovorni, da s predpisi in ukre- 
pi, ki jih izdajajo za uresničevanje družbenih planov, zagotovijo splošne mož- 
nosti za kar najbolj skladen in stabilen razvoj ter da z njimi kar najpopolneje 
uskladijo potrebne interese in samostojno delovanje organizacij združenega dela 
in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti s skupnimi interesi in razvoj- 
nimi cilji, določenimi z družbenimi plani. 

4. Osnutek družbenega plana, ki bo temeljil na dogovorih, hkrati pa bo 
vključeval še temeljne smeri in cilje družbenoekonomske politike, kot tudi okvire 
in smeri ukrepov ekonomske politike, mora biti pripravljen do 30. aprila 1976, 
najpozneje v prvi polovici maja, ko se bo začela tudi javna razprava o tem 
dokumentu, medtem ko je za sprejem družbenega plana Slovenije v fazi pred- 
loga kot vsebinske sinteze razvojnih načrtov vseh nosilcev planiranja v republiki, 
predviden rok konec junija oziroma začetek julija tega leta. To je tudi rok, do 
katerega naj pripravijo svoje družbene plane vsi nosilci družbenega planiranja 
v temeljnih organizacijah združenega dela, v delovnih organizacijah, sestavlje- 
nih organizacijah združenega dela in drugih organizacijah združenega dela, 
samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih in družbenopolitičnih 
skupnostih. 

Tovarišice in tovariši delegati! Proces samoupravnega sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja pri pripravi samoupravnih sporazumov in dogovorov 
o temeljih planov je pomembna priložnost, da še hitreje krenemo naprej v hori- 
zontalnem in vertikalnem povezovanju, v katerem bo vse bolj izražena proizvod- 
nja, poslovna in dohodkovna soodvisnost, ne glede na to, ah se bodo delovni 
ljudje odločali za fizične integracije ah pa za proizvodno in poslovno sodelovanje 
na podlagi samoupravnih sporazumov v okviru poslovnih skupnosti. Povezova- 
nje v celotni dohodkovni verigi postaja tako imperativ prihodnjega srednjeroč- 
nega obdobja, v katerem bo ažurno, kontinuirano in sočasno planiranje spodbuda 
za združevanje in povezovanje temeljnih organizacij združenega dela, kot tudi 
za skupno planiranje z vsemi, ki s svojim delom pri skupnem proizvodu oziroma 
proizvodnji sodelujejo pri ustvarjanju dohodka. 

V republiki bo v naslednjem mesecu teža dela na vsebini dogovora o teme- 
ljih družbenega plana Socialistične republike Slovenije, ki naj odraža objektivno 
dane interese nosilcev planiranja, medsebojno povezanih v procesu družbene 
reprodukcije, pri čemer bo treba konkretno obdelati temeljne strateške cilje 
in tiste zadeve, ki so po svojem značaju takšne, da se nanašajo na skupne inte- 
rese vseh v republiki. V dogovor o temeljih družbenega plana Slovenije bomo 
torej morah vključiti tisto, kar predstavlja splošne pogoje gospodarjenja, ustvar- 
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janja in pridobivanja dohodka. Predvidevamo, da bi dogovor o temeljih družbe- 
nega plana Slovenije temeljil na samoupravnih sporazumih in dogovorih, ki 
jih pripravljamo v republiki, ter dogovorih o razvoju dejavnosti skupnega inte- 
resa na ravni Jugoslavije. Zato naj vsebuje vse temeljne elemente, ki zadevajo 
celovit interes delovnega človeka, od razvoja materalnih proizvajalnih sil, dina- 
mične rasti v stabilnih pogojih in porasta družbene produktivnosti dela, do raz- 
merij v delitvi dohodka in usmeritev na temeljnih razvojnih področjih s kri- 
teriji in nalogami, ki so skupnega pomena za našo republiko. 

Dosedanja spoznanja pri pripravi dogovora o temeljih družbenega plana 
Slovenije predpostavljajo, da bodo podpisniki Izvršni svet Skupščine Socialistič- 
ne republike Slovenije, izvršni sveti občin, samoupravne interesne skupnosti na 
področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki so organizirane v merilu Slo- 
venije, poslovne banke, poslovne skupnosti in tiste organizacije združenega 
dela, ki v zvezi z družbenim planom prevzemajo posebne odgovornosti. V 
takšnem konceptu bodo dogovori o temeljih družbenega plana resno, praktič- 
no preverjanje razvojnih načrtov, tako glede razvoja Slovenije kot celote, kot 
tudi glede razvoja občin, krajevnih skupnosti in temeljnih organizacij združe- 
nega dela. 

Pri pripravi samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih družbenih 
planov bomo morali na območju Slovenije, tako na republiškem kakor tudi na 
občinskih nivojih, razčistiti nekatera odprta razvojna vprašanja, predvsem 
tista, ki zadevajo prestrukturiranje in rekonstrukcijo predelovalne industrije 
in pospeševanje vseh tistih dejavnosti, ki vplivajo na izboljšanje plačilne bilan- 
ce, tako v blagovni sferi, kjer ostaja realna in optimalna substitucija uvoza traj- 
na naloga, kot tudi na področju neblagovnega preliva, kjer postajata inozemski 
turizem in tranzitni promet s svojimi prednostmi vse pomembnejši področji na- 
še gospodarske aktivnosti. Ob tem seveda predpostavljamo, da so proizvodnja 
energije, surovin, reprodukcijskega materiala in hrane, kot tudi nadaljnji razvoj 
dela prometne strukture in nekatere družbene funkcije, zlasti kar zadeva razi- 
skovalne dejavnosti in usmerjeno izobraževanje, tiste prioritete, ki bodo v ža- 
rišču naših prizadevanj v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Pri procesu prestrukturiranja predelovalne industrije v Sloveniji se zavze- 
mamo za štiri poglavitne kriterije: prvič, plačilnobilančni kriterij, stalna spo- 
sobnost povečevanja izvoza in racionalne substitucije uvoza z narodnogospodar- 
skega vidika; drugič, dolgoročna zagotovitev surovin in reprodukcijskega mate- 
riala; tretjič kapitalno intenzivne investicije, ob naglašeni politiki zaposlovanja; 
četrtič, sposobnost rasti na temelju kvalitetnih faktorjev razvoja. 

Odgovornost za oblikovanje in uresničevanje skupno dogovorjenih ciljev 
in nalog bodo morale vse bolj prevzemati temeljne in druge organizacije združe- 
nega dela v okviru dohodkovno soodvisnih in poslovnih skupnosti, v katerih 
se bodo le-te neposredno ali prek svojih delovnih organizacij in drugih oblik 
organiziranosti sporazumevale o trajnejših skupnih interesih pri ustvarjanju do- 
hodka in njegovi uporabi, skupnih naložbah, oskrbi z energijo, surovinami in 
drugim reprodukcijskim materialom, skupnih raziskovanjih, pri vključevanju 
v mednarodno delitev dela in tako dalje. 

Res je, da so poslovne skupnosti v vsej svoji produkcijski povezanosti, po- 
slovni razsežnosti in dohodkovni odvisnosti šele v nastajanju, vendar je neogibno, 
da se že dane iniciative za njihovo oblikovanje čimprej uresničijo. Spodbujati 
je treba zlasti pobude za njihovo ustanavljanje v samih organizacijah združe- 
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nega dela, v že obstoječih samoupravnih strukturah, integracijskih tvorbah v 
gospodarstvu, v sestavljenih organizacijah združenega dela, poslovnih združenjih 
prek poslovnih bank in drugih finančnih združenj. 

Pri opredeljevanju razmerij v delitvi dohodka se je treba v samoupravnih 
sporazumih o temeljih planov in smernicah za plane TOZD opredeliti tudi za 
minimum akumulacije, na bazi konkretnih obveznosti, v katere stopajo nosilci 
planiranja v samoupravnih sporazumih in z drugimi odločitvami glede: prvič, 
združevanja sredstev za infrastrukturo; drugič, obveznosti, ki jih sprejemajo s 
samoupravnimi sporazumi z dobavitelji osnovnih surovin in reprodukcijskega 
materiala (črna metalurgija, barvna metalurgija, bazna kemija) v Sloveniji, 
Jugoslaviji in drugod, še posebej v deželah v razvoju; tretjič, obveznosti do 
plačilne bilance in četrtič, minimuma lastnih investicij za modernizacijo. 

Osebni dohodki po delu se v delitvi dohodka pojavljajo kot enakopraven 
element. V takšnem sistemu tako postavljena minimalna akumulacija oziroma 
sredstva za razširjanje materialne baze ne smejo in ne morejo biti pasiven osta- 
nek dohodka. 

Na koncu želimo v skladu z ustavno naravnanostjo opredeliti tudi razmerje 
med družbenim planom na eni ter plani bank in plani osnovnih nosilcev plani- 
ranja na drugi strani. Plan bank kot instrument upravljalcev banke je dogovor 
za naslednje srednjeročno obdobje glede osnovne politike združevanja, obtoka 
in uporabe sredstev. To je hkrati tudi instrument za letno politiko poslovnih 
bank in je kot tak prvina usklajevanja z družbenim planom republike na makro- 
ravni. 

Plani bank torej ne morejo biti nič drugega kot konkretni aranžmaji za ures- 
ničevanje politike razširjene reprodukcije, ki so vezani deloma na investicije v 
teku in že znane investicijske projekte, deloma pa služijo kot podlaga za odlo- 
čanje o novih investicijskih projektih, za katere se upravljalci banke dogovorijo, 
da bodo del dohodka, ki ga ustvarijo v temeljnih organizacijah združenega de- 
la, v ta namen združili, bodisi za kreditno osnovo bodisi za združevanje dela 
in sredstev. Plan banke je v tem smislu sinteza in v procesu planiranja tudi prva 
verifikacija realnosti projekta in končno ob sprejetju plana v zelo pomembnem 
delu, čeprav še ne v celoti, njegova realna finančna osnova. 

Samoupravni sporazum med poslovnimi bankami pa nikakor ne sme biti 
preprost seštevek planov posameznih poslovnih bank ali podružnic, temveč mora 
urejati samo tista vprašanja, ki so skupnega interesa in v skladu z družbeno 
dogovorjeno in sprejeto politiko v Sloveniji oziroma Jugoslaviji. 

Tovarišice in tovariši delegati! Cas, v katerem smo izvršili vse to delo, je res 
relativno kratek, res pa je tudi, da je oblikovanje samoupravnih in družbenih 
planov naša prioritetna naloga v prvem polletju. Zato nam ne preostaja druga 
pot, kot da se vsi, od strokovnih do samoupravnih političnih dejavnikov, maksi- 
malno angažiramo v tej aktivnosti. Izredno odgovorna naloga in trda preizkušnja 
naše sposobnosti je, da ustvarimo družbeni plan, ki bo že odseval vse najpo- 
membnejše dimenzije družbenega planiranja, za katere smo se obvezali z ustavo 
in zveznim zakonom o temeljih sistema družbenega planiranja, in ki bo resnično 
tak akt, da bo vplival na dinamično in stabilno rast, ne pa le nek analitično 
nevtralni dokument. 

Intenzivno, sočasno in v rokih usklađeno delo je hkrati tudi pogoj za pravo- 
časno sprejetje družbenega plana na vseh ravneh: prvič, v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela, krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skup- 
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nostih; drugič, v občinah in v okviru medobčinskega sodelovanja; tretjič, v de- 
lovnih organizacijah, sestavljenih organizacijah združenega dela in konzorcijih, 
kar je tudi izhodišče za usklajevanje na področju skupnega interesa narodov 
Jugoslavije; in četrtič, v republikah in v Jugoslaviji. 

Tokrat vnašamo v sistem planiranja tudi vse značilnosti sočasnega in konti- 
nuiranega planiranja, kar pomeni, da bomo sproti revidirali družbene plane, se- 
veda po postopku, kot smo družbene plane sprejemali, če bo ogroženo uresniče- 
vanje temeljnih ciljev ali pa bodo resneje ogrožena razmerja, o katerih se bomo 
samoupravno dogovorili. Posebej bomo seveda občutljivi za tiste elemente, ki 
zagotavljajo razvoj na kvalitetnejših osnovah, kot so načrtovana produktivnost 
dela, porast narodnega dohodka, odnos med akumulacijo in ostalo potrošnjo, po- 
litika naložb, cene, življenjski stroški, gibanje neto osebnih dohodkov in real- 
nih osebnih dohodkov, skupna in splošna poraba in povečano pokrivanje uvoza 
z lastnim izvozom. 

To je vsebinski okvir, v katerega bodo razpeta naša prizadevanja, da bi 
ustvarili plan, ki bi se moral razlikovati od starega predvsem v tem, da bi po- 
vezoval medsebojno odvisnost med gospodarskimi panogami in družbenimi 
dejavnostmi z ukrepi, z razčlenitvijo in operacionalizacijo znane Marxove sheme 
o zakonitosti v medsebojni odvisnosti blagovnih in denarnih tokov med oddel- 
koma I in II družbene reprodukcije kot pogojem nepretrganosti družbene repro^ 
dukcije in podlage za pravočasno usklajevanje nastajajočih disproporcev. Takšna 
naloga pa je izvedljiva le, 'če se bo vsakdo med nami aktivno vključil v proces 
ustvarjanja družbenih planov na najrazličnejših nivojih, v skladu s svojimi pra- 
vicami, ki so zapisane v ustavi, in s svojimi obveznostmi v celotni družbeni 
reprodukciji, zavedajoč se svoje odgovornosti tako za razvoj temeljnih organi- 
zacij združenega dela, kjer dela, kot tudi krajevne skupnosti, kjer živi, pa tudi 
odgovornosti za skupen razvoj v območju občine in širše družbenopolitične skup- 
nosti. Hvala lepa. 

Predsedujoči Stane Markič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Edo Braj- 
nik! 

Edo Brajnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pred 
vami sta predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Repu- 
bliko Italijo s prilogami in predlog zakona o pospeševanju gospodarskega sodelo- 
vanja med SFRJ in Republiko Italijo. Pogodbo in sporazum sta podpisala 10. no- 
vembra 1975 v Osimu v imenu vlade SFRJ podpredsednik zveznega izvršnega 
sveta in zvezni sekretar za zunanje zadeve Miloš Minič in minister za zunanje 
zadeve Mariano Rumor v imenu vlade Republike Italije. 

Za ratifikacijo pogodbe in sporazuma v Skupščini SFRJ je na osnovi tretje- 
ga odstavka 5. člena ustave SFRJ — ker gre za določanje državne meje — in na 
osnovi petega odstavka 279. člena ustave SFRJ — ker se ustvarjajo materialne 
obveznosti federacije — potrebno soglasje republik in pokrajin. 

O doseženih sporazumih ste bili že obveščeni. 
O parafiranju doseženih sporazumov, njihovi vsebini in pomenu je dne 1. 

oktobra 1975 obvestil podpredsednik ZIS in zvezni sekretar za zunanje zadeve 
Miloš Minič Skupščino SFRJ na skupnem zasedanju Zveznega zbora in Zbora 
republik in pokrajin. 
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Dne 8. 10. 1975 je podpredsednik IS Skupščine SR Slovenije tovariš Rudi Ca- 
činovič seznanil o j ugoslovansko-i talijanskih dogovorih delegate vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije. 

Komisija za mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
dne 7. oktobra 1975 preoučila med Jugoslavijo in Italijo doseženo soglasje. Ko- 
misija za mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije in Komisija za narodno- 
sti Skupščine SR Slovenije sta na skupni seji dne 20. oktobra 1975 proučili do- 
seženi jugoslovansko-italijanski dogovor predvsem z vidika obveznosti, ki iz- 
hajajo iz sporazuma, do slovenske narodnostne skupnosti v Italiji in italijanske 
narodnosti v Jugoslaviji. 

Delegati obeh zborov Skupščine SFR Jugoslavije, Komisija za mednarodne 
odnose, Komisija za narodnosti Skupščine SR Slovenije ter delegati v nekaterih 
drugih skupščinah republik so ocenili, da so v najnovejšem razvoju jugoslovan- 
sko-italijanskih odnosov ustvarjeni pogoji za nemoteno sodelovanje na vseh pod- 
ročjih, da bi dosežena soglasja v meddržavnih pogodbah in sporazumih čimprej 
dobila ustrezno pravnomočno obliko, s čimer bi obe državi dali primer, kako 
je treba reševati medsebojne spore. To je pomemben prispevek k miru in stabil- 
nosti v tem delu Evrope in v svetu in tako v praksi uresničujemo zaključke hel- 
sinške konference o varnosti in sodelovanju v Evropi. 

Prejeli ste tudi poročilo in mnenje Komisije za mednarodne odnose Skup- 
ščine SR Slovenije, Komisije za narodnosti Skupščine SR Slovenije, Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin in Odbora za družbenoekonom- 
ski razvoj Zbora združenega dela, ki so dne 24. 2. 1975 na skupni seji proučili 
predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFRJ in Republiko Italijo. 

Komisiji in odbora so med ostalim ugotovili: 
Pogodba v celoti potrjuje državno mejo od Medje vasi do morja, ki jo je 

določila londonska spomenica o soglasju. Določa državno mejo v Tržaškem 
zalivu. Hkrati je precizno določena tudi mejna črta v skladu z mirovno pogodbo 
z Italijo. 

Pogodba tudi določa načela glede urejanja vprašanj s področja državljan- 
stva, imovine, socialnega zavarovanja in pokojnin za osebe z ozemlja neuresni- 
čenega Svobodnega tržaškega ozemlja. 

Glede varstva italijanske narodnosti v Jugoslaviji in slovenske narodne manj- 
šine v Italiji se z bilateralno pogodbo nadomešča londonska spomenica o soglas- 
ju z njeno prilogo s posebnim statutom. Pogodba določa v svoji preambuli sku- 
paj z 8. členom načelo največjega možnega varstva tako slovenske narodne manj- 
šine v Italiji kot italijanske narodnosti v Jugoslaviji. Državi sta se sporazumeli, 
da bosta uresničevali varstvo narodnih manjšin na avtonomen način, izhajajoč iz 
ustav in notranje zakonodaje obeh držav, kakor tudi iz načel ustanovne listine 
OZN ter ustreznih mednarodnih konvencij in določil pogodbe, ki vladi še pose- 
bej obvezuje, da zagotovita raven zaščite manjšinskih pravic, kakršna je bila 
predvidena v posebnem statutu, ki skupaj z londonsko spomenico o soglasju, 
kateri je bil priložen, preneha veljati. 

V pogodbi in sporazumu sta se državi sporazumeli o nadaljnjem pospeševa- 
nju gospodarskega sodelovanja, ki v glavnem določa naslednje: 

— ustanovi se skupna prosta industrijska oona na obeh straneh meje pri 
Sežani, 

— ustanovi se stalna mešana komisija za vodno gospodarstvo, ureditev 
voda porečij Soče, Idrijce in Timave ter njihovo uporabo za elektroenergetske, 
namakalne in druge komunalne namene v korist obeh držav, 
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— dosežen je sporazum o povezovanju magistralnih cest, ki prek obeh 
držav povezujejo zahodno in vzhodno Evropo oziroma Azijo, 

— dogovorjeno je proučevanje možnosti za regulacijo in gradnjo plovne poti 
Sava-Soča-Jadran, s katero naj bi povezali industrijski bazen severne Italije s 
srednjo in vzhodno Evropo, 

— dogovorjeno je sodelovanje luk, ki naj bi potekalo v smeri večje specia- 
lizacije, povečanja njihove zmogljivosti in sposobnosti za oskrbovanje tretjih 
držav, 

— posebno je poudarjen razvoj gospodarskega sodelovanja, ki bo zboljšal 
življenjske razmere obmejnega prebivalstva, pri čemer dosedanji sporazumi o 
obmejnem osebnem in blagovnem prometu ostanejo v veljavi, dane so pa 
vse možnosti za njihovo kvalitetno izboljšanje in razširitev na industrijsko ko- 
operacijo, 

— da bo Italija na svojem ozemlju zgradila asfaltirano cesto, ki bo povezo- 
vala Novo Gorico z vasmi v Brdih in da se zgradi cesta, ki bo povezovala vasi 
Ravne in Kambreško. 

Zaradi razumevanja bistva in pravega pomena doseženega sporazuma za 
razvoj odnosov med Jugoslavijo in Italijo menim, da je potrebno, da na krat- 
ko opozorim na bistvene značilnosti jugoslovansko-italijanskih odnosov v zadniih 
30 letih. 

Socialistična federativna republika Jugoslavija je leta 1947 podpisala z 
Italijo mirovno pogodbo. Po podpisu pogodbe so nastale težave v zvezi z ures- 
ničitvijo določb glede Svobodnega tržaškega ozemlja. Zapleti okoli tega vpraša- 
nja so povzročali med državama in v Evropi resne napetosti. Prelomnico v od- 
nosih med Jugoslavijo in Italijo pomeni londonska spomenica o soglasju z dne 
5. 10. 1954. leta. Spomenici je bil priložen posebni statut za zaščito narodnih 
manjšin. S spomenico o soglasju je bila natančno določena državna meja med 
Jugoslavijo in Italijo na območju Svobodnega tržaškega ozemlja. 

Z mirovno pogodbo in londonsko spomenico je bil odvzet Jugoslaviji oziro- 
ma slovenskemu narodu del slovenskega narodnostnega ozemlja. »Na takšno, 
za Jugoslavijo bolečo rešitev, nismo pristali zato,« je rekel tovariš Kardelj, »ker 
bi bih zadovoljnji s tako razmejitvijo, ali zato, ker je bila pravica močnejšega 
na drugi strani, temveč predvsem zato, ker smo verjeli in tudi danes verjamemo, 
da bo Evropa v drugi polovici XX. stoletja bogatejša za spoznanje, da je potreb- 
no prenehati s spreminjanjem meja, pač pa začeti z njihovim ukinjanjem in 
ustvarjanjem pogojev za svobodno gibanje ljudi, ne glede na njihovo nacionalno 
in državno pripadnost.« 

Na ta način je Jugoslavija pred svetom dokazala, da so narodi in narodnosti 
Jugoslavije pripravljeni tudi na žrtve, če gre za interese miru in če gre za 
uresničitev konstruktivnega mednarodnega sodelovanja in da se ravnajo po na- 
čelih ustanovne listine Organizacije združenih narodov. 

Ob parafiranju londonske spomenice o soglasju je predsednik Tito v po- 
ročilu zvezni skupščini 25. oktobra 1954. leta med drugim rekel: »Iskreno si že- 
limo, da bi ta sporazum postal pravi glasnik nove dobe na Jadranu in na naših 
zahodnih mejah in da bi prišlo do takega vsestranskega sodelovanja in razu- 
mevanja, ki ga v preteklosti nikoli ni bilo mogoče uresničiti zaradi vrste ob- 
jektivnih in subjektivnih težav. Trdno smo prepričani, da se z ureditvijo trža- 
škega vprašanja odpirajo široke možnosti za razvoj gospodarskega, kulturnega in 
političnega sodelovanja, ki je v interesu obeh držav.« Jugoslavija je z med- 
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državnimi pogodbami določeno mejo sprejela kot izhodišča za vse naše odnose 
z Italijo. 

Po podpisu londonske spomenice o soglasju se je razvilo med Jugoslavijo in 
Italijo vsestransko vzajemno koristno gospodarsko, kulturno, obmejno sodelova- 
nje in sodelovanje na drugih področjih. Italija je v blagovni menjavi z Jugo- 
slavijo dolgo bila na prvem, v letu 1975 pa na drugem mestu, tako po izvozu kot 
po uvozu. Državi sta sklenili več kot 200 medsebojnih sporazumov. Socialistična 
republika Slovenija in Socialistična republika Hrvatska in Avtonomna dežela 
Furlanija-Julijska krajina so razvile široko obmejno sodelovanje. To se je raz- 
vilo na podlagi obmejnih sporazumov o maloobmejnem prometu oseb in blaga, 
ki ostanejo tudi po pogodbi med Jugoslavijo in Italijo v veljavi. Obe vladi sta 
opredelili svojo pripravljenost za nadaljnje izboljšanje teh ugodnosti. Ti sporazu- 
mi so še posebej omogočili veliko medsebojno povezovanje in sodelovanje obmej- 
nega prebivalstva, zaradi česar je postala jugoslovansko-italijanska meja najbolj 
odprta meja v Evropi. To dokazuje tudi podatek, da je bilo po podpisu lon- 
donske spomenice uradno ugotovljenih več kot 356 milijonov prehodov obmej- 
nih prebivalcev čez državno mejo v obe smeri. Prav v tem območju sta Jugo- 
slavija in Italija že leta uresničevali mnoga izmed priporočil, ki jih sedaj vsebu- 
je tudi helsinška listina o evropski varnosti in sodelovanju. 

Se večje sodelovanje, predvsem v obmejnih območjih, so ovirala nekatera 
sporna vprašanja. Italija je izpodbijala suverenost Jugoslavije na ozemlju, 
ki ji je pripadalo na osnovi londonske spomenice o soglasju. S tem je zanikala 
mejo, ki je bila določena z londonsko spomenico. Bili so tudi problemi glede 
državljanstva in imovine oseb iz območja nekdanje cone B. Poleg tega je bilo 
stalno prisotno tudi vprašanje uresničevanja pravic slovenske narodnostne skup- 
nosti v Italiji. V vsem povojnem obdobju so si nekatere, čeprav maloštevilne, 
iredentistične in revanšistično-fašistične sile v Italiji nenehno prizadevale, da 
bi preprečile ureditev odnosov med Jugoslavijo in Italijo1. Stališče Italije je 
bilo, da je meja po londonski spomenici o soglasju »demarkacijska črta«, ne pa 
nedotaklijva državna meja. To vprašanje je bilo izkoriščeno tudi kot pritisk na 
neuvrščeno Socialistično Jugoslavijo, ki je dosegel višek spomladi 1974. leta, ko 
je jugoslovanska vlada v odgovoru na noto italijanski vladi z dne 6. marca 
1974 še enkrat uradno potrdila, da je jugoslovansko-italijanska državna meja 
po londonski spomenici nedotakljiva. 

Predsednik Tito je tedaj v govoru političnemu aktivu Sarajeva med drugim 
poudaril, da nekdanja cona B ne obstaja več, ker je postala del ozemlja SR Slo- 
venije in SR Hrvatske oziroma Jugoslavije in da se o tem ozemlju ne bomo z 
Italijo nikoli več pogovarjali. 

Jugoslavija si je v skladu s svojo politiko miroljubne koeksistence in aktiv- 
nega sodelovanja enakopravnih držav in narodov ne glede na razlike v njihovi 
družbeni ureditvi stalno prizadevala, da bi v odnosih med Jugoslavijo in Italijo 
odstranila vse negativne ostanke preteklosti in tako omogočila dobre sosedske 
odnose, varnost in trajen mir v tem občutljivem območju Evrope, Sredozemlja 
in Balkana. Menih smo, da je razvijanje vsestranskega sodelovanja in prijatelj- 
skih odnosov s sosednjimi državami življenjsko pomembno za našo deželo in 
predstavlja eno izmed temeljnih komponent naše zunanje politike ter prispeva k 
zboljševanju bilateralnih odnosov. Zato je Jugoslavija vztrajno razvijala odnose 
s sosedno Italijo. 
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Ne bi smeli mimo dejstva, da so rezultati medsebojnih odnosov po parafira- 
nju londonske spomenice o soglasju ustvarili ugodno klimo, v kateri demokra- 
tične sile v Italiji niso popustile desničarskim in iredentistično-fašističnim silam, 
ki so preprečevale s svojim pritiskom reševanje spornih vprašanj. Prevladal je 
politični realizem, želja po uresničevanju politike sporazumevanja in reševanja 
sporov brez uporabe sile, volja da se likvidira krizno žarišče, ki bi lahko ogro- 
zilo mir v Sredozemlju, Evropi in v svetu. 

Demokratične sile v Furlaniji-Julijski krajini so premagale odpore tistih, 
ki so med drugo svetovno vojno ustvarjali — ne svobodo prebivalcem teh oze- 
melj, pač pa »Adriatische Kiistenland« v okviru Tretjega rajha, z vsemi, za 
napredno misleče prebivalstvo iz tega območja hudimi posledicami, na katere 
prav sedaj opozarja tudi proces proti zloglasnim voditelejm iz tržaške Rižarne. 
Reakcionarne sile so predstavljale temelj odpora proti vsakemu sporazumevanju 
z Jugoslavijo. Vse demokratične stranke v Avtonomni deželi Furlaniji-Julijski 
krajini, kakor tudi Deželni svet, Deželni odbor, pokrajinski in občinski odbori 
so s svojo dejavnostjo in stališči bistveno omogočili sporazumevanje med obema 
državama. K takim njihovim stališčem je pripomoglo predvsem tvorno in vza- 
jemno koristno sodelovanje na sami meji in med socialističnima republikama 
Slovenijo in Hrvatsko in Avtonomno deželo Furlanijo-Julijsko krajino, ki je 
ustvarilo vzdušje medsebojnega zaupanja in prijateljstva. 

Ce ocenjujemo pomen predloženih zakonov, moramo ugotoviti: 
Z ureditvijo meje se odpravljajo bistvene razlike v stališčih Jugoslavije in 

Italije o nekaterih glavnih določilih londonske spomenice o soglasju, ki so po- 
vzročale med državama in v tem delu Evrope občasne resne spore in motnje. 

Treba je poudariti, da je ravno tako pomembna ureditev meje po mirovni 
pogodbi, ker so odprti problemi na tem delu meje tudi predstavljali nevarnost 
za mir v tem območju. 

Z ureditvijo vprašanj s področja državljanstva, imovine in socialnega zava- 
rovanja je odpravljena možnost, da bi še naprej prihajalo do sporov, do katerih 
je prihajalo zato, ker so italijanski organi prebivalce bivše cone B doslej pogo- 
sto obravnavah kot svoje državljane. 

Gospodarsko sodelovanje bo slonelo na dolgoročnih osnovah. V bodoče naj 
bi se uveljavile predvsem višje oblike gospodarskega sodelovanja in skupen 
nastop na tretjih tržiščih. Pospešitev gospodarskih odnosov med Jugoslavijo in 
Italijo naj temelji na hitrejšem razvoju industrijske kooperacije, skupnih vla- 
ganj in sodelovanja na področju tehnologije, dolgoročnega planiranja in kme- 
tijstva, energetike, kovinskih in nekovinskih rud, lesne industrije in celuloze. 

Za Jugoslavijo, posebno pa za SR Slovenijo in SR Hrvatsko, je pomemben 
dogovor o povezovanju evropskih magistralnih cest in pomembne so možnosti, 
ki se odpirajo na področju železniškega prometa in sodelovanja luk. 

Pri tem je treba poudariti, da si bo treba v gospodarskem sodelovanju med 
obema državama v prihodnje prizadevati za ustreznejšo strukturo in večjo urav- 
noteženost blagovne menjave, saj v Italijo občutno manj izvažamo kot pa iz 
nje uvažamo. 

Prosta cona odpira široke možnosti za uresničitev interesov jugoslovanske- 
ga, slovenskega in obmejnega gospodarstva v smeri pospeševanja predvsem 
višjih oblik gospodarskega sodelovanja na komparativno prednostnih področjih 
industrijskega sodelovanja. 
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Sporazum posebej poudarja gospodarsko sodelovanje, ki bo izboljšalo živ- 
ljenjske razmere prebivalstva ob meji. To odpira nove možnosti za vsebinsko 
razširitev sodelovanja med SR Slovenijo, SR Hrvatsko in AD Furlanijo-Julijsko 
krajino v obmejnih območjih, ki jim posveča sporazum posebno pozornost. Raz- 
širitev vsestranskega sodelovanja je v skladu z jugoslovansko politiko dobrih 
sosedskih odnosov, odprtih meja in vsestranskega komuniciranja ljudi in blaga, 
kai je v skladu tudi s sklepi in stališči Skupščine SR Slovenije o obmejnem go- 
spodarskem sodelovanju s sosednjimi državami in o ekonomskih stikih Slovenije 
s tujino. Sedanje obmejno gospodarsko sodelovanje temelji v glavnem na trgo- 
vinski dejavnosti. Oblike razvitejšega proizvodnega sodelovanja in povezovanja 
so le malo prisotne. Obmejno prebivalstvo ima širše interese, ki jih bo lahko 
uresničilo na osnovi sporazuma, zlasti na področju infrastrukture, vodnega go- 
spodarstva, energetike in proizvodnega sodelovanja. Doslej so gospodarsko 
obmejno sodelovanje zavirale razne omejitve. Doseženi sporazum z Italijo od- 
pravlja te omejitve in omogoča razširitev obmejnega gospodarskega sodelova- 
nja tudi na Videmsko pokrajino. Prebivalstvo je zainteresirano, da ostanejo 
obmejni sporazumi v veljavi in da se prilagodijo sedanjim potrebam obmejnega 
prebivalstva. Pri tem bi bilo treba uveljaviti višje oblike gospodarskega sodelo- 
vanja. K odprtosti jugoslovansko-italijanske meje še posebej prispeva svobod- 
no gibanje ljudi na meji, ki se odvija na podlagi videmskega sporazuma o 
maloobmejnem prometu oseb. Takšne razmere ob meji niso pripomogle samo 
k resnično odprti meji med obema državama, k izboljševanju življenjskih raz- 
mer obmejnega prebivalstva, ampak tudi h krepitvi položaja narodnih manjšin. 
Svobodno gibanje ljudi na italijansko-jugoslovanski meji omogoča obema na- 
rodnima manjšinama, slovenski v Italiji in italijanski v Jugoslaviji, da se po- 
čutita svobodnejši, ker vzdržujeta kolikor toliko normalne stike s tradicijo in 
kulturo svojega naroda. 

Sporazum določa načelo največjega varstva slovenske narodnostne skupine 
v Italiji in italijanske narodnosti v Jugoslaviji. 

Besede tovariša Tita na X. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije so osno- 
va, iz katere moramo izhajati glede položaja in pravic narodnosti in manjšin. 
Citiram: »Jugoslavija je vselej pripisovala velik pomen prijateljskemu sodelo- 
vanju in dobrim odnosom z vsemi sosednjimi državami na načelih enakoprav- 
nosti, suverenosti, ozemeljske nedotakljivosti in nevmešavanja v notranje za- 
deve. Takšno sodelovanje je bilo obojestransko koristno. Prepričani smo, da je 
v skupnem interesu vseh držav in narodov tega območja, da na podlagi navede- 
nih načel stalno prispevajo k takšnemu razvoju. 

Zelo pomembna vloga pri tem pripada tudi narodnim manjšinam. Seveda 
pod pogojem, da so spoštovane njihove pravice, da negujejo in razvijajo svojo 
narodno identiteto, jezik, kulturo in običaje. To, da jih je zgodovinski razvoj 
odtrgal od njihove celote, nikakor ne bi smelo voditi k zanikanju njihove na- 
rodne in etnične pripadnosti, njihovega jezika in kulture, zlasti pa jih ne bi 
smel asimilirati narod, v čigar državni celoti so sedaj. 

Vselej smo izhajali s stališča, da so narodne manjšine mostovi, ki naj zbli- 
žujejo narode, prispevajo k prijateljstvu in sodelovanju med državami njihove 
narodne pripadnosti in tistimi, ki so zdaj njihova domovina. Vselej smo izhajali 
iz priznanja pravic slehernemu narodu do njegove narodne identitete in do 
uveljavljanja njegove biti. S tem ko smo zagotavljali popolno enakopravnost 
in svoboden vsestranski razvoj slehernega našega naroda in narodnosti ter vza- 
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jemno bogatenje narodnih kultur, smo krepili enotnost naše države in bratstvo 
naših narodov in s tem prispevali tudi k našemu sodelovanju s sosednjimi dr- 
žavami. Zato ne gre drugače, kakor da se zanimamo za življenje in položaj 
tudi delov jugoslovanskih narodov, ki kot narodne manjšine živijo v sosednjih 
državah, da si prizadevamo, da jim bodo pripadale vse tiste pravice, ki jim 
gredo na podlagi ustanovne listine Združenih narodov in meddržavnih pogodb.« 

Ko gre za položaj manjšin in za njihove pravice, je treba nekatere stvari 
natančneje določiti. Ustrezen položaj manjšin se ne izčrpava v zagotovitvi člo- 
večanskih pravic in političnih svoboščin. Te pravice so samo del manjšinskega 
vprašanja, ker se asimilacijski procesi ne preprečujejo niti se morejo preprečiti 
samo z enakopravnostjo pripadnikov narodnih manjšin pred zakonom in na 
kulturnem in jezikovnem področju. Zato smo v ustavi Socialistične federativne 
republike Jugoslavije zapisali, da je Jugoslavija samoupravna demokratična 
skupnost delovnih ljudi in občanov ter enakopravnih narodov in narodnosti. 

Narodnosti so torej kot skupnost sestavni del naše ustavne ureditve. 
Predvsem je treba poudariti posebne pravice, ki zagotavljajo narodnostno 

individualnost, resnično, ne samo formalno1, enakopravnost, posebno na ekonom- 
skem področju, njihovo vlogo v družbenoekonomskem, političnem in proizva- 
jalnem procesu družbene skupnosti, v kateri žive. To so pravice in ukrepi, s 
katerimi je treba posebej zagotoviti takšen njihov položaj, da bi bile zaščitene 
pred asimilacijo. Te pravice mora zagotoviti večinski narod. Posebej je treba 
poudariti, da so in morajo biti narodne manjšine subjekt v odnosu do matičnega 
kot do večinskega naroda. Samostojno razsojajo1, ali posamezni ukrepi in po- 
stopki večinske ah matičnega naroda ustrezajo interesom njihovega narod- 
nostnega razvoja. Tako razumemo uresničitev določbe v pogodbi, da državi avto- 
nomno urejata varstvo narodnih manjšin. 

Jugoslavija in SR Slovenija bosta še naprej spremljali položaj slovenske 
narodne manjšine v Italiji in ji posvečali dolžno skrb. Pri tem bomo izhajali 
iz ustavnih načel in uresničevanja enakopravnosti in vsestranskega razvoja na- 
rodnosti v Jugoslaviji in dosledno uresničevali določila ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije, zaključ- 
ke X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in VII. kongresa Zveze komunistov 
Slovenije, ki se nanašajo na dele naše narodne skupnosti v zamejstvu. 

Položaj manjšin krepijo njihovi napori, da si izborijo in zagotovijo svoje 
pravice. Matični narod je dolžan podpreti njihove izražene zahteve, pri tem 
pa morajo manjšine tudi same poiskati podporo demokratičnih in naj>rednih 
sil dežele, kjei1 manjšina živi. Kako se ureja položaj narodnih manjšin, je odvis- 
no od stopnje demokratičnih sil in odnosov teh sil v deželi, kjer živijo, obenem 
pa je odnos nasproti narodnim manjšinam sestavni del demokratičnega razvoja 
teh dežel. 

Od demokratične — antifašistične Italije pričakujemo dosledno izpolnjeva- 
nje manjšinskih določb v okviru podpisane pogodbe1. Slovenska narodnostna 
skupnost mora imeti v okviru dežele Furlanije-Julijske krajine v vseh treh po- 
krajinah — tržaški, goriški in videmski — enake pravice. Ravno tako pričaku- 
jemo, da bodo narodnostne pravice Slovencev v Italiji, izhajajoč iz določil o 
nediskriminaciji v italijanski ustavi in določil podpisane pogodbe, vsebinsko ize- 
načene s pravicami, ki jih že imajo francoska manjšina v Val d'Aosti in nem- 
ška narodnostna skupina na Južnem Tirolskem. Vse to pa zahteva, da se var- 
stvo manjšine uredi z globalnim zakonom in ustrezno zakonodajo ter da se uki- 
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nej° vsi fašistični predpisi, na temelju katerih se slovenski narodni manjšini 
kratijo njene osnovne pravice. 

Sporazum nas posebej obvezuje, da smo dolžni dosledno in vsakodnevno 
uresničevati določila ustave SFRJ in ustave SR Slovenije, zakonov in statutov 
družbenopolitičnih skupnosti in organizacij, ki se nanašajo na položaj, pravice 
in varstvo italijanske narodnosti v Jugoslaviji in še posebej v SR Sloveniji. 
Ustava SR Slovenije določa, v skladu z določbami ustave SFRJ o enakopravnosti 
narodov in narodnosti, da delovni ljudje in občani italijanske narodnosti uresni- 
čujejo svoje ustavne pravice tako, da se povsod enakopravno in z drugimi delov- 
nimi ljudmi in občani vključujejo v samoupravne socialistične odnose in samo- 
upravno odločanje. 

Pripadniki italijanske narodnosti uresničujejo svoje posebne pravice in var- 
stvo v okviru samoupravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo, ki jim 
omogoča razvijanje svoje nacionalne kulture, vzgoje in izobraževanja v lastnem 
jeziku, narodnostnega tiska in drugih sredstev javnega obveščanja ter založ- 
ništva in razvijanje stikov z matičnim narodom zaradi kulturnega in jezikov- 
nega razvoja. 

Pri tem je treba dosledno uveljaviti jezikovno enakopravnost narodnosti, ki 
je v ustavi SR Slovenije zagotovljena s posebnimi določbami. Te vsebujejo 
predvsem zaščito pred asimilacijo, varstvo kulture, tradicij, ustrezno označi- 
tev teritorija, kjer živi narodnost, ustrezno povezovanje z matičnim narodom in 
uporabo nacionalnih simbolov avtohtone narodnosti. 

Na tem mestu moramo ugotoviti, da je razvoj družbenopolitičnega sistema 
Jugoslavije že imel za svoj sestavni del določbe specialnega statuta in je v mno- 
gočem presegel to in druge mednarodne obveznosti. 

Zato bo Jugoslavija ne samo zadržala raven varstva italijanske narodnosti, 
ki je določen v specialnem statutu, ampak se bodo položaj in pravice italijanske 
narodnosti še naprej razvijale in izpopolnjevale v skladu z razvojem ustavnega 
in družbenopolitičnega sistema SFRJ. 

Rešitve, ki jih vsebuje jugoslovansko-italijanski sporazum, temeljijo na pri- 
znavanju in spoštovanju interesov obeh držav, kar omogoča nadaljnji razvoj 
vsestranskega in vzajemno koristnega sodelovanja obeh držav. V takšnih raz- 
merah se poglablja prijateljstvo in zaupanje med narodi obeh držav, zlasti v 
nacionalno mešanem območju. 

Dosežki sodelovanja, ki temeljijo na enakopravnosti, spoštovanju ozemelj- 
ske celovitosti, nedotakljivosti meja in suverenosti, spoštovanju meddržavnih in 
mednarodno sprejetih sporazumov in dogovorov, nevmešavanju v notranje za- 
deve drugih držav, miroljubnem reševanju sporov, vplivajo tudi na širše med- 
narodne odnose v Evropi in v svetu. Zato je sporazum pomemben prispevek 
obeh držav k popuščanju napetosti v tem delu Evrope in Sredozemlja ter h 
graditvi enakopravnih odnosov med državami in narodi. 

Z njim dajeta Jugoslavija in Italija konkreten prispevek k uresničevanju 
zaključkov helsinške konference o varnosti in sodelovanju v Evropi. 

Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in republiko 
Italijo predvideva, da bo ratifikacija pogodbe in sporazuma o pospeševanju 
gospodarskega sodelovanja izvršena čimprej. V Jugoslaviji se je postopek za 
ratifikacijo pogodbe in sporazuma z današnjo razpravo že začel. 

S podpisom pogodbe v Osimu so za Jugoslavijo mejna in druga vprašanja, 
povezana z ureditvijo meje, dokončno urejena. 
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Razumljivo je, da je treba vse te sporazume imeti za integralno celoto in 
jih tudi tako uresničevati. 

V imenu Komisije za mednarodne odnose, Komisije za narodnosti, Odbora 
za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela in Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj Zbora občin predlagam zborom Skupščine SR Slo- 
venije, da sprejmejo odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe 
med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo in odlok o soglasju k predlogu za- 
kona o ratifikaciji sporazuma o pospeševanju gospodarskega sodelovanja med 
Jugoslavijo in Republiko Italijo. 

Predsednik Stane Markič: Hvala lepa! Obveščam delegate, da bo 
prva seja zbora Kluba delegatov, ki bo konstituirala ta klub, po končani seji vseh 
zborov, približno ob 15. uri. Seja bo v tej dvorani in prosim delegate, da bi se 
te seje udeležili. 

S tem zaključujem skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopohtičnega zbora. 

(Zasedanje je bilo končano ob 11.05.) 



skupno zasedanje 

zbora združenega de!a 

in zbora občin 

(10. marca 1976) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek zasedanja ob 9.50. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Začenjam skupno zasedanje Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin. 

Uvodno obrazložitev k delu in organiziranosti samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju energetike, k problematiki gradnje elektroenergetskih 
objektov in k stanju v premogovništvu v Socialistični republiki Sloveniji ter 
energetski bilanci v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1976 bo dal tovariš 
Drago Petrovič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za 
energetiko. Prosim;! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Podobno informacijo kot danes, prvo te vrste, je Skupščina Socialistične 

republike Slovenije obravnavala na svoji seji junija lanskega leta. Tak način 
obveščanja delegatov skupščine je Izvršni svet sprejel v svoj program dela kot 
stalno nalogo. Pri tem je treba poudariti, da tu ne gre samo za obveščanje in 
seznanjanje, ampak predvsem za eno od oblik uresničevanja širšega družbenega 
nadzora na področju energetike kot dejavnosti posebnega družbenega pomena, 
kar je začrtala tudi letošnja resolucija o družbenoekonomski politiki in razvo- 
ju Socialistične republike Slovenije. Zato menim, da je to poročilo prvo obve- 
stilo o izpolnjevanju nalog, začetnih z letošnjo resolucijo na področju energetike. 

Nekaj besed o delovanju samoupravnih interesnih skupnosti s področja 
energetike. Pri ocenjevanju dosežene stopnje uveljavljanja ustavnih in zakonskih 
določil v interesih skupnosti elektrogospodarstva junija lani je Skupščina So- 
cialistične republike Slovenije ugotovila, da delo Interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva še ni zaživelo in da ni zadovoljivo glede na njeno odgovornost za 
stanje na področju elektrogospodarstva. Zato je pozvala Interesno skupnost, da 
takoj pristopi k izvrševanju vseh svojih temeljnih funkcij ter da naj v ta na- 
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men čimprej usposobi svoje strokovne službe ter formira s sporazumom in sta- 
tutom predvidene organe. 

Ce pogledamo, kaj je bilo storjeno, vidimo, da je Interesna skupnost elek- 
trogospodarstva formirala te organe ter delno tudi izpopolnila kadrovsko zasedbo 
strokovne službe, kar pomeni, da se da v delu Interesne skupnosti elektrogospo- 
darstva ugotoviti določen napredek. Tako lahko ugotovimo, da ima danes Inte- 
resna skupnost elektrogospodarstva formirane vse s sporazumom in statutom 
predvidene organe, to se pravi, da ni več nobene organizacijske ovire za popolno 
uveljavitev vsebine njenega dela. Pri ocenjevanju dosežene stopnje uveljavljanja 
novih ustavnih odnosov pa je seveda treba upoštevati, da gre tu za proces, ki 
zahteva določen čas. To se jasno kaže tudi pri delovanju Interesne skupnosti 
elektrogospodarstva in njenih organov. Mišljenje, da bo kadrovska izpopolnitev 
strokovne službe in informiranja vseh organov Interesne skupnosti elektrogospo- 
darstva že sama po sebi privedla do vzpostavitve novih odnosov, zasnovanih na 
ustavnih principih med proizvajalci in porabniki, se je pokazalo preoptimistično 
in treba je ugotoviti, da interesna skupnost v vsebinskem smislu še ne izvršuje 
zadovoljivo vseh svojih temeljnih funkcij. 

Analiza dosedanjega delovanja Interesne skupnosti elektrogospodarstva ne- 
dvomno kaže na to, da je v večini primerov interes elektrogospodarstva zaenkrat 
še prevladal nad interesi porabnikov električne energije. Praksa kaže, da pred- 
loge za uresničevanje nalog pripravlja skoraj v celoti elektrogospodarstvo, če- 
prav določa samoupravni sporazum o ustanovitvi Interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva, da lahko pripravljajo predloge tudi znanstvene in raziskovalne 
institucije, strokovne službe skupnosti, druge strokovne institucije in družbeno- 
politične skupnosti, da pa strokovna služba Interesne skupnosti elektrogospo- 
darstva ni usposobljena, da bi preverjala strokovnost predlogov, čeprav je po 
28. členu zakona o elektrogospodarstvu dolžna opozQriti Skupščino Interesne 
skupnosti elektrogospodarstva, če sprejete odločitve strokovno ne ustrezajo. 
Kadar gre za odločitve, ki niso v skladu z družbenimi dogovori, pa tudi podpis- 
niki družbenih dogovorov. Ker tedaj pripravlja predloge skoraj v celoti elek- 
trogospodarstvo, katerega delegati nato v skupščini soodločajo s porabniki, in 
ker strokovna služba Interesne skupnosti še ne opravlja ali pa ni sposobna 
opravljati svoje naloge v strokovnem smislu in ker se po drugi strani delegati 
porabnikov ne pečajo poklicno z zadevami, ki spadajo na področje elektrogospo- 
darstva, pri tem pa predložena gradiva pogosto prikazujejo problem ah zadeve 
le v globalu, kar zamegljuje in pogosto tudi onemogoča natančnejši vpogled, 
večkrat ne pride in glede na povedano tudi ne more priti do izraza pravi interes 
porabnikov električne energije. Pri delu vseh organov Interesne skupnosti 
elektrogospodarstva je tedaj prisoten problem ustreznega odločanja, ker še ni 
določena institucija, ki bi preverjala strokovnost odločitev, strokovna služba 
Interesne skupnosti elektrogospodarstva pa za to še ni usposobljena. Izvršni 
odbor kakor tudi ostali organi Interesne skupnosti imajo velike težave zaradi 
podatkov, katerih kvaliteta je zaradi neenotno določenih kriterijev in metodo- 
logije vprašljiva. Pri oceni posameznih predlogov primanjkujejo poleg strokov- 
nih predvsem družbeno verificirani kriterij, to je kriteriji, verificirani v Skup- 
ščini Interesne skupnosti elektrogospodarstva. 

Ugotoviti je tedaj, da je vpliv delegatov porabnikov na politiko poslovanja 
in razširjeno reprodukcijo elektrogospodarstva še vedno prešibak in ne ustreza 
deležu sredstev, katera zbirajo. Očitno pa je tudi, da se delegati porabnikov še 
ne zavedajo, da so energetska sredstva, čeprav zbrana na osnovi zakonov, nji- 
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hova lastna sredstva in da je zato potrebno zahtevati od predlagateljev, pred- 
vsem pa od strokovne službe Interesne skupnosti elektrogospodarstva ustrezno 
odgovornost za kvaliteto predlogov in racionalnost predloženih rešitev. Nujno 
je torej poglobiti vsebinsko delo delegatskega sistema z izboljšanjem vsebine 
informiranja, kar bi omogočilo objektivnost in celovitost odgovornosti delegatov 
pri odločanju. 

Menimo, da je vzrok za premajhno zainteresiranost delegatov porabnikov 
iskati tudi v dejstvu, da se do sedaj vsa sredstva za razširjeno reprodukcijo 
zbirajo z zakonskim, to je prisilnim načinom in da bo združeno delo iz te dele- 
gatske baze v celoti prisililo svoje delegate k večji skrbnosti in kritičnosti, brž 
ko se bo prešlo na samoupravni način zbiranja sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo elektrogospodarstva. 

Nadaljnja naloga Interesne skupnosti elektrogospodarstva je tedaj izpopol- 
njevanje samoupravnih odnosov med proizvajalci in porabniki v ustavnem duhu, 
kar vse bi ji omogočilo tudi v vsebinskem smislu zadovoljivo izvrševanje njenih 
temeljnih funkcij. 

Druga interesna skupnost, Interesna skupnost za nafto in plin je bila 
ustanovljena sicer šele lani, tako da bi bilo v nekem smislu morda prezgodaj 
ocenjevati njeno delo. Vendar ugotavljamo, da je njeno delovanje kljub temu, 
da bosta nafta in plin že v bližnji prihodnosti pokrivala 50 do 60 % vseh ener- 
getskih potreb v Socialistični republiki Sloveniji, premalo prisotna v družbeno 
ekonomskem dogajanju. 

Ce je v Interesni skupnosti elektrogospodarstva opaziti določeno nezaintere- 
siranost pri delegatih porabnikov, je pri Interesni skupnosti za nafto in plin 
treba reči, da je nezainteresiranost zaenkrat opaziti na obeh straneh, to je tako 
pri delegatih porabnikov kot pri delegatih proizvajalcev oziroma dobaviteljev. 
Kako bi si drugače razlagali dejstvo, da Interesna skupnost za nafto in plin 
še nima organizirane strokovne službe, da se stalno ubada z vprašanjem pokri- 
vanja stroškov svojega poslovanja zaradi nerednega vplačevanja prispevkov 
svojih članov? Opazno je tudi ohranjevanje tržnih odnosov med dobavitelji 
nafte in naftnih derivatov ter njenimi porabniki. To se pravi, da bi težko rekli, 
da je organizirano dogovarjanje in usklajevanje medsebojnih odnosov v Inte- 
resni skupnosti za nafto in plin že v celoti zamenjalo delovanje trga. 

Razlika v primerjavi z Interesno skupnostjo elektrogospodarstva je tudi 
v tem, da dobavitelji skoraj v celoti sami financirajo razširjeno reprodukcijo 
in da so sredstva porabnikov zaenkrat udeležena edino pri financiranju plino- 
vodnega omrežja, kar seveda v določenem oziru vpliva na stopnjo medseboj- 
nega delovanja in odvisnosti. Posledica takega stanja se odraža tudi v odlo- 
čitvah Interesne skupnosti za nafto in plin, ki imajo najpogosteje značaj ugoto- 
vitev ali priporočil, konkretno urejanje odnosov med porabniki in proizvajalci 
oziroma dobavitelji pa se prepušča njihovim poznejšim dogovorom, ki imajo ali 
značaj samoupravnega sporazumevanja ali pa obligacijskih pravnih pogodb. 

Iz navedenega je razvidno, da bo potrebno tudi v Interesni skupnosti za 
nafto in plin vsebinsko poglobiti delovanje delegatskega sistema ter nasploh 
aktivirati njeno delovanje, da bo to ustrezalo njenemu pomenu. 

Nekaj misli ob energetski bilanci. Predložena energetska bilanca za leto 
1976 vsebuje poleg prikaza fizičnega obsega proizvodnje, nabave, transforma- 
cije in porabe vseh vrst in virov energije tudi oceno ekonomskih učinkov bi- 
lance, kar predstavlja nov element v primerjavi s sedanjimi energetskimi bilan- 
cami. Podaja nam oceno deleža stroškov izkoriščanja energije v materialnih 
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stroških celotnega gospodarstva, kakor tudi oceno stroškov izkoriščanja ener- 
gije v družbenem bruto proizvodu in analizira strukturo neskladja proizvodnje 
in porabe posameznih vrst trdih goriv ter cene posameznih vrst premoga in 
kurilnih olj pri virih proizvodnje in v potrošniških centrih. 

Na področju premogovništva se bo proizvodnja lignita in rjavega premoga 
povečala povprečno za 3,5 %, predvsem na račun nadurnega dela ob sobotah. 
Kljub temu je primanjkljaj rjavega premoga 180 000 ton, katerega nakup je 
predviden v Socialistični republiki Bosni in Hercegovini. 

Povečana proizvodnja rjavega premoga pa povzroča hkrati strukturno ne- 
usklađenost proizvodnje in potrošnje drobnih in debelih vrst premoga. Zaradi 
substitucije rjavega premoga s kurilnimi olji v industriji cementa in papirja 
ter zaradi prenehanja obratovanja plinskih generatorjev v črni, barvni in ko- 
vinski industriji se vse bolj oži povpraševanje po drobnejših vrstah premoga, 
na drugi strani pa se vse bolj povečuje odstotna količina drobnih vrst premoga 
v skupni proizvodnji zaradi uvajanja mehaniziranega odkopa. Energetska bi- 
lanca nakazuje začasno rešitev prikazane problematike strukturnega neskladja 
raznih vrst premoga tako, da predvideva večjo proizvodnjo električne energije 
v Termoelektrarni Trbovlje od predvidevanj v elektroenergetski bilanci, zaradi 
česar bi se, upoštevajoč kriterije bilanciranja, za isto količino znižala proizvod- 
nja električne energije v Termoelektrarni Šoštanj in bi zaradi tega ostalo več 
komercialnega lignita. 

Bilanca lignita je sicer izravnana, vendar bi z večjo prodajo lignita za široko 
potrošnjo mogli ustrezno zmanjšati predvideno povečanje potrošnje kurilnih olj. 

Občutnejše povečanje proizvodnje v Rudniku Velenje v rednem delovnem 
času bo mogoče šele v naslednjih letih, ko bodo dokončana predvidena dela 
pri mehanizaciji in modernizaciji premogovnika. Pri povečanju proizvodnje 
rjavega premoga bo visoka udeležba drobnih vrst premoga predstavljala vedno 
večji problem, dokler ne bo pričela obratovati nova toplarna Ljubljana II. 

Ker je plasma premoga močno odvisen od porabe v termoelektrarnah in od 
sezonske porabe v industriji in v široki potrošnji, menimo, da je treba proizva- 
jalcem premoga zagotoviti kontinuirano proizvodnjo in odjem s samoupravnim 
sporazumom in zagotovitvijo investicijskih finančnih sredstev za izgradnjo 
deponijskih prostorov, predvsem v Termoelektrarni Trbovlje in pri podjetjih 
s kurivom, ter z zagotovitvijo potrebnih obratnih sredstev za vzdrževanje zalog 
premoga v deponijah. 

Za področje električne energije je značilno, da zadnja tri leta domače pro- 
izvodne zmogljivosti znatno zaostajajo za potrebami. Nastali primanjkljaj po- 
krivamo z nabavo električne energije iz BiH in iz Italije. Ves ta čas pa elektrarne 
obratujejo s polno zmogljivostjo, brez nujno potrebnih rezerv. Zaradi tega smo 
stalno pod pritiskom pretečih redukcij, če bi izpadel iz omrežja večji agregat. 

Pri tekočih gorivih je značilen visok porast potrošnje, kar je predvsem 
povzročila substitucija rjavega premoga s kurilnimi olji, kajti trda goriva po- 
stajajo vse manj konkurenčna tekočim gorivom;. Cena kalorije trdih goriv se 
je že močno približala ceni kalorije tekočih goriv. Večji izkoristek tekočih goriv, 
njihove tehnološke prednosti in manjši manipulacijski stroški so elementi, ki 
povečujejo njihovo konkurenčnost. Globalni pregled izkoriščene energije nam 
prikazuje, da se bo letos poraba energije trdih goriv zmanjšala za 6,1 %, poraba 
energije tekočih goriv po povečala za 2,4%. 

Zaradi uresničevanja sprejetega koncepta dolgoročnega razvoja energetike 
o maksimalnem in racionalnem izkoriščanju domačih energetskih virov menimo, 
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da je treba z določenimi ukrepi stimulirati porabo premoga in čimprej opredeliti 
dolgoročno politiko proizvodnje in porabe tekočih goriv. 

Letošnja stopnja rasti izkoriščane energije znaša po energetski bilanci 5 %, 
stopnja realne rasti družbenega proizvoda pa 5,1 %, kar kaže na ugoden odnos 
glede na lansko leto, ko je stopnja rasti izkoriščane energije znašala 5,4 %, 
stopnja realne rasti družbenega proizvoda pa le okoli 4%. Pri tem pa je treba 
poudariti, da daje realnejšo sliko analiza stopnje rasti izkoriščane energije in 
družbenega proizvoda za daljše obdobje. V prihodnje pričakujemo, da bo to 
razmerje neugodnejše zaradi povečanja energetsko intenzivnih proizvodnih 
zmogljivosti, ki hkrati znatno ne povečujejo družbenega proizvoda. 

Ocena ekonomskih učinkov energetske bilance kaže, da znaša delež stroškov 
za izkoriščeno energijo na mestu proizvodnje v bruto družbenem proizvodu 
5 %, medtem ko znaša delež za izkoriščeno energijo v materialnih stroških 
celotnega gospodarstva okrog 8 %. Iz tega lahko povzamemo, da predstavljajo 
stroški za energijo že važen element cene proizvoda in da lahko bistveno vplivajo 
na uspešnost poslovanja gospodarstva. 

To nas nujno vodi do sklepa, da moramo sprejeti vse možne ukrepe za 
čimbolj racionalno trošenje vseh vrst energije, saj je znano, da je mogoče pri- 
hraniti precej energije z realizacijo vseh akcij varčevanja. Na drugi strani pa si 
moramo prizadevati, da bi se investicijski stroški za energetiko gibah v razum- 
nih mejah. 

Stališča in ugotovitve, ki jih je sprejel Izvršni svet, predstavljajo le temeljne 
usmeritve za aktivnosti vseh prizadetih dejavnikov pri izvajanju energetske 
bilance. 

Izvajanje zaključkov Skupščine. Junija lanskega leta je Skupščina obravna- 
vala prvo informacijo o izvajanju izgradnje energetskih objektov ter sprejela 
temeljne zaključke in akcijske predloge Izvršnega sveta. Večina teh zaključkov 
se izvaja. V elektrogospodarstvu je bil sprejet akcijski program, ki naj bi pred- 
vsem pospešil uveljavitev novih družbenoekonomskih odnosov in bolj smotrno 
organizacijsko povezanost elektrogospodarstva, ureditev ekonomsko-finančnega 
položaja, kvalitetnejše izvajanje programa izgradnje kot tudi pripravo dolgo- 
ročnega razvojnega programa elektrogospodarstva do 1990. leta. Ugotavljamo, 
da je prišlo do nekaterih kvalitativnih premikov, med katerimi naj predvsem 
omenimo formiranje skupnih služb Sestavljene organizacije združenega dela 
elektrogospodarstva in v njihovem okviru službe za spremljanje in koordinacijo 
izvajanja investicij, ki postopno uvaja na področju izgradnje elektroenergetskih 
objektov več enotnosti in strokovnosti. Ta služba bo v bistveno pomoč sedanjim 
investitorjem, pri katerih pa bistvenih kvalitetnih premikov. še ni moč ugo- 
toviti. Zagotoviti je treba, da se bodo objekti gradili na osnovi enotnih in skupno 
verificiranih kriterijev v odnosu do izvajalcev del in dobaviteljev opreme. To 
bo v veliki meri prispevalo k racionalnejši porabi sredstev in tudi k pravo- 
časni dovršatvi gradnje elektroenergetskih objektov. 

Intenzivno se pripravlja dolgoročni program razvoja elektroenergije do 
1990. leta, ki se mora uskladiti z makro projektom razvoja energetike do leta 
2000. Tu se srečujemo še z vrsto vprašanj, med katerimi je posebno važen pro- 
blem strukture proizvodnje električne energije ter odnosa do posebnih odje- 
malcev. Del tega programa bo že vgrajen tudi v srednjeročni program našega 
razvoja do 1980. leta. 

Uresničujoč akcijske ukrepe republiške skupščine stalno aktivno sprem- 
ljamo investicijsko izgradnjo vseh energetskih objektov in sodelujemo pri vseh 
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operativnih nalogah s področja energetike, tako v svojem okviru kot tudi pri 
zveznih organih. Prav tako smo pripravili ustrezne zakonske predloge o pri- 
spevkih in združevanju sredstev ter osnutek republiškega zakona za pokritje 
izpada dohodka v elektrogospodarstvu za odjemalce izven gospodarstva, ki bo 
predlagan pri naslednji točki dnevnega reda. 

Povezujemo se in neposredno sodelujemo' z Interesno skupnostjo elektro- 
gospodarstva, Interesno skupnostjo za nafto in plin, Gospodarsko zbornico — 
z združenjem TOZD energetike, Poslovnim združenjem za energetiko, Področno 
raziskovalno skupnostjo za energetiko, Sindikatom delavcev v energetiki ter 
proizvajalci in distributerji v energetiki, da bi lahko uspešneje razreševali od- 
prta vprašanja njenega razvoja. Kljub vsem naporom ugotavljamo še precej 
zaostanka, saj energetika kot prioriteta zahteva stalno pozornost in operativnost. 

Pred nekaj dnevi so skupščine oziroma izvršni odbori interesnih skupnosti 
oziroma zbornice s področja energetike sprejeli osnutke samoupravnih spora- 
zumov o osnovah planov razvoja energetskih dejavnosti do 1980. leta, ki bodo 
v kratkem objavljeni v skupščinskem Poročevalcu. Vsi sporazumi so bili pri- 
pravljeni po širokih razpravah in pripravah ter so poskušali čim bolj upoštevati 
potrebe porabnikov kot tudi možnosti proizvodnje. Predlagani sporazumi pred- 
stavljajo novo kvaliteto dogovarjanja porabnikov in proizvajalcev v energetiki 
kot dejavnosti posebnega družbenega pomena, saj vključujejo rešitve za vrsto 
vsebinskih vprašanj, kot so združevanje sredstev za razvoj, sistem formiranja 
cen in vrsta drugih elementov, o katerih se morajo dogovoriti porabniki in 
proizvajalci. 

Javna diskusija pomeni možnost testiranja predloženih ocen in bo obenem 
dala sugestije za izdelavo končnega predloga. Sprejeti in podpisani sporazumi 
bodo predstavljali osnovo republiškega in zveznega plana do 1980. leta in bodo 
predstavljali najširši dogovor združenega dela o razvoju energetike v Sociali- 
stični republiki Sloveniji. 

Kljub težavam je dosedanji odziv pri pripravi sporazumov pokazal velik 
interes gospodarstva za iskanje najbolj ustreznih rešitev, saj pomeni razvoj 
energetike veliko obremenitev sredstev porabnikov, ki je sicer nujna, terja pa 
zato toliko večji družbeni -vpliv na racionalnost trošenja združenih sredstev. 
Odločilen vpliv porabnikov bo zaradi združenih sredstev resnično potrebno 
zagotoviti. 

Vzporedno s predloženimi osnutki samoupravnih sporazumov razvoja ener- 
getskih dejavnosti v Sloveniji je v pripravi dogovor o osnovah plana razvoja 
energetike Jugoslavije do 1980. leta. Do sedaj je delovna skupina pripravila že 
5 osnutkov. V okviru delovne skupine ni bilo mogoče zagotoviti enotnega sta- 
lišča republik in pokrajin ter bo zato potrebno daljše usklajevanje stališč. 

Med obravnavo osnutka dogovora je pripombe in predloge k dogovoru 
pripravila posebna skupina pri Republiškem komiteju za energetiko, ki je bila 
sestavljena iz predstavnikov samoupravnih interesnih skupnosti in večjih delov- 
nih organizacij s področja energetike, Sindikata, Gospodarske zbornice, Ljub- 
ljanske banke in republiške skupščine. Delovna skupina pri Republiškem ko- 
miteju je pripombe in predloge oblikovala delno k dogovoru v celoti, delno pa 
k posameznim členom dogovora. Predvsem je bilo izraženo stališče, da dogovor 
o razvoju energetike v Jugoslaviji premalo upošteva združeno delo ter vlogo 
in naloge samoupravnih interesnih skupnosti pri razvoju energetike. Prav 
tako dogovor oziroma nekateri njegovi členi niso dovplj sistematični. 
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Delovni skupini pri zveznem komiteju za energetiko in industrijo so bili 
dani konkretni predlogi za dopolnitev oziroma preoblikovanje posameznih po- 
glavij, ki so bili zaenkrat le delno sprejeti. Po dogovoru so bila z vidika So- 
cialistične republike Slovenije izmed večjega števila dopolnilnih predlogov in 
pripomb izločena predvsem stališča, ki bi jih bilo treba obvezno vključiti v 
dogovor. 

Tako je bilo poudarjeno predvsem naslednje: Dogovor mora obvezno vklju- 
čevati kontinuiteto izgradnje tudi po letu 1980. Omogočiti je potrebno izvoz 
predelane uvožene energije, če lahko izboljša odnos v plačilni bilanci. Potrebno 
je stimulirati povečanje obsega menjave z deželami v razvoju, posebno s pro- 
izvajalkami nafte. Upoštevati je potrebno specifičnost posameznih republik in 
pokrajin v njihovem razvoju energetike. Inozemska sredstva,- ki jih je potrebno 
zagotoviti za energetiko, naj bodo določena republikam in pokrajinam skupno, 
ne glede na posamezne vrste oziroma udeležbo posameznih vrst energetske pro- 
izvodnje. 

Navedena stališča so bila konkretizirana k posameznim členom. Pri tem 
je potrebno predvsem poudariti, da dogovor, ki ne bi vključeval kontinuitete 
objektov, ne bi bil v skladu s cilji in nalogami, ki jih je potrebno analizirati 
z družbenim planom. Ne glede na jasno poudarjena stališča predstavnikov Slo- 
venije o potrebi, da se v dogovor v celoti vgradi tudi kontinuiteta, je to delovna 
skupina zavrnila. V dogovoru je ostala samo obveznost, da se objekti za kon- 
tinuiteto in njihovo financiranje vgradijo v dogovor do 1. junija 1976, kar 
ocenjujemo kot nesprejemljivo. 

Ugotavljamo, da so prognoze o porastu potrošnje električne energije, pre- 
moga, nafte in plina, ki jih je pripravil zvezni zavod za plan, bistveno nižje 
od prognoz v osnutku dogovora, ki so seštevek prognoz posameznih republik 
in pokrajin. Medtem ko je predvidena rast energije do leta 1980 12 % letno, 
ob porastu družbenega proizvoda 6 do 7 %, znaša porast porabe energije v 
Slovenije le 7,3 % ob rasti družbenega proizvoda med 6 do 7 %. Menimo, da 
morajo posamezne republike svoje ocene porasta porabe energije do leta 1980 
temeljito pregledati, saj močno odstopajo od predvidene rasti družbenega pro- 
izvoda. 

Nekaj besed še o izgradnji energetskih objektov v Sloveniji. Od elektro- 
energetskih objektov, katerih izgradnjo je Izvršni svet potrdil juiiija 1973, 
je v pogonu Termoelektrarna Brestanica, ki je sicer začela obratovati eno leto 
kasneje, kot je bilo prvotno predvideno. V poskusnem pogonu je tudi Plinska 
elektrarna Trbovlje, kjer je zamuda še večja. Od ostalih elektroenergetskih 
objektov so vsi podaljšali rok gradnje, razen Termoelektrarne Šoštanj IV, ki 
predvideva zaključek del po prvotnem roku, to je do 30. 10. 1977. leta. To 
kažejo tudi dejanski rezultati dosedanje gradnje, zato zaslužijo napori investi- 
torja Termoelektrarne Šoštanj vso podporo. To je tudi dokaz, da je tudi v 
elektrogospodarstvu mogoče realno planiranje rokov gradnje. 

Največkrat omenjeni vzroki za dosedanje zamude pri gradnji elektro- 
energetskih objektov so neustrezna in nepravočasno pripravljena dokumen- 
tacija, kadrovsko neizpopolnjene ekipe, težave s pridobivanjem soglasij in 
dovoljenj, neoperativnost kreditov, zamude izvajalcev, zamude in težave pri 
dobavi tuje in domače opreme. Vzrokov je cela vrsta in ne bi bilo prav, da nosijo 
krivdo za zamujanje izključno investitorji iz elektrogospodarstva. Vendar bi bile 
razmere dosti boljše, če bi bile investicijske ekipe tehnično, pravno in komer- 
cialno bolj usposobljene. 
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Pri nuklearni elektrarni moramo dodatno omeniti, da ima izredno kratek 
rok gradnje, saj se praviloma nuklearne elektrarne gradijo 6 do 8 let. V naših 
razmerah pri investicijski gradnji bomo rok 56 mesecev za Nuklearno1 elektrarno 
Krško dosegli le s skrajnimi, včasih ekonomsko neracionalnimi napori. Zato je 
potrebno posebno pozornost posvetiti pripravam za gradnjo druge nuklearne 
elektrarne, kjer nekaterih dosedanjih težav in napak ne bi smeli ponavljati. 

Iz podobnih razlogov kasnimo tudi pri gradnji prenosne mreže. Kljub pre- 
miku datumov dovršitve elektroenergetskih objektov elektrogospodarska bilanca 
do 1980. leta ni ogrožena. Se vedno sta kritični leti 1976 in 1977, dokler ne 
vstopita Hidroelektrarna Srednja Drava II in Termoelektrarna Šoštanj IV. 

Pričakovanim težavam v letu 1976 se pridružuje tudi problem jugoslo- 
vanske elektroenergetske bilance. Naša republika bo morala kljub poslabšanim 
vodnim razmeram sodelovati v solidarnostni akciji za pokrivanje jugoslovan- 
skega deficita električne energije. 

V premogovništvu se izvajajo investicije v Rudniku lignita Velenje in Za- 
savskih premogovnikih. Rudniki Laško, Senovo in Kanižarica imajo priprav- 
ljene investicijske programe, sredstva pa še niso v celoti zagotovljena. Pri iz- 
vajanju investicij moramo predvsem omeniti nelikvidnost elektrogospodarstva, 
ki ovira normalno izvajanje investicij, kot tudi specifičnost izvajanja investicij 
v premogovnikih. Zamud v Velenju ni in bo nova kapaciteta rudnika nared 
ob dovršitvi Šoštanja IV. Menimo, da je potrebno premogovnike tesno med se- 
boj povezati, da bi dosegli zastavljene cilje nove energetske politike, podobno 
kot smo to štorih že v elektrogospodarstvu. 

Pri Rudniku urana Zirovski vrh moramo omeniti predvsem izredno tehtne 
zahteve varstva okolja, ki otežuje izbor tehnologije, vendar bodo dolino dolgo- 
ročno zaščitile pred onesnaženjem. Obdelan je problem financiranja in izvedbe 
infrastrukture, kot so ceste, daljnovod in stanovanja, kjer smo pred sprejemom 
dokončnih odločitev. Vendar je osnovna naloga določitev tehnologije, določitev 
obsega investicije, njeno finančno pokritje, pridobitev lokacijskega dovoljenja 
in določitev statusa rudnika. Ob največjih naporih računamo na prvi uranov 
koncentrat konec 1981. leta, zato je potrebno Nuklearni elektrarni Krško za- 
gotoviti iz nakupa zunaj ne eno, temveč tri polnitve reaktorja. 

Pri slovenskem magistralnem plinovodu potekajo dela po prvotno začrtanem 
programu. Prva faza od Šentilja do Ljubljane bo gotova do polovice 1978. leta, 
do konca 1978. leta do Jesenic in do konca 1979. leta do Gorice. Pogodbe in 
protokol o tranzitu čez Češkoslovaško in Avstrijo sta predpisana in bistvenih 
odprtih vprašanj ni več. Nujno je čimprej skleniti meddržavne sporazume o 
tranzitu plina. Ker bo plin iz Sovjetske zveze pokrival le 70 % potreb porabni- 
kov leta 1980, si je treba prizadevati, da se čimprej zagotovijo dodatne količine, 
upoštevajoč tudi možnosti nekaterih dežel v razvoju. 

Opozarjamo, da je v Sloveniji poleg magistralnega plinovoda potrebno zgra- 
diti še sekundarno omrežje z združevanjem lastnih in dodatnih sredstev v 
okviru samoupravnega sporazuma. Menimo, da ni ovir za pričetek gradnje v 
jeseni letošnjega leta. Bistvenih zamud ne smemo dovoliti, saj bodo prve koli- 
čine naravnega plina iz Sovjetske zveze na razpolago že 1978. leta. Tudi včerajš- 
nje zasedanje Skupščine Poslovne skupnosti za plinifikacijo je potrdil delo Izvrš- 
nega odbora in sprejelo sklepe za nadaljevanje del pri izvedbi plinifikacijskega 
projekta, izbiro glavnega izvajalca in vključitev domačih izvajalcev. Za nekatera 
področja, ki jih projekt plinifikacije v sedanji fazi še ni zajel, je treba nadalje- 
vati s pripravami in z na novo zagotovljenimi količinami plina v prvi vrsti 
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pokrivati potrebe novih področij ob pogojih, da nivo porabe utemeljuje izgradnjo 
plinovodskega omrežja. 

Izgradnja petrokemijskih obratov INA — Lendava teče po programu, med- 
tem ko se projekt za rafinerijo letne kapacitete 1,2 milijona ton dokončuje. 
Nujno je v srednjeročnem obdobju kapacitete rafinerije usklajevati v okviru 
enotnega koncepta oskrbe Slovenije z derivati, čeprav koprske rafinerije 
SERMIN v tem obdobju še ne bomo dokončali in bo potrebno derivate dobavljati 
iz sedanjih virov. V okviru rafinerije SERMIN smo zagotovili kontinuiteto pri- 
prav za gradnjo z vključitvijo v sestavljeno organizacijo združenega dela 
POLIKEM ter razširili projekt rafinerije na proizvodnjo prve generacije petro- 
kemičnih surovin, v skladu z nadaljnjim razvojem organske kemije v Sloveniji. 
Aktivno vlogo pri tem projektu morata prevzeti konzorcij in Samoupravna 
interesna skupnost za nafto in plin. Posebno pozornost je treba posvetiti tudi 
programu razširitve sodelovanja slovenskega gospodarstva z deželami v razvoju. 
V takem konceptu bodo uveljavljena vsa pozitivna izhodišča tega projekta, 
kot so izboljšanje plačilne bilance z razvitimi deželami, povečanje blagovne 
menjave z deželami v razvoju in končno uvedba moderne osnove ža našo 
petrokemijo in energetiko. 

Ob tem projektu moramo opozoriti, da je projekt rafinerije edini jugoslo- 
vanski rafinerijski projekt, ki je predlagan kot kontinuiteta ter bi začel obra- 
tovati šele v letu 1983. Vse ostalo naftno gospodarstvo Jugoslavije je prijavilo 
dovršitev svojih povečanih oziroma novih rafinerij pred letom. 1980. Le-te 
bodo imele kapacitete, ki presegajo potrebe v letu 1980. Zato čutimo danes 
izrazite pritiske naftnega gospodarstva proti koprski rafineriji, ne glede na 
njen izhodiščni koncept, ki vsekakor ni izključno energetskega značaja, temveč 
narodnogospodarsko gledano precej širši. Ti pritiski se želijo uveljaviti tudi v 
dogovoru o razvoju energetike SFRJ do leta 1980 in predstavljajo resno oviro 
končnemu dogovoru, saj se želijo vnaprej verificirati nekatere odločitve, na 
katere porabniki tekočih goriv do sedaj niso imeli nobenega vpliva. Zato menim, 
da namena gradnje koprske rafinerije zaradi njenega pozitivnega narodno- 
gospodarskega vpliva ne bi smeh opustiti, saj se razmere v deželah proizvajalkah 
nafte bistveno spreminjajo in je koprska lokacija vse bolj zanimiva. Končen 
dogovor naj bi bil vsekakor rezultat kompleksne analize vseh ustreznih ele- 
mentov. 

Pri gradnji rezervoarskih prostorov za goriva ugotavljamo iste težave kot 
pri prejšnji formaciji. Najbolj pereč problem rezervoarskih prostorov v Ljubljani 
še ni rešen in še vedno ni določena lokacija. Slovenija ima kritično malo rezer- 
voarskega prostora, zato je ta problem potrebno pospešeno reševati. Menimo, 
da bi morah preseči vzroke lokacijskih problemov v nekaterih občinah. Ob izva- 
janju in načrtih za izvajanje energetskih investicij še nismo upoštevali zadnjih 
sprememb zveznih aktov s področja izvoza in uvoza, vendar moram reči, da 
imajo znaten vphv na povečanje obsega investicijskih izdatkov. 

Glede domače strojegradnje pa moram poudariti, da je sposobna napraviti 
več, kot je dosegla, vendar ob primernejši organiziranosti, konkurenčnosti po- 
nudbe in sohdnosti dobavnih rokov. Pri projektivi pa so nekateri odprti pro- 
blemi, ki so vezani predvsem na organiziranost in tehnično usposobljenost pri 
izvedbi, vendar bi morah biti na tem področju pogumnejši in bolj optimistični. 
Posledice bi lahko bile pozitivne ne samo za investitorja, temveč za vrsto do- 
mačih izvajalcev. Manjka nam v bistvu kvaliteten projektni inženiring. 
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Na koncu želim poudariti nekatera temeljna izhodišča, ki se mi zdijo bi- 
stvena za uspešno izvajanje programa gradnje energetskih objektov. Nujno je 
treba zaostriti vprašanje osebne odgovornosti vseh, ki so kakorkoli udeleženi 
pri gradnji energetskih objektov. Ta odgovornost zajema ne samo neposredne 
udeležence pri pripravi in gradnji energetskih objektov, ampak tudi tiste, ki 
zbirajo, določajo in projektirajo te objekte. Ne sme namreč prevladati prepri- 
čanje, da bo naša družba zaradi pomanjkanja določenih vrst energije tolerirala 
neustrezno prikazovanje finančnih konstrukcij v projektih in med gradnjo, 
neracionalno trošenje finančnih sredstev, neutemeljene prekoračitve rokov in 
nepotrebno povečevanje stroškov. Ker pri financiraju gradnje energetskih 
objektov, posebno elektroenergetskih, vse bolj rasteta vloga in obseg trajnega 
združevanja sredstev porabnikov, se odpira nujnost zagotovitve ustrezne vloge 
porabnikov pri odločanju, porabi in kontroli trošenja teh sredstev. Zagotoviti 
je treba, da bo princip sovlaganja dejansko omogočil trajen vpliv porabnikov 
v vseh fazah realizacij energetskih objektov. Temu primerno je potrebno orga- 
nizirati samoupravne interesne skupnosti, ki naj bi porabnikom garantirale, 
da bodo združena sredstva trošena resnično racionalno, v skladu s širše do- 
govorjenimi principi in predvsem pod profesionalno kontrolo1. Današnjega stanja 
vsekakor ni mogoče tolerirati, saj se ogromen del družbene akumulacije troši 
brez adekvatnega vpliva porabnikov, z vsemi posledicami, tako na obseg kot na 
kvaliteto porabe združenih sredstev. Večji poudarek moramo dati tudi strokov- 
nosti odločanja, priprave in izvajanja investicijske izgradnje. Pomanjkanje 
ustreznih strokovnih kadrov je predvsem očitno pri energetskih objektih, ki 
predstavljajo za nas nova področja: nuklearne elektrarne, plinske elektrarne, 
plinovodno omrežje, zemeljski plin in predelava tekočih goriv. Načrtno je treba 
skrbeti za usposobitev ustreznih kadrov, razpoložljive strokovne kadre pa je 
treba tako organizirati, da bodo čimbolj racionalno izkoriščeni. In končno je 
treba poudariti pomembnost dolgoročne energetske bilance in dolgoročnega pro- 
gramiranja energetske gradnje, kajti le na osnovi dolgoročnih usmeritev je 
mogoče odločitve o razvoju energetike temeljito pretehtati in projekte kvali- 
tetno pripraviti, tako da je v maksimalni meri upoštevana ekonomičnost, teh- 
nična zanesljivost in narodnogospodarska utemeljenost. 

Dovolite mi, da izkoristim današnjo priložnost, ko poročam o stanju v ener- 
getiki, da dam v skladu s sprejeto resolucijo o družbenoekonomski politiki in 
razvoju Socialistične republike Slovenije kratko obvestilo o pokrivanju izpada 
dohodkov za leto 1975 v elektrogospodarstvu in železniškem gospodarstvu. Obe 
samoupravni interesni skupnosti sta poslali temeljnim organizacijam združe- 
nega dela uporabnikom samoupravne sporazume o nadomestilu v letu 1975 iz- 
padlih transportnih dohodkov oziroma samoupravni sporazum o zagotovitvi 
sredstev za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo. Do 1. marca 
je samoupravni sporazum o nadomestilu izpadlih transportnih dohodkov pod- 
pisalo 387 temeljnih organizacij združenega dela oziroma 14,5 % vseh temeljnih 
organizacij. Podpis je pismeno odklonilo 77 organizacij združenega dela, nobe- 
nega obvestila pa še ni poslalo prek 2000 temeljnih organizacij združenega dela. 

Sporazum o pokritju primanjkljaja v elektrogospodarstvu je do istega 
datuma podpisalo 311 temeljnih organizacij oziroma 12%. Podpis je odklonilo 
67, prek 2000 jih pa še ni poslalo nobenega obvestila. Vzroki za odklonitev pod- 
pisa so po navedbah splošno pomanjkanje sredstev oziroma neugoden finančni 
položaj, nezagotovljena trajna obratna sredstva, podpisniki niso koristniki že- 
lezniških storitev oziroma ključ obremenitve ni ustrezen. Del organizacij od- 
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klonilnega stališča ni obrazložil. Ker je rok za podpis obeh sporazumov formalno 
že potekel, kljub aktivnosti obeh samoupravnih interesnih skupnosti ter po- 
moči družbenopolitičnih organizacij kaže, da v gospodarstvu podpisovanje sa- 
moupravnih sporazumov še ni naletelo na odziv. Odstotek vsekakokr ni ohra- 
brujoč. Zato izraža Izvršni svet izredno zaskrbljenost in meni, da je potrebno 
v temeljnih organizacijah združenega dela oba sporazuma čimprej sprejeti in 
obveznosti do obeh dejavnosti tudi realizirati. 

Gre za uveljavitev sklepov obeh samoupravnih interesnih skupnosti, ki sta 
oba sporazuma predlagali v soglasju vseh delegatov, organiziranih v skupnostih. 
Ce večina temeljnih organizacij združenega dela do določenega roka samo- 
upravnih sporazumov ne bo podpisala, bomo prisiljeni v skladu s svojimi pri- 
stojnostmi in stalnimi pooblastili predlagati Skupščini v sprejem zakone, ki bodo 
zagotovili potrebna sredstva za kritje izpada dohodka obeh dejavnosti. Že sedaj 
lahko rečemo, da bodo predlagani zakoni za take temeljne organizacije zdru- 
ženega dela manj ugodni kot za tiste temeljne organizacije združenega dela, 
ki so ali bodo v roku podpisale samoupravni sporazum. Opozoriti moramo, da 
zaradi nujnosti kontinuitete razvoja obeh dejavnosti ne moremo dopustiti, da 
zaradi nepokritega izpada dohodka pride do zaositajanja izvajanja investicij. 

Temeljne organizacije združenega dela, ki v svoji delitvi sredstev po za- 
ključnem računu za leto 1975 niso pokrile obveznosti po obeh sporazumih, bodo 
morale te obveznosti začasno pokriti neposredno iz poslovnega sklada, s tem da 
bi v zaključnem računu za leto 1976 odpisale prevzete terjatve v breme do- 
hodka. Menimo, da vsekakor ne bi smeh več zaostajati pri izpolnjevanju 
obveznosti do obeh dejavnosti, saj predstavljata važen del našega gospodarskega 
in socialnega razvoja in smo o tem že dosegli najširši družbeni dogovor, izražen 
v letošnji resoluciji. Hvala lepa. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Hvala lepa! S tem zaključujem skupno 
zasedanje. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.30.) 



mmpno 'zasedanje 

zbora združenega dela, 

zbora občin 

in družbenopolitičnega zbora 

(31. marca 1976) 

Predsedovala: M a r a Ž 1 e b n i k , 
predsednica Zbora občin 

Začetek zasedanja ob 9.25. 

Predsedujoča Mara Žlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši de- 
legati! Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora, na katerem bomo poslušali uvodno obrazložitev to- 
varišice Eve Nagličeve, članice Izvršnega sveta in republiške sekretarke za 
pravosodje, organizacijo uprave in proračun, in sicer k 5., 6., 7. in 8. točki dnev- 
nega reda, to je k predlogu za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom 
zakona, k predlogu za izdajo zakona o rednih sodiščih, k predlogu za izdajo 
zakona o samoupravnih sodiščih in k predlogu za izdajo zakona o javnem 
tožilstvu. 

Besedo ima tovariišica Eva Nagličeva! 

Eva Naglic: Tovarišice in tovariši delegati! S predlogi za izdajo zako- 
nov o samoupravnih sodiščih, o rednih sodiščih, o javnem tožilstvu ter z osnut- 
kom zakona o javnem pravobranilstvu organizacijsko in vsebinsko nadaljujemo 
uresničevanje preobrazbe pravosodnega sistema, ki se je začela z ustavo, ustav- 
nim zakonom za izvedbo ustave SR Slovenije in s sprejemom zakona o sodiščih 
združenega dela. Omenjenim zakonom bodo sledile spremembe materialnih in 
procesnih predpisov, ki naj prispevajo k učinkovitejšemu sodnemu varstvu 
pravic delovnih ljudi in občanov ter organizacij združenega dela in k racio- 
nalnejšemu poslovanju pravosodnih organov. Na novo bo treba urediti odvet- 
ništvo in druge oblike pravne pomoči, uresničiti določbe zakona o sodiščih zdru- 
ženega dela z ustanovitvijo posebnih sodišč združenega dela v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih družbenih dejavnosti ter s spremembami ustreznih zakonov 
pospešiti ustanavljanje posebnih sodišč združenega dela tudi v samoupravnih 
interesnih skupnostih materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena. 
Pri zakonskem urejanju organizacije pravosodja moramo tako samoupravnim 
kot rednim sodiščem, ki opravljajo sodno funkcijo v enotnem sistemu oblasti 
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in samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, zagotoviti enako 
pomembno vlogo pri varovanju samoupravnih pravic delovnih ljudi in druž- 
bene lastnine. 

Pravosodni organi morajo biti na voljo človeku za uresničevanje njegovih 
neposrednih in dolgoročnih interesov in potreb. Boj za vedno boljše in bolj 
humane odnose med ljudmi, med svobodnimi proizvajalci in ustvarjalci je bistvo 
socialističnih samoupravnih odnosov in s tem tudi vodilo pri opravljanju sodne 
funkcije. Sodna funkcija je neločljivi sestavni del uresničevanja oblasti in 
samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. Zato mora biti 
družbenoekonomski položaj delavcev tudi izhodišče za oblikovanje pravosodne^ 
ga sistema kot celotnosti oblik in načinov razreševanja družbenih nasprotij in 
kot sredstvo za urejanje medsebojnih razmerij. 

Ob izredno dinamičnem razvoju samoupravne socialistične družbe je sistem 
pravosodja zaostajal za razvojem družbenoekonomskih in družbenopolitičnih 
odnosov v družbi. Proces odmiranja države oziroma spreminjanja njenega zna- 
čaja in vloge, ki je bolj ali manj intenzivno potekel na vseh področjih družbe- 
nega življenja in je vnašal vanje elemente samoupravnosti in samoupravnega 
urejanja odnosov v družbi, je bil manj opazen na področju pravosodja. Čeprav 
so posameznim ustavnim spremembam od leta 1946 do leta 1963 vedno sledile 
tudi spremembe v pravosodnem sistemu, pa te niso tako odločilno in globoko 
vplivale na podružbljanje državnih funkcij, kot na drugih področjih družbene- 
ga življenja. Na podlagi ustave FLRJ iz leta 1946 sta bila v letu 1946 in 1947 
sprejeta zakon o ureditvi ljudskih sodišč in zakon o državni arbitraži; ustav- 
nemu zakonu o temeljih družbene in politične ureditve FLRJ iz leta 1953 sta v 
letu 1954 sledila zakon o sodiščih in zakon o gospodarskih sodiščih; po ustavi 
iz leta 1963 pa je bila urejena organizacija sodišč s temeljnim zakonom o sodiščih 
splošne pristojnosti in z ustreznim republiškim zakonom, z zakonom o gospo- 
darskih sodiščih in z zakonom o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji, ki so bili 
sprejeti v letu 1965. Razreševanje razmerij, ki so nastajala in se razvijala na 
samoupraven način v okviru svobodno združenega dela, je bilo v skladu s temi 
predpisi še vedno skoraj izključno prepuščeno državi oziroma pravosodnim in- 
stitucijam kot državnim organom. Nova ustava zato usmerja proces podružb- 
ljanja sodne funkcije predvsem v smer samoupravnega sojenja. 

Izhajajoč iz specifičnosti odnosov v družbi določa ustava, da opravljajo 
sodno funkcijo v enotnem sistemu oblasti in samoupravljanja delavskega razre- 
da in vseh delovnih ljudi poleg rednih sodišč kot organov državne oblasti tudi 
njim enakovredna samoupravna sodišča. Njihovo delo izhaja iz istih ustavnih 
temeljev in ga opravljajo po istih načelih. Vsaka od navedenih vrst sodišč oprav- 
lja enotno sodno funkcijo samostojno na svojem področju, glede na značaj 
razmerij, iz katerih izvira spor. Tako naj bi samoupravna sodišča razreševala 
vse spore, ki nastajajo iz razmerij, ki jih delovni ljudje in občani urejajo na 
samoupraven način. Izvzeti so le tisti spori, za katere je glede na sedanjo 
stopnjo razvoja še nujno, da se rešujejo s posredovanjem države. To načelo 
je logična posledica zaključka, da se razmerja, ki nastajajo na samoupraven 
način, na enak način tudi razrešujejo. Skladno z razvojem samoupravnih odno- 
sov, njihovim širjenjem in poglabljanjem se bo širila tudi pristojnost samouprav- 
nih sodišč. S sprejemom novih sistemskih predpisov torej podružbljanje sodne 
funkcije ne bo zaključeno, temveč bo potekalo še naprej, vzporedno z razvojem 
samoupravljanja. 
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Za razsežnost procesa podružbljanja pravosodja je nadalje pomembno, 
da se v skladu z ustavnim konceptom pravosodnega sistema podružbljanje 
sodne funkcije ne omejuje le na področje reševanja sporov v zvezi s samo- 
upravnimi odnosi delovnih ljudi. Razširi naj se tudi na spore, ki jih bodo samo- 
upravnim sodiščem poverjali delovni ljudje v organizacijah združenega dela, v 
samoupravnih interesnih skupnostih in v drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih iz svojih medsebojnih razmerij, ki jih samostojno urejajo oziroma 
izvirajo iz pravic, s katerimi prosto razpolagajo. Ustava predvideva, da tudi 
občani lahko sporazumno poverjajo samoupravnim sodiščem reševanje posamez- 
nih sporov o pravicah, s katerimi prosto razpolagajo. 

Ko govorimo o enotnosti sodne funkcije, si tega ne smemo razlagati tako, 
da bi morala samoupravna in redna sodišča delovati enako. Že zaradi specifič- 
nosti razmerij in sporov, ki jih rešujejo, izhaja potreba po različnem načinu 
obravnavanja sporov, po različnem postopku, kakor tudi po različnih oblikah 
rešitev. Tako redno kot samoupravno sodstvo, vsako po svoji poti, naj zagotovi- 
ta učinkovito izvrševanje sodne funkcije v skladu z interesi delovnih ljudi in 
občanov. 

Preobrazba pravosodja ne bi bila popolna, če bi se koncept podružbljanja 
sodne funkcije omejil le na ustanavljanje samoupravnih sodišč. Čeprav bo tekel 
proces v smeri širjenja pristojnosti samoupravnih sodišč, je treba tudi delova- 
nje rednih sodišč opredeliti kot funkcijo samoupravne družbe. Vsebinske spre- 
membe v družbenoekonomskih odnosih vplivajo namreč tudi na naravo in vse- 
bino sporov, ki jih bodo verjetno še dolgo reševala redna sodišča. Spremenje- 
nim družbenoekonomskim odnosom in iz njih izvirajočim spornim razmerjem 
je treba prilagoditi tudi organiziranost in delo rednih sodišč. 

Iz ustavne opredelitve republike kot države izhaja načelo, da se pravosodni 
sistem z vsemi rednimi postopki zaključuje v republiki. S tem prevzemajo 
republike vso odgovornost za funkcioniranje sodstva in samostojno določajo 
tudi organizacijo in pristojnost sodišč v svojem območju. 

V skladu s spremenjeno vlogo in položajem pravosodnih organov je iz- 
postavljena kot ena najpomembnejših njihovih funkcij delovanje v smeri 
preprečevanja družbeno negativnih pojavov ter utrjevanja zakonitosti, druž- 
bene odgovornosti in socialistične morale na vseh področjih družbenega živ- 
ljenja. Tako naj se sodišča ne bi omejevala le na funkcijo sojenja, kar sicer 
še naprej ostaja njihova glavna naloga, temveč naj bi se aktivno vključevala 
tudi v ugotavljanje vzrokov za nastanek sporov ter družbeno nevarnih in 
škodljivih pojavov in v oblikovanje predlogov za njihovo preprečevanje. Pri 
tem naj bi se sodišča povezovala z delegatsko bazo, skupščinami družbenopo- 
litičnih skupnosti, kakor tudi z družbenopolitičnimi organizacijami, organi de- 
lavske kontrole in drugimi samoupravnimi organi v organizacijah združenega 
dela in v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Tovarišice in tovariši delegati! Na podlagi v ustavi opredeljenega koncepta 
pravosodnega sistema se je intenzivnejše delo pri oblikovanju sistemskih re- 
šitev za izvedbo preobrazbe pravosodja v SR Sloveniji začelo pred približno 
letom dni. 

Koordinacijska komisija za spremljanje uresničevanja ustave pri Republi- 
ški konferenci SZDL je sprejela idejno-politična izhodišča za ustavno preobrazbo 
pravosodnega sistema in teze za opredelitev pravosodnega sistema v SR Slove- 
niji. Oba dokumenta sta bila po obravnavi v Republiškem svetu za vprašanja 
družbene ureditve konec oktobra preteklega leta posredovana v razpravo. Ob- 
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ravnavana sta bila na osmih regijskih posvetih, ki so jih organizirali medob- 
činski sveti SZDL. 

Na vseh razpravah je bila izražena podpora predlagani ureditvi. 
Idejno-politična izhodišča za ustavno preobrazbo pravosodnega sistema in 

teze za opredelitev pravosodnega sistema v SR Sloveniji je končno obravnaval 
še Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 21. januarja 1976. 
Zbor je ocenil, da sta oba dokumenta ustrezna podlaga za pripravo predlogov 
za izdajo ustreznih zakonov. 

Na podlagi teh dveh dokumentov je predlagatelj pripravil predloge za iz- 
dajo zakonov z delovnimi tezami in osnutek zakona o javnem pravobranilstvu. 

Skupaj z že sprejetim zakonom o sodiščih združenega dela predstavljajo ti 
predpisi najpomembnejši korak k celoviti normativni ureditvi novega pravosod- 
nega sistema. Na področju samoupravnega sodstva bo zakon določil okvire in 
temeljna načela za delovanje samoupravnih sodišč, temu pa bo morala v na- 
daljnjem obdobju slediti široka akcija delovnih ljudi in občanov v samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, da bodo v svojih samoupravnih aktih podrob- 
neje in skladno s svojimi neposrednimi interesi uredili organizacijo in sestavo 
posameznih samoupravnih sodišč kot tudi postopek pred temi sodišči. 

Na področju samoupravnega sodstva naj bi pomembno nalogo opravljale 
arbitraže kot posebna oblika za reševanje določenih spornih razmerij. Gospo- 
darsko življenje zahteva namreč večjo dinamičnost pri razreševanju sporov iz 
poslovnih razmerij. V vsem sodobnem svetu prevladuje spoznanje, da je hitro 
in učinkovito reševanje spornih razmerij za gospodarstvo pomembnejše kot 
absolutna pravilnost in zakonitost zakasnele sodne odločbe. 

Nadaljnja pomembna oblika samoupravnega sodišča naj bi bih poravnalni 
sveti kot občanu in delovnemu človeku najbližja sodna institucija za sporazumno 
reševanje sporov. Razen v krajevnih skupnostih, kjer so kot družbeni organ 
obstajali že doslej, naj bi se poravnalni sveti ustanovili tudi v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela oziroma v drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. Glede na predvideno obvezno obravnavanje določenih sporov 
in izvršljivost poravnav, ki se sklenejo pred poravnalnimi sveti, bo prispevek 
teh samoupravnih sodišč k učinkovitemu sodnemu varstvu lahko zelo pomem- 
ben. 

V novem sistemu opravljanja sodne funkcije naj bi se bistveno spremenila 
tudi značaj in vloga rednih sodišč. Največjo težo nalog bi pri tem nosila te- 
meljna sodišča kot organizacijsko in vsebinsko nova sodišča, ki naj bi oprav- 
ljala praktično celotno sodno funkcijo na prvi stopnji. Iz njihove pristojnosti 
naj bi bilo kot izjema izvzeto samo sojenje o kaznivih dejanjih, za katera je z 
zakonom določena kazen strogega zapora nad 10 let ah smrtna kazen. 

S tem bi se vsekakor povečala zahtevnost nalog in odgovornost temeljnih 
sodisč v primerjavi s sedanjimi občinskimi sodišči. Bistveno širša pristojnost te- 
meljnih sodišč bo sojenje bolj približala delovnim ljudem in občanom. 

Pri opredelitvi mreže temeljnih sodišč je predlagatelj stal pred izpeljavo 
dveh načel: pred načelom približevanja sodstva delovnim ljudem in občanom 
na eni strani ter načelom specializacije sodnikov glede na zahtevnost raznovrst- 
nih zadev, ki jih bo obravnavalo temeljno sodišče, kar naj bi prispevalo h kva- 
litetnejšemu in hitrejšemu reševanju zadev. Predlagatelj je s predlagano orga- 
nizacijo sodišč dal večji poudarek specializaciji. 

Pred obravnavanjem predloženih tez je treba, ne da bi se spuščali v vse 
nove rešitve in značilnosti posameznih vprašanj, zajetih v tezah za posamezne 
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zakone, opozoriti na tista vprašanja s posameznih področij, s katerimi se vse- 
binsko uresničujejo ustavne spremembe, oziroma vprašanja, ki so bila na ne- 
davnih regionalnih posvetih v ospredju in predmet največ pripomb in ki so se 
pokazala kot najbolj sporna. 

Delovne teze o samoupravnih sodiščih so poskus uskladitve funkcije sodišč 
in celotnega sistema z razvojem družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 
odnosov. Samoupravna sodišča kot institucija samoupravne družbe se morajo 
vsebinsko in organizacijsko razlikovati od rednih sodišč kot organov državne 
oblasti. Delavci v združenem delu naj neposredno vplivajo na oblikovanje teh 
sodišč, njihovo sestavo in pristojnost. Področje samoupravnega sodstva je de- 
jansko novo, še ne dovolj proučeno in zaradi tega skušajo delovne teze dati 
prvo osnovo za organizacijo in podlago za nadaljnji razvoj samoupravnih sodišč. 

Teze s splošnimi določbami urejajo načela, ki naj bi veljala za vse vrste in 
stopnje samoupravnih sodišč, kolikor ta zakon ali drug zakon za posamezne 
vrste samoupravnih sodišč tega drugače ne ureja, predvidevajo izvršljivost vseh 
odločb samoupravnih sodišč, tudi poravnalnih svetov oziroma poravnav pred 
temi ter predvidevajo obnovo postopka in predlog za preizkus zakonitosti kot 
izredni pravni sredstvi. Te določbe naj bi zaradi širokega razpona problematike 
in sporov, ki jih bodo obravnavala samoupravna sodišča, zagotovile tudi širše 
možnosti za uveljavljanje socialistične morale, pravičnosti ter ustavnosti in za- 
konitosti. 

Prav pri samoupravnih sodiščih je še več odprtih vprašanj, in sicer: kaj naj 
vsebuje splošni del in kaj posebni del, ali naj posebni del podrobno zajema vse 
specifične določbe za posamezna samoupravna sodišča; vsebina in funkcije po- 
sameznih vrst samoupravnih sodišč; izredna pravna sredstva; ali naj zakon 
skuša opredeliti še druge vrste samoupravnih sodišč; urejanje postopka pred 
nekaterimi samoupravnimi sodišči in druga. 

V zvezi s samoupravnimi sodišči je bila na regionalnih posvetovanjih pou- 
darjena potreba po ustanovitvi posebnih sodišč združenega dela v družbenih 
dejavnostih in na področju materialne proizvodnje posebnega družbenega po- 
mena. 

Na ustanovitev posebnih sodišč združenega dela v samoupravnih interes- 
nih skupnostih na področjih družbenih dejavnosti je Republiški sekretariat za 
pravosodje, organizacijo uprave in proračun oktobra 1975 posebej opozoril 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti in ustrezne republiške 
upravne organe ter jih prosil za informacije o pripravah na ustanovitev teh 
sodišč. Iz odgovorov je bilo razvidno, da je ponekod sicer prišlo do prvih razr- 
govorov o ustanovitvi posebnih sodišč združenega dela, vendar stališča še niso 
bila sprejeta in tudi še ni prišlo do dogovorov med samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi podobnih družbenih dejavnosti o eventualni ustanovitvi skupnih 
posebnih sodišč združenega dela. 

Ker so tudi posebna sodišča združenega dela del celotnega sodnega sistema, 
je treba ob ustavni preobrazbi pravosodja imeti pred očmi tudi ta vidik oprav- 
ljanja sodne funkcije. Zato je Republiški sekretariat za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun pred dnevi sklical poseben posvet predstavnikov samo- 
upravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in ustreznih republiških 
upravnih organov, da bi ugotovil, koliko so napredovala prizadevanja za obli- 
kovanje teh novih sodnih institucij. Ugotovljeno je bilo, da dokončnih stališč 
nikjer še niso sprejeli, vendar poudarjajo, da bo ustanovitev posebnih sodišč 
združenega dela po posameznih samoupravnih interesnih skupnostih nujna, če- 
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prav sedanji podatki o sporih kažejo, da teh sporov ni velike. S krepitvijo 
samoupravnih odnosov in zagotavljanjem sodnega varstva samoupravnih pra- 
vic delovnih ljudi in občanov bodo tudi ta samoupravna sodišča dobila ustrez- 
no vlogo v naši samoupravni družbi. To pa hkrati terja, da se statuti in dru- 
gi samoupravni splošni akti teh skupnosti ustrezno oblikujejo. 

Iz razprave na omenjenem posvetu izhaja, da gredo razmišljanja v smeri 
ustanovitve naslednjih posebnih sodišč združenega dela: > 

— skupno posebno sodišče združenega dela, ki bi ga ustanovili Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije in Skupnost starostnega 
zavarovanja kmetov. To sodišče bi bilo ustanovljeno v letu 1977 po sprejetju 
zveznega in republiškega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Prevzelo bi vse ustrezne upravne spore, ki jih sedaj obravnava vrhovno sodišče. 
Glede na predvideni pripad približno 700 do 1000 zadev letno bi moralo imeti več 
stalnih sodnikov, ki obravnav ne bi vodili le v centru, pač pa tudi v izpostavah; 

— posebno sodišče združenega dela, ki bi ga ustanovila Zdravstvena skup- 
nost Slovenije. Razmišljajo, da bi zadržali sedanje arbitraže po regijah, ki so 
glede na svoje sedanje pristojnosti in specifičen arbitražni postopek najbolj 
primarna oblika za razreševanje sporov določene vrste; 

-—• posebno sodišče združenega dela, ki bi ga ustanovila Kulturna skupnost 
Slovenije; 

— posebno sodišče združenega dela, ki bi ga ustanovila Republiška izo- 
braževalna skupnost in eventualno Telesnokulturna skupnost Slovenije; 

— posebno sodišče združenega dela, ki bi ga ustanovila Raziskovalna skup- 
nost Slovenije; 

— skupno posebno sodišče združenega dela, ki bi ga ustanovile: Skupnost 
otroškega varstva Slovenije, Skupnost socialnega skrbstva Slovenije in Zveza 
skupnosti za zaposlovanje; 

•— več posebnih sodišč združenega dela, ki bi jih po večjih centrih (regijah) 
ustanovile stanovanjske skupnosti. 

Predlagatelj bo tudi v prihodnje spremljal prizadevanja za ustanovitev po- 
sebnih sodišč združenega dela in nudil potrebno strokovno pomoč samouprav- 
nim interesnim skupnostim v družbenih dejavnostih. Proučene bodo tudi po- 
trebe in možnosti za ustanovitev posebnih sodišč združenega dela v samouprav- 
nih interesnih skupnostih na področju materialne proizvodnje posebnega družbe- 
nega pomena. — 

Na regionalnih posvetovanjih so bili v zvezi s samoupravnimi sodišči največ 
obravnavani poravnalni sveti. Po teh razpravah je nesprejemljiva rešitev ob- 
veznega pristopa na poravnalni svet glede na območje temeljnega sodišča. Zato 
naj se tak obvezen pristop veže na območje iste občine, podobno kot to pred- 
videva osnutek sprememb zakona o kazenskem postopku. Poleg tega so tudi 
menih, da naj bi bil v občinah, ki imajo večje število manjših krajevnih 
skupnosti, samo en poravnalni svet za več krajevnih skupnosti. Glede na to, 
da je po delovnih tezah za rešitev zadev po poravnalnem svetu določen 60-dnev- 
ni rok, je bilo predlagano, naj se za zadeve, ki jih mora sodišče obravnavati kot 
nujne, tak rok skrajša na 45 oziroma 3.0 dni. 

Pri obravnavi delovnih tez zakona o rednih sodiščih je bilo na regionalnih 
posvetih izraženo mnenje, da je odprtost sodišč nasproti občanom in delovnim 
organizacijam premalo poudarjena. Zato bi bilo potrebno v zakonu podrobneje 
opredeliti javnost dela sodišč, njihovo tesnejše sodelovanje z organi delavske 
kontrole v organizacijah združenega dela ter da sodišča v posameznih primerih 
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v večji meri kot doslej obveščajo prizadete delovne organizacije in da preven- 
tivno sproti opozarjajo odgovorne organe in organizacije na družbeno škodljive 
pojave. Gre za večjo odprtost sodišč navzven in s tem za tesnejše sodelovanje 
sodišč z organizacijami združenega dela, družbenopolitičnimi skupnostmi in 
družbenopolitičnimi organizacijami. Za uresničitev te zahteve bo treba ustrezno 
dopolniti zakon o kazenskem postopku. 

Pri vrstah rednih sodišč kljub ustavnim možnostim niso predvidena specia- 
lizirana sodišča. Kljub temeljitemu obravnavanju razlogov za nadaljnji obstoj 
gospodarskih sodišč v dosedanjih obravnavah po mnenju predlagatelja prevla- 
dujejo argumenti za vključitev gospodarskega sodstva v redna sodišča splošne 
pristojnosti, in to v temeljna sodišča. Enotno organizirano sodno varstvo namreč 
zahteva, da se na redna temeljna sodišča prenesejo v bistvu vsa odločanja na 
prvi stopnji, kar tudi pomeni približevanje sodstva občanom, zlasti pa organi- 
zacijam združenega dela in drugim organizacijam in skupnostim. V zvezi s tem 
so bili dani predlogi, naj se zadeve s področja gospodarskega sojenja vključijo 
v pristojnost 8 temeljnih sodišč. Za druge vrste specializiranih sodišč pa zaen- 
krat ni dejanskih potreb. Da bi se to vprašanje temeljito obravnavalo1, naj bi 
se o ustreznosti osnovne oziroma variantne rešitve izrekli predvsem delavci v 
organizacijah združenega dela oziroma njihove delegacije glede na v obrazložit- 
vi podrobno opredeljene prednosti in posledice. 

Na regionalnih posvetih so bila stališča glede gospodarskega sodstva raz- 
lična. V centrih, kjer gospodarska sodišča obstajajo, so zlasti predstavniki gospo- 
darskih sodišč ponavljah argumente za nadaljnji obstoj posebej organiziranih 
gospodarskih sodišč, v drugih centrih pa so bila mnenja nasprotna oziroma 
različna. Precej izrazito je bilo stališče, naj bi se v primeru vključitve gospo- 
darskega sodstva v temeljna sodišča dala večjemu številu temeljnih sodišč pri- 
stojnost obravnavanja vsaj gospodarskih prestopkov. 

Čeprav so teze za opredelitev pravosodnega sistema v SR Sloveniji uteme- 
ljeno sprejele nova imena za posamezne vrste sodišč, to je temeljna (osnovna) 
in višja sodišča in na regionalnih posvetih v decembru 1975 zoper predvidene 
vrste in imena sodišč ni bilo pomislekov, so bih na nekaterih regionalnih posve- 
tih prejšnji teden vendarle izraženi pomisleki o imenih in vrstah sodišč, ker so v 
drugih republikah imena sodišč v glavnem nespremenjena in bi različna imena 
za istovrstne organe v posameznih repubhkah utegnila povzročati občanom 
in organizacijam težave. Zato naj bi ostalo dosedanje poimenovanje in tudi do- 
sedanje vrste sodišč ah pa si je treba prizadevati za poenotenje imen in vrst 
sodišč v jugoslovanskem prostoru. 

Med najbolj spornimi vprašanji na posvetovanjih je bila mreža sodišč, to 
je število posameznih vrst sodišč in njihovi sedeži ter zunanji oddelki temeljnih 
sodišč. Tako je treba poudariti, da je predlagana rešitev samo ena od mogočih 
rešitev. Prav o mreži sodišč naj vsi dejavniki, od družbenopolitičnih skupnosti, 
družbenopolitičnih organizacij in občanov zavzemajo svoja stališča glede na 
dejanske potrebe, okoliščine in specifičnosti, pri čemer pa seveda ne bi smeli 
prezreti potrebne specializacije v posameznih sodiščih in take rešitve, ki bi 
prispevala k/večji učinkovitosti sodišč. Predvsem je bilo poudarjeno, da daje 
predlagana rešitev prevelik poudarek specializaciji dela in koncentraciji posa- 
meznih vrst zadev pri posameznih sodiščih in da ta ni v skladu z načelom pri- 
bliževanja sodišč občanom, zaradi česar bi bilo treba predvideti več temeljnih 
sodišč. Zlasti pa bi bilo treba z zakonom precizno opredeliti pristojnost zunanjih 
oddelkov temeljnih sodišč, ne pa tega prepuščati presoji in odločitvi predsednika 



560 Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

sodišča in razporedu dela. Poleg tega so bile izražene zahteve po večjem številu 
višjih sodiš, za kar se zavzema večina regij. Pri načrtovanju mreže naj bi se tudi 
upoštevalo, da bi prevelika koncentracija velikih sodišč v večjih krajih pomenila 
velike dodatne stroške za nove poslovne prostore sodišč, za nova stanovanja 
delavcev sodišč in tudi velike kadrovske težave, po drugi strani pa bi oprem- 
ljeni prostori sedanjih občinskih sodišč ostali le delno izkoriščeni. Tega vidika 
pa v sedanji borbi -za gospodarko stabilizacijo ne bi smeh prezreti. 

Pri določitvi stvarne pristojnosti sodišč so bila odločilna že navedena izhodi- 
šča o republiškem značaju sodstva, o končanju sodnih postopkov v republiki ter 
da morajo biti temeljna sodišča praviloma pristojna za vse zadeve na prvi stop- 
nji, ker bodo le tako mogla biti podlaga za graditev in razvoj celotnega pravosod- 
nega sistema, kot odraz specifičnih in skupnih interesov delavcev in delovnih 
ljudi. Seveda bo mogoče po sprejetju zveznega in republiškega kazenskega za- 
kona še delno spremeniti pristojnost glede posameznih kaznivih dejanj, če bodo 
potrebna določena odstopanja od predlagane ureditve pristojnosti, ki upošte- 
va sedaj veljavni kazenski zakonik. 

Na regionalnih posvetovanjih so bili izraženi pomisleki o utemeljenosti 
posebne pristojnosti Višjega sodišča v Ljubljani glede upravnih in upravno- 
računskih sporov ter glede pritožbene pristojnosti v zadevah gospodarskega 
sodstva. 

Koncentracijo določenih pristojnosti (mladinsko sodstvo, preiskovalna služ- 
ba, gospodarsko sodstvo) pri posameznih sodiščih za območje več sodišč, ki je 
bila delno mogoča že po sedanjem zakonu o kazenskem postopku in jo dopušča- 
jo tudi predvidene spremembe sodnih postopkov, narekujejo med drugim raz- 
logi specializacije sodnikov, ekonomičnosti in racionalizacije postopka in s tem 
večje učinkovitosti. Seveda je odprto vprašanje, če je taka koncentracija, kot se 
predlaga, najbolj ustrezna in če niso možne ustreznejše rešitve. 

Zoper predlagano koncentracijo mladinskega sodstva in preiskav so bili 
namreč na nekaterih regionalnih posvetovanjih izraženi pomisleki, češ da pomeni 
pri mladinskem sodstvu prevelik odmik od socialnih služb na terenu; odvzem 
preiskave posameznim območjem pa bi bil nesmotrn zaradi prevelike oddaljeno- 
sti posameznih območij od sedeža preiskovalne službe. Izraženo je bilo tudi 
stališče, naj bi posamezna preiskovalna dejanja opravljala vsa temeljna sodišča 
in tudi njihovi zunanji oddelki. 

Delovne teze dosedanjega sistema financiranja sodišč ne spreminjajo, ra- 
zen da bi republika prispevala sorazmeren del sredstev za temeljna sodišča, 
ki bi opravljala preiskavo za višja sodišča. Na regionalnih posvetovanjih so bili 
izraženi pomisleki o predlagani zasnovi, ker bodo ob novi pristojnosti zaradi 
koncentracije določenih zadev na posameznih temeljnih sodiščih nastopale teža- 
ve pri zagotavljanju sredstev. Predlagano je bilo, naj bi občine z družbenim do- 
govorom določile, da zbira in nakazuje sredstva za delo temeljnega sodišča skup- 
ščina občine, v kateri je sedež sodišča. 

Predvideni postopek za izbiro kandidatov za sodnike delno uzakonjuje se- 
danjo prakso in uresničuje ustavno funkcijo SZDL na tem področju. Ker je bil 
dosedanji preizkus strokovnosti kandidata za sodnika — pravosodni izpit — 
deležen različnih kritik, se to vprašanje proučuje in se iščejo ustreznejše rešitve, 
tako za preizkus strokovne sposobnosti kot za strokovno izpopolnjevanje de- 
lavcev v pravosodnih organih nasploh, kar pa naj bi uredil poseben zakon. 

Na regionalnih posvetovanjih so bila izražena mnenja, naj bi pred izvolitvi- 
jo ustrezne skupščine družbenopolitičnih skupnosti zahtevale tudi mnenje sodi- 
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šča, katerega sodnik se voli. Poleg tega pa so menili, da je funkcija predsednika 
sodišča preveč monokratsko opredeljena. 

Kot izhaja iz delovnih tez zakona o javnem tožilstvu, je to področje naj- 
manj sporno, kajti v glavnem se uresničujejo ustavne določbe o funkciji in na- 
logah javnega tožilstva, delno pa se povzemajo določbe sedanjega zakona, tako 
da ni odprtih vprašanj, razen tistih, ki so neposredno povezana z vprašanjem 
ureditve rednega sodstva. 

Na regionalnih posvetih k temu zakonu ni bilo bistvenih pripomb. 
Osnutek zakona o javnem pravobranilstvu opredeljuje funkcijo javnega 

pravobranilca in organizacijo javnega pravobranilstva SR Slovenije, Odprto je 
vprašanje zastopanja samoupravnih interesnih skupnosti in organizacij na pod- 
ročju družbenih dejavnosti po pooblastilu. Na regionalnih posvetovanjih je 
predvsem prišlo do izraza stališče, da je treba javnemu pravobranilcu dati šir- 
šo funkcijo, kot se predlaga v osnovni rešitvi osnutka zakona, ker samouprav- 
ne interesne skupnosti nimajo ustreznih služb in delavcev s pravno izobrazbo, 
ki bi jih lahko uspešno zastopali. Neracionalno bi bilo širiti strokovne službe 
v teh skupnostih tudi za primere zastopanja v premoženjskopravnih zadevah. 
Zato naj javni pravobranilec zastopa tudi samoupravne interesne skupnosti, ki 
so del skupščinskega sistema, kot tudi druge samoupravne interesne skupnosti, 
zlasti pa stanovanjske, vodne, kmetijske in za gospodarjenje s stavbnimi zem- 
ljišči. 

Ob tem je bila izražena tudi potreba po ureditvi pravne pomoči v občinah, 
kar naj bi pa uredil zakon o odvetništvu in drugih oblikah pravne pomoči. Do- 
kler ne bi bilo vprašanje pravne pomoči ustrezni urejeno, naj bi prehodno, vsaj 
za nekaj let, javni pravobranilec še naprej opravljal širšo funkcijo zastopanja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ob koncu želim poudariti, da predlagani 
zakoni pomenijo enega od možnih pristopov k preobrazbi pravosodja. Ze doseda- 
nja obravnava na regionalnih posvetih je nakazala precej pomislekov in pripomb 
k posameznim rešitvam v tezah ter dala tudi koristne in sprejemljive predloge 
in stališča. Zato pričakujemo, da bodo tudi pri obravnavanju navedenih delov- 
nih tez v tej skupščini prišla do izraza še druga stališča in konkretni predlogi, 
tako da bodo mogli biti izdelani taki osnutki organizacijskih zakonov o pravo- 
sodnih organih, ki bodo pomenih vsebinsko uresničitev ustavnih načel in hkrati 
predstavljali dejanski odraz sedanjega samoupravnega razvoja in potreb delav- 
skega razreda in delovnih ljudi. 

Predsedujoča Mara Zlebnik: Zahvaljujem se tovarišici Evi Nagličevi. S 
tem zaključujem skupno zasedanje in odrejam pet minut odmora. 

Pa še obvestilo! Takoj po odmoru bo v tej dvorani 2. seja Kluba delegatov. 
Takoj po opravljeni seji Kluba delegatov pa bomo nadaljevali s sejami vseh 
treh zborov v dvoranah, kjer smo jih pričeli. 

(Zasedanje je bilo končano ob 10. uri.) 
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^/Poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji in poročilo o sta- 
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delovnih ljudi in družbene lastnine 174 

Govorniki : 
Jože Pernuš   175 
Vinko Kastelic     179 
Aleksander Willewaldt   180 
Vinko Kastelic        . . 181 

4. Predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilstvu, z osnutkom zakona 182 

5. Predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih  183 

Govorniki: 
Ciril Grilj   
Jože Petrič     184 
Andrej Oman   . 185 
Stanko Jelenčič    .............. 186 
Rudi Dobčnik   
Ivan Uršič   189 
Milka Gyofi 190 
Sonja Cvetanovič   
Stanislav Bohinc   
Julka Koveš    196 
Egon Francetič     196 

6. Predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih 198 

Govornik: 
Nada Kovač .     198 

7. Predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu   ... . . . . 199 

Govornik: 
Slavko Uršič   199 

8. Predlog za izdajo zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju, z osnutkom zakona 200 

VIII 



Govorniki : 
Leopold Kej žar   200 
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12. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o osnovah ter načinu obračunava- 
nja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih 
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Mara Vrtačnik 227 
Dragan Mozetič 228 
Vlado Sanca '. 228 
Milica Ozbič 229 
Vlado Sanca   229 
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14. Osnutek zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije, 
da zagotovi sredstva za financiranje programa oblikovanja stalnih zvez- 
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^5. Nekatera vprašanja odpravljanja posledic potresa na Kozjanskem . . . 293 
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Jože Pratengrazer  293 
Bogdan Javor     296 
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14./Predlog odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni 
v" hranilnici v letu 1976   368 

Govornik: 
Jože Vilman .. 368 

\l|. Predlog odloka o posojilu iz Rezervnega sklada SR Slovenije Skupščini 
občine Ilirska Bistrica, Skupščini občine Slovenska Bistrica in Skup- 
ščini občine Idrija, ki so jih v letu 1975 prizadele elementarne ne- 
sreče   369 
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Ignac Pišlar 370 

Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa prve 
faze graditve in adaptacije zaklonišč za zaščito zveznih organov v času 
od leta 1976 do leta 1980    371 

17. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o izvolitvi članov Skupščine Republiškega sklada 

skupnih rezerv  371 
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nju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih pravic 
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8. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za re- 
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nja ter plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih 
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13. Osnutek zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije, 
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	10. Predlog zakona o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v Velenju
	11. Plan raziskovalne dejavnosti za leto 1976
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	15. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o izboljšanju gospodarskega sodelovanja med SFRJ Jugoslavijo in Republiko Italijo
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	17. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o sredstvih rezerv
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	27. seja — 10. marca 1976
	Pred dnevnim redom
	1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije
	2. Odobritev zapisnika 26. seje Zbora občin
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	12. Predlog zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Soča s pritoki
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	15. Predlog odloka o posojilu iz Rezervnega sklada SR Slovenije Skupščini občine Ilirska Bistrica, Skupščini občine Slovenska Bistrica in Skupščini občine Idrija, ki so jih v letu 1975 prizadele elementarne nesreče
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	17. Volitve in imenovanja
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	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda
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	Dnevni red
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	2. Odobritev zapisnika 27. seje Zbora občin
	3. Poročilo o delu sodišča združenega dela v SR Sloveniji in poročilo o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi družbene lastnine
	4. Predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona
	5. Predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih
	6. Predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih
	7. Predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu
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	10. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja ter plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 in 1976
	11. Predlog za izdajo zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, z osnutkom zakona
	12. Predlog odloka o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz obveznic za nove gradnje, rekonstrukcije in modernizacije magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji
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	Družbenopolitični zbor
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	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost delegatov
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	3. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 22. seje Družbenopolitičnega zbora
	2. Poročilo o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji
	3. Ustavna preobrazba pravosodnega sistema v SR Sloveniji
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	Pred dnevnim redom
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	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 23. seje Družbenopolitičnega zbora
	2. Izvajanje priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o delovanjudelegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnihorganizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in Skupščini SRSlovenije
	3. Predlog zakona o ustanovitvi Občinskega javnega tožilstva v Velenju
	4. Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo
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	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost delegatov
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 24. seje Družbenopolitičnega zbora
	2. Poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji in
	3. Poročilo o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine
	4. Predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona
	5. Predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih
	6. Predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih
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	Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
	Zasedanje — 21. januarja 1976
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Ekspoze predsednika Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije k poročilu o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji


	Zasedanje — 25. februarja 1976
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Ekspoze o poročilu o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o delovanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, občinskih skupščinah in Skupščini SR Slovenije
	2. Ekspoze k operativnemu načrtu nadaljnjega dela za pripravo in sprejetje družbenega načrta Jugoslavije za obdobje 1976—1980 ter program aktivnosti pri izdelavi srednjeročnih planov za obdobje 1976—1980
	3. Ekspoze k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo v in Republiko Italijo in k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o izboljšanju gospodarskega sodelovanja med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo



	Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin
	Zasedanje — 10. marca 1976
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Uvodna obrazložitev k delu in organiziranosti samoupravnih interesnih skupnosti na področju energetike, k problematiki gradnje elektroenergetskih objektov in k stanju v premogovništvu v SR Sloveniji ter energetski bilanci v SR Sloveniji za leto 1976



	Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
	Zasedanje — 31. marca 1976
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Uvodna obrazložitev k predlogu za izdajo zakona o javnem pravobranilcu,z osnutkom zakona, k predlogu za izdajo zakona o rednih sodiščih,k predlogu za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih in k predloguza izdajo zakona o javnem tožilstvu




