
skupščina 

socialistične 

republike 

Slovenije 

sejni 

zapiski 

seje 

od 1. I. 1979 

do 31. III. 1979 

4 

ljubljana 1980 





L— 

skupščina 

socialistične 

republike 

Slovenije 

sejni 

zapiski 

seje 

od 1. I. 1979 

do 31. III. 1979 

ljubljana 1980 

v 





§|§§f|f|§p 

zbor 

združenega dela 

wwm 

14. seja 

(7. februarja 1979) 

Predsedovala: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela in 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 14. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi prvega od- 
stavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

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

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpraša- 
nja izvolimo naslednje delegate: za predsednico Silvijo Mozetič, za člana pa 
Pavla Zunka in Jožeta Gluka. So predlagani delegati navzoči? (Da.) 

Želi kdo o predlogu razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče, lahko preidemo na 
glasovanje. Glasovali bomo javno, z dvigom rok. Kdor je za predlog, naj pro- 
sim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 14. sejo zbora izvoljeni: za predsednico Silvija Mozetič, za člana 
pa Pavel Zunko in Jože Gluk. 

Prosim Komisijo, da se sestane in pregleda pooblastila delegatov ter se- 
stavi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiške konference Socialistične 
zveze Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske 
zbornice Slovenije, Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko 
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politiko, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, Skup- 
nosti starostnega zavarovanja kmetov Slovenije, Zveze združenj borcev NOV 
SR Slovenije in Koordinacijskega odbora za organizacije združenega dela, ki 
opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa. 

■Na sejo zbora so bili povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, 
člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ in po- 
ročevalci odborov in komisij, in sicer: Vilma Manček, poročevalka Odbora za 
družbenoekonomske odnose, Stanislava Pospiš, poročevalka Odbora za finance, 
Alojz Mohar, poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem, Jože Guzelj, po- 
ročevalec Odbora za agrarno politiko, Egon Braitenberger, poročevalec Odbora 
za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Milan Klemenčič, po- 
ročevalec Komisije za mednarodne odnose, Elio Musizza, poročevalec Komisije 
za narodnosti, Ignac Prašnikar, poročevalec Komisije za vprašanja borcev NOV, 
Cveto Gartnik, poročevalec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve in Anton Kugonič, poročevalec Zakonodajno-pravne komisije. 

Prosim vse delegate, ki imajo namen na današnji seji postaviti delegatsko 
vprašanje, da vprašanje posredujejo tovarišici sekretarki zbora že na začetku 
seje, da bi lahko takoj o tem obvestili Izvršni svet oziroma republiške funkcio- 
narje. Na ta način bi omogočili Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, 
da odgovore na delegatska vprašanja, če je to le mogoče, že na današnji seji. 

Prav tako predlagam, da bi med delom verifikacijske komisije po možnosti 
pregledali gradivo, ki ste ga dobili na klop. 

Ugotavljam, da je Komisija končala s' svojim delom. Prosim predsednico 
Komisije, da poroča! 

Silvija Mozetič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dajem poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 14. sejo dne 7. 2. 1979. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 141 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 88 
delegatov, s' prosvetno-kulturnega področja 16 delegatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 11 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 16 delegatov, iz obrtnih 
in podobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti '5 de- 
legatov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboro- 
ženih silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: za gospodarsko področje iz 6. okoliša 1 delegat, 16. okoliša 1 delegat, 
skupaj dva delegata; za prosvetno-kulturno področje iz 7. okoliša 1 delegat, 
8. okoliša 1 delegat, skupaj dva delegata; za socialno-zdravstveno področje iz 
5. okoliša 1 delegat, 8. okoliša 1 delegat, skupaj dva delegata; za kmetijsko 
dejavnost iz 6. okoliša 1 delegat, 7. okoliša 1 delegat, skupaj dva delegata; za 
obrtno in podobne dejavnosti iz 5. okoliša 1 delegat, vsega skupaj 9 delegatov. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o po- 
ročilu Komisije? Če ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo 
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glasovali v celoti, glede na to, da nobeno pooblastilo ni bilo sporno. Kdor je 
za poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Pravkar sem bil obveščen, da se seje zbora udeležuje še ena delegatka, iz 
6. okoliša, tako, da je na zboru navzočih 142 delegatov z ustreznimi pooblastili. 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za današnjo sejo Zbora združenega dela. Hkrati ugotavljam, da lahko zbor 
veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina delegatov. 

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da bo 
pri 17. točki dnevnega reda, to je pri vprašanjih in predlogih delegatov, dal 
informacijo o poplavah v SR Sloveniji od 28. do 30 januarja 1979 tovariš Martin 
Košir, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za narodno obrambo. 

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

Z dopisom z dne 22. 1. 1979 sem razširil dnevni red današnje seje s pred- 
logom zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke »VIII. Mediteranske igre, 
Split 1979«. 

Na predlog Skupščine mesta Ljubljana, ki smo ga prejeli danes na klop, 
umikam z dnevnega reda: predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o orožju, predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o uprav- 
nih taksah in predlog za izdajo zakona o spremembi 9. člena zakona o ru- 
darstvu. 

Glede na tO predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 14. seje Zbora združenega dela; 
2. odobritev zapisnika 13. seje Zbora združenega dela; 
3. problematika varstva naravne in kulturne dediščine, s predlogom 

ukrepov; 
4. predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini; 
5. predlog za izdajo zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in na- 

ravnih rezervatih; 
6. predlog za izdajo zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec; 
7. predlog za izdajo zakona o samostojnih umetnikih; 
8. osnutek zakona o skladih skupnih rezerv; 
9. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 

rostnem zavarovanju kmetov, z osnutkom zakona; 
10. predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke »VIII. Medi- 

teranske igre, Split 1979«. 
11. predlog temeljnih usmeritev za organiziranje in razvoj zunanjetrgo- 

vinske mreže ter zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini; 
12. predlog odloka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1979; 
13. osnutek zakona o posebni taksi za uvoženo blago; 
14. osnutek zakona o posebni davščini za izravnavo davčne obremenitve 

od uvoženega blaga; 
15. predlog programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 

benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1979; 
16. volitve in imenovanja; 
17. predlogi in vprašanja delegatov. 



6 Zbor združenega dela 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Če 
nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim 
glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 13. seje Zbora združenega dela. 1, 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za dopolnitev 
zapisnika? Ker pripomb ali predlogov ni, ugotavljam, da je zapisnik 13. seje 
Zbora združenega dela odobren. 

Prehajamo na 3. in 4. točko dnevnega reda, to je na proble- 
matiko varstva naravne in kulturne dediščine, s predlogom ukrepov, in na 
predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini. 

Predlagam namreč, da obravnavamo problematiko varstva naravne in 
kulturne dediščine, s predlogom ukrepov, skupaj s predlogom za izdajo zakona 
o naravni in kulturni dediščini. 

Informacija o problematiki varstva naravne in kulturne dediščine s pred- 
logom ukrepov' daje prikaz stanja na tem področju in zaključke in predloge 
za nadaljnje urejanje te problematike, hkrati pa daje tudi osnove za novo za- 
konsko ureditev varstva naravne in kulturne dediščine. Zato je smotrno in po- 
trebno, da obe zadevi obravnavamo skupaj. 

Ali kdo nasprotuje predlogu, da obe točki obravnavamo skupaj? (Ne.) Ker 
soglašate s predlogom, bomo hkrati obravnavali problematiko varstva naravne 
in kulturne dediščine s predlogom ukrepov in predlog za izdajo zakona o na- 
ravni in kulturni dediščini. 

Informacijo k predlogu za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svoje pred- 
stavnike k 3., 4., 5. in 6. točki dnevnega reda določil tovarišico Marijo Zu- 
pančič-Vičar, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za urbanizem, 
ki bo dala uvodno obrazložitev k tema točkama dnevnega reda, tovariša An- 
dreja Ujčiča, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za 
kulturo ter Jožeta Erjavca, pomočnika republiške sekretarke za urbamizem. 

Prosim tovarišico Marijo Zupančič-Vičar, da poda uvodno obrazložitev. 

Marija Zupančič-Vičar: Tovariš predsednik, tovarišice in to- 
variši delegati! Pred vami so gradiva s problematiko naravne in kulturne de- 
diščine, predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini, predlog za 
izdajo zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih ter 
predlog za izdajo zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec. 

Problematika naravne in kulturne dediščine nas v svojem prvem delu 
seznanja s stanjem in razmerami na področju naravne in kulturne dediščine, 
njen zaključek pa so predlogi za spremembo stanja, ki obsegajo izhodišča za 
novo zakonsko ureditev in še nekatere neposredne naloge, za katere so opre- 
deljeni tudi nosilci. Ta izhodišča so obdelana in izražena v obliki predlogov za 
izdajo zakonov, ki so na dnevnem redu današnjega zasedanja zbora. 

Če naj v skrajšani obliki povzamem ugotovitve informacije, potem naj 
najprej opozorim, da ima zakonodaja s področja varstva naravne in kulturne 
dediščine v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji začetke že v času 
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narodnoosvobodilne vojne, ko je Slovenski narodnoosvobodilni svet januarja 
1945 izdal odlok o zaščiti knjižnic, arhivov, kulturnih spomenikov in naravnih 
znamenitosti, februarja 1945 pa je podoben akt izdal tudi Nacionalni komite 
osvoboditve Jugoslavije. To dokazuje, da se je ljudska oblast že v času osvo- 
bodilnega boja zavedla pomena, ki ga ima kulturna in naravna dediščina za 
osveščeno in organizirano družbeno skupnost, ter da je ta dediščina sestavni 
del naše narodne samobitnosti in državnosti. 

Razvoju in rasti naše družbe je v kasnejših letih sledila tudi zakonodaja. 
V zadnjem času doživljamo posebno kakovosten premik v odnosu do okolja, 
katerega neločljiva in nepogrešljiva sestavina so tudi vrednote, ki jih danes 
opredeljujemo s pojmom naravne in kulturne dediščine. 

Nadalje moramo ugotoviti, da je naša naravna in kulturna dediščina raz- 
meroma zelo bogata, tako po številu spomenikov kot tudi po njihovi raznoli- 
kosti. Po zadnjem statističnem popisu je samo nepremičnih kulturnih spome- 
nikov, kot so spomeniki delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne, arheo- 
loški spomeniki, mestna in vaška naselja, spomeniki meščanske arhitekture, 
gradovi, sakralni spomeniki, etnološki spomeniki in tehniški spomeniki, ki 
imajo posebno kulturno in zgodovinsko vrednost, okoli 16 tisoč. 

Pojem kulturni spomenik obsega tudi premične predmete, kot so razne 
slike, grafike, plastike, dragocene knjige, arhivi, pohištvo, muzejske zbirke in 
podobno, število le-teh pa gre v sto tisoče. Če dodamo k temu še ocenjeno 
stanje naravnih vrednot z okoli 10 tisoč lokalitetami, več ogroženih rast- 
linskih in živalskih vrst, teh je okoli 75, številne druge objekte oblikovane 
narave in naravne pojave, potem je uvodna ugotovitev povsem utemeljena, 
hkrati pa se postavlja vprašanje, kako zavarovati v SR Sloveniji okoli 11'% 
površine republike, ki to zasluži, danes pa je s predpisi uveljavljena zaščita 
le na 0,4% ozemlja. 

Ocena količine dela in sredstev, ki jih vlagamo v ohranitev naravne in 
kulturne dediščine, kaže, da sta v velikem nasprotju s potrebami, kar potrjuje 
na primer podatek, da smo imeli v letu 1977 v SR Sloveniji v strokovnih 
službah za varstvo spomenikov in varstvo narave le 56 strokovnih delavcev 
ter da je bilo v tem istem letu iz sredstev Kulturne skupnosti Slovenije reali- 
ziranih le 26 milijonov dinarjev za obnovo in restavracijo kulturnih spome- 
nikov. Ta podatek bi sicer morali dopolniti še s sredstvi, ki so jih vlagale v 
vzdrževanje in prenovo družbenopolitične skupnosti, razne interesne skupno- 
sti, temeljne organizacije združenega dela, pa tudi lastniki oziroma uporabniki 
kulturnih spomenikov, ki niso zajeti v Kulturni skupnosti Slovenije, kljub temu 
pa ne glede na obseg in stanje te dediščine še vedno ne moremo govoriti o 
njenem celovitem in organiziranem varstvu. 

Posebej moramo ob tej priliki opozoriti na nekatere bistvene, vsebinske 
pomanjkljivosti veljavne zakonodaje s tega področja, ki je bila uveljavljena v 
letih 1961, 1965 in 1970. Po veljavnih zakonskih predpisih so kulturni spome- 
niki zavarovani že po samem zakonu, ne glede na to, ali so vpisani v register 
kulturnih spomenikov ali ne. Zakon sicer veleva, da se v register, ki ga vodijo 
zavodi, vsak za svoje območje, vpiše vsak kulturni spomenik in se o vpisu 
obvesti imetnik spomenika z odločbo, vendar je po razpoložljivih podatkih na 
ta način registriranih samo okoli 4,1 % kulturnih spomenikov. Dokumentacija 
je nasploh pomanjkljiva, poleg tega pa ni urejena po enotnem sistemu. Delo 
pri centralnem registru se intenzivneje opravlja šele zadnji dve leti. 
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Po veljavni zakonodaji je Zavod za spomeniško varstvo tisti, ki v dvom- 
ljivih primerih ugotovi z odločbo, ali je posamezni predmet kulturni spomenik. 
To načelo je neustrezno in je tudi eden izmed vzrokov še danes razširjenega 
mnenja, da je varstvo spomenikov v interesu zavodov za spomeniško varstvo, 
ne pa delovnih ljudi in družbe kot celote. Celotno težo varstva, to je material- 
no in pravno odgovornost, nalaga veljavni zakon dvema partnerjema, imetniku 
spomenika in zavodu za spomeniško varstvo. Le-ta naj bi iz sredstev zavoda 
pokril izredne stroške za zavarovanje spomenika, ki presegajo dohodke ali 
druge materialne koristi, ki jih ima imetnik od spomenika. Tudi ta zakonska 
rešitev se je izkazala za nevzdržno in na njeni podlagi ni mogoče reševati vpra- 
šanj varstva in ohranjanja kulturnih spomenikov. 

Po zakonu o varstvu narave iz leta 1970 so upravne zadeve izključno 
v pristojnosti republiškega in občinskih upravnih organov, pristojnih za urba- 
nizem, ki so si v večini primerov pridržali tudi strokovne naloge ali pa so 
jih prenesli na zavode za spomeniško varstvo. To pa ni povsem v skladu z 
ustavo SR Slovenije, zakonom o združenem delu in z načeli družbenega in 
prostorskega planiranja. Za posebne oblike varstva posameznih območij in 
njihovega kulturnega, gospodarskega in drugega razvoja, ki so vezani na šte- 
vilne zgodovinske dogodke, kot je to ožje in širše območje Kumrovca in Trebč, 
pa sploh nimamo s predpisi urejene celovite zaščite. 

Predlogi, ki jih dajemo za spremembo stanja in ki so izhodišče za novi 
zakon o naravni in kulturni dediščini, ter oba spremljajoča zakona so predvsem 
zasnovani na načelu podružbljanja varstva naravne in kulturne dediščine, in 
sicer tako, da se vsa področja naravne in kulturne dediščine obdelajo v enot- 
nem zakonu, tako da bi ta urejal predvsem družbena razmerja in dal zakonsko 
podlago za urejanje konkretnih posamičnih področij in razmer s sprejemanjem 
skupščinskih aktov o zavarovanju, na primer naravnih parkov, krajinskih par- 
kov, spominskih parkov, in za izdajo ustreznih navodil, ki naj bi jih dajali 
pristojni republiški upravni organi. 

Na podlagi ustavnih določil in na podlagi ratificiranih mednarodnih kon- 
vencij o varstvu naravne in kulturne dediščine spadajo v naravno in kulturno 
dediščino vse naravne in z delom pridobljene vrednote, to je prostorska ob- 
močja, nepremični in premični predmeti, živalske in rastlinske vrste, ki boga- 
tijo naše okolje, spomeniki kulturne in zgodovinske vrednosti, posebej značilne 
za slovensko krajino in slovensko zgodovino in zato zaslužijo posebno družbeno 
skrb. 

Zakon prvič v naši zakonodaji uvaja pojem dediščine. Poudarjam, da to 
ni zamenjava za spomenik oziroma za naravne znamenitosti, temveč gre za 
novo, širšo vsebino. Iz teh razlogov uvajamo v predlogu za izdajo zakona o 
spominskem parku Trebče — Kumrovec nov pojem spominski park, in sicer kot 
posebno obliko varstva naravne in kulturne dediščine, ki je pogojena z zgodo- 
vinskimi dogodki, pomembnimi za slovenski in hrvaški narod ter druge narode 
in narodnosti SFR Jugoslavije, ob hkratnem kulturnem gospodarskem in dru- 
gem razvoju tega območja. 

Načela za izdajo zakona temeljijo predvsem na naslednjem: Zakon o 
naravni in kulturni dediščini naj bi bil zasnovan tako, da bi urejal predvsem 
družbena razmerja in dajal zakonsko podlago, ne samo za urejanje konkretnih 
posamičnih razmerij, temveč tudi zai sprejetje skupščinskih aktov, kot je bilo 
že povedano. Zakon bi se predvsem omejil na družbenopravno varstvo in pred- 
pisal načela za ohranjanje in vzdrževanje dediščine in zadovoljevanja osebnih, 
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skupnih in širših družbenih potreb in interesov, samo uresničevanje pa bi bilo 
predmet družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov. Zakon naj bi za- 
gotovil tudi uresničevanje splošnih in skupnih interesov pri ohranjanju in raz- 
voju naravne in kulturne dediščine. 

Zakon o narodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih naj 
bi bil poseben zakon, ki bi urejal del naravne dediščine iz enotnega zakona o 
naravni in kulturni dediščini, kjer naj bi bila podrobneje opredeljena merila 
in kriteriji za ovrednotenje in proglasitev narodnega parka, krajinskega parka 
ali naravnega rezervata. Novi zakon naj bi nadalje opredelil značilne oblike 
samoupravne organiziranosti, funkcije narodnega in krajinskega parka ter 
naravnega rezervata, določil varstvene ukrepe, režime, načine in oblike vklju- 
čevanja varstva te dediščine v družbene in prostorske plane. 

Predlog za izdajo zakona o spominskem parku Trebče — Kumrovec te- 
melji na načelu zakonskega delovanja in ohranjanja zgodovinskega izročila, 
vezanega na življenje in delo Josipa Broza-Tita, ter ohranitvi avtentičnih 
krajinskih vrednot, zgodovinske dediščine in spominskih obeležij NOB, ob 
hkratnem vsestranskem prizadevanju za ureditev spominskega območja ter za 
hitrejši gospodarski, kulturni in socialni razvoj. Območje spominskega parka 
je potrebno zavarovati pred možnimi stihijskimi posegi z namenom, da se 
neguje vsestranski pomen tega predela slovenskega ozemlja in ohrani kul- 
turna krajina, vendar ne s konzervacijo obstoječega stanja, temveč z ustrezno 
predstavitvijo, zgodovinskih dogajanj, načina življenja, družbenih odnosov, 
kulture in bivanja ljudi v tem območju, s potrebami razvoja in spodbudo 
družbe ter oblastne iniciative za hitrejši vsestranski razvoj. 

Razglašanje spomenikov naj bi bilo urejeno z naslednjim: Delovni ljudje 
in občani po svojih delegatih v samoupravnih interesnih skupnostih za področje 
kulture in v družbenopolitičnih skupnostih uveljavljajo svoje pravice in odlo- 
čajo na podlagi predlogov strokovne službe, kateri deli naravne in kulturne 
dediščine se razglasijo za spomenik. Ta razglasitev je obenem tudi zavestna 
odločitev za prevzem vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz te odločitve, 
kar pomeni aktivno varstvo, ohranjanje in vključevanje spomenikov v dru- 
žbeni razvoj. 

Zaradi zagotovitve posebnega družbenega interesa pri ohranitvi in razvo- 
ju naravne in kulturne dediščine, usklajevanja osebnih in skupnih interesov 
ter usklajevanja le-teh s splošnimi interesi, zadovoljevanja osebnih in skupnih 
potreb in interesov, usklajevanja dela in urejanja drugih vprašanj skupnega 
pomena naj bi se delavci in drugi delovni ljudje neposredno ali prek svojih 
samoupravnih organizacij in skupnosti s področja kulture, znanosti, vzgoje in 
izobraževanja, rekreacije, varstva človekovega okolja, stanovanjskega, turis- 
tičnega, gozdnega, vodnega in zemljiškega gospodarstva in drugih zaintere- 
siranih področij samoupravno sporazumevali o organizaciji v temeljno skupnost 
ali enoto v okviru Kulturne skupnosti Slovenije oziroma posebno skupnost 
za varstvo naravne in kulturne dediščine. 

V predlogu za izdajo zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in na- 
ravnih rezervatih in v predlogu za izdajo zakona o spominskem parku Trebče- 
Kumrovec je glede na mednarodno konvencijo o varstvu kulturne in naravne 
dediščine predlagana varianta za oblikovanje posebne interesne skupnosti za 
upravljanje z narodnim parkom, krajinskim parkom in spominskim parkom. 

Varstvo, ohranjanje in razvoj naravne in kulturne dediščine naj se izvajajo 
prek sistema samoupravnega družbenega planiranja. Vključevanje naravne 
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in kulturne dediščine v družbeni razvoj, v celotni proces družbenega in pro- 
storskega planiranja, je bistveni in osnovni pogoj za uspešno aktivno varstvo 
in ohranjanje dediščine. 

Osnova za združevanje sredstev so programi varstva, ohranitve in razvoja 
spomenikov, v katerih je opredeljena tudi primarna funkcija spomenika. Za 
uresničitev teh programov sklepajo vsi zainteresirani družbene dogovore in 
samoupravne sporazume, s katerimi bodo, na podlagi svobodne menjave dela 
in tudi z neposrednimi dogovori združevali sredstva. S predpisi naj se zagotovi 
spodbujanje imetnikov za vzdrževanje spomenikov, na primer v obliki davčnih 
olajšav in olajšav pri namenskem vlaganju sredstev. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pri pripravi obravnavanih predlogov za 
izdajo zakonov se je Izvršni svet srečeval z nekaterimi dilemami, ki so bile iz- 
postavljene tudi v obravnavah v skupščinskih odborih. V prvi vrsti je treba 
omeniti vprašanje ureditve celotne zakonodaje s področja naravne in kulturne 
dediščine v enotnem zakonu, za kar se je Izvršni svet tudi zavzemal. V prid 
tej opredelitvi je predvsem večja preglednost nad zakonskimi določili s tega 
področja. Po drugi strani pa sta kot nasprotje temu nastali predvsem dve oviri, 
in sicer: področje naravne in kulturne dediščine je zaradi pomembnosti v 
tolikšni meri vgrajeno v številne zakone s področja urejanja prostora, urba- 
nizma, kmetijstva, gozdarstva, vodnega, komunalnega in stanovanjskega go- 
spodarstva, da bi bilo treba spremeniti in dopolniti številne druge zakone. 
In drugo, vsa področja naravne in kulturne dediščine niso enako strokovno 
obdelana ali celo niso ustrezno evidentirana, zato ni bilo mogoče proučiti 
vseh številnih posebnosti velikega števila predmetov, objektov ali območij, 
ki sodijo k naravni in kulturni dediščini. 

Izvršni svet se je iz navedenih razlogov, glede na trenutno stanje te de- 
diščine in glede na potrebe po takojšnji zakonski ureditvi varstva naravne in 
kulturne dediščine, opredelil za pot, ki je predložena. Izvršni svet meni, da s 
tem ni zaprta možnost, da se določeni načelni in vsebinski elementi predloženih 
predlogov za izdajo zakonov v fazi osnutkov med seboj povežejo vendar 
določenih posebnosti verjetno ne bo mogoče urediti v enem samem zakonu, 
zato s tem ne moremo omejiti in zaključiti nadaljnjih zakonskih pobud. 

Drugi večji problem je vprašanje, kako samoupravno in organizacijsko 
povezati vse širše in ožje družbene interese pri upravljanju, planiranju in 
financiranju varstva naravne in kulturne dediščine. 

Izvršni svet je ocenil, da je v Kulturni skupnosti mogoče povezati številne 
interese in obveznosti, ki sodijo h kulturni dediščini, da pa se pri tem postavlja 
vprašanje udeležbe, pravic in obveznosti vrste drugih samoupravnih interes- 
nih skupnosti, organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti ter imetnikov 
in uporabnikov spomenikov. 

V predlogih za izdajo zakona o narodnih parkih in zakona o spominskem 
parku sta zato dani dve možni obliki samoupravne organiziranosti, vendar bo 
na to mogoče jasneje odgovoriti po sprejetju zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela, ki je že v postopku. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Poslušali smo uvodno ob- 
razložitev k 3., 4., 5. in 6. točki, v obravnavi pa se bomo zaenkrat omejili le na 
3. in 4. točko dnevnega reda. 

Predloženo gradivo so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja, Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija 



14. seja 11 

za vprašanja borcev narodnoosvobodilne vojne, Komisija za narodnosti in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Danes smo prejeli na klop stališča Družbenopolitičnega zbora k predlogu 
za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini, ki jih je sprejel Družbeno- 
politični zbor na seji 5. februarja 1979 na podlagi 72. člena poslovnika naše 
Skupščine. . .. „ t 

Želijo mogoče poročevalci odborov in komisij še ustno dopolniti poročila. 
Prosim, besedo ima tovarišica Vilma Manček, poročevalka Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose našega zbora. 

Vilma Manček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Družbeno- 
politični zbor Skupščine SR Slovenije je v svojih stališčih, ki so bila sprejeta 
na seji 5. februarja letos, smiselno zajel tudi bistvo stališč, mnenj in pripomb, 
ki so bile dane v delovnih telesih našega zbora. 

Razen teh vsebinskih opredelitev pa bi morali iz razprav na sejah odborov 
Zbora združenega dela upoštevati še naslednja stališča: 

Predlagatelj bi moral več pozornosti posvetiti razdelitvi naše kulturne 
dediščine na premično in nepremično in jima nameniti enako pozornost, saj 
je pogosto premična dediščina bolj dragocena od nepremične. 

Celoten stistem organizacije, ohranjanja in razvoja področja varstva na- 
ravne in kulturne dediščine je treba v celoti prilagoditi in vključiti v družbeno- 
politični sistem, v okviru novih družbenoekonomskih odnosov pa tudi opre- 
deliti pravice in obveznosti posameznih dejavnikov kot nosilcev kompleksnih 
nalog na tem področju. 

Področje varstva naravnih in kulturnih spomenikov ter področje varstva 
narodnih parkov, krajinskih parkov in naravnih rezervatov naj bi urejal 
enoten zakon, kar je tudi v skladu s priporočili skupščinske resolucije o te- 
meljih zakonodajne politike. 

Z ustreznimi predpisi bi morali spodbujati vse dejavnike, zlasti pa orga- 
nizacije združenega dela, za večja in bolj načrtna vlaganja v obnovo in vzdrže- 
vanje spomenikov naše naravne in kulturne dediščine, pri čemer bi morali 
biti deležni davčnih olajšav. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Prosim, vse delegate, ki se pripravljajo k razpravi, da izpolnijo 
prijavne listke, ker moramo iz zapisniških razlogov vsakega govornika na- 
povedovati. 

Besedo ima tovariš Rudi Nadiževec, delegat 11. okoliša, občina Kranj! 

Rudi Nadiževec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije je obravnavala problematiko varstva naravne in kulturne dediščine, s 
predlogom ukrepov, prav tako pa tudi predlog za izdajo zakona o naravni 
in kulturni dediščini ter predlog za izdajo zakona o naravnih parkih, kra- 
jinskih parkih in naravnih rezervatih. V zvezi s tem je skupina delegatov 
izoblikovala naslednje pripombe in predloge: 

Glede varstva premične materialne, naravne in kulturne dediščine v gra- 
divu ni jasno povedano, ali naj zakon o naravni in kulturni dediščini obravnava 
tudi gradiva, ki jih hranijo muzeji, galerije, knjižnice in arhivi. Sploh pa ni 
opredeljeno varstvo tiste premične dediščine, ki ni ohranjena v teh delovnih 
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organizacijah in ni sestavni del nepremičnega spomenika, to so zbirke izven 
muzejev, galerij, arhivov in knjižnic. Za to dediščino bi tudi v bodoče morala 
skrbeti spomeniškovarstvena služba. O tem drugič. 

Akte o zavarovanju, to je akte o razglasitvi spomenika ali znamenitosti, 
naj bi za vse spomenike v svojem območju sprejemale skupščine družbeno- 
političnih skupnosti. Skupščina SR Slovenije pa naj bi določila, kateri kulturni 
spomeniki in naravne znamenitosti so velikega ali izjemnega pomena za re- 
publiko. 

Problematika, ki jo obravnava predlog za izdajo zakona o narodnih parkih, 
krajinskih parkih in naravnih rezervatih, je celoviteje obdelana v predlogu za 
izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini. Tudi narodni parki, krajinski 
parki in naravni rezervati so del naravne dediščine, zato bi bilo treba oba 
predloga zakona uskladiti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Marjan 
Mozetič, delegat za Zbor združenega dela s področja kulture in prosvete, 5. 
okoliš, občina Nova Gorica! 

Marjan Mozetič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K 3., 4., 5. in 6. točki dnevnega reda 114. seje Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije dajemo delegati 5. in 7. okoliša naslednje predloge: 

Glede na sorodnost problematike, ki jo obravnavajo predlogi za izdajo za- 
konov, to je predlog zakona o naravni in kulturni dediščini, predlog zakona 
o naravnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih ter predlog za- 
kona o spominskem parku Trebče-Kumrovec, predlagamo, da se celotna pro- 
blematika zajame v enem zakonu. Posebne probleme posameznih področij naj 
bi obravnavali posamezni izvršilni predpisi. 

Za vsako področje posamezen zakon predvideva samoupravno organizi- 
ranje samoupravnih interesnih skupnosti. Menimo, da ta množica samouprav- 
nih interesnih skupnosti ne bo pripomogla k uspešnosti delovanja. To bi ver- 
jetno oteževalo zbiranje finančnih sredstev in njihovo pravilno razporeditev 
po posameznih področjih. Prav tako menimo, da ostra razmejitev med posamez- 
nimi kategorijami, ki jih obravnavajo zakoni, to je kultura, kulturna dediščina, 
spominski park, ne bo prispevala k temu, da bi delavci v združenem delu lažje 
odločali pri glasovanju za prispevke za posamezne samoupravne interesne 
skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Prosim, besedo ima tovariš Matija Zgaj- 
ner, delegat za Zbor združenega dela s področja kulture, 38. okoliš, občina 
Ljubljana-Šiška! 

Matija Žgajner: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati, spoštova- 
ni predsednik! Problematika varstva naravne in kulturne dediščine in predlog 
za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini je sprožila v vrstah kulturnih 
delavcev, tistih, ki delajo v institucijah, kot so muzeji, galerije, knjižnice, ar- 
hivi in podobno, precej razprav. V teh razpravah so bile dane precej uteme- 
ljene pripombe. Menim, da jih bo predlagatelj moral upoštevati. 

Predlogi za izdajo zakonov so pomanjkljivi in nedodelani. Iz prve ugoto- 
vitve izhaja druga. Ce bi hoteli kulturno dediščino zajeti v celoti, bi morali 
hkrati obravnavati tudi zakon o muzejih, zakon o knjižnicah in mogoče tudi 
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zakon o arhivih in pri tem ugotavljati njihovo usklađenost oziroma neuskla- 
đenost. Odnos družbe do predmetov muzejske vrednosti, ki so v zasebni lasti, 
ni opredeljen. Kaj je s prednostno pravico odkupa? Vsaj prednostna pravica 
odkupa bi morala biti definirana. V predlogu zakona je funkcija muzejev in 
galerije zelo okrnjena. Podrobnosti so naslednje: 

Zakon naj bi urejal področje naravne in kulturne dediščine, pri tem pa 
predlagatelj postavlja na 6. strani gradiva ESA 188 kaj čudno vprašanje, to je, 
ali naj zakon ureja tudi varstvo premične materialne, naravne in kulturne 
dediščine. Če naj zakon ureja področje naravne in kulturne dediščine, kot nam 
naslov zagotavlja, potem mora urejati tudi varstvo premične kulturne dedi- 
ščine, saj brez te sploh ne moremo govoriti o kulturni dediščini, pač pa le o 
varovanju njenega dela, to je nepremičnih spomenikov. 

Zanimivo je, da pod 3. točko na isti strani predlagatelj pravilno obli- 
kuje pojem kulturne dediščine kot vse tiste naravne in z delom pridobljene 
vrednote, ki so širše imenovano kulturna sestavina človekovega okolja in ki 
zadovoljujejo kulturne, estetske, rekreacijske, znanstvene in druge potrebe in 
interese delovnih ljudi in občanov. Gre tedaj očitno za nejasnost, ki je nastala 
zaradi tega, ker bi novi zakon po našem mnenju moral nadomestiti stari zakon 
o varstvu kulturnih spomenikov, predlog za izdajo novega zakona pa je izhajal 
predvsem s stališča spomeniškovarstvene službe. 

Nobenega dvoma ni, da sestavljajo kulturno dediščino vsakega naroda ne- 
premični in popolnoma enakovredno tudi premični spomeniki. Vemo pa tudi, 
da je težko z enim zakonom urediti tako heterogeno področje, kot je kulturna 
dediščina. Zato bo verjetno morala zakonodaja urediti področje varovanja kul- 
turne dediščine z več strani. V nobenem primeru ne moremo soglašati s for- 
malnim osiromašenjem in razvrednotenjem naše kulturne dediščine, če ta v 
zakonu ali v več zakonih ni celovito zajeta. Nikjer niso zajeti posamični pred- 
meti v sakralnih stavbah, ki niso proglašene za kulturni spomenik, na primer 
gotska plastika prve kategorije. 

Zakon bi moral določiti pogoje vzdrževanja, varovanja in nadzora ter 
onemogočati preprodajo, razen če gre za preprodajo oziroma prodajo delovnim 
organizacijam, ki hranijo in varujejo kulturno dediščino. Ce se v posameznih 
poglavjih navajajo spomeniki delavskega gibanja in NOV, mesta, vaška 
naselja in gradovi, to je problematika 4. 0 do 4. 9, morajo biti našteti tudi mu- 
zeji in galerije nacionalnega pomena s splošno formulacijo zakonskega var- 
stva, s pripombo, da podrobneje ureja to področje zakon o muzejih. 

V predlogu zakona, 7. točka, 8. stran, so v »-Nalogah posebnega družbe- 
nega pomena« našteta arheološka izkopavanja in raziskovanja, ki naj bi jih po 
besedilu 8. točke kot naloge posebnega družbenega pomena lahko opravile 
samo spomeniškovarstvene organizacije. To je v nasprotju z dosedanjo prakso 
in regionalno usmeritvijo ter dolžnostmi tako po statutu kot pravilniku po- 
sameznih muzejev. Ta dela so do sedaj večinoma opravljali muzeji in inštituti. 

Poglavje »Arheološka dediščina«. V tem poglavju morajo biti zajeta vsa 
arheološka obdobja. 

Problematika restavratorskega ateljeja ni opredeljena glede na splošne 
skrbi družbe za likovno premično kulturno dediščino in posebej glede na de- 
javnost restavratorskih laboratorijev in preparatorskih delavnic v ostalih de- 
lovnih organizacijah, in sicer tako v smislu strokovnosti kot tudi nadzora in 
podobno. 
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(Predsednik Emil Tomažič : Kdo še želi besedo? Besedo ima Ana Še- 
tinc, delegatka za Zbor združenega dela s področja kmetijske dejavnosti, 10. 
okoliš, občina Brežice! 

Ana Šetinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
dokaj široki razpravi v Skupščini občine Brežice in družbenopolitičnih orga- 
nizacijah občine Brežice na terenu smo izoblikovali stališča, da naj že predlog 
za izdajo zakona v spominskem parku Trebče-Kumrovec upošteva v 4. točki 
načel za zakonsko ureditev variantni predlog, ki spominski park geografsko 
razširja. Po tej varianti naj meja poteka po naslednji črti: Figarjev most na 
Sotli, Sv. Andrej ob potoku v Dramljah ck> Vitne vasi, Podgorje, Pišece, Ce- 
renje, Pavlova vas, Silovec, Sromlje, Zgornja Pohanca, ob potoku Močnik do 
mlina, južno od kote 292 na Šapolo, prek kote 305 na Gorjane in nadalje po 
poti, ki jo navaja prva varianta za severno in vzhodno omejitev spominskega 
območja. Verjetno bi to območje kazalo nekoliko razširiti tudi na območje ob- 
čine Šmarje. Ne glede na tako opredeljeno območje, bi bilo potrebno krajem 
od Trebč do Kumrovca določiti posebni status ter Bistrici ob Sotli določiti funk- 
cijo središča spominskega parka na slovenski strani. 

Navedeni predlog omejitve spominskega parka ima močnejšo in širšo kul- 
turno, zgodovinsko in geografsko pokrajinsko utemeljitev. 

Delovanje tovariša Tita v letih 1937 do 1940 ni bilo omejeno na ozko 
ozemlje, izraženo v prvem predlogu. Predvsem moramo pri tem upoštevati, da 
ne bi bili doseženi tolikšni rezultati in uspehi, če bi bilo delovanje omejeno le 
na prvotno omenjeno območje. Menimo, da moramo pri načrtovanju spomin- 
skega parka upoštevati tudi rezultate, ki jih je to delovanje rodilo v tem ob- 
močju v času NOB in revolucije. 

Predlog za izdajo zakona dokaj izčrpno navaja pomembne dogodke iz na- 
še revolucije. Zato ni moj namen, da bi ponavljala in dopolnjevala utemeljitev 
z novimi navedbami. Poudariti želim samo dejstvo, da se je upor v letu 1941 
začel v tem območju, da je bil prav tu na Silovcu 27. aprila 1944 formiran 
Kozjanski odred, ki ga je tvorilo 80% borcev iz krajev, ki jih predlagamo za 
vključitev. 

Prav tako naš predlog utemeljujejo dogodki naše starejše preteklosti, saj 
je že vseslovenski kmečki upor 1515 in hrvaško-slovenski kmečki upor 1573 
povezoval podložnike ob Savi in Sotli, kar lahko ugotovimo tudi za številne lo- 
kalne upore našega kmeta. Povezanost navedenega območja lahko sledimo iz 
časov, ko se je začela oblikovati nacionalna meja, prek kmečkih uporov, na- 
rodnostnih bojev in revolucije do današnjih dni. 

Številni kulturnozgodovinski, etnološki, arheološki in drugi spomeniki na- 
rekujejo vključitev predlaganega ozemlja v območje spominskega parka. Z geo- 
grafsko-pokrajinskega vidika je predlagano območje dokaj zaokrožena celota, 
ki dejansko v celoti sodi med nerazvite predele Slovenije. Pri tem ne smemo 
pozabiti velikih možnosti razvoja sodobnega kmetijstva, stacionarnega kmeč- 
kega in izletniškega turizma. Vse to bo veliko pripomoglo k popularizaciji 
drugih vidikov, ki jih navaja predlog za izdajo zakona. 

K zasnovani obliki upravljanja v tem območju pa sodimo, da so interesne 
skupnosti sprejemljiva oblika. 

Sprejetje zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec je v prvi vrsti 
vezano na zgodovinsko dejstvo, ki se kaže v tesni povezanosti tega območja z 
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življenjem in delom tovariša Tita. Nimam namena, da bi se zaradi tega sklice- 
vala na obveznosti drugih republik, nesporno pa je, da to niso samo obvez- 
nosti tistih, ki so navedeni v predlogu za izdajo zakona, pač pa naj bi poleg 
navedenih to bila obveznost tudi republike in drugih republiških samouprav- 
nih interesnih skupnosti. Kolikor bi se interesna skupnost tega spominskega 
parka organizirala samo iz tistih, ki so v zakonu navedeni, tako organizirana 
interesna skupnost ne bi zagotovila delovanja in razvoja tega spominskega 
parka, predvsem zaradi tega, ker je ekonomska moč krajevnih skupnosti in 
drugih organizacij združenega dela v tem območju skoraj nepomembna. Me- 
nim, da je na podlagi omenjenih argumentov utemeljen naš predlog, da naj 
predlog za izdajo zakona o spominskem parku Trebče-iKumrovec upošteva do- 
polnjeni variantni predlog iz 4. točke načel za zakonsko ureditev. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Problematika je zelo prepletena in med- 
sebojno povezana. Tovarišica je sedaj razpravljala že o 6. točki dnevnega reda, 
vendar menim, da to ne moti. Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovarišica 
Irena Kernel, delegatka za Zbor združenega dela s področja prosvete in kul- 
ture, 1. okoliš! 

Irena Kernel: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Skupščina občine Ljubljana-Center je na sejah zborov dne 6. 2. 1979 obrav- 
navala problematiko varstva naravne in kulturne dediščine in sprejela na- 
slednja stališča in ugotovitve: 

Območje občine Ljubljana-Center predstavlja pretežno strnjeno spome- 
niško urbanistično območje, ki je zaradi ohranjene kontinuitete rasti mestnih 
zasnov in njene kakovosti ovrednoteno kot spomenik nacionalnega pomena. To 
območje je izredno gosto posejano z najbolj reprezentančno mestno arhitekturo 
vseh vrst, od poznega srednjega veka naprej, nadalje s spomeniki ljudske re- 
volucije, spodnjo plast vse te dediščine pa predstavlja, kakor vemo, antična 
Emona. V vsem tem prepletenem in večplastnem sestavu spomeniške dediščine, 
ki je v Ljubljani koncentrirana prav v tej občini, v kateri je, lahko rečemo, 
v republiškem merilu največja gostota spomenikov, živi mestno središče Ljub- 
ljana. Posebni in stalni problem tega območja je, kako zadostiti živim potrebam 
sodobnega mestnega razvoja v že izgrajeni in hkrati močno propadajoči struk- 
turi stavbne dediščine. Vrste reševanj teh vprašanj v preteklosti so se obliko- 
vale v območju administrativno političnih določitev, medtem ko jih bo nova 
zakonodaja preusmerila na samoupravno dogovarjanje in sporazumevanje. 

V gradivu je nazorno prikazana celotna problematika varstva naravne in 
kulturne dediščine: zastareli zakoni na tem področju, nedosledno izvajanje za- 
konskih določil, neustrezna organiziranost varovanja spomenikov, pomanjkanje 
strokovnih kadrov varstvene službe, pomanjkljivo upoštevanje naravne in 
kulturne dediščine pri prostorskem in urbanističnem planiranju, predvsem pa 
vprašljivo financiranje spomeniškovarstvenih del. 

Med zaključki in predlogi je predvsem pomembno poudariti naslednje 
ugotovitve: 

Treba je dvigniti družbeno zavest o pomenu naravne in kulturne dediščine, 
saj pri tako samoupravno organizirani družbi, kot je naša, v smislu novih 
zakonskih predlogov vse odločitve v zvezi z varovanjem kulturne dediščine 
slonijo na delovnih ljudeh in občanih. To je posebej pomembno sedaj, ko se 
pogoji za resnično družbeno varstvo naravne in kulturne dediščine šele obli- 
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kujejo in ko sta materialna podlaga in stopnja osveščenosti pri ohranjevanju 
varstva še sorazmerno nizki v primerjavi z visoko zgodovinsko in sporočilno 
vrednostjo kulturne dediščine. Da bi bile odločitve v zvezi z varovanjem kul- 
turne dediščine dovolj tehtne in pravične, je treba omogočiti najširše spo- 
znavanje in populariziranje teh vrednot. 

Za uspešno in aktivno varstvo je treba varovanje naravne in kulturne 
dediščine vključiti v proces družbenega in prostorskega planiranja. Osnovni 
pogoj za to je izdelava dokumentacije in temeljnega registra vse kulturne 
dediščine, ovrednotenje fonda in izdelava osnov za smiselno in učinkovito 
vključevanje spomeniške dediščine v družbeno in prostorsko planiranje. 

Samo pasivno varovanje kulturnih spomenikov ni dovolj. Pomembna je 
ugotovitev, da je ob razglasitvi objektov ali območij za spomenik treba podati 
tudi način za zagotavljanje varstva. Ob takih odločitvah pa naj se interdisci- 
plinarno vključijo tudi strokovnjaki drugih profilov, sociologi, arhitekti in 
ekonomisti, in ne samo umetnostni zgodovinarji in arheologi. 

Zelo pomemben je tudi predlog, da se s predpisi zagotovi spodbujanje 
vzdrževanja in ohranjanja spomenikov v obliki davčnih olajšav, kreditiranja 
in subvencioniranja. Izrednega pomena je to še posebej za spomenike v zasebni 
lasti, ki jih je 34 % in ki jih zaenkrat spomeniška služba varuje le pasivno. 
Mnogokrat je prav pomanjkanje sredstev vzrok, da propadajo stara mestna in 
vaška jedra. Ker so projekti in sanacije objekta pod nadzorstvom spomeniškega 
varstva veliko dražji, se ljudje odločajo za adaptacijo objektov na črno in po 
lastni presoji. Mogoče bi bilo več sodelovanja, če bi bili projekti za tovrstne 
adaptacije brezplačni, finančna plat same gradnje pa še kako drugače olajšana. 

Glede na to, da je v Ljubljani varstvo spominskih obeležij iz NOB ure- 
jeno s posebnim družbenim dogovorom, je potrebno k poglavju o spomenikih 
delavskega gibanja in NOB dodati še naslednje ugotovitve: 

V začetku leta 1977 je bil sprejet in podpisan družbeni dogovor o urejanju, 
vzdrževanju in varstvu spomenikov, spominskih plošč in drugih obeležij NOB 
in socialistične revolucije ter o postavljanju novih v območju ljubljanskih 
občin, s katerim prevzemajo neposredno skrb za spomenike NOB občinska 
skupščina skupaj z ostalimi podpisniki omenjenega družbenega dogovora v 
območju ljubljanskih občin. V preteklih dveh letih je v območju občine Ljub- 
ljana-Center zagotavljala sredstva za izvedbo programov obnove spominskih 
obeležij NOB, ki so se oblikovali na podlagi predlogov krajevnih skupnosti, 
občinska skupščina iz proračuna. Za izvajalca konzervatorsko-restavracijskih 
del je bil izbran Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo. V decembru 1978 
je bila pripravljena informacija o uresničevanju programov obnove spomin- 
skih obeležij NOB v naši občini, ki so jo obravnavali in sprejeli Izvršni svet in 
zbori občinske skupščine. 

Glede problematike spomeniškega varstva in ljubljanskega regionalnega 
zavoda za spomeniško varstvo Skupščina občine ugotavlja, da ljubljanski re- 
gionalni zavod za spomeniško varstvo ni ustrezno organiziran in kadrovsko 
zaseden ter tudi nima potrebnih sredstev, da bi izvajal naloge, ki jih nareku- 
jeta zakon o varstvu kulturnih spomenikov ter zakon o urbanističnem plani- 
ranju. Skupščina občine prav tako ugotavlja, da s tako kadrovsko zasedbo 
zavod ne bo mogel izvajati vseh nalog, ki so potrebne za pripravo prostorskega 
plana občine, zlasti glede na izredno veliko število kulturnih spomenikov v ob- 
čini Lj ubij ana-Center. 
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Skupščina občine predlaga Izvršnemu svetu Skupščine mesta Ljubljana in 
ljubljanski kulturni skupnosti, da predlagata in proučita program dejavnosti 
zavoda ter poiščeta ustrezne rešitve, ki bodo zagotavljale izvajanje predvidenih 
nalog. Na podlagi srednjeročnega in dolgoročnega programa zavoda je potrebno 
pripraviti in sprejeti ustrezne samoupravne akte za združevanje sredstev, ki so 
potrebna za uresničevanje teh programov. Pri tem je potrebno vključiti vse 
zainteresirane družbenopolitične in samoupravne interesne skupnosti, to je 
kulturne, stanovanjsko-komunalne in podobne. Predlagati in ovrednotiti je po- 
trebno tudi opravila in dela v ljubljanskem regionalnem zavodu za spome- 
niško varstvo in tudi na tem področju zagotoviti izvajanje svobodne menjave 
dela. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Jože Gluk, delegat za Zbor združenega dela s kulturno-pro- 
svetnega področja, 9. okoliš! 

Jože Gluk: Tovarišice in tovariši delegati! 
Stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki smo jih 

danes dobili pred sejo, navajajo v 7. točki problematiko financiranja dejav- 
nosti, o kateri je beseda v tej točki dnevnega reda. 

Ko je Zbor združenega dela Skupščine občine Celje razpravljal o pro- 
gramu dela Skupščine SR Slovenije, je bilo v razpravi opozorjeno, da pred- 
lagatelj zakonov neustrezno formulira finančne obveznosti, ki so predvidene 
za realizacijo kakšnega zakona, ker vedno navede le proračunska sredstva. 
Menimo, da bi prav tako morali navesti tudi družbena sredstva, ki se bodo 
zbrala z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi, kajti tudi ta sred- 
stva so družbena in večkrat daleč presegajo sredstva, predvidena zgolj iz pro- 
računa. Podobno je s tem zakonom, kjer je predlagatelj predvideval le zagon- 
ska ali začetna sredstva. 

Skupina delegatov našega območja podpira stališča nekaterih delovnih 
teles Zbora združenega dela in drugih zborov Skupščine SR Slovenije, da se vsa 
navedena sorodna tematika uredi z enim zakonom. 

Nadalje so delegati našega območja izrazili dvom o ustreznosti oblikovanja 
posebnih interesnih skupnosti za to področje, ker ni mogoče natančno določiti 
uporabnikov, ki bi bili zainteresirani in obvezni združevati sredstva. Znano je 
namreč, da je Skupščina SR Slovenije v tem in prejšnjem mandatnem obdobju 
morala večkrat sprejeti intervencijske zakone, ker samoupravni sporazumi in 
družbeni dogovori niso dosegli predvidenega kvoruma in smo morali poseči 
po zakonski prisili, kot je bil primer z domovi učencev in podobno. 

Uporabniki kulturne dediščine, naravnih dobrin in podobno so dejansko 
vsi občani in širša družbena skupnost, po mednarodnih konvencijah pa tudi 
drugi državljani in končno vse človeštvo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Če 
nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva stališča Družbenopolitičnega zbora, pri- 
pombe, predloge in stališča, dana ob obravnavah predloga za izdajo zakona o 
naravni in kulturni dediščini in problematiki varstva naravne in kulturne de- 
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d išči ne v skupščinskih delovnih telesih, ki so navedena v njihovih poročilih in 
ostalih gradivih, ter pripombe, dane v razpravi na seji zbora. Pri pripravi os- 
nutka zakona o naravni in kulturni dediščini naj Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije upošteva tudi zaključke in predloge ukrepov, ki izhajajo iz informa- 
cije o problematiki varstva naravne in kulturne dediščine. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? 
Prosim! 

Matija Zgajner (iz klopi): Mogoče še to, da bi predlagatelj upo- 
števal pripombe in predloge, ki sem jih dal. 

Predsednik Emil Tomažič: Menim, da sklep zajema tudi to, saj se 
sklicuje na razpravo, ki je bila danes na seji zbora. Predlagatelj je dolžan 
vse razprave upoštevati pri oblikovanju osnutka. Ima še kdo kakšno pripombo? 
Ce nihče, potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (143 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 
Ugotavljam tudi, da je predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni 

dediščini sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom 
predsednico tega zbora posebej obvestil. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in Zakonodaj no-pravna komi- 
sija, ki sta dala poročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno do- 
polniti poročila? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Vincenc 
Resman, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 13. okoliš! 

Vincenc Resman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na današnjem zasedanju želimo z nekaterimi mnenji in stališči prispevati že 
v prvi fazi zakonodajnega postopka k dograjevanju in oblikovanju tako občut- 
ljive problematike, kot je varstvo naravne in kulturne dediščine. 

Naša delegacija daje podporo sistemski uskladitvi predlagane problema- 
tike, racionalizaciji postopka za sprejemanje predpisov, izdaji zakona' o Tri- 
glavskem narodnem parku in financiranju. 

Predložena gradiva, to je problematika varstva naravne in kulturne dedi- 
ščine, zakon o naravni in kulturni dediščini, zakon o naravnih parkih, kra- 
jinskih parkih in naravnih rezervatih in zakon o spominskem parku Trebče- 
Kumrovec obravnavajo tako občutljivo problematiko, da mora biti dokončno 
usklađena z določili naše ustave in vgrajena v naše vsakdanje življenje v or- 
ganizacijah združenega dela, družbenopolitičnih skupnostih, krajevnih skup- 
nostih, samoupravnih interesnih skupnostih in drugih možnih organizacijskih 
oblikah. 

K urejanju tega področja s predloženimi zakonskimi predpisi, ki obsegajo 
celoten naš prostor in ko gre v bistvu za podružbljanje dejavnosti varovanja 
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naravne in kulturne dediščine, dajemo vso podporo in želimo v naslednjih 
fazah sprejemanja sodelovati in pomagati pri dograjevanju potrebnih oziroma 
predloženih predpisov. 

Tako kod dajemo podporo ureditvi problematike, ki bo zakonsko zaščitila 
kulturno dediščino, živalski in rastlinski svet, krajino in sploh vse, kar smo 
dolžni ohraniti bodočim rodovom, pa imamo pomislek, koliko je smiselno, da 
imamo oziroma da pripravljamo tri zakone s tega področja. 

Predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini je po svoji vsebini 
sistemski in se smiselno povezuje z zakonom o narodnih in krajinskih parkih 
ter naravnih rezervatih. Delegacija meni, da ni razlogov, ki bi govorili proti 
enemu samemu zakonu, ki bi obsegal tako sistemsko kot metodološko-orga- 
nizacijsko bistvo zakonskega urejanja problematike. Z drugo besedo, delegacija 
predlaga, da se zakon o naravni in kulturni dediščini ter zakon o narodnih 
parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih v končnem predlogu ob- 
ravnavata v enotnem besedilu, kot en zakon. 

Prepričani smo, da bo s' takšnim načinom obravnavanja problematike s 
področja kulturne in naravne dediščine enoten zakon pomenil tudi racionali- 
zacijo postopka. Predlog dajemo v premislek in razpravo. 

K 5. točki dnevnega reda, ki obravnava predlog za izdajo zakona o na- 
rodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih, pa delegacija pri- 
pominja: 

Republiški organi že več let obravnavajo in pripravljajo zakon o Triglav- 
skem narodnem parku, ki je v juliju 1978 obstal v fazi osnutka zakona. 

Odločitev, da naj se najprej sprejme zakon ali odlok o narodnih parkih in 
naravnih rezervatih in šele na podlagi tega zakona predpis o Triglavskem na- 
rodnem parku, še nadalje zavira in zavlačuje dokončno ureditev tega kritičnega 
naravnega in kulturnega problema, ki nenehno vznemirja široko slovensko 
javnost. V pripravi zakona o Triglavskem narodnem parku je že razčiščeno 
mnogo osnovnih vprašanj, ki jih navaja gradivo v predloženem osnutku za- 
kona, ter je zato lahko dobra osnova za nadaljnje obravnavanje tega vprašanja. 
Predlagamo, da se sočasno z obravnavo1 omenjenega zakona o narodnih parkih, 
krajinskih parkih in naravnih rezervatih obravnava in tudi sprejme toliko časa 
odlagani zakon o Triglavskem narodnem parku. 

Za krajinske parke in rezervate je sprejemljivo, da jih upravljajo samo- 
upravne interesne skupnosti ali od njih pooblaščene organizacije, ker ne gre za 
večje materialne izdatke ali profesionalizacijo. Narodne parke, ki so vrednote 
posebnega in splošnega nacionalnega pomena, pa naj sistemsko in finančno re- 
šuje republika Slovenija. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da po 
ustavi niso predvidene samoupravne interesne skupnosti v teh primerih. Iz 
tega izhaja, da članov take interesne skupnosti ne moremo prisiliti k ma- 
terialnim prispevkom in zato ta predlog nima osnove in izgledov za materi- 
alizacijo skupnosti. Naš predlog je, da zakon o narodnih parkih predvidi, da 
se te financirajo iz republiškega proračuna, podružbljanje in samoupravljanje 
z narodnim parkom pa naj se zajamči z imenovanjem delegatov interesnih 
skupnosti in politično teritorialnih enot ter drugih zainteresiranih, ki jih bo 
določil zakon. 

Glede inšpekcije predlagamo, da nacionalne parke nadzirajo inšpekcijska 
služba Republiškega sekretariata za urbanizem in pristojne službe Zavoda za 

2* 
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spomeniško varstvo SR Slovenije, za izredne primere pa lahko pokličejo tudi 
izvedence drugih inšpekcijskih služb. 

Iz programa dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto1 1979 je razvidno, 
da se ne predvideva zakon o Triglavskem narodnem parku. Predlagamo, da se 
v program vnese zakon o Triglavskem narodnem parku. 

Prostorski plani, ki jih izdelujejo občinske skupščine, utemeljujejo našo 
iniciativo, da se zakon o Triglavskem narodnem parku čimprej sprejme. Tri- 
glavski narodni park bo zajemal velike površine in mora biti po sprejetju z 
vsemi svojimi posledicami vgrajen v prostorski plan. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
Pavel Dimitrov, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
12. okoliš! 

Pavel Dimitrov: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz območja občine Jesenice 
je poleg drugega gradiva obravnavala tudi predlog za izdajo zakona o na- 
rodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih. 

V občini Jesenice so številne naravne lepote, za katere smo neposredno 
zainteresirani, da se na primeren način zaščitijo pred kakršnimikoli nenadzo- 
rovanimi posegi. Skupina meni, da so do sedaj oblikovana stališča k predlogu 
za izdajo zakona dobra osnova za razpravo oziroma za pripravo osnutkov 
posameznih zakonov. Potrebno je, da sistemski zakon natančneje opredeli po- 
stopek in pristojnosti glede sprejemanja izvršilnih predpisov. Potrebno bo 
natančneje opredeliti tudi finančna in druga vprašanja, katera bodo povezana 
tako z načinom kot tudi s stopnjo zavarovanja. Posebno pozornost bo potreb- 
no posvetiti vplivu vseh zainteresiranih pri urejanju parkov in rezervatov prek 
interesnih skupnosti v občinah, z ustrezno povezavo v republiki. 

Glede na pomanjkljivost v predlogu za izdajo naj osnutek zakona predvidi 
oziroma poudari naslednje rešitve: 

— v večji meri naj se odraža aktiven pristop pri oblikah in načinih zava- 
rovanja naravne dediščine, saj bosta le človekova navzočnost in vpliv v smislu 
ohranjanja in pomoči pri vzpostavljanju naravnega ravnovesja lahko porok za 
željeno zavarovanje in čim manjšo škodo pri posegih v prostor; 

— osnutek sistemskega zakona naj obvezno opredeli tudi postopke in pri- 
stojnosti za sprejemanje izvršilnih predpisov; 

— podrobnejše rešitve naj bodo dane tudi v zvezi s finančnimi posledicami 
sprejetih odločitev glede na načine, stopnje in obseg zavarovanj. To velja tudi 
za morebitne odškodnine sedanjih in bodočih uporabnikov prostora; 

— zagotavljanje posebnega družbenega interesa pri ohranitvi in razvoju 
parkov in rezervatov naj se izvaja v okviru posebnih občinskih samoupravnih 
interesnih skupnosti, ob upoštevanju obstoječe delegatske baze in organizira- 
nosti ter ustrezni povezavi na republiški ravni; 

— ker je predvidenih več varstvenih režimov okoli jedra parka, naj se 
predvidi in omogoči smiseln-naraven prehod od jedra prek nevtralne cone do 
veznih območij, s čimmanj neposrednih prehodov iz prve v četrto cono. Prav 
tako aiaj izvršilni predpisi, glede na stopnjo varstvenosti območja za uresničitev 
gospodarskih interesov, omogočijo v izrednih in upravičenih primerih tudi po- 
sege v ožje območje med posameznimi conskimi razmejitvami znotraj parka. 
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V omenjenih razpravah je bilo povedano, da je treba v zakonu opredeliti 
vlogo samoupravnih interesnih skupnosti tudi z vidika medsebojne povezanosti 
ter z drugimi poslovnimi skupnostmi, ki v prostoru načrtujejo izgradnjo in 
drug način gospodarjenja. 

Glede vsebine zakona je bilo ugotovljeno, da v njem ni zajeto področje 
flore in favne, hkrati pa bi morali razmisliti tudi o vlogi inšpekcijskih služb 
ter gorske straže. Nedvomno bo pri izvajanju zakona pomembno vlogo imelo 
samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje, predvsem glede gospodarjenja 
v prostoru. Posebno vprašanje, ki se pri oblikovanju tega zakona pojavlja, je 
vloga turističnega gospodarstva. Ob upoštevanju načela, da je zavarovano ob- 
močje dostopno delovnim ljudem in občanom, bo treba to aktivnost v zakonu 
bolj poudariti oziroma opredeliti merila. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovarišica 
Marija Zupančič-Vičar, republiška sekretarka za urbanizem in članica Izvršnega 
sveta! 

Marija Zupančič-Vičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Menim, da je potrebno glede vprašanja o Triglavskem narodnem parku 
odgovoriti, zakaj je zadeva obstala, zakaj se delo pri pripravi osnutka zakona 
ni nadaljevalo in zakaj ga nismo predložili Skupščini SR Slovenije. 

Razprava o Triglavskem narodnem parku je spodbudila vprašanje celovi- 
tega načina varovanja območij, ki bi lahko imela pomen narodnega ali kra- 
jinskega parka oziroma rezervata. Prav t<i razprava nas je soočila s potrebo 
sprejetja enotnega zakona, ki bi uredil osnove za razglašanje posameznih oko- 
lišev oziroma posameznih območij za narodni park, krajinski park ali naravni 
rezervat. S tega gledišča je predloženi predlog za izdajo zakona v bistvu osnova 
tudi za razglasitev Triglavskega območja za narodni park. 

Pobudo, ki je bila dana, sprejemam. Zadevo bomo proučili in poizkusili 
hkrati s celotno zakonsko zasnovo urediti tudi zakonsko zaščito Triglavskega 
območja. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? Ce nihče, predlagam, 
da v zvezi s to točko sprejmemo naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in na- 
ravnih rezervatih se sprejme. 

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

ščinskih teles in ostalih gradivih ter pripombe in predloge, dane v razpravi 
na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo? (Ne.) Ce nihče, prosim, 
da o tem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (136 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

SRS 
Jakami ataciil 



22 Zbor združenega dela 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, Komisija za vprašanja borcev narodno- 
osvobodilne vojske in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Želijo poročevalci Obora in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Franc Vehovar, 

delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva iz okoliša Šmarje- 
Šentjur! 

Franc Vehovar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
O predlogu za izdajo zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec je pote- 
kala pri nas široka razprava v okviru delegacij, na krajevnih konferencah 
SZDL, pa tudi na zadnji seji vseh zborov skupščine občine. Sestali smo se tudi 
s predstavniki sosednjih občin, Brežice in Klanjec, z namenom, da uskladimo 
sprejeta stališča. 

Takšna aktivnost je razumljiva, saj se predlog nanaša na del območja naše 
občine, na katerega smo še posebej ponosni in je v neposredni zvezi s Titovim 
življenjem in njegovim revolucionarnim delom. Zato tudi iniciativa, da se vse- 
stranski razvoj uredi z zakonom, izvira iz naše delegatske baze. 

V prizadevanjih, da ne bi preveč zaostajali za urejanjem spominskega 
parka Kumrovec na hrvaški strani, smo že do sedaj, ob iniciativi Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Slovenije ter v okviru odbora podpisnikov druž- 
benega dogovora in bližnjih krajevnih skupnosti, uredili najnujnejše spominske 
objekte, modernizirana je cesta maršala Tita, pripravljeni pa so tudi načrti za 
nekatere gospodarske naložbe. 

Izvršni svet SR Slovenije je sprejel odlok o splošni prepovedi graditve. 
Skupaj s sosednjo hrvaško občino Klanjec in s sodelovanjem ustreznih insti- 
tucij obeh republik smo izdelali prostorski plan Kumrovec-Kozjansko, kjer so 
celovito obdelane primerjalne prednosti, prirodne, geografske, zgodovinske in 
kulturne danosti in je lahko kakovostna osnova za vse nadaljnje ukrepe in 
načrtovanja. 

V času razprav in sprejemanja zakona razpolagamo tedaj z velikimi re- 
zultati, predvsem pa z izkušnjami, ki jih ne smemo prezreti. Zakon bo izvaja- 
nje zastavljenih nalog le bistveno pospešil. 

V nadaljevanju želimo seznaniti delegate zbora z zaključki javne obravnave 
v naši občini, ki se nanašajo na nadaljnjo pripravo zakona. 

V vseh razpravah je bilo izraženo stališče, da je nujno izvajanje tako po- 
membnih nalog opredeliti z zakonom. Prav tako se strinjamo z organizacijsko 
zasnovo interesne skupnosti na podlagi družbenega dogovora. Nadalje ocenju- 
jemo, da je besedilo predloga za izdajo zakona skrbno pripravljeno, da je v vse- 
binskem smislu dovolj bogato in da obravnava vsa bistvena načela, zaradi 
česar menimo, da predlagatelj zasluži javno pohvalo. 

Glede obsega spominskega parka smo sprva v javni obravnavi upoštevali 
le območje, ki je omejeno z republiškim odlokom o splošni prepovedi graditve. 
Po predlogu občine Brežice, ki je obravnavala ozemlje v tej občini in je upo- 
števan v varianti II, pa smo tudi mi prišli do zaključka, da je potrebno ožje 
spominsko območje Trebče-Kumrovec življenjsko in vsebinsko povezati z ne- 
koliko širšim zaledjem, gravitacijskim ali vplivnim območjem, ki naj bo opre- 
deljeno na podlagi kriterijev, obravnavanih v predlogu za izdajo zakona. Kon- 
kretno menimo, da bi moral zakon upoštevati načelo koncentričnih krogov. 
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Brez dvoma je območje Kumrovec-Trebče, varianta I, nesporno jedro, vse- 
binska osnova in razlog za izdajo zakona. Zato mislimo, da ga moramo po po^ 
trebnih strokovno utemeljenih korekturah posebej opredeliti. Tu naj bi veljal 
tudi poseben režim zavarovanja, prepovedi in seveda načrtnega bodočega 
razvoja. 

Drugi krog, pogojno ga imenujemo gravitacijsko območje ali zaledje, lahko, 
bi našli še ustreznejši izraz, naj obsega vse tiste zgodovinske, kulturne in na- 
ravne danosti, ki so navedene v razlogih za izdajo zakona in se logično nave- 
zujejo na Trebče in na revolucionarno preteklost teh krajev. Točna opredelitev 
mej naj bi bila naloga nadaljnje razprave, tudi strokovnih utemeljitev, gotovo 
pa se mora širiti v vse smeri, glede na zgodovinske, etnografske, prometne, turi- 
stične in druge razloge. V tem drugem krogu naj bi veljal milejši režim zaščite, 
težišče pa naj bi bilo v pospešenem vsestranskem razvoju. Za ilustracijo nava- 
jamo samo nekaj zgodovinskih dejstev, ki pa so konkretno ali načelno nave- 
dena v samem predlogu: 

— pot legendarne 14. divizije od Sedlarjevega prek Buč, Lesičnega in na- 
prej. V Sedlarjevem imamo namen zgraditi skromen muzej tej diviziji; 

— Pilštajn, srednjeveški trg, zgodovinski spomenik, znan po kmečkih pun- 
tih in po razvoju ljudske oblasti med NOB; 

-—- Kozje, osrčje partizanskega Kozjanskega, gospodarsko in kulturno 
središče, kjer stoji osrednji spomenik narodnoosvobodilne borbe na Kozjan- 
skem, delo akademskega kiparja Stojana Batiča; 

— turistična cesta preko Virštajna, ki bo letos modernizirana, ter številni 
kulturnozgodovinski spomeniki, po katerih je območje Kozjanskega še po- 
sebej znano. 

Lahko bi še naštevali, vendar naj bo to naloga nadaljnje razprave. Kot 
gradivo za to razpravo dajemo na razpolago prostorski plan Kumrovec-Koz- 
jansko, ki opredeljuje tudi usmeritve gospodarskega razvoja še nekoliko širšega 
območja. 

Po usklajevanju z občino Brežice torej predlagamo, da se v istem zakonu 
opredeli dvojni status. Najprej ožje območje Trebč in zaledja, oboje pa naj bi 
urejevali načrtno, v okviru bodoče interesne skupnosti. Menimo, da bomo na- 
tančno mejo morali določiti v času javne obravnave, ker ni sprejemljiva teza, 
da naj bi se same krajevne skupnosti, na podlagi svojih planov, vključevale 
v spominski park, ker bi na ta način lahko osnovni namen razvodenili. 

Čeprav bo podrobnosti, naloge in nosilce opredelil družbeni dogovor, me- 
nimo, da bi morali v zakonu le nekoliko bolj določno opredeliti odgovornost za 
izvajanje. Po sedanjem predlogu besedila so to le delovne organizacije v ob- 
močju spominskega parka — povedati moramo, da trenutno teh delovnih orga- 
nizacij ni, in interesne skupnosti na ravni občine. V nadaljnji razpravi bi si 
morali prizadevati, da bi jasneje opredelili tudi zadolžene iz območja repu- 
blike, interesne skupnosti, zavode, banke in druge institucije, pa morda celo 
delovne organizacije, če želimo z zakonom dvigniti izvajanje teh pomembnih 
nalog na republiško raven. 

Z ostalimi vsebinskimi rešitvami in načeli se v celoti strinjamo, s prepri- 
čanjem, da jih bomo med javno razpravo še bolj konkretizirali. Izražamo pri- 
pravljenost in željo, da v javni razpravi čimbolj aktivno sodelujemo tudi v od- 
borih, na posvetih in v drugih oblikah, ki jih bo v ta namen organiziral pred- 
lagatelj. 
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Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Ce 
nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec se 
sprejme. 

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

ščinskih teles in ostalih gradivih ter razpravo, ki je bila na današnji seji zbora. 
Predlaga kdo kakšno spremembo -ali dopolnitev predlaganega sklepa? Ce 

nihče, pnosim, da o njem glasujemo. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (142 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? i(l delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o samostojnih umetnikih. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil tova- 
riša Andreja Ujčioa, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komi- 
teja za kulturo. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske 
odnose našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Z dopisom z dne 31. 1. 1979 smo prejeli poročilo Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, v katerem 
so vsebovana stališča, ki naj jih sprejme Družbenopolitični zbor na podlagi dru- 
gega odstavka 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Danes pa smo 
prejeli na klop spremembe in dopolnitve k stališčem, ki jih je sprejel Družbeno- 
politični zbor na seji 5. februarja 1979. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Andrej 
Ujčič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za kulturo. 
Prosim! 

Andrej Ujčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V presojo ste dobili predlog za izdajo republiškega predpisa, ki ne zajema obi- 
čajne zakonodajne snovi niti ne zadeva neobičajno velikega števila delavcev, 
pa je prav zavoljo svoje neobičajnosti in občutljivosti dovolj pomemben, da 
mora vzbuditi vašo pozornost in poglobljen kritičen pretres. 

Predlagatelj nima namena, da bi z zakonom, ki ima zaenkrat delovni na- 
slov »zakon o samostojnih umetnikih« kakorkoli urejal, določal, opredeljeval in 
usmerjal ter spodbujal umetniško ustvarjalnost pri nas in njene neposredne no- 
silce, pač pa je dolžan s posebnim predpisom konkretizirati ustavne določbe 
o načeloma enakem družbenoekonomskem položaju tistih delovnih ljudi, ki za 
razliko od onih v združenem delu samostojno, kot poklic opravljajo umetniško 
ali drugo kulturno dejavnost. Hkrati ni mogoče zanikati namena tega predpisa, 
da naj bi, naslonjen na zakon o osnovah svobodne menjave dela in novi zakon 
o kulturnih skupnostih, ki smo ga dolžni predlagati tej skupščini, in dopolnjen 
oziroma skupaj s posebnimi predpisi za področje založništva, ki ste ga v tej 
skupščini že sprejeli, za področje filma, ki ga kanimo predlagati, odrske kul- 
turne dejavnosti ter galerijske oziroma muzejske dejavnosti, pozitivno vplival 
na delovanje in na delovne razmere kulturnih delavcev, ki svoj poklic oprav- 
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ljajo samostojno, kot tudi da bi pomagal pri določevanju njihove enakoprav- 
nejše vloge v svobodni menjavi dela. 

Seveda bi, brez zavestne kulturno-politične akcije predvsem v samouprav- 
nih interesnih kulturnih skupnostih, vsi ti predpisi ostali več ali manj mrtva 
črka na papirju, zato bo učinek predloženega predpisa v dobršni meri odvisen 
od takojšnje ter angažirane aktivnosti vseh, ki bodisi kot delegati v skupščinah 
bodisi kot predlagalci in izvajalci programov v kulturnih skupnostih omogočajo 
ustrezno vrednotenje dela samostojnih umetnikov in primerno povračilo za 
njihove opravljene storitve. 

Opazno vlogo pri pripravi zakona, pa tudi pri njegovi uveljavitvi morajo 
s svojim podrobnim poznavanjem razmer v našem kulturnem življenju in s 
trezno preudarnostjo odigrati strokovna združenja kulturnih delavcev, nič 
manj, če ne še bolj, pa lahko pripomoreta k realistični zasnovi tega predpisa 
osnovna organizacija sindikata samostojnih umetnikov ter Republiški odbor 
sindikata delavcev v kulturi. 

Za zahvalo vsem omenjenim za dosedanje sodelovanje, pa naj so bila nji- 
hova stališča še tako različna, izražam upanje, da bodo z nezmanjšano zagna- 
nostjo sodelovali tudi pri oblikovanju zakonskega osnutka, vas, tovariši dele- 
gati, pa prosim, da predlog za izdajo zakona sprejmete. 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Hvala lepa! Želita poročevalca Odbora in 
Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? 

Ce nihče, predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o samostojnih umetnikih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 

ščinskih teles, stališčih Družbenopolitičnega zbora in drugih gradivih. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? Ce 

nihče, potem glasujmo o sklepu. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
suje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Ugotavljam tudi, da je predlog za izdajo zakona o samostojnih umetnikih 

sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico 
tega zbora posebej obvestil. 

Družbenopolitični zbor je na seji 5. 2. 1979 ob obravnavi tega akta predlagal 
ustanovitev posebne medzborovske skupine za sodelovanje pri pripravi in 
spremljanju priprave zakona o samostojnih umetnikih. Glede na predlog Druž- 
benopolitičnega zbora predlagam, da naš zbor v to skupino imenuje dva dele- 
gata, in sicer tovariša Staneta Kolarja, podpredsednika Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose našega zbora, in tovarišico Vilmo Manček, članico tega 
odbora. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Potem prosim, da o predlogu 
glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo' vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
skladih skupnih rezerv. 
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Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil tovarišico 
Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Prejeli smo tudi mnenje in predloge Republiškega sveta za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko k nekaterim temeljnim vprašanjem iz osnutka 
zakona o skladih skupnih rezerv, ki so bila objavljena v Poročevalcu št. 1. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Milica 
Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o skladih skupnih rezerv je bil pripravljen na podlagi stališč 
in priporočil v skupščinski razpravi in po široki javni razpravi o predlogu za 
izdajo zakona. 

Stališča do nekaterih rešitev v predlaganih tezah za zakon so bila večkrat 
v medsebojnem nasprotju, predvsem glede predlaganih namenov uporabe zdru- 
ženih sredstev rezerv in obsega predvidenega združevanja dela sredstev rezerv 
temeljnih organizacij združenega dela. Predlagatelj je zato pri pripravi osnutka 
zakona upošteval le tiste predloge, ki so bili v skladu s sprejetimi temeljnimi 
načeli, na katerih bodo urejeni odnosi pri združevanju, uporabi in upravljanju 
s sredstvi rezerv. 

Dosedanje razprave o osnutku zakona so potrdile pravilnost teh usmeritev. 
Pripombe in stališča k predlaganim rešitvam v osnutku zakona se nanašajo 
predvsem na postopek sprejemanja samoupravnega sporazuma o združevanju 
sredstev rezerv v sklad in finančnega načrta sklada, na nujno vsebino in na 
pristojnosti organov upravljanja z združenimi sredstvi rezerv. 

Predlogi za spremembe in dopolnitve določb v osnutku zakona po našem 
mnenju niso v nasprotju s temeljnimi načeli, na katerih je zakon zasnovan, nji- 
hovo upoštevanje pa bo omogočalo poenostavitev postopkov združevanja in 
upravljanja združenih sredstev rezerv. 

Zaradi obsežnih razprav o nekaterih vsebinskih vprašanjih se je dosedanji 
postopek obravnave zakona o skladih skupnih rezerv podaljšal tako, da bo zakon 
lahko sprejet šele po izteku roka za predložitev zaključnih računov za leto 1978. 
Združevanje dela sredstev rezerv temeljnih organizacij v sklade skupnih re- 
zerv zato letos ne bo izvršeno v zaključnem računu, temveč se bo združevanje 
za sanacije in druge namene opravljajo v mesecu aprilu. To pomeni, da bodo 
glede na rok vplačil dejansko odstopljena sredstva skladov skupnih rezerv šele 
v zadnji fazi pokrivanja nepokritih izgub, potem ko bodo v te namene uporab- 
ljena sredstva drugih temeljnih organizacij, ki so sanirale temeljno organiza- 
cijo v organizacijski in dohodkovni povezavi, ter sredstva temeljnih bank. Ob- 
ravnavanje sanacijskih programov in preverjanje ustreznosti predlaganih ukre- 
pov za odpravljanje vzrokov izgub bo v letošnjem letu omogočeno v daljšem 
časovnem obdobju tudi zaradi predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o 
pogojih in postopku za sanacijo. 

Na ta način naj bi se že v prvem letu izvajanja novega zakona o sredstvih 
rezerv približali enemu temeljnih načel, na katerih je zasnovan zakon, da se 
večina sanacijskih postopkov izvaja neposredno med organizacijsko, dohod- 
kovno ali poslovno povezanimi temeljnimi organizacijami, medtem ko postaja 
sistem združevanja dela sredstev rezerv na ravni družbenopolitičnih skupnosti 
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prehodna in dopolnilna oblika zagotavljanja pogojev za uspešnejše poslovanje 
temeljnih organizacij na podlagi širše družbene solidarnosti. 

Neodvisno od obrazložitve pa seveda velja, da bo v današnji razpravi na 
zborih v Skupščini izrečene pripombe predlagatelj dodatno proučil in, kolikor 
se bo dalo, upošteval pri pripravi predloga zakona. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci odborov in Komisij še 
ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Prehajam na razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Franc 
Cvetko, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš! 

Franc Cvetko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbor združenega dela Skupščine občine Maribor kot konferenca delegacij ,je 
na 10. seji dne 6. februarja 1979 obravnaval osnutek zakona o skladih skupnih 
rezerv in sprejel naslednja stališča: 

Delegati so v razpravi podprli osnovne usmeritve zakona, pri tem pa so 
imeli naslednje pripombe: 

S samoupravnim sporazumom o združevanju sredstev v sklad skupnih 
rezerv v republiki bi bilo potrebno opredeliti razmerje med občinskim in re- 
publiškim skladom ter kdaj in v kakšnih razmerah nastopa republiški sklad. 

Podpiramo pripombo Odbora za finance Zbora združenega dela, da naj se 
minimalna sredstva za združevanje zagotavljajo s srednjeročnim samoupravnim 
sporazumom, potrebna večja sredstva v srednjeročnem obdobju pa naj se letos 
sprejemajo v aneksih. Finančni načrt naj bi bil le vsakoletni akt, ki ga sprejme 
skupščina sklada v skladu s samoupravnim sporazumom oziroma aneksom. 

K 12. členu: Ta člen daje možnost najemanja kredita, kolikor sredstva ne 
bi zadoščala za namene, določene s finančnim načrtom sklada. Kredit mora 
biti vrnjen v naslednjem letu. Postavlj-a se vprašanje, ali sklad pri tem ne 
vpliva v preveliki meri na združevanje sredstev organizacij združenega dela 
v naslednjem letu. 

K 16. členu: Predlagamo, da se drugi in tretji odstavek 16. člena črtata. 
Zbor ugotavlja, da je uporaba sredstev rezerv za namene, ki so predlagani v 
drugem in tretjem odstavku 16. člena, v nasprotju z osnovno usmeritvijo upo- 
rabe sredstev rezerv, saj bi dopuščali možnost uporabe teh sredstev za vlaganja 
v investicijo in osnovna in obratna sredstva, za katere je že vnaprej znano, da 
bodo povzročale izgubo. 

K 21. členu: Ta člen opredeljuje, da se število delegatov v skupščini skla- 
da določi z odlokom občinske skupščine. Menimo, da bi bila ustreznejša re- 
šitev, da se število delegatov ter načela za upravljanje sklada uredijo s samo- 
upravnim sporazumom. 

K 26. členu: Zbor je mnenja, da je potrebno predložiti metodologijo v smi- 
slu 26. člena osnutka hkrati z obravnavo predloga zakona. 

K 30. členu: Ta člen osnutka zakona opredeljuje, da je možno z zakonom 
oziroma z odlokom določiti stopnjo in obveznosti združevanja sredstev, če sa- 
moupravni sporazum ni sprejet. Enako obveznost bi bilo potrebno uporabiti 
tudi, če ne bi bil sprejet aneks k samoupravnemu sporazumu. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Be- 
sedo ima Dušan Kveder, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodar- 
stva, 11. okoliš ! 
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Dušan Kveder: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov 11. okoliša je oblikovala naslednje pripombe: 

V zvezi z združevanjem sredstev je prevladovalo mnenje, da naj se tudi 
združevanje v republiški sklad uredi bolj dinamično. Rok vplačila naj ne bi bil 
določen, pač pa naj se določa hkrati z nastankom potreb po združenih sredstvih. 
Organizacije združenega dela naj bi ta -sredstva rezervirale vnaprej do dolo- 
čenih planiranih zneskov, do poziva o vplačilu pa naj bi jih zadržale med 
obratnimi sredstvi. 

Iz podatkov je razvidno, da potrebe po združenih sredstvih nastajajo med 
vsem letpm. Zato pomeni vplačilo po 8. členu odtujevanje finančne moči go- 
spodarstvu za čas, ko vplačana sredstva v skladu čakajo- na uporabo. Potrebo 
po dinamični ureditvi plačil v sklad potrjuje še dejstvo, da se je do danes upo- 
rabila za namene iz 15. člena zakona le približno petina vplačanih sredstev. 
Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Naprej prosim? Želi še 
kdo besedo ? Besedo ima Pavel Dimitrov, delegat za Zbor združenega dela s 
področja gospodarstva, 12. okoliš! 

Pavel Dimitrov: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov za področje gospodarstva pri občinski skupščini 
Jesenice je obravnavala tudi to točko dnevnega reda in ima naslednjo pri- 
pombo: 

Osnutek zakona o skupnih rezervah je skupina delegatov obravnavala in v 
zvezi s tem opozarja, da mora predlagatelj zakona posvetiti pozornost vpra- 
šanju, za koliko se bo s tem zakonom povečalo število administrativnih de- 
lavcev. 

Znana so prizadevanja za zmanjšanje števila administrativnih delavcev, z 
zakonskimi predpisi pa neredko dosegamo prav nasprotno. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Ce 
rtihče, zaključujemo razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o skladih skupnih rezerv se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 

skupščinskih teles in v ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji 
zbora. 

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

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

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov, 
z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega 
predstavnika k tej točki dnevnega reda določil Andreja Grahorja, člana Izvrš- 
nega sveta in republiškega sekretarja za delo. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
obravnava zakon v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije, in sicer, da se združita prva in druga faza, tako da se hkrati 
obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Ima kdo k temu predlogu kakšno pripombo? (Ne.) Ker nima nihče pri- 
pomb, prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi faz, naj prosim glasuje! 
(134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Tako bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za izdajo zakona in 

osnutek zakona. 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona so obravnavali: Odbor za 

družbenoekonomske odnose, Odbor za agrarno politiko, Komisija za vprašanja 
borcev NOV in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. Želi pred- 
stavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Andrej Grahor, re- 
publiški sekretar za delo! 

Andrej Grahor: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Zbori Skupščine SR Slovenije in Skupščine skupnosti socialnega varstva 
Slovenije so 29. septembra 1978 obravnavali problematiko socialne varnosti 
borcev narodnoosvobodilne vojne in drugih borcev ter vojaških invalidov in 
socialne varnosti k-metov-borcev v zvezi z varstvenim dodatkom. 

Zbori Skupščine SR Slovenije in Skupščine Skupnosti socialnega varstva so 
sprejeli informacijo Izvršnega sveta o varstvenem dodatku kmetov-borcev in 
v njej vsebovane predloge za izboljšanje socialne varnosti kmetov-borcev in 
jih še dopolnili ter naročili, da je treba sprejeta stališča in predloge čimprej 
uresničiti. Za uresničitev predlogov in stališč za izboljšanje socialne varnosti 
kmetov-borcev je treba spremeniti in dopolniti določbe zakona o starostnem 
zavarovanju kmetov, ki urejajo varstveni dodatek kmetov-borcev, ki so so- 
cialno ogroženi. 

Najpomembnejši razlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o starostnem zavaroivanju je torej uresničitev omenjenih stališč in sklepov 
Skupščine SR Slovenije in Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Predloženi predlog za izdajo zakona in osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov uzakonjujeta vsa spre- 
jeta stališča in sklepe. Glede na to in ker sta Skupščina SR Slovenije in Skup- 
ščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije naročili, da je treba sprejete 
sklepe in stališča čimprej uresničiti, in ker naj bi zakon začel veljati že s 
1. 1. 1979, smo predlagali, naj se prvi dve fazi obravnavata skupaj, tako kot ste 
sprejeli. 

V naslednjem navajam nekaj najpomembnejših rešitev, ki jih prinašata 
predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Predlog uzakonjuje pravico do varstvenega dodatka še drugemu zakoncu, 
če je tudi ta kmet-borec, tako da bi bila oba zakonca hkrati upravičena do tega 
dodatka v primeru njune socialne ogroženosti. Sedaj ima to pravico samo en 
zakonec. 

Za ugotovitev premoženjskega cenzusa se upoštevajo samo dohodki za- 
koncev, ne pa tudi drugih družinskih članov. Doslej so se upoštevali tudi do- 
hodki drugih članov družine. Skupni dohodek zakoncev se ne deli le na oba 
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zakonca, torej po polovici, temveč tudi na družinske člane, ki so pridobitno ne- 
zmožni, se pravi lahko na tri, štiri in več. Katastrski dohodek, ki se všteva kot 

i dohodek, se prilagodi novemu katastrskemu dohodku in predstavlja 40 % no- 
vega katastrskega dohodka. Kriterije in pogoje za socialno ogroženost kmeta- 
borca naj določa Skupnost starostnega zavarovanja kmetov ali po varianti 
Skupnost socialnega varstva Slovenije. Doslej so jih določale občinske skup- 
ščine s svojimi odloki. Predlagamo torej enotne kriterije in pogoje za celotno 
Slovenijo. Ali kmet-borec izpolnjuje pogoje za socialno ogroženost in znesek 
varstvenega dodatka, naj bi ugotavljal občinski upravni organ, pristojen za 
varstvo vojaških invalidov in borcev, ali pa po varianti, občinska skupnost so- 
cialnega varstva. Kmetu borcu se omogoči uveljavljanje izjemne kmečke po- 
kojnine, po njegovi smrti pa tudi njegovi vdovi. Vdovi kmeta-borca se zagotovi 
po njegovi smrti pravica do kmečke pokojnine in v primeru socialne ogrože- 
nosti tudi do varstvenega dodatka. 

Poleg tega razloga, to je uresničtive sklepov za izboljšanje socialne var- 
nosti kmetov-borcev, pa spremembe zakona o starostnem zavarovanju kmetov 
narekuje tudi nova uzakonitev preživninskega varstva kmetov, o čemer je 
Skupščina SR Slovenije zakon že sprejela v decembru 1978. 

Ob sprejemanju zakona o preživninskem varstvu kmetov je bilo sprejeto 
stališče, da organizacije, ki prevzamejo od kmeta zavarovanca kmetijsko zem- 
ljišče, ne plačujejo prispevka za starostno zavarovanje kmetov, kot to sedaj 
določata 29. in 30. člen zakona o starostnem zavarovanju kmetov. Osnutek za- 
kona v tretjem in četrtem členu uzakonjuje to oprostitev. Ker zaradi te opro- 
stitve pride do izpada dohodkov skupnosti starostnega zavarovanja kmetov za 
kritje kmečkih pokojnin, se ta izpad nadomesti iz solidarnostne udeležbe zdru- 
ženega dela. To kritje pa ureja že omenjeni zakon o preživninskem varstvu 
kmetov. 

V razpravah v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije o predlogu za iz- 
dajo zakona oziroma o osnutku zakona je bila posvečena velika pozornost do- 
ločbam o pristojnosti za določanje pogojev in kriterijev za socialno ogrože- 
nost kmeta-borca in o pristojnosti organov, ki ugotavljajo izpolnjevanje po- 
gojev za socialno ogroženost in določajo znesek varstvenega dodatka. 

Razpravljali so tudi o sodnem varstvu pravic kmetov-borcev v zvezi z var- 
stvenim dodatkom. 

Zakonodajno-pravna komisija je naročila, naj predlagatelj ob predložitvi 
predloga zakona pripravi prečiščeno besedilo zakona. 

Predlagatelj te predloge in stališča sprejema in jih bo upošteval v predlogu 
zakona. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne.) Če ne želijo, prehajamo na 
razpravo. 

Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Franka Balantič, delegatka 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 19. okoliš. Prosim! 

Franka Balantič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem za- 
varovanju kmetov so v lendavski občini obravnavali zbori občinske skupščine 
in delegacije za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije. 
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Na osnovi razprav, ki so potekale v Skupščini in na sejah delegacij, pred- 
lagamo, da naj se novemu katastrskemu dohodku prilagodi tudi prispevek 
v višini trikratnega katastrskega dohodka, ki se odmerja po prvem odstavku 
30. člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov, in to v primeru, ko preide 
zemljišče od kmeta zavarovanca v last pravne ali fizične osebe, ki nima last- 
nosti zavarovanca po tem zakonu. 

Pri 6. členu predlagamo, da se varianta črta. Pogoje in kriterije za socialno 
ogroženost kmeta-borca naj bi določili obe skupnosti, to je Skupnost starostne- 
ga zavarovanja kmetov in Skupnost socialnega varstva Slovenije. 

Pri 7. členu predlagamo1, da se varianta črta. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Besedo 
ima Milan Znidarič, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
20. okoliš! 

Milan Žnidarič: Spoštovani predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Sem delegat pretežno kmetijskega področja. Delegate našega okoliša zanima 
odgovor na vprašanje: Ali zakon predvideva tudi invalidsko upokojitev kmetov? 

Predsednik Emil Tomažič: Vprašanje, ki ga je postavil tovariš Žni- 
darič, je potrebno proučiti pri izdelavi predloga zakona. Tedaj bomo dobili na 
vprašanje tudi ustrezen odgovor. Se strinjate? (Da.) 

Besedo ima tovarišica Slavka Maljevac, delegatka za Zbor združenega dela 
s področja gospodarstva, okoliš 24! 

Slavka Maljevac: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in to- 
variši delegati! 

Delegatska skupina za Zbor združenega dela iz občine Ilirska Bistrica, 24. 
okoliš s sedežem v Postojni, je pri obravnavi predloga za izdajo zakona o spre- 
membi in dopolnitvi zakona o starostnem zavarovanju kmetov oblikovala na- 
slednje pripombe in predloge: 

1. Sedanja novelacija starostnega zavarovanja kmetov je že peta po vrsti. 
Zato delegatska skupina priporoča predlagatelju, da pripravi prečiščeno bese- 
dilo zakona v celoti. S tem bi bila olajšana uporaba zakona v praksi. 

2. Delegatska skupina soglaša s stališči in predlogi, ki jih vsebuje 7. člen, 
da naj bi o pravici do varstvenega dodatka odločal ustrezen delegatsko sestav- 
ljen kolektivni organ, na primer komisija za vprašanja borcev NOV in vojnih 
invalidov, kakršna že deluje pri občinskem upravnem organu. Varianta, ki 
predvideva kot pristojni organ za odločanje o zadevah borcev občinsko skup- 
nost za socialno skrbstvo, ne ustreza. 

Do sedaj so komisije za zadeve borcev pri občinah to problematiko uspešno 
reševale. Običajno sestavljajo to komisijo delegati družbenopolitične skupnosti, 
družbenopolitičnih organizacij, krajevnih skupnosti in člani Zveze borcev NOV 
ter upokojenci. S tem je dana dovolj kvalificirana podlaga za usklađeno obrav- 
navanje in reševanje zadev borcev NOV in vojaških vojnih invalidov v druž- 
benopolitičnih skupnostih. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Vojko Turel, delegat za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 7. okoliš! 
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Vojko Turel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela iz 7. okoliša predlaga, da se uvodna 
obrazložitev 2. odstavka 2. točke v III. poglavju predloga za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov spreme- 
ni tako, da se glasi: 

»Družbena pravna oseba, ki od kmeta zavarovanca prevzame njegovo zem- 
ljišče za namene družbeno organizirane kmetijske proizvodnje, ne plačuje pri- 
spevkov za starostno zavarovanje kmetov.« 

Predlagano spremembo utemeljujemo z naslednjim: 
1. Vino se ne šteje za prehrambeni artikel. Tako po predloženem zakon- 

skem osnutku, družbena pravna oseba, ki prevzame zemljišča za namene vino- 
gradniške proizvodnje, ne bi bila upravičena do oprostitve plačila prispevkov za 
starostno zavarovanje. To bi destimulativno vplivalo na prevzem zemljišč, ki 
so izključno primerna za vinogradniško proizvodnjo. V naši regiji imamo pre- 
težno takšna zemljišča. 

2. Ostareli kmetje, ki imajo zemljišča v hribovitejših predelih in so spo- 
sobna samo za vinogradništvo, bi imeli manjše možnosti za pridobitev preživ- 
nine po tem zakonu, kot pa kmetje iz ravninskih predelov, kjer je možna pro- 
izvodnja žitaric ter drugih prehrambenih proizvodov. 

Predlagana sprememba predloga zakona bi to razliko odpravila. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš 
Štefan Sambt, predstavnik Republiške skupnosti pokojninskega zavarovanja 
kmetov! 

Štefan Sambt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker je bilo postavljeno vprašanje glede invalidsko-pokojninskega zavarovanja 
kmetov, ga bom skušal pojasniti. 

Sedanji zakon te pravice kmetom ne zagotavlja. Skupnost invalidsko-po- 
kojninskega zavarovanja se zavzema za ureditev tega vprašanja. V ta namen 
je že izdelana posebna raziskava na terenu. Ko bomo sprejemali naslednji 5- 
letni plan, bomo predložili program, da se invalidsko-pokojninsko zavarovanje 
izpopolni tako, da bo tudi kmet deležen tega zavarovanja. 

Razlogi za to so naslednji. Kmetijstvo se danes mehanizira, nesreč je vsak 
dan več pri strojih in je uvedba tega zavarovanja nujna. Po dosedanjih ocenah 
tudi stroški tega zavarovanja ne bodo tako visoki. 

Ostaja pa še nerešeno vprašanje o zavarovanju kmečke žene, vendar bomo 
zadevo urejevali postopno. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (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 sta- 

rostnem zavarovanju kmetov, z osnutkom zakona, se sprejme. 
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona pripravi Izvršni 

svet Skupščine Socialistične republike Slovenije. Pri pripravi predloga zakona 
naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih, 
ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega skle- 
pa? (Nihče.) 
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Če nihče, prosim da o sklepu glasujemo. Kdor je za sklep, naj prosim gla- 
suje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdrzal. (1 
delegat.) v. 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o plačevanju doplačilne poštne znamke »VIII. Mediteranske igre Split, 1979.« 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvrsni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevne- 
ga reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško 
sekretarko za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
obravnava zakon v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po 
hitrem postopku. t v 

Razlogi za obravnavo po hitrem postopku so navedeni v dopisu Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in v razširitvi dnevnega reda današnje seje. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. 
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se zakon obravnava po hitrem 
postopku, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 dele- 
gatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne 
želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročili? (Ne 
želita.) 

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

sovanje. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znam- 

ke »•VIII. Mediteranske igre, Split, 1979.« 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke 

»VIII. Mediteranske igre, Split, 1979.« sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog temelj- 
nih usmeritev za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže ter zunanje- 
trgovinskih kadrov doma in v tujini. 

Predlog temeljnih usmeritev je Skupščini SR Slovenije predložila v ob- 
ravnavo Gospodarska zbornica Slovenije, ki je za svojega predstavnika dolo- 
čila tovariša dr. Borisa Zidariča, podpredsednika Gospodarske zbornice Slo- 
venije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil Jerneja Jana, člana Izvršnega sveta in predsednika Re- 
publiškega komiteja za ekonomske odnose s tujina. 

Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, ki je dal 
poročilo in dodatno' poročilo, Komisija za mednarodne odnose in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta prav tako dali poročila. 

3 
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Z dopisom z dne 21. 1. 1979 smo prejeli spremembe in dopolnitve predloga 
temeljnih usmeritev za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže ter 
zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini, kar nam je poslala Gospodarska 
zbornica Slovenije na podlagi 4. odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. Zato se štejejo te spremembe in dopolnitve kot sestavni del predloga 
akta. 

Hkrati smo prejeli zaradi večje preglednosti tudi prečiščeno besedilo pred- 
loga temeljnih usmeritev za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže 
ter zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini, v katerega so vključene pred- 
lagane spremembe in dopolnitve Gospodarske zbornice Slovenije. Tako bomo 
danes razpravljali o prečiščenem besedilu akta. 

Danes smo prejeli na klop mnenje Odbora Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije za mednarodno dejavnost in amandma predlagatelja k 3. po- 
glavju. Prejeli smo tudi stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in sta- 
lišča Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino z dne 13. 
novembra 1978 ter z dne 5. 2. 1979, in sicer danes na klop. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš dr. Boris 
Zidarič, podpredsednik Gospodarske zbornice! 

Dr. Boris Zidarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! 

Na osnovi 3. člena zakona o koordinacijskem odboru za organizacije zdru- 
ženega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa, ter o nalogah 
in pooblastilih nekaterih organov in organizacij v Socialistični republiki Slo- 
veniji na področju zunanjetrgovinskega prometa je Skupščina SR Slovenije 
zadolžila Gospodarsko zbornico Slovenije, da ji predloži predlog temeljnih 
usmeritev za organiziranje razvoja zunanjetrgovinske mreže ter zunanjetrgo- 
vinskih kadrov doma in v tujini. 

Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1978 to nalogo 
ponavlja. Program nadaljnjih ukrepov in akcij, ki jih je predložil Izvršni svet 
Skupščini SR Slovenije skupaj s stališči in sklepi o nadaljnjem uresničevanju 
resolucije o ekonomskih stikih Slovenije z državami v razvoju z dne 26. julija 
1978, jo tudi vsebuje in zadolžuje Gospodarsko zbornico Slovenije, da to »čim- 
prej predloži Skupščini SR Slovenije«. 

Zbornica je to storila 20. oktobra lani po predhodnih temeljitih razpravah, 
usklajevanju in sodelovanju z drugimi pristojnimi organi in organizacijami 
v republiki. Obširno delo je oblikovalo dokument, ki je danes v razpravi in 
sprejemanju v tem zboru. 

Učinkovitejša povezanost in razvoj zunanjetrgovinske mreže in kadrov 
doma in v tujini je nedvomno eden od osnovnih pogojev za doseganje ciljev v 
ekonomskih odnosih s tujino. Dokument, ki je temu namenjen, izhaja iz neka- 
terih ugotovitev: 

1. Naš nadaljnji razvoj je pogojen z dinamično rastjo izvoza blaga in sto- 
ritev. Izvoz je neizbežen vzvod za rast celotnega obsega in kvalitete družbene- 
ga proizvoda; domače tržišče je postalo premajhno, da bi lahko optimalno 
izkoriščalo mnoge že obstoječe kapacitete; izvoz omogoča velikoserijsko pro- 
izvodnjo, produktivnost, večji prihodek in dohodek organizacij združenega 
dela. 

Doseženi rezultati v prvih treh letih srednjeročnega plana na področju 
ekonomskih odnosov s tujino zaostajajo za njegovimi cilji. Izvoz v realnem 
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obsegu stagnira, uvoz se je celo zmanjšal. Zunanjetrgovinski deficit se sicer 
giblje v predvidenih okvirih, vendar zato, ker se naša celotna zunanjetrgo- 
vinska menjava giblje na nižji ravni. 

Neobhodno moramo sprejemati ukrepe na vseh ravneh, od sistemskih re- 
šitev do razreševanja vprašanj razvoja organiziranosti in višje stopnje samo- 
upravne povezanosti v združenem delu. 

2. Ta vprašanja so izredno pomembna za Jugoslavijo kot celoto, še pose- 
bej za Slovenijo, saj je doseženi obseg izvoza na prebivalca v Sloveniji 2,2 
krat, obseg uvoza pa dvakrat večji od povprečnega izvoza oziroma uvoza na 
prebivalca v Jugoslaviji. 

Naš nadaljnji splošni gospodarski razvoj postaja torej usodno navezan na 
nadaljnji razvoj ekonomskih odnosov s tujino, kar terja v celotni dejavnosti 
našega gospodarstva in gospodarjenja nove kvalitetne premike, ne nazadnje v 
stopnji njegove družbene in poslovne organiziranosti. 

3. Regionalni razpored naših ekonomskih odnosov s tujino ni zadovoljiv. 
Gospodarsko sodelovanje z neuvrščenimi in državami v razvoju je premajhno, 
tako po svojem obsegu kot po kvalitetni stopnji teh odnosov. Ustrezna orga- 
niziranost in večja usmeritev skupnih oblik delovanja na ta tržišča lahko bi- 
stveno vpliva na premagovanje teh problemov. 

Pri tem gre torej za dva vidika, ki pa se med seboj pogojujeta, in sicer 
se s povezovanjem gospodarstva, z združevanjem dela in sredstev ter z višjo 
stopnjo njegove organiziranosti obenem opredeljujejo elementi, na katerih se 
gradi usmerjenost ter razširitev nadaljnjih tokov s tujino in s tem učinkovito 
premagujejo nekatera bistvena vprašanja regionalnega razporeda naše men- 
jave blaga, storitev in drugih višjih oblik odnosov s tujino, obenem pa presega 
razdrobljenost našega nastopa v tujini. 

Uveljavljanje načel nove mednarodne ekonomske ureditve in neposredna 
gospodarska praksa, zasnovana na združevanju skupnih interesov, sta izhodi- 
šči za nadaljnjo aktivnost. 

4. Razvoj zunanjetrgovinske mreže in kadrov doma in v tujini ima v teh 
stvareh "še prav poseben pomen. Obenem gre večkrat za vprašanja, ki so bila 
doslej najbolj odtujena vplivu in odločanju delavcev v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela. Zato terja nadaljnji razvoj družbenoekonom- 
skih odnosov, da se uveljavljajo tudi na tem področju in da osnovne naloge 
prevzemajo temeljne in druge organizacije združenega dela v proizvodnji, pro- 
metu blaga in storitev doma in v tujini, pa tudi bančne in druge organizacije, 
ki so s to problematiko povezane. 

Naj poudarim, da pojem zunanjetrgovinske mreže vključuje prav vse sub- 
jekte, ki stopajo v ekonomske odnose s tujino, od temeljnih in drugih organi- 
zacij združenega dela v proizvodnji, prometu blaga in storitev, pa vse do tistih, 
ki v finančnem in znotraj tega kreditnem področju na tak ali drugačen način 
vsakodnevno vključujejo naše gospodarstvo v mednarodno menjavo dela. 

Naš celotni novi sistem ekonomskih odnosov s tujino ima v svojem deviz- 
nem, blagovnem in organizacijskem vidiku svoj skupni imenovalec, združeva- 
nje. Pri tem gre za združevanje deviznega dohodka, blagovnih pravic in obvez- 
nosti, za pospeševanje deviznega priliva in pokrivanja uvoznih potreb, zdru- 
ževanje ustvarjalnih deviz za uresničevanje skupnih razvojnih programov, 
združevanje trgovine in proizvodnje, združevanje v Samoupravno interesno 
skupnost Slovenije za ekonomske odnose s tujino ter v zvezno skupnost, zdru- 
ževanje v sekcije gospodarske zbornice Jugoslavije, sekcije Gospodarske zbor- 

3» 



36 Zbor združenega dela 

niče Slovenije in skupna gospodarska predstavništva v tujini. Gre torej za ce- 
lovit splet sistema, ki daje osnove za ustrezno organiziranost zunanjetrgovin- 
skega, deviznega in drugega ekonomskega poslovanja s tujino. 

V republiki imamo dve širši asociaciji združenega dela, ki temeljno delu- 
jeta pri teh vprašanjih. To sta Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino in Gospodarska zbornica Slovenije. Vsaka od njiju ima v 

"družbenoekonomskem sistemu svojo opredeljeno mesto. 
V skladu s sistemom družbenega planiranja in sistemom ekonomskih od- 

nosov s tujino so organizacije združenega dela dolžne sprejemati plane eko- 
nomskih odnosov s tujino, plane priliva in odliva deviz in kreditnih odnosov 
s tujino. Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino je 
ustanovljena za planiranje ekonomskih odnosov s tujino, za urejanje in uskla- 
jevanje interesov pri planiranju teh odnosov, za uresničevanje skupne devizne 
politike in plačilno ter deviznobilančnega položaja republike v enotni bilanci 
Jugoslavije, za uresničevanje pravic in obveznosti temeljnih in drugih organi- 
zacij pri deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. Njeni člani se 
dogovarjajo o skupnih merilih, pogojih, načinih in postopkih za zagotavljanje 
usklađenih planov ter devizno in plačilnobilančnega položaja republike. Spod- 
bujajo povezovanje na temelju proizvodnje, prometne in storitvene soodvisno- 
sti, pri ustvarjanju in porabi deviznega prihodka. Te osnovne naloge so izve- 
dene v ustreznih sistemskih zakonih in se postopoma uresničujejo v praksi. 

Med štirimi osrednjimi nalogami zbornice, kakor jih je v Brionskih disku- 
sijah opredelil tovariš Kardelj, je že v prvi osrednji nalogi vsebovano izpopol- 
njevanje dela in drugih aktivnosti za »hitrejše prilagajanje našega gospodar- 
stva potrebam sodobnega razvoja v svetu, usklajevanje gospodarske prakse na 
notranjem in zunanjem trgu ter organiziranje, usklajevanje in vključevanje 
našega gospodarstva v mednarodno menjavo in svetovno gospodarstvo sploh«. 
Ta osnovna misel je izvedena v ustreznih sistemskih zakonih in se postopoma 
uresničuje v vsakodnevnem delu. Iz nje izhajajo pobude, organizacijska aktiv- 
nost in strokovno delo ter pomoč za konkretne rešitve, ki jih je sprejela zbor- 
nica, njeni organi in telesa ter njeni člani v preteklem in sedanjem obdobju. 

Predloženi dokument izhaja iz take razmejitve pristojnosti in odgovornosti 
ter je zato še posebej dragocen, ker vsebinsko postavlja razreševanje proble- 
mov ustreznih področij delovanja na ustrezna in pravilna mesta ter skuša s 
tem odpravljati zmedo, ki je danes še vedno prisotna v naših razpravah. V 
njem so opredeljeni: vsebina in način usklajevanja ter povezovanja na obrav- 
navanem področju, obvezne in interesne oblike povezovanja v skladu z obstoje- 
čimi sistemi, temeljne naloge in cilji delovanja v teh oblikah, usmeritve na- 
daljnjega razvoja ter vključevanje v organizirane oblike sporazumevanja in 
zunanjetrgovinsko mrežo v celotnem jugoslovanskem gospodarskem prostoru. 

Iz predlaganega besedila usmeritev in iz obrazložitve predloga izhaja vsa 
širina problematike in rešitev na obravnavanih področjih mreže in kadrov. 

Razvoj zunanjetrgovinskih kadrov na delu doma in v tujini, njihovo izo- 
braževanje ter ustrezna dolgoročna kadrovska politika imajo v tej problema- 
tiki svoje zelo pomembno mesto. Menim, da ni odveč poudariti nekatere re- 
šitve, ki so v naši republiki na tem področju že nekaj let prisotne. 

Na področju izobraževanja je Upravni odbor Gospodarske zbornice Slo- 
venije v začetku leta 1977 sprejel sklep o dopolnilnem izobraževanju delavcev 
v zunanji trgovini iz družbenoekonomske ureditve, splošnega ljudskega odpora 
in družbene samozaščite. Od 3520 delavcev, ki opravljajo zunanjetrgovinske 
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posle v Sloveniji v industriji, trgovini, prometu in drugih storitvenih dejav- 
nostih, bankah in tako dalje, jih je doslej opravilo ustrezne dopolnilne izpite 
že nad dve tretjini. 

Na podlagi zbornične pobude so že v letu 1976 vse organizacije združenega 
dela, ki delujejo v ekonomskih odnosih s tujino, sklenile samoupravni spora- 
zum'o posebnih pogojih za razporejanje strokovnih delavcev na delo v po- 
slovne enote v tujini. Ta sporazum, dosedaj edini te vrste v Jugoslaviji, ure- 
ja med drugim tudi moralno-politične vidike, ki so neobhodni za ustrezno 
kadrovanje, omejuje delo v tujini z mandatno dobo 4 let, podaljšanje še za 2 
leti v izjemnih primerih, in dobo, ki jo mora delavec opraviti na delu doma 
pred morebitnim ponovnim odhodom v tujino*, ki znaša najmanj 2 leti. Pred 
odhodom na delo v tujino je potrebno, da opravi poseben pripravljalni semi- 
nar za dopolnilno izobraževanje in ustrezen preizkus znanja. 

Te seminarje že drugo leto organizira Gospodarska zbornica Slovenije v 
Radencih, za tiste delavce, ki odhajajo, in za tiste, ki so že na delu v tujini. S 
seminarjem, ki bo prav v mesecu februarju, bo dokončala izobraževanje še 
zadnja skupina 20 delavcev, ki so že v tujini ali na novo odhajajo na stalno 
delo v tujino, do sedaj skupno 232 delavcev. 

Neenotni kriteriji na tem področju v Jugoslaviji, ki niso tako izostreni in 
samoupravno urejeni kot v naši republiki, nam pri tem povzročajo žal določe- 
ne težave. 

Vsa prizadevanja za programiranje nadaljnjega razvoja kadrov, za uspo- 
sabljanje in dopolnilno izobraževanje, za uspešnejšo kadrovsko politiko in za 
vse drugo, kar je opredeljeno v predloženem besedilu, se morajo nujno pove- 
zati z vsebino in določili ustreznega družbenega dogovora, ki bo v kratkem 
podpisan v Sloveniji. Zato v imenu predlagatelja predlagam, da se sprejme še 
naslednji amandma, ki bi postal novi, zadnji odstavek poglavja pod III, in 
sicer! 

»Razvoj zunanjetrgovinskih kadrov na delu doma in v tujini ter ustrezna 
kadrovska politika bosta tesno povezana z izvajanjem določil družbenega do- 
govora o nalogah udeležencev pri uresničevanju kadrovske politike na pod- 
ročju mednarodnih odnosov, ki bo temeljni dokument za usmerjanje in ures- 
ničevanje ciljev na tem področju.« 

V zvezi z amandmajem, ki ga je predložila skupina delegatov 16. okoliša 
s področja gospodarstva za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije k 
tretjemu poglavju, »Uresničevanje ciljev razvoja zunanjetrgovinskih kadrov 
doma in v tujini«, in sicer naj se za četrtim odstavkom doda nov odstavek, 
ugotavljam naslednje: , 

Gospodarska zbornica kot predlagatelj sicer načelno soglasa s tem amand- 
majem, meni pa, da je treba zaradi večje jasnosti in preciznosti besedila tega 
akta ta amandma vključiti v peto poglavje, pod nosilce aktivnosti. Zato pred- 
laga zboru, da sprejme kot amandma naslednjo dopolnitev četrtega odstavka 
tega poglavja: Na koncu tega odstavka naj se črta pika in nadomesti z vejico 
ter doda besedilo: »zlasti kadrov, ki delajo v višjih oblikah gospodarskega 
sodelovanja s tujino, ter pri tem sodelovala z univerzami in znanstvenorazisko- 
valnimi organizacijami združenega dela«. Ta predlog je usklađen s predstavni- 
ki skupine delegatov 16. okoliša s področja gospodarstva za Zbor združenega 
dela. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ko s tem zaključujem svoje uvodne besede, 
želim podčrtati pomembnost predloženega dokumenta, ki sicer obravnava samo 
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dva segmenta naših ekonomskih odnosov s tujino, mrežo in kadre ter njihovo 
organiziranost, ki pa je toliko bolj pomemben, ker je večja učinkovitost vklju- 
čevanja v mednarodno menjavo dela v veliki meri odvisna prav od teh dveh 
dejavnikov. Zahtevnost postavljenih ciljev pa je velika. Zato s sprejetjem te- 
meljnih usmeritev podpiramo že začete procese in jih postavljamo v njihove 
dolgoročnejše razsežnosti. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? 
(Ne želi.) Želijo poročevalci Odbora in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne 
želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Marko Vraničar, pred- 
stavnik Koordinacijskega odbora Izvršnega sveta za organizacije združenega 
dela v zunanji trgovini. 

Marko Vraničar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delega- 
ti! V SR Sloveniji je bilo do sedaj registriranih 358 organizacij združenega de- 
la za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa. Novi sistemski zakoni 
na področju zunanje trgovine zahtevajo od organizacij združenega dela uskla- 
ditev in prilagoditev zunanjetrgovinskega poslovanja novim socialističnim 
samoupravnim družbenoekonomskim odnosom. 

Rok za uskladitev in prilagoditev je bil 12. december 1978. leta. 
Do 15. 1. letos je 315 organizacij združenega dela vložilo zahtevke za pri- 

dobitev soglasja koordinacijskega odbora za organizacije združenega dela, ki 
opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa, za vpis poslov zunanjetrgovin- 
skega prometa v sodni register, 62 organizacij združenega dela, ki so bile do 
sedaj vpisane v sodni register, pa ni vložilo ustreznih zahtevkov. Koordinacij- 
ski odbor je do sedaj izdal 92 organizacijam združenega dela soglasje za vpis 
poslov zunanjetrgovinskega prometa v sodni register, 223 zahtevkov organiza- 
cij združenega dela pa je v postopku. 

Namen ponovne registracije zunanjetrgovinskega poslovanja je uveljavitev 
novih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, še posebej neposrednega 
vpliva delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela in vzpostavljanja 
dohodkovnih odnosov na temelju združevanja dela in sredstev med proizvod- 
nimi in trgovinskimi organizacijami združenega dela ter doseči bolj učinkovito 
povezavo, specializirano in skratka uspešnejšo mrežo, tako doma kot v tujini. 

V SR Sloveniji je bila v preteklem letu opravljena vrsta aktivnosti, ki so 
imele namen pospešiti in izboljšati organiziranost zunanjetrgovinske mreže in 
kadrov. 

Zakon o obveznem združevanju dela in sredstev proizvodnje s trgovino 
še ni sprejet. Zato je bil v republiki pripravljen in sprejet pomnik za pregled 
samoupravnih sporazumov o združevanju dela in sredstev zunanjetrgovinskih 
organizacij s proizvodnimi organizacijami združenega dela, ki služi kot pri- 
pomoček pri sestavljanju teh samoupravnih sporazumov. Z organizacijami zdru- 
ženega dela je bilo opravljenih v Gospodarski zbornici Slovenije vrsta infor- 
mativnih sestankov in razgovorov, na katerih so bile organizacije do podrob- 
nosti seznanjene s pogoji in postopki zunanjetrgovinske registracije, izvršeno 
je bilo tudi usklajevanje programov poslovnih enot v tujini. Zveza sindikatov 
Slovenije je zagotavljala kontinuirano pomoč pri uveljavljanju novih samo- 
upravnih odnosov. 
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Vsi ti napori tako delavcev v organizacijah združenega dela kot organov 
in organizacij, ki so v republiki odgovorni za organiziranost zunanjetrgovin- 
ske mreže in kadrov, so pripomogli k določenim uspehom na področju organi- 
ziranosti zunanjetrgovinske mreže in kadrov. V samih organizacijah združene- 
ga dela se je začel proces uveljavljanja vloge in vpliva delavcev v temeljnih 
organizacijah, pa tudi na organiziranost zunanjetrgovinskega poslovanja in 
zunanjetrgovinskih kadrov. Začel se je proces dohodkovnega povezovanja pro- 
izvodnje in trgovine, s katerim se vsebinsko in v osnovi spreminjajo stari od- 
nosi. Nekaj sprememb je tudi v organizaciji trgovine. 

Vendar pa je vzpostavljanje novih samoupravnih socialističnih odnosov še 
v zaostanku. Vloga in vpliv delavcev v temeljnih organizacijah združenega 
dela še vedno nista zagotovljena na celotnem področju organiziranosti zunanje- 
trgovinske mreže, pa tudi kadrov. Namesto delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela o nekaterih bistvenih vprašanjih še vedno odločajo strokovne 
službe. Sklepanje in sprejemanje samoupravnih sporazumov in drugih samo- 
upravnih splošnih aktov v organizacijah združenega dela kasni. Procesi zdru- 
ževanja dela in sredstev so včasih samo formalni. Koordinacijski odbor je oce- 
njeval posamezne samoupravne sporazume in druge samoupravne splošne akte 
ter dal vrsto pobud za njihove spremembe in dopolnitve, ki so jih organizacije 
združenega dela tudi upoštevale. Prav tako ni dosežena zadostna stopnja učin- 
kovitosti in povezanosti organizacij združenega dela, ki opravljajo zunanje- 
trgovinsko poslovanje. Se vedno smo organizirani predvsem za opravljanje 
klasičnega uvoza in izvoza, nismo pa organizirani tako, da bi bili sposobni po- 
vezovati uvozne in izvozne tokove ter se s kompleksnimi projekti in ponud- 
bami učinkovito uveljavljati na tujih tržiščih ter se pri tem vključevati v raz- 
vojna prizadevanja držav v razvoju v skladu z novo mednarodno ekonomsko 
ureditvijo. 

Na področju specializacije in koncentracije zunanje trgovine tudi še nismo 
dosegli ustreznih rezultatov. Prisotna je težnja po širjenju, namesto po speciali- 
zaciji dejavnosti v sami zunanji trgovini. Nekatere proizvodne delovne organi- 
zacije želijo opravljati zunanjetrgovinsko poslovanje ne samo za lastne potrebe, 
temveč tudi kot trgovci. Organizacije združenega dela se odločajo za opravlja- 
nje istih zunanjetrgovinskih poslov na več nivojih oziroma v več subjektih 
v okviru organizacije združenega dela. 

Vse te tendence ne vodijo k boljši organiziranosti in usposobljenosti naših 
organizacij za nastop na tujih trgih. Premalo je bilo storjenega tudi za izbolj- 
šanje skupnega nastopa organizacij združenega dela v tujini, bodisi iz Jugo- 
slavije bodisi prek gospodarskih enot v tujini, čeprav so bili vzpostavljeni me- 
hanizmi dogovarjanja v sekcijah, skupnih gospodarskih predstavništvih in po- 
dobno, ki še vedno ne delujejo v celoti. 

Medsebojni dogovori o skupnem oziroma uskladenem nastopu organizacij 
združenega dela v tujini so sicer marsikdaj uspešni, vendar se vanje na žalost 
vključuje premalo subjektov. V Sloveniji razpolagamo s številnimi zunanje- 
trgovinskimi kadri, ki so ustrezno kvalificirani za opravljanje zunanjetrgo- 
vinskih poslov. Razporejeni so po številnih organizacijah združenega dela, ki 
opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa, kar slabi učinkovitost zunanje- 
trgovinskih mrež in s tem njihovo usposobljenost za vključitev v novo med- 
narodno ekonomsko ureditev. 

Koordinacijski odbor podpira sprejetje temeljnih usmeritev za organizi- 
ranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže ter zunanjetrgovinskih kadrov doma 



40 Zbor združenega dela 

in v tujini, še posebej, ker so v njih vsebovane širše smernice kot celovit kon- 
cept organiziranja in razvoja zunanjetrgovinske mreže in kadrov, ki naj pri- 
spevajo k izboljšanju naše organiziranosti za zunanjetrgovinsko poslovanje. 

Da bi bili lahko celovito seznanjeni o doseženih rezultatih in uveljavlja- 
nju novih družbenoekonomskih odnosov na področju zunanjetrgovinske mre- 
že in kadrov in o problemih, bo Koordinacijski odbor izdelal poročilo o svojem 
delu v prvem trimesečju letošnjega leta. Poročilo bo predložil v obravnavo 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, ta pa v obravnavo Skupščini SR Slo- 
venije oziroma zborom te skupščine. 

Predsednik Emil Tomaž i. č: Besedo ima tovariš Pavel Erjavec, de- 
legat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 9. okoliš! 

Pavel Erjavec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Temeljne usmeritve za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže ter 
zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini smo na sestanku skupine delegatov 
s področja gospodarstva naše občine z zanimanjem obravnavali. 

Vsekakor smo mnenja, da je potrebno na tem področju narediti odločne 
korake naprej. Zato podpiramo vsak napor, ki je v to usmerjen. Glede mate- 
riala samega, ki je bil nam delegatom predložen, pa smo mnenja, da bi morale 
biti opredelitve organiziranja oziroma usmeritev za organiziranje jasnejše for- 
mulirane, tako da bi služile temeljnim organizacijam združenega dela kot vo- 
dilo pri izpolnjevanju obvez tako sprejetega dokumenta. 

Menimo tudi, da bi bilo treba predlogu priložiti analizo obstoječega stanja 
v zunanji trgovini. Dobro se zavedamo, da lahko načrtujemo našo nadaljnjo 
gospodarsko rast le ob povečani zunanjetrgovinski dejavnosti. Dobro se tudi 
zavedamo, da je naš nastop na zunanjih trgih uspešen le, če smo dobro organi- 
zirani in med seboj usklađeni. Vemo pa tudi, da danes ta naša organiziranost 
marsikje šepa, da imamo na primer samo za eno industrijsko zvrst v večjem 
zahodnem mestu po več predstavništev iz Slovenije, ki si med seboj konkuri- 
rajo in zbijajo ceno. Vemo, da se na vzhodnem trgu ob sklepanju na primer 
posla s področja lesne industrije srečujemo z 20 in več konkurenti iz vse drža- 
ve in tako dalje. 

Vse te pomanjkljivosti lahko z vztrajnim delom odpravljamo. Predvsem 
pa je potrebno spoznanje po neobhodnosti dogovarjanja in medsebojnega spo- 
razumevanja. Zato da bi lahko ugotavljali učinkovitost našega dela in spre- 
jetih usmeritev predlagamo, da nam da Gospodarska zbornica v času, v ka- 
terem meni, da bo to organiziranje lahko steklo, poročilo o realizaciji teh usme- 
ritev. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Glede formulacije v doku- 
mentu se v tem trenutku ne da nič narediti, ker je dokument v zadnji fazi. Se 
pravi, lahko ga spreminjamo samo s predlogom v amandmajski obliki. 

Kar zadeva ostale predloge, in sicer glede analize stanja v zunanji trgo- 
vini, mislim da je lahko pobuda, o kateri kaže razmisliti. Ko bomo razpravljali 
o programu, lahko zadolžimo skupino, ki naj bi opozorila končno redakcijo, da 
vključi tudi to analizo v program dela. Mislim, da se lahko strinjamo s tem, 
da naj bi Gospodarska zbornica posredovala poročilo o izvajanju temeljnih 
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usmeritev v določenem času. Predhodno pa bi ocenil tako poročilo že nas 
ustrezen odbor in presodil, ali naj gre takšno poročilo na zbor ali ne. 

Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Ivan Kunčič, delegat za Zbor 
združenega dela s' področja gospodarstva, 16. okoliš! 

Ivan Kunčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je obravnavala predlog temeljnih usmeritev za organizira- 
nje in razvoj zunanjetrgovinske mreže ter zunanjetrgovinskih kadrov doma in 
v tujini ter se strinja s predlaganimi usmeritvami. 

Ugotavljamo, da je namen teh usmeritev odpravljanje določenih pomanj- 
kljivosti na področju ekonomskih odnosov s tujino. Zato jih tudi v celoti pod- 
piramo. 

Hkrati ugotavljamo, da vnašamo z nedosledno zakonodajno operativo ne- 
red na področje zunanjetrgovinskih odnosov. To utenieljujemo predvsem z na- 
slednjim: 

1. Z 31. 12. 1978 je prenehala veljavnost zvezne uredbe o izvajanju inve- 
sticijskih del v tujini. Ob koncu lanskega leta je bil dan v obravnavo osnutek 
oziroma predlog te uredbe, h kateremu so bile na nivoju zvezne Gospodarske 
zbornice dane tudi pripombe. Do danes še ni bila sprejeta nova uredba, stara 
pa ne velja več. Pri urejanju formalnosti v zvezi s prijavo poslov, zaključenih 
pri pristojnih organih, to je Narodni banki Slovenije, morajo delovne organi- 
zacije dati izjavo, da so pogodbo sklenile v soglasju z navodili v osnutku nave- 
dene uredbe. 

Menimo, da je sedanje stanje glede na kompleksnost izvajanja investicij- 
skih del v tujini resno in delovne organizacije odgovarjajo za določila in nor- 
mative, ki pa še nimajo zakonske veljave in se zanje ne ve, kakšna bodo. 

2. Interesne oblike povezovanja, konzorciji, niso zaživeli, oziroma jim ni 
uspelo vključiti vseh delovnih organizacij, ki delajo v jugoslovanskem pro- 
storu. Dejstvo je, da imajo posamezne delovne organizacije poslovna interesna 
združenja le-teh na zunanjih tržiščih, na zahodu, vzhodu ali v deželah v raz- 
voju svoje delegate, ki še vedno delajo nekoordinirano oziroma ustvarjajo 
kljub vsem normativom samoupravnih sporazumov v mnogih primerih nere- 
alno konkurenco. Dokler se dejavnost le-teh ne bo koncentrirala in odvijala 
iz enega mesta, je vsakršno dogovarjanje in koordiniranje v domovini za dela 
v inozemstvu odveč. 

3. Podpisnice samoupravnega sporazuma o načinu in pogoju uskladenega 
nastopanja pri izvajanju investicijskih del v tujini so v svoji dveletni aktiv- 
nosti poseben poudarek namenile kadrovski problematiki, to je sistemu izo- 
braževanja in usposabljanja kadrov za izvajanje investicijskih del v tujini. 

Na lanskoletnem posvetovanju na Bledu so bili sprejeti konkretni sklepi 
v tej zvezi. Koordinacijski odbor za izobraževanje kadrov v gospodarstvu pri 
Gospodarski zbornici Slovenije je bil zadolžen, da do konca lanskega leta orga- 
nizira sestanek s predstavniki univerz iz Ljubljane in Maribora ter Koordina- 
cijskega odbora samoupravnega sporazuma. Do danes tega sestanka še ni bilo. 
Menimo pa, da je glede na perečo problematiko in široko zasnovan program 
nujno izvršiti to akcijo. 

Opozarjamo tudi, da je delo s področja izvajanja investicijskih del v tu- 
jini veliko odgovornejše in težje kot delo na področju klasične blagovne men- 
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jave. Zato je potrebno pobudo podpisnic samoupravnega sporazuma za izbolj- 
šanje sedanjega stanja podpreti v vsakem primeru. 

Tovarišice in tovariši delegati! Glede na gradivo smo pripravili amandma, 
ki ga v celoti umikam, ker se strinjamo z amandmajem, ki ga je predložil pred- 
stavnik Gospodarske zbornice Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče 
več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje amandma predlagatelja k tretjemu poglavju. Se Od- 
bor, komisije in Izvršni svet strinjajo z amandmajem? (Da.) Prehajamo torej 
na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma predlagatelja k tretjemu poglavju sprejet z 
večino glasov. 

Dajem na glasovanje amandma Odbora za družbenoekonomske odnose na- 
šega zbora k preambuli in naslovu. Se Izvršni svet strinja z amandmajem? 
(Da.) Se Zakonodajnopravna komisija strinja? (Da.) 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za družbenoekonomske odnose k pre- 
ambuli in naslovu sprejet z večino glasov. 

Med sejo zbora smo prejeli na klop amandma skupine delegatov za gospo- 
darsko področje 16. okoliša k tretjemu poglavju, da se doda nov četrti odsta- 
vek. Kot smo slišali, se je predstavnik Gospodarske zbornice v uvodni besedi 
opredelil do predlaganega amandmaja s tem, da ga redakcijsko popravljenega 
predlaga kot svoj amandma, ki naj se vključi v peto poglavje. Se Zakonodaj- 
no-pravna komisija in Odbor za družbenoekonomske odnose strinjata? (Da.) 

Dajem na glasovanje amandma predlagatelja, da se v petem poglavju na 
koncu četrtega odstavka črta pika in doda naslednje besedilo: »zlasti kadrov, 
ki delajo v višjih oblikah gospodarskega sodelovanja s tujino ter pri tem so- 
delovala z univerzami in znanstveno-raziskovalnimi organizacijami združene- 
ga dela.« 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
Dajem na glasovanje sklepe in stališča o temeljnih usmeritvah za organi- 

ziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže ter zunanjetrgovinskih kadrov doma 
in v tujini v celoti. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da so sklepi in stališča o temeljnih usmeritvah za organizira- 
nje in razvoj zunanjetrgovinske mreže ter zunanjetrgovinskih kadrov doma 
in v tujini sprejeti z večino glasov. 

Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.45.) 
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Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1970. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Franta 
Komela, direktorja Zavoda SR Slovenije za statistiko. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Za- 
konodaj no-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

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

želita.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Janko Muraus, 

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

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 16. okoliša, Skupščine občine Maribor, je obravnavala odlok 
o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1979 in predlaga, da se v načrt 
za leto 1979 vnese: 

1. evidenca kadrovskih potreb v SR Sloveniji za leto 1980 ter plan kadrov, 
ki naj vsebuje naziv del oziroma nalog posameznih proizvodnih in neproizvod- 
nih organizacij združenega dela, naziv in šifre poklicev, števila delavcev v letu 
1979 in v letu 1980. Podatke bi morale dati temeljne in druge organizacije 
združenega dela in skupnosti oziroma vsi, ki kadre potrebujejo. Ti podatki naj 
bodo zbrani v mesecu septembru, varianta v oktobru, ter obdelani v mesecu 
decembru; 

2. evidenca kadrovskih potreb v SR Sloveniji za srednjeročno obdobje 
1981—1985, to je srednjeročni plan kadrov; 

3. evidenca kadrovskih potreb v SR Sloveniji za dolgoročno obdobje, to je 
dolgoročni plan kadrov ;- 

4. vpisne kapacitete za tekoče šolsko leto. 
Zakaj to predlagamo? V naši republiki so v teku razprave o usmerjanju 

vpisa novincev v usmerjeno izobraževanje, to je v vse srednje šole ter v začetne 
letnike višjih in visokih šol in drugih izobraževalnih oblik za šolsko leto 
1979—1980, v skladu z rokovnikom Republiškega komiteja za vzgojo in izobra- 
ževanje. Po tem rokovniku je treba vpisne kapacitete objaviti v skupnem raz- 
pisu vpisa v srednje in visoko šolstvo ter v druge izobraževalne oblike naj- 
kasneje do 11. marca 1979. Iz dosedanjih razprav pa je razvidno, da se vpisnih 
kapacitet ne bo dalo precizno določiti zaradi pomanjkljivega planiranja kadrov, 
kakor tudi zaradi pomanjkljive evidence potreb po kadrih. Ze v preteklem 
mandatnem obdobju je Skupščina SR Slovenije pooblastila Republiški zavod 
za statistiko, da zbira in daje vse podatke, ki so potrebni, menimo, da tudi za 
kadrovsko področje, to pa zato, da se izognemo dvotirnosti ali večtirnosti zbi- 
ranja podatkov, kar je v svoji načelni razpravi ugotovil tudi Odbor za druž- 
benopolitični sistem. 

Da bi se izognili večtirnosti in da bi se zagotovili enotni statistični stan- 
dardi ter klasifikacije, popolna in uporabna informacija ter da bi se v pri- 
hodnje omogočil tudi čimbolj točen skupen razpis vpisa v šole usmerjenega 
izobraževanja, razpis kadrovskih štipendij in štipendij iz združenih sredstev in 
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tako dalje, predlagamo«, da naš predlog obravnavamo in ga sprejmemo oziroma 
vnesemo v odlok. 

Po posvetu, ki sem ga imel s predstavnikom Izvršnega sveta, formalno naš 
amandma umikamo, ker smo bili seznanjeni, da nekatere stvari niso predmet 
odloka. Prosil bi še za mnenje in stališče predstavnika Izvršnega sveta. 

Predsednik Emil Tomažič: Torej amandma umikate? (Da.) Kdo še 
želi prosim razpravljati? Besedo ima tovariš Franta Komel, direktor Zavoda za 
statistiko SR Slovenije! 

Franta Komel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vsebina, ki je bila v omenjenem, sedaj umaknjenem amandmaju predložena 
zboru, je problem, ki je pred nami. Vendar imamo v odloku pod 49. točko mi- 
nimalne kazalce, v katere je možno vsebinsko vključiti predlagano zahtevo. 
Posebej je to pomembno zaradi tega, ker metodologija še ni dokončno izdelana. 
Zvezni izvršni svet bo v naslednjem mesecu izdal metodologijo za minimalne 
kazalce, ki bodo veljali za vso državo in kateri nas zavezujejo, da jih upošte- 
vamo pri izdelavi metodologije slovenskih minimalnih kazalcev. 

Čeprav je amandma formalno umaknjen, predlagam, da se Zavod SR Slo- 
venije za družbeno planiranje in Zavod za statistiko zavežeta, da vsebino 
amandmaja upoštevata pri izdelavi metodologije minimalnih kazalcev, ki bodo 
obdelani v letu 1979, in se s tem zadovolji zahtevi predloženega amandmaja. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o statističnih raziskovanjih 
Socialistične republike Slovenije v letu 1979. 

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

Ugotavljam, da je predlog odloka o statističnih raziskovanjih Socialistične 
republike Slovenije v letu 1979 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o posebni taksi na uvoženo blago. 

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

Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ je k tej in naslednji točki dnevnega reda tovarišica 
Milena Rakčevič. 

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

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Danes smo prejeli na klop poročilo Odbora za fi- 
nance in stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želi besedo predstavnik de- 
legacije? (Da.) 
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Milena Rakčevič: Kot predstavnica delegacije nisem bila sezna- 
njena s tem, da je bilo stališče Izvršnega sveta spremenjeno v zvezi s stališčem, 
ki je bilo dano 5. 2. 1979. Ali je Izvršni svet spremenil stališče v tem smislu, 
da predlaga, da se da soglasje k zakonu ali ne? 

Predsednik Emil Tomažič: Vprašanje je postavila tovarišica Rakče- 
vičeva. Besedo ima tovarišica Milica Ozbič! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ker 
je bilo vprašanje, ali je Izvršni svet spremenil svoje stališče, ki ga je sprejel na 
svoji seji, naslovljeno meni kot predstavnici Izvršnega sveta v tem zboru, mo- 
ram seveda odgovoriti, da Izvršni svet ni spremenil svojega stališča, ki ga je 
predlagal zboroma. 

Posebno vprašanje, ki se pa pri obravnavi tega zakona zastavlja, je vpra- 
šanje, ki izhaja iz formulacije stališč do tega zakona, takih, kot jih je sprejel 
Izvršni svet. 

Pri obravnavi predloženih stališč do tega zakona je namreč bilo izraženih 
nekaj različnih mnenj. Ugotovitve, ki jih je Izvršni svet ob obravnavi tega 
zakona sprejel, kažejo, bile so tudi vam posredovane, da sistemske osnove za ta 
zakon ni. Prav tako je v ugotovitvah, ki so napisane pred predlaganimi stališči, 
ugotovljeno, da so materialne rešitve, predvsem v proračunu federacije, kot je 
sprejet za letošnje leto in v skladu za pospeševanje ekonomskih odnosov s tu- 
jino, take,- ki upoštevajo obstoječe uvozne takse in bi spreminjanje režima 
uvoznih taks v letošnjem letu lahko postavilo pod vprašaj že sprejete mate- 
rialne ureditve na teh dveh področjih. 

To nas je napotilo, da smo predlagali tako stališče, kot ga je Izvršni svet 
sprejel in posredoval Skupščini SR Slovenije. Po tem stališču predlagamo, da 
pravno sistemsko upravičenost tako formuliranega zakona, ki naj opraviči ob- 
stoj in nadaljevanje prakse glede uvoznih taks, postavimo pod vprašaj, kar po- 
meni, da predlagamo le trajno veljavnost takega zakona. 

Predlagamo pa, da naj se o sistemski in pravni podlagi za sprejetje takega 
zakona sproži ustrezna razprava v družbenih svetih na zveznem nivoju. V na- 
daljevanju predlagamo tudi, da naj se za letošnje leto stvar uredi tako, da bi 
se zakon sprejel, kljub vsem svojim slabostim, vendar z omejeno veljavnostjo 
za letošnje leto, kar bi sicer tudi bilo v skladu z naravo uvoznih taks, ki imajo 
lahko le začasen karakter. Po sistemski ureditvi pa še dodatno predlagamo, da 
se drugi odstavek 1. člena dopolni, da bi z njim onemogočili sprejemanje novih 
ali dodatnih uvoznih taks v letošnjem letu brez soglasja ustreznih organov v 
republikah in pokrajinah. 

V skladu z veljavno ureditvijo, ki izvira še iz leta 1970, ima namreč Zvezni 
izvršni svet pooblastilo, da lahko v svoji pristojnosti, ne da bi za to potreboval 
soglasje republiških upravnih organov, sprejema odločitve o uvoznih taksah. 
Ocenili smo, da bi vsako spreminjanje, posebej spreminjanje navzgor, uvoznih 
taks v letošnjem letu, ko so pogoji gospodarjenja že zaostreni, lahko povzročalo 
dodatno slabšanje pogojev gospodarjenja in imelo posledice tudi še na drugih 
področjih. Zaradi tega smo predlagali, da se zakon v tem delu dopolni tako, da 
bi na spreminjanje, posebej spreminjanje uvoznih taks navzgor, zagotovili re- 
publikam in pokrajinam njihov vpliv. 

Predlagana stališča torej po vsebini pomenijo, da predlagamo zborom 
Skupščine SR Slovenije, da dajo soglasje le k začasnemu zakonu, z veljavnostjo 
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za letošnje leto, z dopolnitvijo, ki vključuje v odločanje o uvoznih taksah re- 
publiške in pokrajinske upravne organe. 

Predsednik Emil Tomažič: Nas delegate predvsem zanima stališče 
Izvršnega sveta, ali se daje soglasje ali se ne daje soglasje, glede na to, da je 
ugotovljeno, da predloženi osnutek zakona ni v skladu s sistemskimi rešitvami. 

Milica Ozbič: To je po vsebini ugotovljeno tudi v predlaganih stali- 
ščih Izvršnega sveta. Zato mislim, da ni nobene ovire, če se vsebinsko obe for- 
mulaciji skladata, da ne bi bili sprejeti z dopolnitvijo, ki jo predlagam za novo 
formulacijo glede vplivnosti, ki jo je treba zagotoviti upravnim organom re- 
publik in pokrajinam za eventualne letošnje spremembe pri uvoznih taksah. 
Hvala. 

Predsednik Em il Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Milena 
Rakčevič! 

Milena Rakčevič: V zvezi z izvajanjem tovarišice sekretarke bi že- 
lela ugotoviti samo to, da pravzaprav Izvršni svet spreminja stališče, ker, če 
sem pravilno razumela, je dan predlog, da se ne da soglasje za trajno sistemsko 
rešitev in da se delegaciji kot taki ne da pooblastilo, da da soglasje k zakonu, 
kot je predložen. 

Predsednik Emil Tomažič: Je to točno, tovarišica Mihca Ozbič? 

Milica Ozbič (iz klopi): Kot je napisano v točki 1 stališč Izvršnega 
sveta. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati o tem? Delegate 
bi želel opozoriti, da ste verjetno ob prebiranju poročil za to točko dnevnega 
reda videli, da je pravzaprav tu množica različnih stališč do osnutka tega 
zakona. Glede na to mislim, da bi sledili temu, kar smo sedaj slišali. 

Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Janko Muraus, delegat iz 16. 
okoliša! 

Janko Muraus: Naša skupina delegatov je obravnavala osnutek za- 
kona o posebnih taksah na uvoženo blago ter podpira mnenja Zakonodajno- 
pravne korrlisije, obenem pa daje pripombe v zvezi s il. in 2. členom tega 
osnutka, da se je potrebno o vrsti blaga in višini takse dogovoriti med repu- 
blikami in pokrajinama. 

V zvezi z 2. členom je skupina mnenja, da so sredstva iz naslova uvože- 
nega blaga predvsem potrebna za stimulacijo izvoza. Zaradi tega bi morala 
predvsem samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino1 na 
ravni federacije sama namensko razporejati ta sredstva. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ce nihče, predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Ne daje se soglasje k osnutku zakona o posebnih taksah za uvoženo 
blago. 
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2. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ se pooblašča, da v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
predlaga, naj predlagatelj ponovno prouči pravno sistemsko upravičenost ozi- 
roma osnovo za sprejetje zakona o posebni taksi za uvoženo blago. 

Hkrati je potrebno začeti razpravo o sistemski utemeljenosti zakona o po- 
sebni taksi na uvoženo blago iz leta 1970 in sprejeti ustrezne rešitve do jeseni 
tega leta za leto 1980 in naslednja leta. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije pa ne bi nasprotovala spre- 
jetju zakona o posebni taksi na uvoženo blago z veljavnostjo samo za leto 1979. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
Ce nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujete! 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo> proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predloženi sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o posebni davščini za izravnavo davčne obremenitve od uvoženega blaga. 

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

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

Z dopisom z dne 29. 1. 1979 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik dele- 
gacije besedo? (Ne želi.) 

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

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

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

zakona o posebni davščini za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga. 
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v stališču Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije. 
3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 

krajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skupščine 
SR Slovenije soglasje k predlogu tega zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Če nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujete! (132 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog pro- 
grama dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za leto 1979. 

Pripravila in predložila ga je skupina delegatov za pripravo programa dela 
zbora, imenovana na 13. seji Zbora združenega dela 25. 12. 1978. 

Predlog programa dela bo obrazložila predstavnica skupine delegatov to- 
varišica Ivica Kavčič. Prosim! 
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Ivica Kavčič: Tovarišice in-tovariši delegati! Dovolite mi, da vas v 
imenu skupine delegatov seznanim z nekaterimi izhodišči in potekom priprav 
za izdelavo predloga programa dela, ki je pred vami. 

Čeprav ne želim ponavljati, kar je zelo jasno napisano v uvodu k predlogu 
programa ter v poročilu o spremembah in dopolnitvah programa dela zborov, 
bi vendar poudarila, da je skupina pripravila predlog programa na podlagi pri- 
pomb, ki so jih dali k osnutku programa zbori Skupščine, delovna telesa Skup- 
ščine in zborov, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Skupnost socialnega var- 
stva Slovenije, Republiška konferenca Socialistične zveze Slovenije in še ne- 
kateri drugi družbeni dejavniki. Pri tem naj posebej omenim, da je bila orienta- 
cija pri programiranju dela Skupščine v celoti podprta v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih, v delegacijah, v skupinah delegatov in 
v občinskih skupščinah. To pomeni, da program dela Republiške skupščine ni 
le program dela njenih zborov, pač pa program družbenopolitične aktivnosti 
delegacij, temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, delegatov, občin- 
skih skupščin, skupin delegatov, samoupravnih interesnih skupnosti, Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, republiških upravnih organov in drugih za- 
interesiranih subjektov. 

Predlog programa predstavlja zato akt družbenopolitične narave, iz ka- 
terega so razvidne najpomembnejše naloge naše republike, obenem pa pred- 
stavlja orientacijo dela in usmeritev vsem subjektom, ki se vključujejo v ures- 
ničevanje funkcij Republiške skupščine v letu 1979. 

Program dela daje najširše možnosti za obravnavo vsebinsko zaokroženih 
sklopov vprašanj iz tematskega in zakonodajnega dela ter zagotavlja obrav- 
navanje prioritetnih vprašanj, predvsem glede nalog, ki izhajajo iz dokumentov 
Zveze komunistov Jugoslavije in Zveze sindikatov ter drugih družbenopolitič- 
nih organizacij, kakor tudi glede nalog, ki izhajajo iz resolucije o politiki iz- 
vajanja družbenega plana Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979. 

Vendar pa moramo upoštevati, da bo zbor med letom obravnaval tudi 
vprašanja in odločal o zadevah, ki jih s programom ni bilo moč predvideti, v 
danem trenutku pa bo njihova družbena aktualnost zahtevala obravnavo. Zato 
je program odprt za vse aktualne probleme in za vse pobude, ki bodo v dolo- 
čenem trenutku odražale družbene interese in potrebe. Vse to bo mogoče upo- 
števati zlasti ob sprejemanju periodičnih delovnih načrtov in ob pripravljanju 
posameznih sej. 

Pri sprejemanju periodičnih delovnih načrtov in pri predlaganju dnevnih 
redov posameznih sej zbora se bomo morali v prihodnje še bolj orientirati v 
povezovanje podobnih in sorodnih zadev v vsebinsko zaokrožene sklope, upo- 
števajoč pri tem prioriteto posameznih nalog. 

S še bolj doslednim uveljavljanjem takega načina dela in spoštovanjem 
rokov bomo olajšali vključevanje zainteresiranih družbenih dejavnikov v 
skupščinsko delo, obogatili razprave v delegacijah in s tem prispevali pomem- 
ben delež h kvaliteti skupščinskih odločitev. 

Program, ki je pred nami, je izredno obsežen in zahteven. Zato bo terjal 
maksimalno angažiranost, tako delegatov samih kot tudi vseh drugih družbe- 
nih dejavnikov, ki se vključujejo v skupščinsko odločanje. Pri odločanju pa je 
nadvse pomembno, da imamo pred seboj celovit vpogled v probleme, ki jih 
program nakazuje. 

Naj v zvezi s tem opozorim, da program ni zasnovan tako, da bi naloge, 
ki so v njem navedene, morale biti v celoti uresničene v letošnjem letu. Kot je 
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bilo že omenjeno, predstavlja orientacijo dela, v okviru katere pa moramo za- 
gotoviti v obdobju, za katerega je sprejet, uresničitev tistih prioritetnih nalog, 
ki smo jih kot take opredelili. S tako zasnovo torej Skupščina ne prevzema ob- 
veznosti za uresničitev celotnega programa, pač pa le za tiste aktualne naloge 
in probleme, ki jih ni mogoče odlagati na kasnejši čas. 

Skupina je proučila vse sprejete predloge, pripombe in mnenja in jih je 
skoraj v celoti v predloženem predlogu programa tudi upoštevala. ,Za tiste 
predloge, ki so bili dani potem, ko je bil predlog programa že pripravljen, sku- 
pina predlaga, da se sprejmejo dopolnitve. 

In sicer, naj se na strani lil v točki 5 v 2. vrsti 2. odstavka, to je v poglavju 
»Ocene razvoja družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje«, za besedo »podalo« vnese besedilo: »skupno 
oceno razvoja samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje.« 
Takšna opredelitev je potrebna zato, da se iz analiz o stanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosih na področju posameznih samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje povzamejo tiste skupne značilnosti, ki lahko 
pospešijo razvoj tega področja v celoti. 

Na 40. strani predlagamo, naj se točka 56 dopolni tako, da se glasi: »Zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka.« Gre le za redakcijski 
popravek. V tej točki je namreč navedeno, da bo izdan nov zakon o varstvu 
zraka, v bistvu pa bodo Skupščini le predložene spremembe in dopolnitve tega 
zakona. 

Skupina tudi predlaga, da se poročilo o izvajanju zakona o varstvu zraka, 
navedeno na 7. strani pod točko 20, priloge programa, obravnava namesto v 
tretjem v drugem trimesečju, tako kot je to predvideno za obravnavo predloga 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka. 

Prav tako predlagamo, da se izpolni program tudi s predlogi, ki so jih ob 
obravnavi predloga programa dala delovna telesa našega zbora. Pri tem naj 
omenim, da je Odbor za agrarno politiko predlagal, da se vključi v program tudi 
analiza o socialni problematiki kmečkega prebivalstva. Skupina je ta predlog 
posebno pozorno proučila. Prišla pa je do zaključka, da te zahtevne naloge v 
letošnjem letu ne bi bilo moč opraviti. Pravkar smo namreč sprejeli nekatere 
zakone s področja kmetijske politike. V postopku je tudi zakon-o spremembah 
in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov. Zato bo rezultat spre- 
jete politike moč ugotoviti šele, ko se bodo vsi ti predpisi začeli uresničevati. 

"Vsekakor pa je potrebno imeti to temo evidentirano za vključitev v pro- 
gram za prihodnje leto. 

Predlog,da naj se problematika produktivnosti dela obravnava v letošnjem 
letu v vsej razsežnosti, skupina sicer podpira, saj je družbeno nedvomno iz- 
rednega pomena, vendar skupina obenem tudi ugotavlja, da brez ustreznega no- 
silca, ki bi letos to nalogo' v celoti lahko opravil, naloge ne more uvrstiti v 
program v celoti. 

Kljub angažiranju Izvršnega sveta, da bi dobil ustrezne znanstvene institu- 
cije, ki bi to strokovno in družbeno zahtevno nalogo lahko opravile, nosilca ni 
bilo moč dobiti. Realno je zato mogoče računati na realizacijo te naloge le za 
področje industrije. Glede na to, da je to naša dolgoročna naloga, ostane ven- 
darle pred nami zadolžitev za njeno postopno realizacijo v celoti.. 

Predlagam, da predloženi program sprejmete in da pooblastite skupino de- 
legatov, ki je pripravila predlog programa, da v končni redakciji programa 
ustrezno vključi dopolnilne ali spremin je valne predloge, ki jih bo sprejel zbor. 

4 
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V zvezi s predlogom skupine delegatov, da naj se vključi v program tudi 
zakon o Triglavskem narodnem parku, menim, da je predlog sprejemljiv, saj 
se je do njega pozitivno opredelil tudi predstavnik Izvršnega sveta. 

Predlagam, da se ob končni redakciji besedila programa ta zakon vključi na 
ustrezno mesto v programu. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Predlog programa so ob- 
ravnavala delovna telesa Skupščine SR Slovenije in našega zbora. Želijo poro- 
čevalci odborov in komisij še ustno dopolniti svoja poročila? (Ne želijo.) Pri- 
čenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Besedo ima tovarišica Marija Zupan- 
čič-Vičar, republiška sekretarka za urbanizem! 

Marij a Zupančič-Vičar : Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! 

Predlagam samo dopolnitev glede sprejetja zakona o Triglavskem narod- 
nem parku. Najprimerneje bi bilo, če bi glede sprejetja zakona zapisali le, da 
bo Izvršni svet v letošnjem letu predložil njegov osnutek. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Savo Vuk, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 7. okoliš! 

Savo Vuk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Delegati 
iz Nove Gorice smo podrobno proučili predlog programa dela Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 
1979 in dajemo k predlogu naslednji pripombi: 

Program dela zborov je izredno obsežen, zato bo potreben velik napor vseh, 
tako izvršnih organov kot tudi delegatov, da bo izpeljan v celoti in v skladu 
z načeli delegatskega sistema. Vendar bi radi opozorili na nekatere negativne 
pojave, ki so se v pretekli praksi pokazali pri delu delegatov v Skupščini. 

Izkušnje kažejo, da prihaja pogosto do zamud pri pripravljanju posameznih 
gradiv, kar lahko pomeni, da bo prišlo v drugi polovici leta, in še posebej v 
četrtem kvartalu, do prenatrpanosti dnevnih redov, kar že samo po sebi otežuje 
delegatsko delo. Mnogi neželjeni pojavi v delegatski praksi imajo vzrok tudi v 
takemu načinu dela. Zato menimo, da je potrebno opozoriti, da je poleg vsebin- 
skega dela programa važen tudi časovni razpored, če hočemo, da bo skupščin- 
sko delo dobro in učinkovito. 

V predlogu programa dela je predvideno, naj bi ustrezni zbori obravna- 
vali predlog zakona o skupnostih za ceste v četrtem kvartalu leta 1979. V tej 
zvezi bi radi opozorili, da smo ob razpravi o resoluciji za leto 1979, pa tudi ob 
drugih prilikah sprejeli stališče, da mora biti cestno gospodarstvo ena priori- 
tetnih panog v Socialistični republiki Sloveniji. 

Iz tega sledi, da mora biti poudarek tudi na oblikovanju in delovanju skup- 
nosti za ceste. Poleg tega smo bili že večkrat opozorjeni, da je zakon že dokaj 
dolgo v pripravi ter da ga lahko pričakujemo v najkrajšem času. Na koncu 
bi omenil tudi vprašljivost dela sedanje skupnosti za ceste, ker v njej delujejo 
po naših podatkih delegati, ki so bili izvoljeni leta 1972, kar pomeni, da jim 
traja mandat že sedmo leto. 

Pričakujemo, da bo po sprejetju zakona tudi ta skupnost delovala po na- 
čelih, za katera smo se dogovorili pri oblikovanju ostalih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. 
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Zato delegati iz Nove Gorice predlagamo, da se skrajša rok za pripravo 
predloga zakona o skupnostih za ceste in se njegova obravnava premakne iz 
četrtega kvartala, tako da bi o predlogu razpravljali in odločali čimprej. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Zeli 
predstavnik Izvršnega sveta besedo? Ugotavljam, da predstavnika Izvršnega 
sveta ni tukaj. Predlagam, da bi skupina, ki je pripravljala program dela 
zborov in ki naj tudi opravi redakcijo, te pripombe vendarle upoštevala, zlasti 
glede časovnih premikov. Z nosilci nalog iz programa pa se moramo dogovoriti 
tako, da ne bo v program prišlo kaj takega, za kar vemo, da ne moremo reali- 
zirati. Je to sprejemljivo? Še kdo želi razpravljati? 

Ce nihče, potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem 
na glasovanje predlog programa dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije za leto 1979, s spremembami in dopolnitvami, ki jih je predlagala sku- 
pina delegatov. 

Kdor je za predloženi program, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog programa dela sprejet z večino glasov. 
Glede na pripombe in pa predloge odborov, skupin delegatov, pa tudi 

glede na prejšnje in današnje razprave predlagam, da Zbor sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Skupina delegatov za pripravo programa dela Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije za leto 1979 naj opravi končno redakcijo programa dela 
zbora, pri čemer naj upošteva pripombe in predloge delovnih teles, skupin de- 
legatov in pa seveda pripombe, ki so bile izražene danes. 

2. Program dela Zbora združenega dela se objavi v Poročevalcu Skupščine 
SR Slovenije. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
Kolikor ne, prosim, da tudi o tem sklepu glasujemo. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja: 

1. Predlog odloka o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča Socialistične re- 
publike Slovenije je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Za svojega predstavnika k vsem predlogom odlokov je določila Cvetka Gat- 
nika, člana Komisije. 

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

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

Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča 
Socialistične republike Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim gla- 
suje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 
delegat.) 

4* 
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Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodisča 
Socialistične republike Slovenije sprejet z večino glasov. 

2. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela Socialistič- 
ne republike Slovenije je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

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

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča zdru- 
ženega dela Socialistične republike Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega 
dela Socialistične republike Slovenije sprejet z večino glasov. 

3. Predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega sekretarja za fi- 
nance je prav tako predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Danes smo prejeli na klop predlog predsednika Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije za razrešitev namestnika republiškega se- 
kretarja za finance. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam, da preidemo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega 
sekretarja za finance. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (135 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega se- 
kretarja za finance sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Preden bomo prešli na vprašanja in predloge delegatov, bomo poslušali dve 
informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Najprej bomo seznanjeni 
z oceno Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije glede presežkov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih za družbene dejavnosti, s predlogi ukrepov za 
uskladitev obveznosti temeljnih organizacij združenega dela z dogovorjeno vi- 
šino sredstev, sprejetih s samoupravnim sporazumom o temeljih planov, ki jo 
bo podal tovariš Dušan Sinigoj, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije. Nato pa bomo seznanjeni še z informacijo o po- 
plavah v Socialistični republiki Sloveniji od 28. do 30. januarja letos, ki jo bo 
podal tovariš Martin Košir, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
narodno obrambo. 

Besedo dajem tovarišu Dušanu Sinigoju! 

Dušan Sinigoj : Tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije spremlja v skladu s svojo funkcijo pri 

uresničevanju družbenega plana Socialistične republike Slovenije in resolucije 
o uresničevanju plana v letu 1979 uresničevanje planov in samoupravnih spo- 
razumov o temeljih planov v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih 
dejavnosti. 
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Po zadnjih ocenah in podatkih, ki so Izvršnemu svetu na razpolago, le-ta 
ponovno ugotavlja, da znašajo presežki za leto 1979 v vseh samoupravnih inte- 
resnih skupnostih družbenih dejavnosti približno 1517 milijonov dinarjev. Od 
tega zneska je 837 milijonov dinarjev že upoštevanih pri določanju obveznosti 
temeljnih organizacij združenega dela po samoupravnih sporazumih za leto 
1979. Ostanek presežkov bo ob zaključnih računih po ocenah znašal 680 mili- 
jonov dinarjev. 

Izvršni svet se s pojavom presežkov v samoupravnih interesnih skupnostih 
srečuje že nekaj let. Nastanek presežkov povzroča obstoječi sistem zagotav- 
ljanja sredstev v največjem obsegu, z avtomatizmom na osnovi bruto osebnih 
dohodkov, kakor tudi gibanja v gospodarstvu, predvsem osebnega dohodka, ki 
se ne odvijajo v planskih okvirih. 

Zaradi odstopanj od sprejete politike na področju delitve ustvarjenega do- 
hodka v letu 1978, predvsem pa v skrbi za širitev materialne osnove temeljnih 
organizacij združenega dela je bil Izvršni svet pri ocenjevanju stanja mnenja, 
da predloži za današnjo sejo Skupščine SR Slovenije zakon, ki bi ga obravnavali 
po hitrem postopku. V njem bi predlagal konkretne ukrepe za uskladitev ob- 
veznosti temeljnih organizacij združenega dela z dogovorjeno višino sredstev, 
sprejetih s samoupravnimi sporazumi o temeljih pilana. 

Zaradi krepitve odgovornosti neposrednih nosilcev samoupravljanja, kot 
tudi skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, ki morajo ob zaključkih raču- 
nih dati poročila uporabnikom o uresničevanju programov, o obveznostih in 
odgovornostih, sprejetih s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov, je Iz- 
vršni svet, v dogovoru z družbenopolitičnimi organizacijami, zaenkrat odstopil 
od te namere. 

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti, ki združujejo 
sredstva iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela — to so: Izobraže- 
valna skupnost Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije, Skupnost pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja in Skupnost starostnega zavarovanja 
kmetov, so na pobudo Izvršnega sveta že julija lani, ob ugotovitvi, da se sred- 
stva hitreje natekajo, kot je bilo planirano, sprejele ukrepe za uskladitev do- 
toka z dogovorjeno višino sredstev. Tako sta Izobraževalna skupnost Slovenije 
in Raziskovalna skupnost Slovenije sprejeli sklepe o prenehanju plačevanja 
prispevkov za zadnje mesece v letu 1978 ter temu primerno tudi znižale pov- 
prečno letno prispevno stopnjo. Na primer, Izobraževalna skupnost Slovenije 
od 9,47% na 7%, Raziskovalna skupnost Slovenije od 1,7% na 1,4%, Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa je ukinila poseben prispe- 
vek iz osebnega dohodka v višini 3 %. 

V dopolnilih k samoupravnim sporazumom o temeljih planov za leti 1979 
in 1980 so samoupravne interesne skupnosti pri izračunavanju predlogov pri- 
spevnih stopenj upoštevale tudi takratne ocene možnih presežkov ter temu 
primerno znižale prispevne stopnje. Hkrati so v samoupravnih sporazumih za- 
vezujoča določila, da bodo samoupravne interesne skupnosti presežke, ki bi 
nastali prek teh ocen, vrnile uporabnikom. 

Na osnovi navedenega Izvršni svet meni, da je potrebno zagotoviti izva- 
janje sprejetih obveznosti in odgovornosti glede presežkov, izhajajočih iz samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov. Zato predlaga Skupščini SR Slove^ 
nije, da sprejme naslednje sklepe in priporočila: 

1. Samoupravnim interesnim skupnostim na ravni republike, katere zdru- 
žujejo sredstva iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, se priporoča, 
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da najkasneje do 15. 2. 1979 ugotovijo in uskladijo z Republiškim sekretaria- 
tom za finance in Zavodom SR Slovenije za družbeno planiranje podatke o vi- 
šini presežkov in na tej osnovi sprejmejo ustrezne ukrepe o proračunu pre- 
sežkov, tako da jih bodo temeljne organizacije združenega dela lahko upošte- 
vale že v zaključnih računih za leto 1978. 

Izvršni svet priporoča, da se sredstva iz zmanjšanih obveznosti uporabijo 
za razširitev materialne osnove temeljnih organizacij združenega dela. 

2. Samoupravnim interesnim skupnostim, ki združujejo sredstva na osnovi 
osebnih dohodkov, se priporoča, da prav tako izkažejo višino presežkov, o tem 
seznanijo temeljne organizacije združenega dela in zbore združenega dela 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter sprejmejo znižanje prispevne stopnje 
od 1. 4. 1979 dalje. 

Hkrati naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da se bodo pre- 
sežki, nastali iz teh virov, dosledno vrnili temeljnim organizacijam združene- 
ga dela. 

Samoupravne interesne skupnosti na ravni republike naj v roku 10 dni 
organizirajo posvetovanja z občinskimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi 
v zvezi z izvajanjem navedene naloge. 

3. Služba družbenega knjigovodstva naj v skladu s svojimi pristojnostmi 
spremlja in oceni izvajanja določil iz samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov in o svojih ugotovitvah obvesti skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

4. Družbeni pravobranilci samoupravljanja naj spremljajo izvajanje do- 
govorjenih obveznosti iz samoupravnih sporazumov o temeljih planov ter v 
skladu s svojimi pristojnostmi ukrepajo v primerih, ko se določila v samo- 
upravnih sporazumih ne upoštevajo. 

5. Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da sprejme sklep, da ji 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti predložijo v marcu me- 
secu letošnjega leta poročila o uresničevanju teh sklepov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo, v skladu s svojimi pristojnostmi, 
proučil in ocenil tudi stanje na drugih področjih združevanja sredstev v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih z vidika uresničevanja z družbenim pla- 
nom sprejete politike ter bo o tem obvestil Skupščino SR Slovenije. 

V zvezi z vprašanjem, ki ga je danes predložila skupina delegatov za 
gospodarsko področje 16. okoliša, menim, da so odgovori na vsa vprašanja 
vsebovani v podani oceni. 

Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da to oceno, s predloženimi 
stališči in poročili, sprejme. 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo informacijo o tej problema- 
tiki. Želi kdo o informaciji razpravljati? Naj povem, da se ta informacija raz- 
množuje in jo boste še danes prejeli. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, 
potem bi glede na podano informacijo predlagal, da Zbor združenega dela 
sprejme s tem v zvezi naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije se strinja z oceno Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije glede presežkov v samoupravnih interesnih 
skupnostih za družbene dejavnosti in podpira predlagane ukrepe Izvršnega 
sveta za uskladitev obveznosti temeljnih organizacij združenega dela z dogo- 
vorjeno višino sredstev, sprejetih s samoupravnim sporazumom o temeljih 
planov. 
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2. Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti naj Skupščini 
SR Slovenije predložijo v marcu letošnjega leta poročila o uresničevanju pred- 
laganih sklepov Izvršnega sveta. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Ce nihče, predlagam, da o sklepu glasujemo. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? 
(3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Drugo informacijo bo posredoval tovariš Stane Kotnik, namestnik repu- 

bliškega sekretarja za narodno obrambo. 

Stane Kotnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
S to informacijo vas Izvršni svet seznanja z nekaterimi pomembnejšimi zna- 
čilnostmi poteka zaščitnih in reševalnih akcij ter posledic poplav, ki so v zad- 
njih dneh januarja ogrožale prebivalstvo in prizadele precejšnjo materialno 
škodo v nekaterih območjih Slovenije. 

Zaradi močnega deževja, ki se je začelo 27. januarja 1979, in toplega fen- 
skega vetra, ki je skupaj z deževjem povzročil hitro topljenje snega, so reke 
že v poznih večernih urah v severozahodnem in zahodnem delu Slovenije moč- 
no narasle, poplavljati pa je začela tudi talna voda. Naraščanje je bilo hitrejše 
kot običajno tudi zato, ker je voda naglo odtekala z zmrznjene površine zem- 
lje v rečne struge. 

Po podatkih Meteorološkega zavoda pade v Sloveniji letno povprečno 
okrog 1500 mm padavin. Samo v prvih 24 urah navedenega dne pa je padlo na 
zasnežene in zamrznjene površine v Bohinju 263 mm, na Jezerskem 125 mm in 
v povodju Soče 200 mm padavin, kar lahko enačimo z ekstremnimi vrednostmi 
padavin v zadnjih 50 letih. 

Padavine so bile znatne v celotnem območju Slovenije, vendar mnogo 
manjše od omenjenih treh centrov ekstremnih padavin. Zaradi teh padavin je 
pretok reke Save v nedeljo 28. januarja zjutraj znašal v Radovljici 650 m3 

na sekundo, v Medvodah 840 m3 na sekundo, naslednjega dne v Radečah pa 
2509 m3 na sekundo, kar je le nekaj pod 100-letnimi vodami, ki so ocenjene na 
2870 m3 na sekundo. Zanimivo, zlasti glede pripravljenosti za zaščito in reševa- 
nje, je morda še to, da je val visokih voda potoval med Radovljico in Radeča- 
mi 24 ur ali povprečno 6 km na uro. Tako je v teh nekaj dneh odtekalo okoli 
14 % celotnega letnega pretoka voda na Savi. O naraščanju voda so bile občine 
sproti obveščane. 

Škodo so povzročale praktično vse reke in potoki na Gorenjskem in Pri- 
morskem, Sava Bohinjka, Lipnica, Kokra, hudourniki na Jezerskem, Dupe- 
čica, Sora, Soča s hudourniškimi pritoki, Idrijca itd. Narasle pa so tudi vode 
na Štajerskem, zlasti Savinja in Dreta. Čeprav je bilo stanje kritično na mno- 
gih mestih v prizadetih območjih, velja posebej opozoriti, da je bilo kot najbolj 
kritično ocenjeno stanje v območju Brežic, Čateža, Krške vasi in Mosteca, zelo 
prizadet je bil levi breg Save v Krškem, kakor tudi območje Logatca, kjer je 
bil zaledenel edini večji požiralnik Jačka, ki sicer odvaja vode potoka Logači- 
ce. Kritično je bilo stanje pri novem Šentjakobskem mostu čez Savo<, na sotočju 
Soče, Idrijce in Bače nad jezom hidrocentrale Doblar, v Breginjskem kotu v 
območju Tolmina. 
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V zahodnih predelih Slovenije so močne padavine in visoke, zlasti talne 
vode povzročile na mnogih mestih premikanje zemeljskih mas, zemeljske pla- 
zove, kar je škodo, zlasti na komunikacijah, še povečalo. 

Ce ne bi v zadnjih nekaj letih vlagali večjih sredstev v vodno gospodar- 
stvo, bi bile poplave še obsežnejše, škoda pa bistveno večja. Kot je znano, je 
zaradi poplav hudourniških in visokih talnih voda ter zemeljskih plazov nasta- 
la škoda predvsem na cestah, komunalnih napravah, zlasti na mostovih, ka- 
nalizacijskem in vodovodnem omrežju ter zajetjih pitne vode. Škoda je nastala 
tudi na stanovanjskih in gospodarskih objektih ter premičninah, na objektih 
organizacij združenega dela in drugih organizacij, zlasti v skladiščih surovin 
in repromateriala. 

V manjši meri je škoda nastala tudi na strojih. Zaradi naplavin in erozije 
je nastala škoda na kmetijskih obdelovalnih površinah, predvsem na površinah, 
posejanih z ozimino. 

Na poplavljenih cestah je bil zaprt promet; deloma so to bile republiške 
ceste, v glavnem pa so to ceste regionalnega in komunalnega značaja. Zaradi 
visoke vode je bilo začasno ustavljeno obratovanje Hidroelektrarne Doblar, v 
mnogih organizacijah združenega dela in drugih organizacijah je bila začasno 
ustavljena proizvodnja oziroma prekinjena dejavnost, v mnogih primerih pa je 
bila celo močneje motena, zaradi udeležbe delavcev in delovnih sredstev v re- 
ševalnih akcijah. 

Iz ogroženih krajev, predvsem na Tolminskem, v Krškem, Brežicah in 
Logatcu, je bilo treba evakuirati prebivalce, v nekaterih območjih pa tudi ži- 
vino. Na ceste, kmetijske površine in komunalne naprave je voda nanesla znat- 
ne količine zemlje in proda, določeno škodo pa so hudourniki povzročili tudi 
v gozdovih. 

Nuklearna elektrarna Krško, pa tudi drugi pomembnejši sistemi, niso bili 
ogroženi. Voda pa je kljub naporom zalila gradbeno jamo Nuklearne elektrarne 
Krško. Človeških žrtev poplave niso terjale, prav tako tudi ni bilo hujših 
poškodb. 

Poplave niso povzročile hujših motenj v življenju in delu delovnih ljudi 
in občanov, pa tudi glede obsega škode in nastalih posledic je mogoče reči, 
da poplave v nacionalnem pomenu niso bile katastrofalne. 

Pri ocenjevanju pripravljenosti, organiziranosti in vključevanju delovnih 
ljudi in občanov ter organov organizacij in skupnosti v zaščitne reševalne ak- 
cije pri poplavah je nujno upoštevati doseženo razvojno stopnjo organizira- 
nosti za obrambo in zaščito, stopnjo njihove usposobljenosti in opremljenosti, 
pa tudi dejstvo, da je bilo za zaščito in reševanje, v primerjavi z nekaterimi 
drugimi nesrečami, na razpolago nekoliko več časa. 

Vsekakor velja ocena, da so se delovni ljudje in občani v splošnem odgo- 
vorno in vsestransko vključevali v zaščitne in reševalne akcije, s samozaščit- 
nim ravnanjem pa so še posebej pomembno prispevali k zmanjševanju posle- 
dic poplav. 

Po oceni Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiškega štaba za 
civilno zaščito so se štabi za civilno zaščito v organizacijah združenega dela 
in drugih organizacijah, v krajevnih skupnostih in občinah pravočasno aktivi- 
rali in uspešno dellovali, kar se je odražalo v tem, da so bili v glavnem pravo- 
časno izvedeni potrebni in možni ukrepi za zaščito in reševanje v ogroženih 
območjih. 
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Ugotovljeni so le posamezni primeri, da nekateri štabi za civilno zaščito 
niso pravilno ocenili nastale situacije in so se nekoliko pozno odločili za akti- 
viranje enot in drugih sestavin civilne zaščite. 

Tudi koordinacija med štabi za civilno zaščito v prizadetih območjih je 
bila zadovoljiva. Ob tem je treba pripomniti, da se je tudi v teh akcijah poka- 
zalo, da za učinkovito ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah še vedno ni- 
smo ustrezno pripravljeni, kar se odraža predvsem v še vedno neustrezni ka- 
drovski sestavi nekaterih štabov za civilno zaščito, zllasti v krajevnih skupno- 
stih, nadalje v premalo učinkovitih zvezah, v pomanjkljivi usposobljenosti za 
reševanje v posameznih vrstah nesreč. Najbolj pereče pa je vprašanje oprem- 
ljenosti štabov in enot civilne zaščite za učinkovito zaščito in reševanje v 
podobnih primerih. 

K učinkovitejšim pripravam so pomembno prispevale temeljitejše ocene 
ogroženosti in nevarnosti po posameznih vrstah nesreč. Ce pa bi bile te ocene 
povsod ustrezne, bi lahko še povečali sposobnost za hitno aktiviranje vseh sil 
in sredstev za bolj usmerjeno in učinkovito pomoč. Tako bi lahko izvajali tudi 
kadrovanje v civilni zaščiti ter usposabljali enote civilne zaščite. 

V ogroženih območjih so se v reševanje ljudi in materialnih dobrin poleg 
civilne zaščite vsestransko in uspešno vključili organi za notranje zadeve, ne- 
katere družbene organizacije, gasilske organizacije, jamarji, radioamaterji, 
posamezne enote oboroženih sil, narodna zaščita ter organizacije združenega 
dela s področja vodnega gospodarstva, komunale, gradbeništva, zdravstva, ka- 
kor tudi Meteorološki zavod, vodne skupnosti, Republiški sekretariat za urba- 
nizem in drugi. 

Pri obveščanju prebivalstva o stanju in posledicah poplav so se uspešno 
vključevala sredstva javnega obveščanja, televizija, radio, pa tudi lokalna in- 
formativna sredstva. 

Strokovna služba Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo je s te- 
kočim spremljanjem situacije in usmerjanjem akcij, kjer je bilo to potrebno, 
pričela že v dopoldanskih urah v nedeljo 28. januarja. Od samega začetka pa so 
bili v to akcijo vključeni tudi organi Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve in za urbanizem. 

Dan kasneje se je sestal Republiški štab za civilno zaščito in sprejel naj- 
nujnejše ukrepe. Vseskozi je bila organizirana dežurna služba in treba je po- 
udariti, da je informiranje dobro potekalo. To je omogočilo sprotno ocenjevanje 
razmer v prizadetih in ogroženih območjih ter potreb glede pomoči širše druž- 
bene skupnosti, ki pa razen manjših intervencij in zagotavljanja potrebnih in- 
formacij občinskim štabom za civilno zaščito ni bila potrebna. 

Po podatkih iz občin je ugotovljeno, da se je sanacija v prizadetih občinah 
pričela takoj, ko je minila neposredna nevarnost poplav. Da bi le-ta še bolj 
organizirano in uspešno potekala, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije spre- 
jel na seji v četrtek 1. februarja naslednja stališča in ukrepe: 

Izvršni sveti občinskih skupščin naj zagotovijo, da bodo ocene škode in 
drugih posledic poplav čimprej izdelane, na podlagi teh pa tudi programi sa- 
nacije. 

Hkrati s tem je treba sprejeti ukrepe, da se življenjski in delovni pogoji 
in razmere v prizadetih območjih čimprej normalizirajo. 

Da bo sanacija kar najbolj uspešno potekala, je Izvršni svet zadolžil repu- 
bliške upravne organe, da se v sodelovanju z ustreznimi samoupravnimi skup- 
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nostmi čimbolj neposredno vključijo v izvajanje teh nalog in tudi strokovno 
pomagajo prizadetim občinam. 

Republiški sekretariat za ljudsko- obrambo je zadolžen, da v 14 dneh pred- 
loži Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije kompleksno poročilo z oceno na- 
stale škode in predloge ukrepov za odpravo posledic te nesreče. 

Izvršni svet bo na podlagi tega poročila v svoji pristojnosti sprejel ustrez- 
ne ukrepe za načrtno odpravo> posledic poplav. 

Nadalje Izvršni svet predlaga in priporoča družbenim dejavnikom na vseh 
ravneh in v vseh sredinah, da se močneje in trajneje angažirajo pri načrtova- 
nju in izvajanju preventivnih in drugih zaščitnih ukrepov, katerih namen je 
preprečiti oziroma ublažiti posledice vseh naravnih in drugih hudih nesreč. 

Tovarišice in tovariši delegati! S to informacijo smo vas želeli seznaniti 
s posledicami poplav in z aktivnostjo republiških, občinskih in krajevnih de- 
javnikov pri zaščiti in reševanju prebivalstva ter njihovega skupnega družbe- 
nega imetja. 

O celotnem obsegu škode in ukrepih za sanacijo vas bo Izvršni svet sezna- 
nil s posebno informacijo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Mislim, da lahko preidemo 
sedaj na delegatska vprašanja. 

Mislim tudi, da je bilo z informacijo tovariša Sinigoja, podpredsednika Iz- 
vršnega sveta, pravzaprav odgovorjeno, in to zelo izčrpno, na zastavljeno de- 
legatsko vprašanje 16. okoliša. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 38. 
okoliša, Ljubljana-Šiška, bo odgovoril tovariš Lojze Senegačnik, pomočnik re- 
publiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano! 

Lojze Senegačnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Tovarišu delegatu Vladu Severju, vodji delegacije iz 38. okoliša za go- 
spodarsko področje Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije daje Izvrš- 
ni svet na postavljeno delegatsko vprašanje glede problematike komasacije 
kmetijskih zemljišč naslednji odgovor: 

V letu 1973 je bil v Sloveniji sprejet zakon o kmetijskih zemljiščih, ki je 
urejal tudi vprašanje prostorsko ureditvenih operacij in med njimi tudi ko- 
masacije. Opredelitev zakonske podlage za pristope k založbam zemljišč je bila 
nujna zaradi velike razparceliranosti kmetijskih zemljišč, kar je ena temeljnih 
ovir za hitrejši razvoj modernizacije kmetijske proizvodnje na večjem delu 
razpoložljivih kmetijskih zemljišč v Sloveniji. 

Navajamo samo podatek, da je povprečna velikost parcele obdelovalnega 
zemljišča v Sloveniji komaj 50 arov in niso redki primeri, da ima kmečko go- 
spodarstvo zemljišče v 40 ali celo 60 parcelah. Zategadelj je vprašanje, kaj smo 
v obdobju petih let uresničili glede zložbe zemljišč, zelo upravičeno. V obdob- 
ju 1973—1978 je bilo končanih 478 ha komasacij kmetijskih zemljišč, in sicer v 
občinah Ljutomer in Križevci. Ta zemljišča so že vključena v družbeno orga- 
nizirano kmetijsko proizvodnjo-, V postopku izvajanja komasacije je trenutno 
1200 ha, in sicer v območju občine Ljutomer, Ptuj in Murska Sobota. Te ko- 
masacije bodo končane v letih 1979 in 1980. Poleg tega velja omeniti, da zelo 
intenzivno potekajo priprave za izvajanje komasacij v osmih občinah Severo- 
vzhodne Slovenije, to je v občinah Maribor, Lenart, Ptuj, Ljutomer, Murska 
Sobota, Lendava, Slovenska Bistrica in Ormož, in sicer v obsegu 9 400 ha. Po- 
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udariti je potrebno, da so oziroma bodo te komasacije izvršene v večini na 
melioriranih kmetijskih zemljiščih. To pomeni, da na ostalih kmetijskih zem- 
ljiščih glede komasacij v tem obdobju nismo dosegli vidnejših1 premikov, če- 
prav obstajajo velike potrebe in možnosti. 

Na osnovi tega lahko ocenimo, da so bili v tem obdobju glede komasacij 
doseženi sorazmerno dobri konkretni rezultati, če upoštevamo, da pred tem, 
15 let ni bilo praktično nobene aktivnosti na področju komasacij in da zahte- 
vajo priprave ter izvedba komasacij dolgoročnejše in temeljite strokovne kot 
tudi družbenopolitične priprave ter aktivnost občin oziroma krajevnih skup- 
nosti. To dokazuje tudi dejstvo, da so se v tem obdobju začele porajati iniciati- 
ve za izvajanje komasacij. Ne glede na povedano menimo, da bi v tem obdob- 
ju lahko bili pri izvajanju komasacij uspešnejši, upoštevajoč dejstvo, da so 
vsa pravno lastninska in druga pomembna vprašanja razrešena in da ni pro- 
blema glede zagotavljanja finančnih sredstev za izvedbo komasacij. Menimo, 
da je osnovni vzrok zaostajanja v tem, da se neposredno zadolženi nosilci pri- 
prav in izvedbe komasacij, zlasti v nekaterih občinah, premalo zavedajo zah- 
tevnosti teh priprav, ki zahtevajo skupno in enotno akcijo kmetijskih organi- 
zacij, kmetijskih zemljiških skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij in 
drugih organizacij v občini in krajevni skupnosti. To pomeni, da je za do- 
seganje vidnejših premikov na področju založbe kmetijskih zemljišč potrebno 
ob bistveno večji iniciativnosti in angažiranosti strokovnjakov v kmetijskih 
organizacijah in kmetijskih zemljiških skupnostih doseči zlasti večjo anga- 
žiranost oziroma interes občin, krajevnih skupnosti in družbenopolitičnih or- 
ganizacij. Tam, kjer so šli po tej poti, se kažejo že dobri rezultati. 

Podrobnejše poročilo o izvajanju celovite zemljiške kmetijske politike v 
obdobju 1973—1977 pa je podano v oceni izvajanja zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih, ki je bila predložena predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o kmetijskih zemljiščih. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Ali so delegati iz 38. oko- 
liša, Ljubljana-Šiška, zadovoljni z odgovorom? (Da.) Hvala lepa. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko dejavnost, 7. 
okoliš — Murska Sobota, bo odgovorila tovarišica Marija Zupančič-Vičar, čla- 
nica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za urbanizem. Prosim! 

Marija Zupančič-Vičar: V zvezi z ukrepi, ki naj ublažijo po- 
sledice toče v Pomurju in drugih prizadetih območjih, je skupina delegatov za 
Zbor združenega dela postavila naslednji vprašanji: 

1. Kdaj bodo izpolnjene obveznosti republike do predloženih zahtevkov? 
2. Ali Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bi bilo koristno s spre- 

membo zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč in družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s 
sredstvi solidarnosti doseči, da z delom solidarnostnih sredstev, zbranih v ob- 
močju občine, razpolaga njihov organ? 

Na prvo vprašanje je odgovoril tovariš Ivo Marenk, republiški sekretar za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 12. seji Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije, dne 25. 12. 1978. 

V zvezi z njegovim odgovorom in pa z razpravo o tem vprašanju je bil na 
tej seji sprejet sklep, da naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži Zbo- 
ru združenega dela in Zboru občin Skupščine SR Slovenije v sprejetje odlok o 
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dotaciji in kreditih za odpravo posledic neurja in toče v letu 1978. To je Izvršni 
svet istega dne tudi storil in predložil po hitrem postopku ta odlok v sprejetje, 
oba zbora pa sta odlok tudi sprejela. S tem odlokom je bila dana možnost, da 
je republika izpolnila obveznost glede regresiranja semen, mineralnih gnojil, 
zaščitnih sredstev ter krmil za prvo fazo ukrepov za ublažitev posledic neurja 
in toče. Za drugo fazo ukrepov, to je za regresiranje jesenske in spomladanske 
setve, pa ni bilo možno na ta način zagotoviti sredstev, pač pa je bilo potrebno 
zagotoviti sredstva solidarnosti, ki pa v tem trenutku še niso združena na ra- 
čunu sredstev solidarnosti SR Slovenije, ker postopek združevanja še poteka. 
Predvidoma bo zaključen še v tem mesecu, to se pravi februarja letos. 

Na drugo vprašanje dajemo naslednji odgovor: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob pripravi informacije o delovanju 

enotnega sistema organizacije odgovornosti in obveznosti v primerih elemen- 
tarnih nesreč opozoril na sedanjo ureditev zagotavljanja. solidarnostnih sred- 
stev za odpravo posledic večjih naravnih nesreč. Predlagal je možnost dopol- 
nitve zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic na- 
ravnih nesreč ter družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sred- 
stvi solidarnosti v tem smislu, da bi izvršni sveti občin in republike lahko sa- 
mostojno razpolagali z dogovorjeno višino sredstev, ki. bi jih v primeru narav- 
ne nesreče lahko samostojno in v skladu z dogovorom uporabili za nujne in- 
tervencije. Pobuda za tako ali drugačno ustrezno ureditev hitre uporabe sred- 
stev solidarnosti v primeru večjih naravnih nesreč je bila dana v Odboru pod- 
pisnikov družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi so- 
lidarnosti. 

Ob razpravi o tem predlogu oziroma o tej tematiki dne 20. 10. 1978 v 
Družbenopolitičnem zboru pa taka ureditev ni dobila podpore, z utemeljitvijo, 
da ni potrebe, da bi odvzemali sredstva temeljnim organizacijam združenega 
dela, preden ne nastane potreba po uporabi teh sredstev. Potrebno pa je ob 
tem opozoriti, da sredstva solidarnosti, ki jih oblikujemo v skladu s citiranim 
zakonom, predstavljajo republiško solidarnost tako v odnosu do posamezne ob- 
čine ali več občin kot tudi v odnosu do drugih republik. 

Sredstva solidarnosti tudi niso predvidena za odpravo posledic neposred- 
no po nastali nesreči, pač pa predvsem za odpravo škode, ki je nastala ob na- 
ravni nesreči. Sredstva solidarnosti, ki jih oblikujemo v skladu s citiranim za- 
konom, tudi niso edina sredstva, ki se lahko uporabijo za te namene. Običajno 
znaša manjši del sredstev za odpravo nastale škode. Letno se namreč izloči 
na računih temeljnih organizacij združenega dela in skupščin občin okrog 209 
milijonov 414 tisoč dinarjev solidarnostnih sredstev, medtem ko je za odstrani- 
tev posledic naravnih nesreč, to se pravi škode, ki jih povzročijo naravne ne- 
sreče v SR Sloveniji v enem letu, potrebna mnogo večja vsota. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo, ne glede na gornje ugotovitve, po- 
novno proučil potrebo in možnost spremembe oziroma dopolnitve obstoječe 
ureditve uporabe solidarnostnih sredstev za odpravljanje posledic naravnih 
nesreč in ob ponovni razpravi glede informacije o delovanju enotnega sistema 
organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih nesreč v Skup- 
ščini SR Slovenije predlagal, da se Skupščina SR Slovenije do tega vprašanja 
opredeli že v okviru te razprave. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! So delegati iz 7. okoliša 
zadovoljni z odgovorom? (Da.) 
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Na drugo delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko področje, 
7. okoliš, — Murska Sobota, bo odgovoril Štefan Korošec, član Izvršnega sveta 
in predsednik Republiškega komiteja za tržišče in cene. Prosim! 

Štefan Korošec: Tovarišice in tovariši delegati! Ker sem delegatsko 
vprašanje prejel pred dobro uro, pismenega odgovora še nisem pripravil. Zato 
vam bom posredoval odgovor ustno. 

Delegatsko vprašanje 7. okoliša kmetijske dejavnosti, iz Pomurja, v Zbo- 
ru združenega dela se glasi: 

1. Kaj je s cenami govejih pitancev in kdaj bodo znane nove cene? 
2. Kdaj bo v Sloveniji usklađena cena mleka? V Socialistični republiki 

Hrvatski je to vprašanje že urejeno. 
V obrazložitvi vprašanja so posebej izpostavljene disparitete med cenami 

koruze, živine in pa svežega mesa. 
Najprej bom poskusil pojasniti, kako poteka oblikovanje cen kmetijskih 

pridelkov in kje smo trenutno v procesu usklajevanja stališč ter kaj je Izvršni 
svet do sedaj storil v zvezi z razreševanjem problematike na tem področju. 

Oblikovanje cen kmetijskih pridelkov poteka po naslednjem postopku: 
V skladu z dogovorom o razvoju agroindustrijskega kompleksa je pripravljen 
pravilnik, ki vsebuje metodologijo in kriterije za oblikovanje proizvajalčevih 
in pa zaščitnih cen osnovnih, to je najpomembnejših kmetijskih pridelkov. V 
skladu s temi kriteriji in metodologijo pripravi Zvezni zavod za cene predlog 
proizvajalčevih in zaščitnih cen kmetijskih pridelkov, ki služi kot osnova za 
medrepubliško usklajevanje. Ta predlog je bil izdelan pred dobrimi tremi 
meseci. Ta predlog mora biti usklađen med republikami in pokrajinama. Na 
podlagi usklajenega stališča republik in pokrajin pripravi Zvezni izvršni svet 
odlok o proizvajalčevih prodajnih cenah in zaščitnih cenah kmetijskih pridel- 
kov. Tak odlok je objavljen v Uradnem listu. Ko so sprejete proizvajalčeve 
prodajne cene, republike in pokrajini sklenejo dogovor o maloprodajnih cenah 
svežega mesa — ta dogovor sklenejo pri vsakem povečanju cen, nato pa se 
konkretno uveljavijo maloprodajne cene svežega mesa. 

Ta postopek je bil praktično zaključen v preteklem tednu, in sicer na zad- 
nji seji Medrepubliškega komiteja za tržišče in cene v ponedeljek in nato v 
sredo v Koordinacijski komisiji predsednikov izvršnih svetov vseh republik 
in Zveznega izvršnega sveta. Lahko rečemo, da je postopek v zvezi z oblikova- 
njem proizvajalčevih prodajnih cen in zaščitnih cen v celoti usklađen, z iz- 
jemo zaščitnih cen in proizvajalčevih prodajnih cen soje. Pristojni organi v 
zvezni upravi pripravljajo ustrezen predlog odloka oziroma odlok. Predvide- 
vam, da bo ta odlok v naslednjem tednu sprejet v Zveznem izvršnem svetu. 
Republiški komite za tržišče in cene je prav tako začel akcijo v zvezi z dogo- 
vorom o oblikovanju maloprodajnih cen svežega mesa. Zato menim, da bo 
problematika v celoti v naslednjem tednu oziroma dnevih urejena, Konkretno, 
proizvajalčeve prodajne cene svežega mesa oziroma mladega pitanega gove- 
da so dogovorjene in skupno usklajene v znesku 29 dinarjev. To pomeni bist- 
veno povečanje v primerjavi s sedaj veljavnimi maloprodajnimi cenami. 
Dvignila pa se bo tudi povprečna cena svežega mesa mlađega pitanega 
goveda v prodaji na drobno, in sicer na 64,33 dinarjev za kilogram, kar pome- 
ni znatno povečanje, ker je sedaj ta cena okrog 50 dinarjev za kilogram. 

Tovarišice in tovariši! Glede na to, da so se podobna vprašanja, kot je 
današnje, v zadnjem času že večkrat postavljala, mi dovolite, da vas seznanim 
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še z nekaterimi aktivnostmi Izvršnega sveta oziroma Republiškega komiteja 
za tržišče in cene. 

1. V celotnem postopku usklajevanja so bili predstavniki SR Slovenije iz- 
redno aktivni. Ves čas smo se zavzemali za povečanje cen mladega pitanega 
goveda; na koncu je bil tudi naš predlog bil usklađen oziroma sprejet. V osnut- 
ku je bila ta cena bistveno drugačna. 

2. Skupno smo tudi pripravili dogovor o maloprodajnih cenah svežega 
mesa; tudi pri tem je bila naša aktivnost velika. Želeli smo, da bi se te cene 
že prej sprejele, vendar se zaradi predpisanega postopka to ni moglo doseči. V 
bistvu bi morale biti te cene sprejete že konec leta 1978. 

V Socialistični republiki Sloveniji bomo tudi v bodoče verjetno zadržali 
en del kompenzacij pri cenah mladega pitanega goveda. Trenutno se ta pred- 
log usklajuje v telesih Izvršnega sveta. Računamo, da bomo tudi tu dokončna 
stališča imeli že v tem tednu. Opozoriti pa je potrebno, da je to le del ukrepov 
na področju urejanja cen, in to od cen krmil do cen svežega mesa, kakor 
tudi pri urejanju razmer na trgu kmetijskih proizvodov. 

Poudarjam, da je bila celotna naša aktivnost usmerjenega v intervencijski 
uvoz koruze. Glede te aktivnosti poudarjam, da je bila uspešna. Sedanja cena 
— 4,80 do 5 dinarjev za kilogram, bo znižana. Celotna intervencijska kvota 
koruze je že odobrena. Sedaj poteka postopek usklajevanja glede delitve kon- 
tingentov uvoza koruze na posamezne republike. 

Poleg navedenega moramo poudariti, da bodo v letošnjem letu težave na- 
stopile tudi pri preskrbi z mesom. Predlagali smo intervencijski uvoz mesa, 
predvsem za predelavo za mesne izdelke. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
poskuša na tak način že predhodno ukrepati, da bi preprečil motnje v preskrbi. 

Poleg vsega navedenega pa so potrebne še druge aktivnosti. Nujno je do- 
hodkovno povezovanje od proizvajalcev krmil do prodajalcev svežega mesa. 
Če tukaj to bomo dosegli uspehov in premikov, tudi s cenami ne bomo obvla- 
dovali nekaterih pritiskov oziroma ne bomo izboljšali ekonomskega položaja 
posameznih faz v reprodukciji. Pomembno opozorilo je zlasti, da so se v Slo- 
veniji v mesecu januarju kljub vsej aktivnosti cene na drobno dvignile za 2,3 
odstotkov in življenjski stroški za 3,2%; to je bistveno drugače, kot je bilo 
dogovorjeno v letošnji resoluciji. Obstaja pa tudi objektivna nevarnost, da 
bomo s korekcijo cen proizvajalcev pravzaprav dosegli dodatno povečanje 
odkupnih cen živine; ne samo na 29 dinarjev, ampak celo na 31 ali 32 dinar- 
jev. Mislim, da se bomo o tem morali samoupravno sporazumeti v okviru zdru- 
ženega dela in da bo potrebno zagotoviti tudi te proizvajalčeve prodajne cene, 
ki so dogovorjene. V nasprotnem primeru ne bomo mogli reči, da smo dosegli 
spremembe v dohodkovnem položaju ter tudi v finančnih rezultatih klavnic. 
Zato morajo organizacije združenega dela v okviru poslovnih skupnosti skle- 
niti ustrezne samoupravne sporazume. 

Glede mleka bi dal naslednje pojasnilo: Tudi dogovarjanje o cenah mleka 
je bilo v sklopu prej navedenega usklajevanja. Opozoriti pa moram na na- 
slednje specifičnosti. V mesecu oktobru je prenehal veljati dogovor o premijah 
za kravje in ovčje mleko, ker je zvezna premija znašala približno 0,38 dinarja 
na liter, za 3,2 maščobne enote. Dogovorjeno je bilo, da bodo republike do za- 
četka leta 1979 uskladile stališča v zvezi s premijo in tudi glede cen. Poseben 
interes vseh republik in avtonomnih pokrajin obstaja tu zaradi tega, ker mleko 
in mlečni izdelki predstavljajo pomemben delež v medrepubliški menjavi. 
Tudi v zvezi s tem predlogom smo usklajevali stališča. Izvršni svet Skupščine 
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SR Slovenije je imel določene predloge, kako urediti vprašanja na področju 
cen oziroma premij in kompenzacij za leto 1979. Stališča republik so različna. 
Nekatere republike so dale pri razreševanju tega vprašanja prednost; poveča- 
nju premij oziroma kompenzacij, druge republike, kot sta Hrvatska in AP 
Vojvodina, pa so raje izvedle korekcijo cen, in sicer približno za 1 dinar. Vse- 
kakor bo to imelo vpliv na celotni jugoslovanski trg, saj je to že pomembna 
podražitev. Trenutno je tudi v SR Sloveniji v obravnavi predlog glede pove- 
čanja premij, hkrati pa tudi predlog za korekcijo cen mleka in mlečnih izdel- 
kov. Predvidevamo, da bomo v drugem tednu imeli te predloge dokončno izo- 
blikovane in da bodo korekcije tudi izvršene. O točnih številkah bi bilo sedaj 
težko govoriti. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Želi delegat, ki je postavil vprašanje, 
še kaj vprašati? (Ne želi.) 

Prehajamo na naslednje delegatsko vprašanje. To je vprašanje skupine 
delegatov za gospodarsko področje 37. okoliša, Ljubljana-Moste-Polje. Nanj bo 
odgovoril Peter Tribušon, pomočnik direktorja Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje! 

Peter Tribušon: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati Skupina delegatov za gospodarsko področje iz 37. okoliša je postavila 
naslednje vprašanje: 

S sprejetjem dogovora o srednjeročnem planu Slovenije za obdobje 1976 
do 1980 in občine Ljubljana^Moste-Polje je bila za nosilce tako imenovanega 
prioritetnega razvojnega programa izbrana tudi delovna organizacija Jugotek- 
stil, ki je podpisnik tega dogovora. Njena obveznost je, da v tem planskem 
obdobju v okviru Julona poveča obseg proizvodnje poliamidnih vlaken za de- 
set tisoč ton letno. Proizvodnja poliamidnih vlaken v Jugoslaviji je bila uskla- 
đena tudi med republikami in pokrajinama še pred sprejetjem dogovora o 
srednjeročnem planu Jugoslavije za razdobje 1976—1980. Uskladitev je opra- 
vila Gospodarska zbornica Jugoslavije. Julon iz Ljubljane in Progres iz Pri- 
zrena sta bila določena za nosilca nadaljnje razširitve proizvodnje poliamidnih 
vlaken v Jugoslaviji. Ne glede na dogovore v Gospodarski zbornici Jugoslavije 
in v srednjeročnih planskih dokumentih se v Jugoslaviji pojavljajo nove inve- 
sticije — tri nove tovarne za proizvodnjo poliamidnih vlaken — kar bo povzro- 
čilo, da bo prišlo iz sedanje deficitarne proizvodnje do hiperprodukcije teh 
vlaken na jugoslovanskem tržišču. Tako investiranje je neplansko in gospodar- 
sko zelo škodljivo. Investicije v Julon, ki so že v teku, podpira slovenska in 
jugoslovanska tekstilna industrija, ki je tudi sklenila samoupravni sporazum 
o združitvi 530 milijonov dinarjev, sporazum pa je doslej podpisalo 25 organi- 
zacij združenega dela iz Slovenije, Hrvatske, Bosne in Hercegovine in Voj- 
vodine. 

Drugi investicijski programi za poliamidna vlakna se financirajo izključno 
na kreditni osnovi in brez soglasja zainteresirane tekstilne industrije kot po- 
rabnika poliamidnih vlaken, kar povzroča neenake pogoje investiranja. 

Vprašanje: Kaj bo storil Izvršni svet Slovenije kot eden od odgovornih 
podpisnikov dogovora, da bo doseženo dosledno spoštovanje srednjeročnih plan- 
skih dokumentov, enakost pogojev investiranja na enotnem jugoslovanskem 
tržišču in da ne bo prihajalo do prekrivanja proizvodnih zmogljivosti? 
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Odgovor: V družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1976—1980 so opre- 
deljene dejavnosti posebnega pomena. To so dejavnosti, ki imajo poseben po- 
men za uresničevanje dogovorjene politike razvoja države v obdobju od leta 
1976 do leta 1980. Republike in avtonomni pokrajini se zavezujejo, da bodo v 
mejah svojih ustavnih pravic sprožile aktivnosti in ustvarjale pogoje za njihov 
razvoj v okvirih, dogovorjenih v posameznih dogovorih na osnovi družbenega 
plana Jugoslavije. 

Med take dejavnosti sodi tudi bazna kemija, za katero so septembra 1976. 
leta izvršni sveti republik in avtonomnih pokrajin podpisali dogovor, in sicer 
dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj proizvodnje ba- 
zične kemije v obdobju 1976—1980. Ta dogovor med drugim vključuje tudi 
kemična vlakna in predvideva povečanje njihove proizvodnje v državi od 
72 000 ton v letu 1975 na 140 000 do 170 000 ton v letu 1980. Omenjeno poveča- 
nje kapacitet v dogovoru ni razčlenjeno po republikah in avtonomnih pokra- 
jinah, in sicer zato ne, ker je vsota zahtevkov posameznih republik in avto- 
nomnih pokrajin občutno večja od skupno dogovorjene količine. Iz tega razloga 
je bilo v Zveznem komiteju za energetiko in industrijo, kjer je potekalo med- 
republiško usklajevanje, predvideno, da bi usklajevanje med republikami in 
pokrajinama vodila Gospodarska zbornica Jugoslavije, sporazumno z investi- 
torji. Zaradi različnih vzrokov v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije ta 
sporazum ni bil dosežen. 

Glede vprašanja, kako bo ukrepal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
je treba omeniti, da ni zveznih predpisov, ki bi prepovedali planiranje in iz- 
vajanje investicij po posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah, od- 
pravljeno pa je tudi obvezno evidentiranje investicij. 

Pri tem pa opozarjamo, da obstaja družbena podpora v obliki raznih do- 
govorjenih olajšav — na primer carine, uvozne dajatve pri uvozu opreme in 
podobno — pri izvajanju tistih obveznosti in investicij, ki so konkretno opre- 
deljene v dogovorih. Povečanje zmogljivosti za proizvodnjo poliamidnih vla- 
ken v Sloveniji v okviru Jugotekstila, TOZD Julon, od 2000 na 12 000 ton v 
letu 1980 je vključeno v dogovor o temeljih družbenega plana Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980. 

S tem se je projekt uvrstil med prioritetne naloge v tem 5-letnem obdob- 
ju v Sloveniji in je kot tak že deležen določenih ugodnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je edina pot, ki bo peljala do 
usklajevanja investicij proizvodnje in prodaje, medsebojno dogovarjanje. Pri 
pomembnejših investicijah, zlasti v bazni kemiji, je pomembno, da sodelujejo 
proizvajalci in uporabniki materiala s skupnim vlaganjem. V konkretnem pri- 
meru je Jugotekstil Julon tudi tako postopal in, kot sam omenja, sklenil s 25 
uporabniki iz vse države samoupravni sporazum o skupnih vlaganjih na do- 
hodkovnih odnosih. 

Na ta način si je zagotovil precejšen del investicijskih sredstev in bodoči 
plasma svojih izdelkov. Po obstoječih informacijah je izgradnja novih zmoglji- 
vosti za proizvodnjo poliamidnih vlaken v ostalih republikah osredotočena na 
razmeroma ozek izbor izdelkov, katerih količine bodo močno presegle potrebe 
domačega trga. 

Tu gre za naslednje proizvodne kapacitete tovarne Zele Veljkovič-Lesko- 
vac 6000 ton, Viskoza iLoznica 15 000 ton ter Dunav-Colarevo 1000 ton. 
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Mislim, da bo Jugotekstil TOZD Julon, ki je v konkretni zadevi prizadet, 
s kvaliteto in ceno izdelkov in drugimi prodajnimi pogoji konkurenčen ostali 
proizvodnji v državi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ste delegati iz 37. okoliša za- 
dovoljni z odgovorom? Ali postavljate dodatno delegatsko vprašanje? (Ne.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 5. 
okoliš — Žalec bo odgovoril tovariš Dušan Brglez, namestnik predsednika 
Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino! 

Dušan Brglez: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vprašanje skupine delegatov iz občine Žalec se glasi: »Kaj meni Izvršni 

svet o tolmačenju 13. člena samoupravnega sporazuma o pospeševanju izbolj- 
šanja ekonomskih odnosov s tujino in kaj bo ukrenil, da bo Organizacija zdru- 
ženega dela Hmezad-Zalec za realizirani izvoz dobila pripadajoči in že vkalku- 
lirani dohodek?« 

Odgovor Izvršnega sveta: Problem, ki je predmet delegatskega vprašanja, 
izhaja iz tega, ker Organizacija združenega dela Hmezad Žalec ni prejela red- 
nih izvoznih stimulacij, kot ji pripadajo na podlagi samoupravnega sporazuma o 
pospeševanju in izboljšanju ekonomskih odnosov s tujino za razdobje, ko še ni 
bila članica sklada za pospeševanje proizvodnje in izvoza sadja in zelenjave ter 
izdelkov iz sadja in zelenjave. 

Trinajsti člen omenjenega samoupravnega sporazuma v predzadnjem od- 
stavku navaja, da se redna povračila in izplačila dela davčnih, carinskih in 
drugih dajatev in posebnih olajšav lahko opravljajo prek skladov po pravilih 
teh skladov. 

Glede na to, da navedeno določilo 13. člena samoupravnega sporazuma de- 
jansko ni povsem jasno, ter glede na to, da so samoupravni sporazum o pospe- 
ševanju izboljšanja ekonomskih odnosov v Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino usklajevale ter sprejele samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino republik in avtonomnih pokrajin, je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zaprosil za mnenje Samoupravno inte- 
resno skupnost Socialistične republike Slovenije za ekonomske odnose s tujino, 
ki je podpisnik samoupravnega sporazuma. 

Odgovor Samoupravne interesne skupnosti Socialistične republike Slove- 
nije za ekonomske odnose s tujino navajam v celoti: »V zvezi s 13. členom sa- 
moupravnega sporazuma za pospeševanje izboljšanja ekonomskih odnosov s tu- 
jino, ki določa, da se lahko opravljata povračilo in izplačilo dela davčnih in ca- 
rinskih dajatev in posebnih olajšav iz 3., 4., 8., 9. in 10. člena prek sklada za 
pospeševanje proizvodnje in izvoza zelenjave in sadja ter izdelkov iz sadja in 
zelenjave, menimo, da ni obvezno, da se redne stimulacije izplačujejo prek 
sklada. Menimo namreč, da je v veljavi princip, da stimulacija na priliv pro- 
izvoda, ki se izvozi, v vsakem primeru pripada temeljni organizaciji združe- 
nega dela, ki izvaža. 

Problem Organizacije združenega dela Hmezad-Zalec pa ni bil v nejasnem 
besedilu člena 13., pač pa v tem, da se ni izplačevalo stimulacij za sadje in 
zelenjavo, ker sklad v zadnjih mesecih preteklega leta ni bil konstituiran in se 
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ni vedelo, kako bo posloval. Zato je Narodna banka zadrževala vsa izplačila, 
tako redne stimulacije kot dodatne v višini 8,96 %, ki pripadajo tem izdelkom. 

Kakor smo obveščeni od Hmezada-Žalec (export-import), se je zadeva ure- 
dila in je Narodna banka, podružnica Celje, že obračunala vse zahtevke, ki so 
pripadale blagu, ki je bilo izvoženo.« 

Glede na tak odgovor Samoupravne interesne skupnosti Socialistične re- 
publike Slovenije za ekonomske odnose s tujino Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije ugotavlja, da je problem Organizacije združenega dela Hmezad-Zalec 
rešen ter meni, da nadaljnje ukrepanje ni potrebno. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ali so delegati 5. okoliša 
zadovoljni z odgovorom? Odgovor na delegatsko vprašanje bo poslan tudi 
pismeno. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko dejavnost 1. oko- 
liša, Škof j a Loka in na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko 
področje, 7. okoliš — Nova Gorica, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
odgovoril na prihodnji seji zbora. 

Želi kdo postaviti delegatsko vprašanje? Besedo ima tovariš Ivan Stibilj! 

Ivan Stibilj : Delno je že bilo odgovorjeno na to vprašanje, ampak 
vseeno bom vprašanje posredoval. 

Skupina delegatov s področja kmetijstva, okoliš 3, s sedežem v Ajdovščini 
je na seji dne 5. 2. 1979 razpravljala o problematiki odkupnih cen mesa in 
mleka in o vprašanju razdeljevanja uvožene koruze. Glede na pereča vprašanja, 
ki so posledica neurejenih cen mesa in mleka, postavljamo Republiški skup- 
ščini in njenim organom naslednje delegatsko vprašanje oziroma zahteve: 

1. O vprašanju cen mesa in mleka je bilo na številnih mestih že mnogo 
povedanega. Zadružna zveza Slovenije in Kmetijski inštitut Slovenije sta pri- 
pravila ustrezne študije o proizvodnih cenah mesa in mleka. Nimam namena 
ponavljati ugotovitev teh študij, želim pa na enostaven in preprost način opo- 
zoriti na posledice, ki bodo nastale zaradi takega stanja v kmetijstvu, in to 
predvsem v zasebnem kmetijstvu. 

Ob takih cenah in ob takem načinu reševanja naših problemov živinorejci 
ne vidimo perspektive in ne vidimo eksistenčnih pogojev. Kljub temu, da smo 
proizvodnjo posodobili in vanjo vložili znatna sredstva, počasno rešujemo te 
zadeve, kar vpliva na zmanjšanje staleža živine. Vse to pa bo imelo za posle- 
dico splošno pomanjkanje mesa in mleka. 

Kmetijski proizvajalci se ne moremo sprijazniti z dejstvom, da naša družba 
daje pri prodaji mesa po tako nizki ceni še regres potrošniku. Ta regres naj bi 
se dajal proizvajalcem, ker so le-ti bolj potrebni družbene intervencije. 

Pristojni organi naj problematiko proučijo in predlagajo ustrezne rešitve. 
Individualni kmetijski proizvajalci, živinorejci, smo bili izredno prizadeti 

z načinom delitve uvožene koruze. Zakaj te koruze ne moremo dobiti zasebni 
živinorejci? Zakaj so bile črtane prvotne dogovorjene količine za naše potrebe? 

Ne razumemo, zakaj so bile dane prednosti drugim. Zahtevamo, da se cene 
mesa in mleka uredijo takoj, in to v taki obliki, da bo proizvajalcem zagotov- 
ljena eksistenca in družbi dovolj hrane. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! To vprašanje bomo posredo- 
vali, zdi se mi pa, da je večina odgovora bila danes že posredovana. 



14. seja 67 

Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Če nihče," zaključujem 
tudi to točko dnevnega reda. 

Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 
končne odločitve, usklađeni z Zborom občin. S tem je dnevni red današnje 
seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za sodelovanje in udeležbo. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 14.30.) 



15. seja 

(27. februarja 1979) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela in 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela. 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
15. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 1. odstavka 97. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

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

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Jolando Maček, za člana pa 
Janeza Vilarja in Jožeta Gabrovška. So predlagani delegati navzoči? (So 
navzoči.) 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? Ker ne želi nihče razpravljati, lahko pre- 
idemo na glasovanje. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok! Kdor je za pred- 
log, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 15. sejo Zbora združenega dela izvoljeni: za predsednika tovarišica 
Jolanda Maček, za člana pa tovariša Janez Vilar in Jože Gabrovšek. 

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

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino, Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Zavoda 
za šolstvo SR Slovenije, Telesnokulturne skupnosti Slovenije, Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije in Skupščine mesta Ljubljana. 



69 
15. seja         

Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ ter poroče- 
valci odborov in komisij, in sicer tovarišica Vilma Manček, poročevalka Od- 
bora za družbenoekonomske odnose, tovariš Franc Vičar, poročevalec Odbora za 
družbenoekonomski razvoj, tovariš Ljubo Meden, poročevalec Odbora za fi- 
nance, tovariš Miro Posega, poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem, to- 
variš Drago Cucek, poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja, tovariš Stanko Jaki, poročevalec Komisije za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve, tovariš Adi Lesjak, poročevalec Komisije za 
mednarodne odnose, tovarišica Majda Lindič, poročevalka Zakonodajno-pravne 
komisije, tovarišica Marjeta Adorjan, poročevalka Komisije za narodnosti, in 
tovariš Ignac Prašnikar, poročevalec Komisije za vprašanja borcev narodno- 
osvobodilne vojske. 

Prosim vse delegate, ki imajo namen na današnji seji zbora postaviti de- 
legatsko vprašanje, da posredujejo vprašanja tovarišici sekretarki zbora že se- 
daj, da bi lahko o tem obvestili Izvršni svet oziroma ustrezne republiške funk- 
cionarje. S tem bi, kot veste, omogočili Izvršnemu svetu oziroma posameznim 
funkcionarjem, da dajo odgovor na postavljeno delegatsko vprašanje že na 
današnji seji zbora. 

Vidim, da je Komisija že končala. Prosim tovarišico Jolando Maček, pred- 
sednico komisije, da poda poročilo! 

J o 1 a n d a Maček: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši de- 
legati! Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 15. sejo zbora dne 2i. 2. 1979. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 145 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 88 de- 
legatov, s prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, s socialno-zdravstvenega 
področja 13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 16 delegatov, iz obrtne in po- 
dobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov 5 de- 
legatov in iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboro- 
ženih silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: za gospodarsko področje iz 16. okoliša 1 delegat in 19. okoliša 1 delegat, 
skupaj dva delegata} s prosvetno-kulturnega področja za 1. okoliš 1 delegat in 
iz kmetijske dejavnosti za 2. okoliš 1 delegat ter 7. okoliš 1 delegat, skupaj dva 
delegata oziroma vsega skupaj 5 delegatov. 

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

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

Ce ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v ce- 
loti, ker ni nobeno pooblastilo, kot smo slišali, sporno. Kdor je za poročilo, naj 
prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 



70 Zbor združenega dela 

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

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

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da 
smo se s predsednico Zbora občin in predsednico Družbenopolitičnega zbora 
dogovorili, da bomo poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora po končani 2. točki dnevnega reda 
uvodno obrazložitev k poročilu Odbora podpisnikov dogovora o temeljih druž- 
benega plana, s predlogom sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980, ki jo bo dal to- 
variš Jože Zakonjšek, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega ko- 
miteja za družbeno planiranje in informacijski sistem, ter uvodno obrazloži- 
tev k osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju, predlogu za izdajo zakona o 
vzgoji in varstvu predšolskih otrok in k predlogu za izdajo zakona o osnovni 
šoli, ki jo bo podala tovarišica Majda Poljanšek, članica Izvršnega sveta in 
predsednica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

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

Z dnevnega reda današnje seje zbora umikam predlog zakona o prene- 
hanju veljavnosti zakona o ustanovitvi Mednarodnega centra za upravljanje 
podjetij v javni lastnini in volitve in imenovanja, in sicer zaradi tega, ker 
nam Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni predložil predloga omenjenega 
zakona, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine 
SR Slovenije pa k tej točki dnevnega reda ni predložila nobenega predloga 
odloka. 

Glede na to predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 15. seje Zbora združenega dela; 
2. odobritev zapisnika 14. seje Zbora združenega dela; 
3. poročilo Odbora podpisnikov dogovora o temeljih družbenega plana, s 

predlogom sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980; 

4. osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju; 
5. predlog za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok; 
6. predlog za izdajo zakona o osnovni šoli; 
7. predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih; 
8. informacija o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni 

dejavnosti kot sestavini združenega dela; 
9. predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 

skupnostih; 
10. predlog za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva; 
11. predlog za izdajo zakona o socialnem skrbstvu; 
12. predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih 

otroškega varstva; 
13. predlog za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih; 
14. poročilo o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih 

odnosov v vodnem gospodarstvu; 
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15. osnutek zakona za spremembo in dopolnitev 6. in 18. člena zakona o 
varstvu cestnega prometa; , , 

16. statut Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske od- 
nose s tujino; 

17. predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za m- 

18. osnutek zakona o urejanju določenih kreditov Narodne banke Jugo- 
slavije ki so bili dani bankam iz dinarske protivrednosti zunanjih kreditov; 

19' predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo m razvoj 
(YU 1621); 

20. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? Ce nihče, 

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

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 14. seje Zbora združenega dela. 

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

Ker pripomb oziroma predlogov za dopolnitev ni, ugotavljam, da je za- 
pisnik 14. seje Zbora združenega dela odobren. 

Sedaj bomo počakali na prihod delegatov drugih dveh zborov in pričeli 
skupno zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 9.25.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom. Obveščam zbor, 
da je bilo medtem verificirano pooblastilo delegata tovariša Jožeta Puharja s 
področja kulture in prosvete,' 2. okoliš in pooblastilo delegata Avgusta Novaka, 
s področja gospodarstva, 19. okoliš. Skupno število navzočih delegatov je 
tako 147. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo Odbora 
podpisnikov dogovora o temeljih družbenega plana, s predlogom sprememb in 
dopolnitev družbenega dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980 in s predlogom odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da sklene ta dogovor. 

Gradivo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni 
svet, ki je za svojega predstavnika določil tovariša Jožeta Zakonjška, pred- 
sednika Komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem. Uvodno 
obrazložitev, ki jo je podal tovariš Jože Zakonjšek, smo poslušali na skupnem 
zasedanju. 

Poročilo Odbora podpisnikov dogovora ter predlog sprememb in dopolnitev 
družbenega dogovora sta bila objavljena v Poročevalcu št. 3, z dopisom z dne 
14. 2. 1979 pa smo prejeli predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da sklene ta dogovor. 
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Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj, Odbor za 
finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Z dopisom z dne 21. 2. 1979 smo prejeli poročilo Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose Družbenopolitičnega zbora naše skupščine, v katerem so vse- 
bovana stališča, ki naj jih sprejme Družbenopolitični zbor na podlagi drugega 
odstavka 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

V zvezi z dogovorom smo že prejeli nekaj predlogov in pripomb, ki jih 
bomo predložili Izvršnemu svetu. Glede na to, da je Izvršni svet samo eden 
od podpisnikov družbenega dogovora, tega pa je treba uskladiti z vsemi podpis- 
niki dogovora, ni mogoče v tej fazi obravnavati tega akta tako, da bi sprejemali 
amandmaje, pač pa bodo Izvršnemu svetu posredovani vsi predlogi za spre- 
membo in dopolnitev dogovora. Na današnji seji bomo tako sprejemali le pred- 
log odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za sklenitev 
tega dogovora. 

Želijo poročevalci odborov in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne 
želijo.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Vinko Bah, 
gospodarsko področje, 23. okoliš. Prosim! 

Vinko Bah: Spoštovani predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za gospodarsko področje Zbora združenega dela občin je 
obravnavala predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 

Iz predloga je razvidno, da je prišlo do nekaterih bistvenih sprememb do- 
govora o temeljih družbenega plana, ki bodo imele za posledico, da nekaterih 
nalog iz resolucije o uresničevanju družbenega plana ne bomo uresničili. Hkrati 
je razvidno, da so zahteve nekaterih podpisnikov zelo skromno utemeljene. Ena 
od trenutnih slabosti procesa usklajevanja je prav gotovo v tem, da je bil šele 
decembra 1978 sprejet poslovnik Odbora udeležencev dogovora o temeljih 
družbenega plana. Naloga tega odbora je, da tekoče spremlja izvajanje nalog 
in obveznosti podpisnikov dogovora. 

V zvezi s tem podpiramo predlog sprememb m dopolnitev 29. člena do- 
govora, ki naj izboljša učinkovitost dela tega odbora že pred izidom ustreznih 
zakonskih predpisov. 

V zvezi s tem predvsem menimo, da je nujno potrebno, da so vključeni pri 
delu odbora tisti udeleženci, katerih planske obveznosti se sprejemajo oziroma 
spreminjajo. Pri tem predlagamo, da Odbor hkrati z obravnavo predlogov spre- 
memb ugotovi, kakšen vpliv imajo spremenjene obveznosti na že sklenjene 
medsebojne sporazume in dogovore udeležencev. Le-ti naj se po potrebi ustrez- 
no popravijo hkrati z oblikovanjem končnega besedila. 

Tovarna celuloze »Djuro Salaj« Krško je skupini delegatov posredovala 
pripombo, ki se nanaša na predlog sprememb 11. in 12. člena dogovora. Ome- 
njena delovna organizacija nas je opozorila, da je iz nepojasnjenih razlogov in 
brez njenega soglasja prišlo do sprememb besedila predloga sprememb in do- 
polnitev dogovora o temeljih družbenega plana. Tovarna ima svoje planske 
obveznosti določene s samoupravnim sporazumom v okviru SOZD Slovenija 
papir, ki je podpisnik dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. V 
omenjenem poglavju se obravnavajo obveznosti tovarne AERO Medvode, sku- 
paj z obveznostmi SOZD Slovenija papir, čeprav le-ta ni članica SOZD Slove- 
nija papir. Prav tako obveznosti v predlogu besedila niso v skladu z obvez- 
nostmi, za katere se je kolektiv obvezal v okviru samoupravnega sporazuma 
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SOZD Slovenija papir. Prav gotovo je nerazumljivo, da se v isti sapi ugotavlja, 
da je za določen projekt preskrba z lesno maso nezadovoljiva, in da govorimo 
o zadostni količini oziroma tega sploh ne omenjamo, čeprav gre za istovrstno 
surovino. 

Glede na predvidene razširitve zmogljivosti uporabnikov lesa je namreč 
treba opozoriti na velike težave, ki jih ima »Djuro Salaj« pri preskrbi lesne 
mase. Te težave so se še povečale v preteklem letu, ko so se proizvodne zmog- 
ljivosti večale v skladu s planskimi obveznostmi. V letu 1977 je bil sprejet 
samoupravni sporazum o temeljih plana gospodarjenja z gozdovi in osnovah za 
usklajevanje razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva za obdobje 1976—1980, 
katerega podpisniki so vse organizacije s področja gozdnega gospodarstva in 
večina organizacij na področju mehanske in kemijske predelave lesa. 

Iz poročila o izvajanju omenjenega sporazuma, ki ga je pripravila Samo- 
upravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije, je razvidno, da so bila 
v letih 1976 in 1977 dosežena predvidena lesnobilančna razmerja, z izjemo lesa 
za celulozno industrijo, kjer je realizacija bistveno nižja. Poudariti moramo, 
da je ravno krška tovarna morala kriti ta primanjkljaj iz uvoza. Zaradi tega 
je tovarna poskušala reševati nastali položaj z različnimi sovlaganji, ki naj bi ji 
zagotovila večje količine lesa iz slovenskih gozdov. Poleg tega, da redno iz- 
polnjuje finančne obveznosti iz sporazumov z gozdnimi gospodarstvi, se je v 
preteklem letu z njimi povezala tudi na dohodkovnih načelih, prav tako pa je 
že vrsto let sovlagatelj sredstev v biološko reprodukcijo. Tu mislimo na topo- 
love nasade. 

Kljub vsem tem prizadevanjem pa tovarni ni uspelo povečati dobave lesa 
iz SR Slovenije, saj so se le-te v zadnjih letih zmanjšale, in sicer s 170 000 m3 

v letu 1975 na 155 000 v letu 1978 ali približno za 15 do 20 %. Ker se tudi dobave 
iz ostalih republik niso povečale, je delovna organizacija v letu 1978 morala 
pokriti nad 50 % potreb lesa iz uvoza. Ni potrebno posebej poudarjati, da se 
je zaradi povečanja stroškov močno zmanjšala akumulacija in da posluje ko- 
lektiv na robu rentabilnosti. Nevzdržno je, da se na ta način prevrnejo vsa 
bremena v zvezi z neizpolnjevanjem planskih obveznosti le na eno sestavljeno 
oziroma delovno organizacijo. Hkrati pa je razvidno iz besedila sprememb do- 
govora o temeljih družbenega plana, da se bistveno povečujejo proizvodne 
zmogljivosti uporabnikov lesa, kot na primer ivernih plošč, kljub temu, da so 
tudi ti že sedaj odvisni od uvoza. 

Menimo, da pomeni takšna obravnava kršitev dogovorov o temeljih druž- 
benega plana in zato predlagamo, da se besedilo predloga sprememb in do- 
polnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije na 6. strani, Po- 
ročevalec št. 3, spremeni takole: 

Pod točko 3. 1 naj se drugi odstavek spremeni tako, da iz njegovega besedila 
ne bo izhajalo, da je Tovarna celuloze AERO Medvode v sestavi SOZD Slove- 
nija papir, ker to ni. Zato tudi realizacije njihove planirane investicije ni ob- 
ravnaval noben samoupravni organ SOZD Slovenija papir. 

Besedilo tretjega odstavka iste točke naj se v celoti spremeni tako, da se 
glasi: 

»Tovarna celuloze in papirja »Djuro Salaj« v Krškem, ki je v sestavi SOZD 
Slovenija papir, nima namena zgraditi planiranih zmogljivosti za proizvodnjo 
45 000 ton polceluloze. Glavni vzrok za to odstopanje je nezadovoljiva preskrba 
s celuloznim lesom, ki ne pokriva potreb niti za obstoječe zmogljivosti. Slaba 
in nezadovoljiva preskrba s celuloznim lesom, predvsem iz domačih virov, ima 
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tudi negativen vpliv na slabšo akumulativnost delovne organizacije. Kljub temu 
je delovna organizacija »Djuro Salaj« že pričela z intenzivnim vlaganjem v 
razširjeno gozdno biološko reprodukcijo. 

Delovna organizacija pričakuje, da se bo na tej osnovi preskrba z celu- 
loznim lesom v naslednjih letih zadovoljivo popravila in da bo v letih 1981 do 
1985 postavila zmogljivosti za proizvodnjo polkemične termomehanske lesovine. 
Ta proizvodnja lesovine bo nadomestila v sedanjem družbenem planu predvi- 
deno proizvodnjo polceluloze. 

Zaradi pomanjkanja lesne mase v SRS je potrebno najkasneje do nasled- 
njega srednjeročnega obdobja oziroma hkrati z izdelavo študije razvoja porab- 
nikov lesa oziroma lesne mase izdelati novo lesno bilanco, v kateri pa naj bodo 
vključene tudi dobave iz ostalih republik ter uvoza. Tako izdelana bilanca bo 
ena od osnov nadaljnjega razvoja tovrstne industrije«. 

Zaradi kompleksne problematike in strateškega pomena lesne surovine de- 
legacija meni, da bi morali določiti za nosilca naloge in predzadnjega odstavka 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože 
Bogataj, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 15. okoliš! 

Jože Bogataj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 15. okoliša, Skupščina občine Škofja Loka, za Zbor zdru- 

ženega dela Skupščine SR Slovenije je na svojem 15. sestanku 23. 2. 1979 ob- 
ravnavala predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980. Pri obravnavi je upoštevala predlog 
delovnih organizacij Lesne industrije Jelovica, »Gradiš« Škofja Loka ter SOZD 
gozdno in lesno gospodarstvo Bled, ki so ugotovile, da SOZD »Gorenje« pred- 
laga zmanjšanje v obdobju 1976—1980 v družbenem planu programirane stano- 
vanjske izgradnje od 12 000 stanovanjskih enot na 1200 stanovanj in na okoli 
100 000 m2 objektov družbenega standarda v letu 1980, ter sklenila predlagati k 
predlogu sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 naslednje: 

V 6. točki, »Področje industrijske gradnje stanovanj«, naj se v 20. členu 
črta del besedila »v okviru reprocelote Dom« in se nadomesti z besedilom: »z 
vsemi zainteresiranimi proizvajalci montažne gradnje stanovanj in objektov 
družbenega standarda in proizvajalcev gradbenih elementov in opreme za sta- 
novanja in objekte družbenega standarda«. 

Obrazložitev: Izvršni svet Skupščine občine Škofja Loka je po obravnavi 
predloga sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980 opozoril delovni organizaciji Lesne industrije 
Jelovica in »Gradiš« Škofja Loka na določbe 6. točke, »Področje industrijske 
gradnje stanovanj«. Delovni organizaciji Lesna industrija Jelovica in Gradiš, 
ki sta povezani v SOZD Gozdnega in lesnega gospodarstva Bled, sta po raz- 
pravi 16. in 19. 2. 1979 dali predlog za spremembo. 

Skupina delegatov 15. okoliša za Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije je pri obravnavi predloga sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 upoštevala predlog de- 
lovnih organizacij in ugotovila, da v Sloveniji deluje nekaj proizvajalcev mon- 
tažnih objektov, ki so v preteklosti združeno nastopali pri reševanju nalog pri 
odpravljanju posledic naravnih nesreč. Veliko so vložili v gradnjo montažnih 
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objektov v Skopju, Banja Luki, Zagrebu, na Kozjanskem, v Posočju, Furlaniji 
in drugod. Vsi omenjeni proizvajalci imajo ustrezne tehnične in druge možnosti 
ter velik interes, da se samoupravno sporazumevajo o sodelovanju. 

Skupina delegatov meni, da je tak pristop tembolj potreben, ker še nihče 
doslej ni posamično sprejel tehnologije industrijske proizvodnje stanovanjskih 
in drugih objektov. 

Prepričani smo, da bi bili ob ustrezni delitvi in ob združevanju strokov- 
njakov sposobni napraviti pomembnejši preobrat na tem področju. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Gojmir Vizovišek, delegat za Zbor združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva, 16. okoliš. Prosim! 

Gojmir Vizovišek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov je obravnavala predlog sprememb in dopolnitev do- 
govora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 in 
sprejela naslednje načelne in konkretne spreminjevalne predloge: 

Med načelne pripombe smo uvrstili naslednje: 
— Za sprejemanje novih članov v družbeni dogovor bi morali biti postav- 

ljeni kriteriji, ki bi to racionalno upravičevali. Praviloma bi to lahko bile samo 
sestavljene organizacije združenega dela ali druge večje asociacije, ki lahko 
zagotovijo ustrezno združevanje dela in sredstev. 

— Nesprejemljivi so primeri neusklađenega sprejemanja novih zmoglji- 
vosti znotraj sedanjih podpisnikov, zlasti še z novimi podpisniki. 

— Predvidena je gradnja novih zmogljivosti tam, kjer ni več razpolož- 
ljive delovne sile, kar je v nasprotju s sprejetimi smernicami in dokumentom. 

— Ugotoviti in izpostaviti je treba neresnost nekaterih podpisnikov, ki so 
brez utemeljenih razlogov postavljali preobsežne programe, ti programi pa so 
bili sprejeti kljub strokovnim opozorilom, da so nerealni. Na ta način so uži- 
vali neupravičene prednosti in zavirali razvoj drugih podobnih dejavnosti. 

Med konkretne pripombe smo uvrstili naslednje: 
— Združena industrija vozil TAM pokriva približno 80 odstotkov jugoslo- 

vanskega trga kotlov, zato skupina meni, da sanacija EMO Celje z enostavno 
podvojitvijo zmogljivosti ni ustrezna. Skupina zagovarja reševanje vprašanja 
z neposrednim dogovarjanjem in vključevanju v obstoječi program toplotne teh- 
nike pri Združeni industriji vozil TAM, s skupnim nastopanjem ter združe- 
vanjem dela in sredstev. 

— Znižanje proizvodnje slovenskih železarn ima lahko kljub večjemu 
uvozu dolgoročne posledice glede cen in rokov dobave. Porabniki proizvodov 
železarn, Metalna, ZIV TAM in drugi, opozarjajo na neumestnost preusmerjanja 
železarn na kovinsko predelovalno proizvodnjo, medtem ko železarne z zmanj- 
šanjem svojih dobav negativno vplivajo na proizvodnjo kovinsko predelovalne 
industrije. Železarne zato niso namensko uporabile prednosti, ki so jih uživale 
ves čas od dogovora o prioriteti proizvajalcev surovin in repromateriala. 

— SOZD Gorenje opušča v družbenem planu programirano celično stano- 
vanjsko gradnjo, ker niso bile pri sprejemanju družbenega dogovora upoštevani 
kompleksnost naloge ter dolgotrajno in samoupravno dogovarjanje in izvajanje 
skupnih programov ter dolgotrajni postopki pri pridobivanju raznih soglasij 
niti niso bila upoštevana mnenja strokovne javnosti pri ocenjevanju programa 
celične gradnje. 
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Iz predloga sprememb ni razvidno, ali gre pri novo postavljenem planu za 
leto 1980 za celično industrijsko gradnjo stanovanjskih in drugih objektov ali 
gre za proizvodnjo montažnih stanovanjskih in drugih objektov po sedaj vpe- 
ljani proizvodni tehnologiji. Kolikor ne gre za celično gradnjo, zahtevamo, da 
se predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980 ne sprejme, ker ni samoupravno dogovorjen 
z vsemi člani podpisnikov dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980. 

Prav tako ugotavljamo, kolikor ne gre za celično gradnjo, da je potrebno, 
da se proizvajalci industrijske montažne gradnje stanovanjskih in drugih ob- 
jektov, ki proizvajajo po obstoječi tehnologiji, samoupravno dogovorijo o na- 
daljnjem dolgoročnem razvoju tovrstne proizvodnje in gradnje. 

Zaradi vsega navedenega predlagamo spremembo besedila na 7. strani, 
peti odstavek 6. točke, ki naj se v celoti glasi: 

»SOZiD Gorenje Velenje bo v SR Sloveniji zagotovila proizvodne zmoglji- 
vosti za industrijsko proizvodnjo stanovanjskih objektov in objektov družbe- 
nega standarda tako, da bo do leta 1980 nudila trgu okoli 1200 stanovanj ter 
okoli 100 000 m2 objektov družbenega standarda po sistemu celične gradnje. Za 
uresničitev tega programa se bo SOZD Gorenje samoupravno povezala tudi z 
drugimi proizvajalci finalnih, inštalacijskih in ostalih elementov ter opreme 
za gradbeništvo1«. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Če 
nihče več, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da sklene dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 
Ugotavljam tudi, da je ta odlok sprejet v skladu s stališči Družbenopoli- 

tičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora še posebej obvestil. 
Glede na nekatere pismene pripombe skupin delegatov in še zlasti glede 

na razpravo delegatov na sejah odborov predlagam, da zbor v zvezi s tem 
sprejme še naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela sprejema na znanje poročilo Odbora udeležencev 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 o 
delu Odbora in pripravi predloga sprememb in dopolnitev dogovora ter predlog 
sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980. 

Zbor sprejema tudi stališča Družbenopolitičnega zbora in predloge, mnenja 
in stališča delovnih teles Skupščine in Zbora v zvezi s poročilom in predlogom 
sprememb in dopolnitev dogovora. 

2. Izvršni svet naj ob poročanju o uresničevanju družbenega plana SR 
Slovenije poroča tudi o uresničevanju sprejetih obveznosti po dogovoru o te- 
meljih družbenega plana. Sproti naj predlaga Skupščini SR Slovenije vse ugo- 
tovljene in usklađene predloge dogovora o temeljih družbenega plana. 

3. Zbor ugotavlja, da udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana 
kasnijo s pobudami za spremembe in dopolnitve dogovora. Stališča in sklepi 
Skupščine SR Slovenije, sprejeti ob polletnem poročilu in resoluciji, so ob- 
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veznost in usmeritev za vse udeležence dogovora. Zato so udeleženci dolzm 
redno spremljati uresničevanje z dogovorom o temeljih plana sprejetih ob 
veznosti in predlagati ustrezne spremembe in dopolnitve dogovora. Kolikor po- 
samezni udeleženci sprejetih obveznosti ne uresničujejo, naj Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije da pobudo za spremembo oziroma dopolnitev dogovora o te- 
meljih plana. , „ 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo predlaganega dodatnega 
sklepa? Kolikor ne, bomo o sklepu glasovali. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o usmerjenem izobraževanju. „ . 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvrsni 
svet ki je za svojega predstavnika k tej in k 5., 6. in 7. točki dnevnega reda 
določil tovariša Jožeta Miklavca, pomočnika predsednika Republiškega komi- 
teja za vzgojo in izobraževanje. ... , , 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju m jo je podala 
tovarišica Majda Poljanšek, članica Izvršnega sveta in predsednica Republi- 
škega komiteja za vzgojo in izobraževanje. . . . , v 

Osnutek zakona, pregled akcij in nalog za preobrazbo vzgoje in izobraze- 
vanja v SR Sloveniji in stališča in predloge Republiškega sveta za vzgojo m 
izobraževanje o nadaljnjem uresničevanju samoupravne preobrazbe vzgoje in 
izobraževanja v SR Sloveniji so bili objavljeni v prilogi Poročevalca št. 1 z dne 
29. 1. 1979. Z dopisom z dne 23. 2.1979 ste prejeli tudi stališča in predloge Sveta 
za vzgojo in izobraževanje pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Na klop ste prejeli stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora, ki je 
osnutek zakona obravnaval kot zainteresiran zbor v smislu 88. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Od- 
bor za družbenopolitični sistem, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna 
komisija. Vsi omenjeni so dali poročila. Želijo mogoče poročevalci odborov in 
komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Stanislav Dvoršak, predstavnik 
Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije! 

Stanislav Dvoršak: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš pred- 
sednik! Zveza socialistične mladine je že v predhodni razpravi obravnavala 
teze za osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju in sprejela na sejah svojih 
organov in tudi na X. kongresu Zveze socialistične mladine Slovenije predloge 
in stališča glede usmerjenega izobraževanja. 

Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju v predloženi obliki v nekate- 
rih svojih elementih dovolj dobro konkretizira stališča o presnovi vzgoje in 
izobraževanja, vendar osnutek še pušča nekatera odprta vprašanja. Na večino 
teh bo dala odgovor javna razprava, že v tej fazi pa je potrebno opozoriti na 
nekatere vidike, ki bi jih moral vsebovati že osnutek. 

Dovolj očitna je povezanost posameznih zakonov iz zakonskega sklopa vpra- 
šanj s področja vzgoje in izobraževanja. To se posebej velja za tri zakone, to je 
za zakon o svobodni menjavi dela, o izobraževalnih skupnostih in o usmerjenem 
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izobraževanju. Rešitve, ki bodo na teh področjih dane za en zakon, se bodo 
hkrati odražale tudi na drugih dveh. Kar se svobodne menjave tiče, tvori ta 
družbenoekonomski temelj zakona o usmerjenem izobraževanju. Nova samo- 
upravna organiziranost na področju vzgoje in izobraževanja, zlasti kar se na- 
naša na neposrednejše sodelovanje med udeleženci, uporabniki in izvajalci, pa 
se bo v veliki meri odrazila prav v izobraževalnih skupnostih. Iz povedanega je 
razvidno, da razprav pravzaprav ni mogoče voditi delno, temveč le celovito. 

Poleg ostalih odprtih vprašanj s področja svobodne menjave dela je po- 
trebno opozoriti zlasti na vprašanje elementov cene vzgojno-izobraževalne sto- 
ritve. Ta bi morala zagotoviti tudi razširjeno reprodukcijo izobraževalnih orga- 
nizacij, kot je bilo že opredeljeno v enem od predosnutkov zakona o usmer- 
jenem izobraževanju, vendar je v osnutku ni več. Poleg tega v kontekstu svo- 
bodne menjave dela niso nikjer omenjeni udeleženci izobraževanja. 

Vloga udeležencev v temeljnih ekonomskih odnosih ima prevladujoč vpliv 
na celoten družbenoekonomski status udeleženca. Izločanje udeležencev iz ce- 
lotnega procesa svobodne menjave dela, to je iz temeljnega družbenoekonom- 
skega odnosa, bi pomenilo še povečanje že sedaj velikega razmika med samo- 
upravnim in družbenoekonomskim položajem študentov. 

Sedanja praksa je, da ima študent velik vpliv v visokošolskih temeljnih 
organizacijah združenega dela, v visokošolskih delovnih organizacijah in na 
univerzi in skoraj nikakršnega vpliva v družbenopolitičnih skupnostih in v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih. Svojega samoupravnega položaja v nobe- 
nem primeru ne more direktno povezovati s svojim družbenoekonomskim po- 
ložajem, saj na primer na štipendije dejansko nima vpliva. 

Student sicer lahko soodloča o vseh vprašanjih organizacije vzgojno-izo- 
braževalnega procesa, tudi takih, ki bistveno vplivajo na njegove učne rezul- 
tate. Učni rezultati pri nekaterih študentih direktno vplivajo na višino štipen- 
dije, tako da je vzpostavljen vsaj posreden odnos med samoupravnim in druž- 
benoekonomskim položajem, vendar kljub temu ta neskladnost v veliki meri 
vpliva na manjšo angažiranost študentov v vzgojno-izobraževalnem procesu 
in tudi v samoupravnem ter družbenopolitičnem dogajanju. 

Studenti ob delu in iz dela so danes seveda v drugačnem položaju. Oni ,o 
v delovnem razmerju, kjer ureničujejo tudi svoje pravice iz dela in sodelujejo 
v samoupravnem procesu. Nekatere samoupravne pravice pa izvršujejo tudi v 
izobraževalnih organizacijah kot študenti. Tam soodločajo o istih vprašanjih 
kot drugi študentje. 

Položaja rednih študentov in študentov ob delu in iz dela se sicer razliku- 
jeta v mnogih elementih, vendar v odnosu do temeljnega ekonomskega odnosa 
v izobraževanju in iz vsega, kar iz njega izvira, lahko najdemo skupne točke, 
opredeljene s položajem udeleženca v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Te so predvsem: skupne odgovornosti vseh udeležencev izobraževanja, 
skupaj z učitelji, za rezultate oziroma učinkovitost vzgojno-izobraževalnega 
dela; skupna odgovornost pri uresničevanju širših smotrov in nalog usmerje- 
nega izobraževanja; skupna odgovornost udeležencev pri sodelovanju v vzgoj- 
no-izobraževalnem in raziskovalnem delu; skupna odgovornost udeležencev 
pri programiranju in organiziranju interesnih dejavnosti in skupna zainteresi- 
ranost vseh udeležencev pri programiranju vzgojno-izobraževalnega in razisko- 
valnega dela. 

Pri teh skupnih točkah, ki so zanje zainteresirani vsi udeleženci ne glede 
na način študija, je potrebna njihova enakopravna navzočnost. Študent v svo- 
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bodni menjavi dela ne more sodelovati tako, da postavlja »svojo« ceno, lahko 
pa sodeluje pri oblikovanju programov, pri oblikovanju cene vzgojno-izobra- 
ževalne storitve, saj je tudi sam udeleženec vzgojno-izobraževalnega procesa, 
prav tako pa mora sodelovati pri obravnavanju rezultatov, za katere je so- 
odgovoren. Njegova vloga bo seveda manjša kot vloga uporabnikov, mora pa 
biti večja od vloge statista. Vloga študenta v tem temeljnem odnosu se nam- 
reč odraža tudi v odnosih znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Naslednje pomembno vprašanje se nanaša na vključevanje v izobraževa- 
nje. V zvezi s tem sta dva problema: usmerjanje v izobraževanje in pogoji za 
nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji zahtevnosti. 

Gre za globoko strateško vprašanje. Pri usmerjanju mora iti za usklaje- 
vanje interesov in sposobnosti posameznika z interesi širše družbene skupnosti. 
Za te druge je znana problematika, ki izvira iz težav pri siceršnjem planiranju 
družbenega razvoja. Neodvisno od teh težav je povsem jasno, da je lahko pla- 
niranje izobraževanja samo okvir, znotraj katerega bodo odstopanja, pogojena 
z dinamičnim razvojem družbe. Danes je težko, tudi v okviru organizacij zdru- 
ženega dela, planirati kadre, saj je to dolgoročna investicija. Planiranje je 
torej potrebno in je pomembno, da reforma začne pri njem, vendar ni edino 
zveličavno. Vsaj tako pomembni, če ne še pomembnejši sta kakovost in uspo- 
sobljenost kadrov, da sami razvijajo nova znanja, da so ustvarjeni in sposobni 
biti nosilec razvoja. Take kadre pa lahko oblikujejo le spremenjeni, revolucio- 
narni vzgojno-izobraževalni programi in delo. 

Težišče reforme mora zaradi tega biti na integraciji znanstvenega, vzgoj- 
no-izobraževalnega in proizvajalnega dela. Združeno delo je potrebno s siste- 
mom izobraževanja povezati ne samo samoupravno in ekonomsko, temveč tudi 
tako, da se bo del izobraževalnega procesa odvijal v proizvodnji in nasprotno. 

Temu osnutek zakona daje premalo poudarka. Je pa to ključnega pomena 
pri oblikovanju strokovnjaka. Ob tem pa tudi odpade vsiljena dilema, ali mlade 
čimprej vključiti v združeno delo in s tem tvegati prekinitve v študiju, vklju- 
čiti pa jih v združeno delo zato, ker so drugače do 25. leta dejansko ločeni od 
proizvodnje, ali pa težiti za tem, da naj mladi čimprej končajo študij, s tem 
pa tvegati ločenost od združenega dela. 

Rešitev se nakazuje v tem, da se vzgojno-izobraževalni proces v večji meri 
nasloni na proizvodno delo v konkretni organizaciji združenega dela. Ob tem 
je tudi ob kontinuiranem izobraževanju, brez formalne prehodne vključitve v 
organizacije združenega dela, zagotovljena tudi prisotnost študenta v proizvod- 
nem delu kot integralnem delu vzgojno-izobraževalnega dela. Formalna zah- 
teva, da bi se vsi mladi po končani srednji šoli morali vključiti v združeno delo, 
ob tem sicer postane pomembna, ne pa pogoj. V tem smislu bi bilo potrebno 
dopolniti tretji odstavek 54. člena osnutka. 

Dovolj jasno je namreč, da samo s formalno vključitvijo mladih v delovni 
proces po srednji šoli ne dosežemo skoraj nič, če ne spremenimo temeljito 
vzgojno-izobraževalnega programa v smislu večje povezave s proizvodno prak- 
so. Proizvodno prakso samo pa bo potrebno seveda spremeniti v primerjavi s 
sedanjim stanjem. Biti mora programirana, organizirana,- vodena in vred- 
notena 

Pomembno je, da zakon ne bo omejeval posamezniku možnosti, da se izo- 
bražuje zgolj zaradi lastnega interesa, brez povezave z organizacijami združe- 
nega dela. To je končno tudi pravica, ki izhaja iz ustave. Seveda pa je jasno, 
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da bo v tem primeru ta občan moral imeti enake pravice in dolžnosti iz študi- 
ja kot ostali študentje. 

Izhajajoč iz ugotovitve v 5. točki je mogoče predvidevati, da bosta v bodoče 
postala študij ob delu in iz dela prevladaj oči obliki izobraževanja. Ob tem bo, 
vsaj še v naslednjih nekaj letih, pomemben tudi delež študentov pred vstopom 
v delo. Izhajajoč iz tega in iz ugotovitev iz 4. točke je potrebno temu prilago- 
diti tudi samoupravno organiziranost. 

Pomembno je, da se bo tudi v bodoče v visokošolskih temeljnih organiza- 
cijah združenega dela, visokošolskih delovnih organizacijah in univerzah, ohra- 
nila enaka samoupravna vloga študentov kot doslej. Pridobitev zakona o viso- 
kem šolstvu iz leta 1975, to je tripartitnost, ki temelji na doseženem soglasju 
vseh treh enakopravnih partnerjev, učencev in študentov, učiteljev in uporab- 
nikov, je potrebno razvijati tudi v bodoče, saj je pokazala dobre rezultate. 
Povsem jasno bo potrebno opredeliti skupne interese vseh udeležencev — ne- 
kateri so bih navedeni v 4. točki, iz tega pa izhaja, da bo tudi v bodoče naj- 
primerneje, če oblikujejo vsi udeleženci skupaj eno delegacijo. 

Znano je dejstvo, da se študentje ob delu in iz dela pojavljajo v dvojni 
vlogi, kot uporabniki in kot udeleženci. Sodim, da ni nujno, da ta dvojnost 
vpliva na spremembo v samoupravni, organiziranosti. Verjetno je nemogoče 
najti tako organizacijsko obliko, kjer bi to dvojnost lahko izrazili. Rešitev je 
v tem, da takrat, ko je določen delavec na študiju, ne more hkrati biti tudi 
delegat uporabnikov, temveč samo udeleženec v delegaciji udeležencev. Svoje 
interese kot uporabnik lahko uresničuje v temeljnih organizacijah združenega 
dela, saj ima ta temeljna organizacija tudi svojega delegata, študent ob delu 
in iz dela pa odnosov s temeljno organizacijo tako in tako ne bo prekinil. Svoje 
interese, ki jih ima kot študent, bo lahko uresničeval znotraj enotne delegacije 
udeležencev izobraževanja. 

Poleg tega, kar sem povedal, smo dali še nekaj konkretnih pripomb, ven- 
dar menimo, da jih bo javna razprava še sama odprla. Na koncu bi poudaril, 
da menimo, da je osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju primerna pod- 
laga za javno razpravo. Vse ostale pripombe bomo dali v pismeni obliki. Hva- 
la! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Ivica Kavčič, dele- 
gatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 9. okoliš. Prosim! 

Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva za Zbor združenega dela ter 

skupina delegatov za Zbor občin iz naše občine sta osnutek zakona o usmerje- 
nem izobraževanju obravnavali skupno s člani Koordinacijskega odbora za us- 
merjeno izobraževanje pri Socialistični zvezi v naši občini. 

Delegati vsekakor podpiramo osnovno usmeritev osnutka zakona, saj se 
zavedamo, da je preobrazba na tem tako pomembnem družbenem področju še 
kako potrebna in da je bilo dogovarjanje široko in družbeno potrjeno. Zaveda- 
mo pa se sočasno tudi odgovornosti, ki je pred združenim delom v celoti, za to, 
da se tako pomembna preobrazba dejansko tudi izpelje. 

Predvsem menimo, da je najpomembnejše, da se vsi delovni ljudje in ob- 
čani dobro seznanimo z usmeritvami osnutka zakona, da jih obravnavamo, da 
jih sprejemamo in da se v soočenju s predlagateljem obojestransko informira- 
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mo in tako pridemo do predloga zakona, za katerim bo stala celotna naša 
javnost. 

V tem smislu smo tudi razpravljali in pripravili naše pripombe, ne zato 
ker bi menili, da so najboljše, temveč predvsem zato, da se izpostavijo proble- 
mi, ki so bili navzoči v razpravah, da o njih razmišljamo in da se, kot sem 
že poudarila v javni razpravi, opredelimo tako, da bomo prepričani, da so spre- 
jete najboljše rešitve. 

'Pripomb h osnutku imamo okoli 28, opredelili smo se tudi do variant. V 
nadaljevanju bi izpostavila le nekaj pripomb k nekaterim pomembnejšim čle- 
nom, k ostalim pa bom predložila pripombe v pismeni obliki. 

K 10. členu: Ugotavljamo, da osebe, ki bi se izobraževale ob delu, ne bi 
bile v enakopravnem položaju z osebami, ki bi se izobraževale iz dela in jim 
delovno razmerje ne bi prenehalo. Poleg tega ugotavljamo, da je glede na ob- 
stoječo pokojninsko in invalidsko zakonodajo taka oblika izobraževanja iz dela, 
kjer delovno razmerje ne preneha, izredno težko izvedljiva. Spomnimo se sa- 
mo problemov, ki so nastajali v zvezi z mladimi delavci oziroma Titovimi šti- 
pendisti. Glede na to predlagamo, da se tretja alinea 10. člena glasi: »Za izo- 
braževanje iz dela, kadar se izobražujejo osebe, ki jim je z vključitvijo v izo- 
braževanje za pridobitev strokovne izobrazbe prenehalo delovno razmerje ozi- 
roma so prenehale samostojno opravljati dejavnost z osebnim delom, pridobile 
pa so si status kadrovskega štipendista«. 

K 42. členu: Zaradi zagotovitve enotnega sistema usmerjenega izobraževa- 
nja je potrebno, da se tudi programi za strokovno usposabljanje za opravlja- 
nje enostavnih del in nalog sprejemajo v posebnih izobraževalnih skupnostih, 
ne pa da jih sprejemajo temeljne organizacije same. Poleg tega je potrebno 
kot izvajalca strokovnega usposabljanja za opravljanje enostavnih del in nalog 
opredeliti, poleg temeljnih organizacij uporabnikov, tudi izobraževalne orga- 
nizacije. Kolikor bi to določilo izpadlo, bi se lahko mislilo, da temeljne orga- 
nizacij e-uporabniki same izvajajo tisti del programa, ki obsega izbrane vsebine 
iz skupne vzgojno-izobraževalne osnove. 

K 45. členu: Glede na to, da je današnja gimnazija splošna pripravljalnica 
za šolanje na vseh usmeritvah na višji in visoki stopnji, je njen obseg prav 
gotovo preširok. Menimo, da je obseg, predviden s predlagano rešitvijo zakona, 
vendarle preveč zožen. Menimo, da je program že s tem, ko smo vsebino sploš- 
nega znanja opredelili kot naravoslovno-matematično ali družbeno-jezikoslovno 
oziroma pedagoško, doživel preusmeritev iz splošne pripravljalnice v program 
usmerjenega izobraževanja. Hkrati menimo, da je objektivno nemogoče, da bi 
doživel tako vsebinsko preobrazbo, da se na primer uporabniki v posebni izo- 
braževalni skupnosti, na primer za kovinsko-predelovalno, ne bi mogli opre- 
deliti, da je pridobitev visoke strokovne izobrazbe v določeni smeri možna za 
tiste, ki so zaključili ustrezen vzgojno-izobraževalni program v srednjem izo- 
braževanju, in za tiste, ki so si srednjo strokovno izobrazbo pridobili s tem, 
da so zaključili vzgojno-izobraževalni program, s poudarkom na naravoslovno- 
matematičnem področju. 

K 77. členu: Namesto vedenja predlagamo, da se poiščejo ustreznejše opre- 
delitve, na primer kultura obnašanja, ali socialistična etika, pri čemer naj se 
upošteva učenčev celovit odnos do izobraževanja, samoupravljanja in pridobi- 
tev naše socialistične revolucije. 

K 114. členu: V zvezi z individualnim poslovodnim organom in predsedni- 
kom kolegijskega poslovodnega organa naj se v zakonu opredelita dve možnosti, 
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in sicer, da je ravnatelj tudi pedagoški vodja in je nujno, da izpolnjuje pogoje 
za učitelja ter da sta funkciji ravnatelja in pedagoškega vodje ločeni in za 
ravnatelja ni potrebno, da je učitelj. 

Predlog je nastal na podlagi dejstva, da so ravnatelji danes predvsem 
usmerjeni navznoter, v vzgojno-izobraževalno delo, ki Se odvija znotraj izobra- 
ževalne organizacije, in premalo navzven. S tem v zvezi je tudi iskanje poti 
in načinov za vključevanje uporabnikov znanja v realizacijo dela vzgojno- 
izobraževalnih programov. 

K 131 členu: Menimo, da vsebina tega člena ni v skladu s splošno usme- 
ritvijo tega zakona in s tem usmerjenega izobraževanja. Proces planiranja 
kadrovskih potreb in proces poklicnega usmerjanja morata potekati sočasno 
in v tesni medsebojni povezanosti, saj na podlagi uskladenega delovanja teh 
dveh procesov uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih 
odločajo o vpisnih zmogljivostih. Kriterij za določanje vpisnih zmogljivosti 
so potrebe združenega dela, nikakor pa se kot kriterij ne smejo uporabljati le 
zmogljivosti izobraževalne organizacije ali samo število kandidatov, brez uskla- 
ditve s potrebami. 

To je samo nekaj pripomb, za katere sem že uvodoma povedala, v kakšnem 
smislu smo jih izoblikovali. Resnično pričakujemo, da se bodo vse dileme raz- 
čistile v javni razpravi in da bomo sprejeli zakon, s katerim bomo vsi za- 
dovoljni. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Mar- 
jeta Furlan-Lipovec, delegatka za Zbor združenega dela s področja prosvete 
in kulture, 1. okoliš! 

Marjeta Furlan-Lipovec: Tovariš predsednik, tovarišice in to- 
variši delegati! Skupina delegatov za področje prosvete in kulture iz 1. okoliša 
je na svoji seji 22. 2. 1979 obravnavala osnutek zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju in ob upoštevanju pripomb, ki so jih posredovali delegati 35. konfe- 
rence delegacij Zbora združenega dela Skupščine občine Ljubljana-Center, de- 
legati Narodne in Univerzi^ne knjižnice in Izvršni svet Skupščine občine 
Ljubljana-Center, sprejela naslednje pripombe in opozorila: 

Pri obravnavi temeljnih določb osnutka smo bili delegati mnenja, da naj 
bi ta del zakona v večji meri omogočal, da bi v odnosu med vzgojno^izobraže- 
valnimi organizacijami in organizacijami združenega dela v materialni pro- 
izvodnji ne prevladal zgolj pragmatični vidik. Nepravilno opredeljevanje vzgoje 
in izobraževanja v združenem delu bi to področje potisnilo v položaj servisne 
dejavnosti, v podrejen položaj, kar bi nedvomno imelo negativne posledice za 
celoten družbeni razvoj. 

Zaradi enostranske razlage vzgojno-izobraževalnih potreb bi lahko prišlo 
pri konkretnem načrtovanju vzgojnoizobraževalnih potreb do velikih po- 
manjkljivosti. 

Menimo, da na potrebe združenega dela ne bi smeli gledati zgolj z vidika 
trenutnih potreb, temveč bi morali upoštevati tudi dolgoročne potrebe družbe 
kot celote. Te pa niso zgolj seštevek potreb posameznih organizacij združenega 
dela, temveč izhajajo tudi iz drugih dimenzij človekovega življenja in dela 
v družbi. 

Izhajajoč iz definicije bistvenega družbenega smotra usmerjenega izobra- 
ževanja, ki je določen v 12. členu osnutka, in glede na načine uresničevanja 
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tega smotra, ki so opredeljeni v 3., 4., 5., 6. in 7. alinei istega člena, delegati 
opozarjamo na neustrezno obravnavanje knjižničarske, dokumentacijske in 
informacijske dejavnosti v osnutku. 

Zako o visokem šolstvu v 10. členu prišteva med delovne organizacije, ki 
jih visokošolske temeljne in delovne organizacije, skupnosti in univerze lahko 
ustanovijo v soglasju z ustrezno izobraževalno in drugo samoupravno interesno 
skupnostjo, tudi knjižnice. V 3. členu sta zelo jasno označena tudi njihovo me- 
sto in položaj v visokem šolstvu z določilom, da visoko šolstvo »organizira 
knjižničarsko, dokumentacijsko in informacijsko dejavnost za potrebe visoko- 
šolske dejavnosti ter jo vključuje v informacijsko-dokumentacijski sistem«. 

Pričakovali bi, da bi osnutek taka ali ustrezna druga določila glede na 
bistveni družbeni smoter usmerjenega izobraževanja uveljavil tudi pri ostalih 
stopnjah usmerjenega izobraževanja, a se je zgodilo prav nasprotno. Določilo 
je v celoti izpadlo, kar pomeni za sodoben, celovit vzgojno-izobraževalni pro- 
ces na vseh stopnjah usmerjenega izobraževanja korak nazaj od že spoznanega 
in normativno urejenega. 

Predlagamo, da se v osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju opredeli 
mesto in položaj knjižničarske, dokumentacijske in informacijske dejavnosti 
na vseh stopnjah usmerjenega izobraževanja. 

V poglavju osnutka, ki govori o udeležencih usmerjenega izobraževanja, 
pogrešamo določilo, ki bi govorilo o pravici udeleženca usmerjenega izobra- 
ževanja do strokovne pomoči pri usmerjanju v vzgojno-izobraževalne programe 
raznih usmeritev. 

Delegati še posebej opozarjamo na dejstvo, da bo treba besedilo osnutka 
uskladiti z ustavo, zakonom o združenem delu, zakonom o delovnih razmerjih, 
z osnutkom zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela ter z vsemi 
zakoni, ki posegajo v tematiko predloženega osnutka in so šele v pripravi. 
Glede na nedorečenost in splošnost predlogov za izdajo nekaterih zakonov, ki 
bistveno zadevajo tematiko osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju, je tudi 
vprašljivo, ali bo možno osnutek uskladiti z ostalimi zakoni v rokih, ki so bili 
za to predvideni. 

Podrobne pripombe bi bile naslednje: 
K 3. členu: V javni razpravi kaže razčistiti formulacijo tega člena, ki bi 

jo lahko razumeli v smislu funkcionalističnega koncepta. Ne gre le za strokovno 
izobrazbo, ki je potrebna za začetek dela in za izpopolnjevanje strokovne izo- 
brazbe, temveč za izobrazbo v širšem smislu, ki vsebuje strokovno izobrazbo 
kot svoj sestavni del. 

K 5. členu: Osnutek zakona nalaga veliko odgovornost uporabnikom in 
izvajalcem v posebnih izobraževalnih skupnostih. Izvajanje zakona in celotni 
koncept izobraževanja bosta odvisna od tega, kako so te skupnosti pripravljene 
za prevzemanje odgovornosti, kar je pomembno zlasti v zvezi s planiranjem 
in usmerjanjem politike na tem področju. Pri oblikovanju izobraževalnih pro- 
gramov bo potrebno zagotoviti uveljavitev širšega splošnega družbenega in- 
teresa. 

K 11. členu: Jasneje je treba določiti opredelitev pojmov »udeleženec« 
in »sodelavec« in ju uskladiti z opredelitvami v ustavi. V poglavju »Samouprav- 
ni družbenoekonomski odnosi pri uresničevanju usmerjenega izobraževanja v 
združenem delu« bo treba zagotoviti, da bodo parcialni interesi, izraženi v po- 
sebnih izobraževalnih skupnostih, povezani z vidika celotnega in dolgoročnega 
interesa združenega dela. 

6* 
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K 25. členu: Besedilo tega člena bo treba izpopolniti z definicijami osnutka 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, predvideti možnost reševanja 
sporov na samoupraven način in razrešiti vprašanje glede spremljanja in vred- 
notenja opravljenega dela. 

K 28. členu: Natančneje je treba opredeliti povračila občanov za opravlja- 
nje vzgojno-izobraževalnih storitev v okviru njihovega financiranja na prin- 
cipu svobodne menjave dela. 

K 89. členu: Delavsko univerzo in druge izobraževalne centre je potrebno 
natančneje in bolj kompleksno opredeliti. 

K 130. in 131. členu: Opredeliti je treba kriterije za vpis in obveznost 
izobraževalne organizacije, da te kriterije natančno določi v statutih. Vpraš- 
ljiva je rešitev v predlogu za omejitev vpisa, ki se sklicuje na potrebe po 
ustreznih kadrih. Ta določila je treba še natančno proučiti. 

K 171. členu: V javni razpravi je treba proučiti vprašanja pedagoškega 
svetovanja in pedagoškega nadzora. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Jože Gabrov- 
šek, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 38. okoliš! 

Jože Gabrovšek: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Skupina delegatov 38. okoliša, občina Ljubljana-Šiška, ter delegati 
Zbora združenega dela občine Ljubljana-Šiška smo v razpravi k osnutku za- 
kona o usmerjenem izobraževanju izoblikovali naslednja stališča in predloge: 

Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju ni obravnaval organizira- 
nosti in inštrumentov združenega dela uporabnikov pri ugotavljanju kakovost- 
nih potreb za posamezne zahtevnosti dela, kar smo do sedaj ugotavljali s 
poklicno lestvico, nomenklaturo poklicev in profili poklicev. Profil poklicev 
nam je bil potreben za oblikovanje učnih programov, ki so bili oplemeniteni 
s spoznanji znanosti in znanstvenih institucij in v izobraževalnih organizacijah 
samih. 

Prezahtevno bi bilo, da bi strokovni organi pri posebnih izobraževalnih 
skupnostih na temelju razvida del in nalog bistveno prispevali h kakovostnim 
učnim programom. Prav tako bi se bilo treba dokončno dogovoriti o kvantita- 
tivnem planiranju, predvsem dolgoročnem planiranju kadrov, še posebej zato, 
ker je povpraševanje po kadrih večje, kot nam jih omogoča populacija sloven- 
skega naroda. Dogaja se, da je veliko prehajanja delavcev, ki so se izobrazili 
za nek poklic, v druge poklice, brez ustreznega znanja in usposabljanja, kar 
prav gotovo negativno vpliva na produktivnost. Pri planiranju je treba upošte- 
vati tako sedanje potrebe temeljnih organizacij združenega dela kot zahteve 
bodočega razvoja Slovenije. Hkrati je treba upoštevati pretok kadrov med 
posameznimi republikami. 

Menimo, da osnutek zakona še vedno preveč ločeno in premalo povezano 
obravnava visoko šolstvo z ostalim usmerjenim izobraževanjem. Mislimo na 
navpično povezanost visokega in srednjega šolstva. V osnutek zakona so v glav- 
nem prenesena določila sedanjega zakona o visokem šolstvu. Želeli bi opozoriti 
predvsem na dve stvari, za kateri menimo, da sta bistveni za nadaljnji razvoj 
visokega šolstva in povezovanja z uporabniki. 

Treba je natančneje opredeliti znanstveno-raziskovalno dejavnost v viso- 
košolskih delovnih organizacijah, v tem smislu, da mora znanstveno delo te- 
meljiti na sedanjih in perspektivnih potrebah združenega dela, ter z večjo 
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produktivnostjo vplivati na rezultate združenega dela. Hkrati mora oplemenititi 
pedagoško delo. To bi moral biti tudi eden od pogojev pri habilitaciji visoko- 
šolskih učiteljev. 

Zakon mora predvideti večji in obvezen pretok visokošolskih učiteljev med 
izobraževalnimi institucijami in uporabniki. Na ta način bi zagotovili večjo 
znanstveno-raziskovalno povezanost in takojšen vpliv znanstvenih dosežkov na 
organizacije združenega dela. Hkrati bi se pedagoški delavci sproti seznanjali 
s potrebami in tehnološkimi dosežki v organizacijah združenega dela, s čimer 
bi lahko kakovostno izpopolnjevali svoje pedagoško poslanstvo. 

Z zakonom bi morali določiti, da bi vsak, ki bi kandidiral za visokošolske- 
ga učitelja, moral opraviti vsaj nekaj let obvezne prakse v organizacijah zdru- 
ženega dela uporabnikov. Določilo osnutka zakona omogoča, da se po enem 
letu ustrezne prakse že lahko habilitira, ne glede na to, da je to prakso že o- 
pravljal na visokošolski organizaciji. 

Drugo poglavje osnutka zakona terja temeljitejšo obdelavo povezovanja 
proizvajalcev in uporabnikov. V izobraževalni skupnosti se namreč postavlja- 
jo različne funkcije. Dodatna določila morajo temeljiti na opredelitvi medse- 
bojne soodvisnosti, kakovosti, učinku ter vrednotenju uspeha, tako da bo jas- 
no razvidna funkcija uresničevanja politike v smislu dolgoročnega interesa 
združenega dela. 

V sedanjih rešitvah je premalo obdelana razvojna komponenta. Zakon 
mora upoštevati celoto izobraževanja, pri čemer se ne bi smel spustiti samo 
na obravnavo šol, temveč mora obdelati vse institucije, ki vzgajajo in izobra- 
žujejo. Doseči moramo, da bo potrjen vsak program za pridobivanje poklica 
za sedanje ozke in široke profile in za nadaljnje izpopolnjevanje v poklicu. 

Tako bo potrebno uveljaviti za vsako poklicno izobraževanje, izpopolnje- 
vanje v poklicu ali samoizobraževanje sistem verificiranih programov, ki bodo 
obdržali potrebe združenega dela. Ob tem mora biti zagotovljeno samoupravno 
dogovarjanje in sporazumevanje med uporabniki in izvajalci v okviru poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti. Taka rešitev pogojuje tudi skladen in ustrezen 
razvoj izobraževalne dejavnosti, tako v združenem delu, ker imamo pred očmi 
izobraževalne centre in službe za izobraževanje, kot tudi v organizacijah zdru- 
ženega dela S področja izobraževanja. 

V osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju ni opredeljena vloga pred- 
šolske vzgoje kot dela enotnega vzgojnoizobraževalnega sistema v Socialistični 
republiki Sloveniji. 

Delegati osnutek zakona podpiramo, predlagamo pa, da bi bila razprava 
strokovno dobro vodena, neposredno med delavci in občani ter da ne bi smela 
biti v časovni stiski. Pri tem gre po našem mnenju predvsem za združeno delo, 
ki je glavni nosilec usmerjenega izobraževanja. Menimo, da bi morali razpravo 
o zakonu o usmerjenem izobraževanju primerjati z razpravo o zakonu o zdru- 
ženem delu in jo tudi temu ustrezno organizirati. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Jože Lesar, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš! 

Jože Lesar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dosedanji razpravljalci so se v posameznih primerih že dotaknili pripomb, 

ki jih je imela skupina delegatov iz občine Kranj, zato bi v najkrajši obliki 
povzel samo tiste stvari, ki še niso bile povedane. 
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Naši dve skupini sta na skupni seji Koordinacijskega odbora za preobraz- 
bo vzgoje in izobraževanja Izvršnega odbora Izobraževalne skupnosti Kranj in 
Komisije za kadrovanje pri zaposlovanju Izvršnega sveta Skupščine občine 
Kranj, ki je bila 21. tega meseca, obravnavali omenjeni osnutek in izrazili oce- 
no, da predloženi osnutek zakona temelji na idejnih izhodiščih usmerjenega 
izobraževanja in da je dobra osnova za javno obravnavo. 

Ugotavljamo, da je v osnutku opredeljeno področje družbenoekonomskih 
odnosov v usmerjenem izobraževanju in da so podane osnove za uresničevanje 
svobodne menjave dela in za uresničevanje samoupravnega organiziranja in 
odločanja v vzgoji in v izobraževanju. Temeljna pripomba v zvezi s tem je, da 
osnutek načelno pravilno, vendar za uporabo premalo razločno opredeljuje 
glavna področja družbenoekonomskih odnosov. 

Med konkretnimi vprašanji so posebej izpostavljena merila za ugotavlja- 
nje kakovosti in učinkovitosti dela, razmerje med posameznimi oblikami svo- 
bodne menjave dela in razmerje teh do ostalih oblik ustvarjanja dohodka v 
vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Kot kompleksno vprašanje ostaja odprto 
opredeljevanje šolnine v odnosih do pridobivanja sredstev z ostalimi oblikami 
menjave. Zavzeli smo se tudi, da se opredelitve v 30. členu, ki govorijo o obvez- 
nostih izobraževalnih in drugih organizacij, ki izvajajo praktični pouk, razši- 
rijo s tem, da naj zagotavljajo udeležencem izobraževanja pri praktičnem delu 
tudi materialno-tehnične pogoje in strokovno-pedagoško vodenje. 

V nadaljevanju smo se dotaknili področja, ki govori o samoupravljanju. 
Menimo, da je v načelih samoupravljaj ne opredeljeno kot vsebina in metoda 
vzgojno-izobraževalnega procesa, vendar pa izpeljava tega načela ne ustreza, 
ko je govora o samoupravni organiziranosti in delu organov samoupravljanja 
v vzgojno-izobraževalnih organizacijah na srednji stopnji. V bistvu je ohranjena 
shema, ki deli učence in učitelje na dva tabora. Menimo, da je potrebno med- 
sebojno povezovanje in skupno delo začeti že v oddelčnih skupnostih. V okviru 
načel samoupravljanja v vzgojno-izobraževalnem procesu je potrebno v ne- 
katerih členih, na primer v 59., 67. in 123., določiti oblike vključevanja učencev 
v samoupravno odločanje in poudariti samoupravno aktivnost učencev pri pri- 
pravi in izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ostalih dejavnosti. 

Zakon še vedno izhaja iz vzgojno-izobraževalne organizacije kot enovite 
delovne organizacije, kakršna je sedanja šola. Glede na interese po združevanju 
dela in sredstev vzgojno-izobraževalnih organizacij je zato premalo določno 
opredeljeno organiziranje temeljnih organizacij ter pogoji za združevanje v 
širše oblike povezovanja. Tako sta nejasna tudi prenehanje in organizacijski 
sklop v skladu s spremembo v temeljni organizaciji in dislociranih enotah. 

Vse ostale pripombe, ki jih imamo, so bile že povedane. V drugem delu 
naših pismenih pripomb imamo konkretne pripombe k posameznim členom. 
Te pripombe sem že predložil in prosim predlagatelja, da jih upošteva. Hvala 
lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica 
Sonja Maric, delegatka za Zbor združenega dela s področja prosvete in kul- 
ture, 7. okoliš! 

Sonja Marič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Po pooblastilu skupine delegatov 7. okoliša prosvetno-kulturnega pod- 
ročja se oglašam s prispevkom, ki ga je oblikovala sredina, v kateri delam. 
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Zato je ta prispevek v mnogočem zasnovan na izkušnjah izobraževanja peda- 
goških kadrov, kjer smo na osnove usmerjenega izobraževanja prešli že pred 
4 leti. Iz tega je mogoče tudi sklepati, da novo zakonsko ureditev pričakujemo 
z večjo nestrpnostjo kot drugi. Vendar želimo ob tem poudariti, da s sprejet- 
jem zakona ne bi smeli pretirano hiteti, pač pa je potrebno zagotoviti poglob- 
ljeno javno razpravo, zlasti v tistih sredinah, kjer doslej niso bili vajeni raz- 
pravljati o šolstvu. 

Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju predstavlja v celoti velik 
korak k uresničitvi zamisli novega izobraževalnega sistema in je v sedanji 
svoji obliki bistveno kakovostnejši od predosnutka. Vendar se sestavljalcem 
ni povsem posrečilo dokaj raznolike problematike s področja vseh ravni izobra- 
ževanja povezati v homogeno celoto. Zato so nekateri presplošni, nejasni ali pa 
so oblikovani enostransko, upoštevajoč predvsem značilnosti sedanjega sred- 
njega šolstva. Taki so na primer členi 40, 65, 81 in 113, če jih naštejemo samo 
nekaj. 

Določene nejasnosti v razpravi in probleme pri uresničevanju pa bi, po 
našem mnenju, lahko sprožila naslednja vprašanja: 

Pri opredeljevanju družbenoekonomskih odnosov bi morali z zakonom de- 
lavcem v usmerjenem izobraževanju nedvomno zagotoviti ustavno pravico do 
enakega družbenoekonomskega položaja, kot ga imajo drugi delavci v zdru- 
ženem delu, to je do položaja, da lahko s svobodno menjavo dela odločajo o 
pogojih in rezultatih svojega dela. 

Izhajati bi morali iz kritične analize obstoječega načina zagotavljanja 
sredstev za izobraževanje, ko ceno storitev opredeljujejo predvsem še vedno 
kvantitativni dejavniki, pa zato celotni sistem ne spodbuja boljše kvalitete 
izobraževanja. To vprašanje seveda ni nepomembno in tudi sedaj trenutno ne 
moremo ponuditi drugačne rešitve. Predlagamo, da se v javni razpravi na to 
posebej opozori in organizirano pristopi k tej problematiki. 

Ko je govora o ceni izobraževalnih storitev, bi v njeni strukturi morali 
zagotoviti tudi pokritje stroškov kadrovske reprodukcije samega izobraževanja. 
To ne velja samo za usmerjeno izobraževanje, temveč tudi za osnovno in pred- 
šolsko. 

Planiranje izobraževanja postaja ključnega pomena in izhodišče celotne 
dejavnosti. Zaradi tega bi se morali potruditi za čim natančnejšo opredelitev 
planskih postopkov ter opredeljevanje nalog v tem postopku, tako izvajalcev 
kot tudi nosilcev izobraževalnih potreb. Menimo, da bi ta problematika v za- 
konu zaslužila posebno poglavje, saj je treba urediti vrsto specifičnosti sre- 
čevalnega planiranja v izobraževanju, ki jih zakon o planiranju seveda ne 
more upoštevati. 

V osnutku je ostal nejasen družbenoekonomski status udeležencev v izo- 
braževanju, učencev in študentov. Sestavljalci osnutka so opustili rešitev, ki 
je sprožila v drugih republikah precej težav, to je učno pogodbo za vse ude- 
ležence v izobraževanju. Vendar bo to rodilo druge težave, ker s tem temeljne 
organizacije združenega dela ne bodo mogle ali pa jim ne bo treba prevzeti 
konkretne odgovornosti za izobrazbeno usmerjenost ter zagotavljanje pogo- 
jev za vsakega posameznega učenca ter za njegovo ustrezno zaposlitev. Ve- 
liko vprašanje je, če je štipendijski odnos v tem pogledu tudi vnaprej še 
ustrezna rešitev. 

V organizaciji svobodne menjave prek posebnih interesnih skupnosti se 
v osnutku pripisuje velik pomen strokovnim organom, saj 27. člen celo pove, 
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da prav oni zagotavljajo uporabnikom vpliv na izobraževalne programe. Ob 
tem so ti organi v zakonu mnogo premalo opredeljeni, da se ne bi ob njih 
porajali različni pomisleki. Res, da bo verjetno o njih govoril zakon o izobra- 
ževalnih skupnostih, vendar mora tudi zakon o usmerjenem izobraževanju, 
če jih že uvaja, posamezne institute ustrezno opredeliti. 

Imamo še nekaj pripomb k posameznih členom: 
praktični pouk v izobraževalnih organizacijah, ki izobražujejo peda- 

goške kadre, je dejansko pedagoško delo, ali kot temu pravimo, hospitacije 
in nastopi. Takšna oblika praktičnega pouka v osnutku zakona niti ni dolo- 
čena niti niso urejeni družbenoekonomski odnosi pri uresničevanju tega dela 
programa. To so členi 29, 30 in 62; 

— v 65. členu se izrekamo proti varianti, ker menimo, da bi bila težko 
sprejemljiva za visoko šolstvo; 

— opredeljujemo se za variantni predlog v 88. členu, ker sodimo, da 
naj bi bile vse izobraževalne organizacije, ki izvajajo visoko izobraževanje, v 
enakopravnem položaji; 

— opozarjamo na sedanjo prakso, da je v srednji šoli poslovodni organ, 
to je ravnatelj, skoraj že poklic, v visokem šolstvu pa je dekan volilna funk- 
cija za približno dve leti. Razmisliti kaže, ali je mogoče stvari poenotiti, in 
to tako, da bo na vseh stopnjah poslovodni organ poklic oziroma da bo na vseh 
stopnjah pedagoški delavec voljen za določeno obdobje, ali pa da ohranimo 
sedanjo raznolikost za posamezne stopnje; 

— po sedanji dikciji 156. člena visokošolske temeljne organizacije ne 
morejo več opraviti izvolitve učiteljev. S tem izgubijo pravico, ki so jo imele 
po sedaj veljavnem zakonu. 

Predlagamo, da visokošolske temeljne organizacije ohranijo pravico vo- 
litev; 

— želimo še jasnejšo opredelitev 163. člena, in sicer, da se vanj vnesejo 
določila 171. člena zakona o delovnih razmerjih in da se doda zagotovilo, da 
mora visokošolska organizacija razpisati in zasesti dela in naloge visokošol- 
skega učitelja dve leti pred njegovo upokojitvijo. 

Ob koncu bi radi poudarili, da podpiramo stališča in predloge Odbora 
za družbenopolitični sistem našega zbora, še posebej pa predloge, ki so bili 
dani k 37., 54., 130., 147., 152., 156. in 161. členu in k VIII. poglavju. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Skupina delegatov iz 6. 
okoliša je predložila pripombe v pismeni obliki. Želi delegacija tudi ustno 
obrazložiti pripombe in predloge? (Ne želi.) 

Isto vprašanje postavljam delegatom iz 5. in 7. okoliša za področje pro- 
svete in kulture! Tudi ti delegaciji ne želita ustno obrazložiti svojih pismenih 
predlogov in pripomb. 

Vse pismene predloge bomo seveda prav tako predložili predlagateljem, 
da jih upošteva. 

Kdo želi besedo, prosim? Besedo ima tovarišica Milena Motoh, delegatka 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 38. okoliš! 

Oprostite tovarišica, želite razpravljati o osnovni šoli? (Da.) Mi smo šele 
pri usmerjenem izobraževanju. Prosim, če vzamete besedo kasneje, ko bo ta 
točka na dnevnem redu. 
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Besedo ima tovariš Franc Cvetaš, predstavnik Univerze v Ljubljani. 
Prosim! 

Franc Cvetaš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Najprej bi izrazil zadovoljstvo, da sodelujemo danes na zboru, saj smo prepri- 
čani, da bodo usmeritve, za katere se bomo dogovorili, koristni napotki za 
pripravo predloga zakona. Hkrati zagotavljam, da bomo z vsemi močmi, ki 
jih imamo na voljo, tako znotraj družbenopolitičnih organizacij kot tudi orga- 
nov Univerze, storili vse za horizontalno kot tudi vertikalno preobrazbo ce- 
lotnega šolskega sistema. 

Predvsem bi rad poudaril, da je predloženi osnutek rezultat dela v zadnjih 
dveh letih in da je pomemben prispevek k nadaljnjemu razvoju ustavno za- 
snovanega ekonomskega in političnega sistema na področju uresničevanja 
vzgoje in izobraževanja v sistemu celotnega združenega dela. Prav ta mora 
postati bistveni dejavnik razvoja socialistične samoupravne družbe in večje 
produktivnosti dela, s tem pa tudi večjega znanja in storilnosti delovnih ljudi 
ter celovitosti osebnega delovanja na osnovah marksizma in splošnega na- 
predka družbe. 

Glede na to, da je bil osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju ob- 
javljen v Poročevalcu, kot je tovariš predsednik povedal, 29. januarja 1979, 
imamo dovolj možnosti, da s svojimi tvornimi prispevki čimprej povežemo 
proces preobrazbe vzgoje in izobraževanja s procesom samoupravnega povezo- 
vanja celotnega združenega dela. Prepričani smo, da je velik trenutek, ko s 
tako pomembnim zakonom povezujemo tri ravni izobraževanja, -ki doslej niso 
bile povezane. S tem bomo zagotovili, da bodo vsi tako imenovani uporabniki 
in izvajalci usmerjenega izobraževanja povezani v enotnih naporih za dosega- 
nje skupnih družbenih smotrov. 

V okviru teh prizadevanj moramo čimprej doseči tako družbeno vsebino 
in organiziranost vseh dejavnikov, da bomo na podlagi samoupravnega pla- 
niranja usmerjali in izvajali izobraževalno funkcijo, ki je potrebna za naš 
družbeni razvoj. Menimo, da je dovolj jasno izoblikovanih izhodišč za čim- 
prejšnjo pripravo zakona o usmerjenem izobraževanju, ki bo nato v praksi, z 
angažiranjem vseh družbenih dejavnikov, pospeševal samoupravno preobrazbo 
izobraževanja, podružbljanja šol in uveljavljanje načel zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela. Zato je iz političnih in ekonomskih razmer 
nujno, da premišljeno in pravočasno pristopimo k predvideni javni razpravi 
o predloženem osnutku zakona o vzgoji in izobraževanju. 

Naj v nadaljevanju navedem nekaj načelnih in konkretnih pripomb k 
osnutku predloženega zakona. 

Na samem začetku bi verjetno kazalo, to pogrešamo, jasno opredeliti 
tako imenovano glavno, ali kot smo jo doslej imenovali osnovno dejavnost, 
predvsem visokega šolstva. To enako velja za stransko dejavnost, tako 
vzgojno-izobraževalno kot tudi za raziskovalno delo. Tisti, ki se s tem 
več ukvarjate, veste, da je slednje še posebej potrebno, ker v nasprotnem 
primeru nekatere višje in visoke šole oziroma fakultete ne morejo opravljati 
stranske dejavnosti po veljavnih zakonih. 

Tudi ta zakon mora biti normativno vezan na ustavo. S tem nisem nič 
novega povedal, moram pa poudariti, ker so na nekaterih mestih stvari 
tako postavljene, da je to potrebno. Prav tako mora biti ta zakon povezan z 
zakonom o združenem delu in zakonom o delovnih razmerjih. S tem bomo do- 
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segli, da bodo dovolj jasne vse določbe, od ustanavljanja izobraževalnih orga- 
nizacij in dislociranih oddelkov, do organiziranosti, družbenoekonomskih od- 
nosov, pravic in dolžnosti uporabnikov in izvajalcev ter učencev oziroma štu- 
dentov in delavcev in podobno. 

Zavzemati bi se morali za preobrazbo celotnega šolskega sistema. To 
poudarjam zato, ker pogosto beremo in govorimo, po našem mnenju je to 
napačna predstava o trenutnih naporih, kot da gre le za preobrazbo na ravni 
srednjega izobraževanja, za tako imenovano gimnazijo. Po našem mnenju 
bi moralo iti za preobrazbo celotnega šolskega sistema, od osnovnega do po- 
diplomskega. S tem bi omogočili učencem po končani osnovni šolski ob- 
veznosti, da čimprej dosežejo strokovno izobrazbo in usposobljenost za začetek 
dela, prav tako pa tudi to, da z vključevanjem v izobraževanje iz dela in ob 
delu stalno razvijajo svoje ustvarjalne in delovne sposobnosti. 

Kolikor gre za vključevanje v izobraževanje pred vstopom na delo, je treba 
zakonsko opredeliti enakopravne oblike izobraževanja, pri tem konkretno 
mislim na 8. člen, drugi odstavek, in hkrati tudi materialne in druge pogoje, 
ki bodo zagotavljali ustavne pravice udeležencev izobraževanja. Usmerjanje 
v izobraževanje in pravice do pridobivanja določene izobrazbe pa morata iz- 
hajati iz planov družbe. Prav te dni se soočamo z nekaterimi podatki posamez- 
nih izvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov, ki opozarjajo na pomemb- 
nost tega vprašanja. 

V sistemu je treba opredeliti še posebej vlogo in mesto posebne izobraže- 
valne skupnosti. Izobraževalne skupnosti Slovenije in ne nazadnje Skupščine 
SR Slovenije. V celotnem zakonu bi moralo biti navzoče dejstvo, da gre v enot- 
nem sistemu usmerjenega izobraževanja za kontinuirano družbeno skrb pri 
pridobivanju znanja, to pogrešamo, in sicer za bogatitev osebnosti, za delo in 
za samoupravljanje. Sočasno moramo z zakonom poskrbeti za družbeno in 
poklicno usmerjanje, pri čemer smo prepričani, da bomo s tem posameznim 
kandidatom veliko pomagali, da v praksi ne bi prihajalo, kot to danes pogosto 
ugotavljamo, do bega s posameznih področij, zaradi lažjega dela ali celo za- 
radi neurejenega sistema nagrajevanja. 

Zaradi usklađenosti z ustavo, to pogrešamo tudi v poročilih odborov, ki 
smo jih dobili za današnjo sejo, ter zakonom o združenem delu in zakonom o 
delovnih razmerjih naj zakon o usmerjenem izobraževanju uporablja le izraz 
»delavci« ne glede na raven izobraževanja oziroma ali gre za poklicno, srednje 
ali visoko izobraževanje. Pri tem, če je seveda to potrebno, imamo lahko na 
področju visokega izobraževanja različne nazive, ki so potrebni za opravljanje 
določenih del in nalog, vsekakor pa bo javna razprava o tem več povedala. 
Dolžan sem, da že danes povem, da pri tem ne bo verjetno vzdržalo nobeno 
sklicevanje na dosedanje predpise. 

V zvezi z besedilom »uporabniki s samoupravnim sporazumevanjem in 
dogovarjanjem z izvajalci uveljavljajo svoj stalen vpliv na uresničevanje 
usmerjenega itd.« predlagamo, da se to besedilo spremeni in dopolni takole: 
»uporabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumevanjem in dogovarjanjem 
uveljavljajo medsebojno sodelovanje pri uresničevanju usmerjenega izobra- 
ževanja« in tako naprej. Ne gre za stalen vpliv le uporabnikov, temveč za 
sporazumevanje enih in drugih pri opravljanju teh dolžnosti. 

Poleg opisanih pravic in obveznosti je treba bolj jasno obdelati vpra- 
šanje odgovornosti uporabnikov in seveda izvajalcev in udeležencev izobra- 
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ževanja. Tega, lahko rečemo, skoraj ni ali pa je tako prikazano, da si lahko 
odgovoren ali pa tudi ne, kar je pač odvisno od posameznika. 

V drugem poglavju, mimogrede povedano, je treba posvetiti veliko po- 
zornost temu, da bomo v praksi dejansko uresničevali vsebino načel svo- 
bodne menjave dela in da ne bo prihajalo do tega, to se da lepo razumeti, 
če se je kdo. s tem več ukvarjal ali pa se v to poglobi, da ohranjamo na do- 
ločen način še tržne ali mezdne odnose med uporabniki in izvajalci. 

Pri oblikovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov je treba 
med drugimi določiti odnos do praktičnega dela v organizacijah združenega 
dela. To ni noben poseben problem. Če pride do ustrezne opredelitve, bo ver- 
jetno tudi temu ustrezna kakovost izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. 

Kar se pa tiče programa storitev oziroma cene, je treba izhajati iz enakih 
meril za vse oblike izobraževanja, to je za pred vstopom na delo, ob delu in 
iz dela. Seveda, če imamo pred seboj v mislih, da gre za enak obseg storitev za 
posamezna področja. Pri tem bi lahko, pa mislim, da to ni primerno, zelo veliko 
govorili o tem, kar se danes dogaja na področju študija ob delu, pa se bom se- 
veda tega vzdržal. Vendar, na ta način ne kaže več naprej, saj bomo drugače 
naredili precejšnjo škodo vsem udeležencem izobraževanja, posebej pa druž- 
benim smotrom, ki so pri tem seveda na prvem mestu. Izkušnje nas opozarjajo, 
kot je na primer v tretjem poglavju, »Smeri in usmeritve«, omenjeno, da bi jih 
kazalo precizneje opredeliti, ker bodo sicer izvajalci vsak na svoj način »telo- 
vadili« — oprostite temu izrazu. 

Kar zadeva 45. člen — tega posebej omenjam zato, ker smo znotraj Uni- 
verze, tako v delovni skupini kot v odboru, imeli o tem veliko razprav, in sicer 
zaradi tega, ker je v njem slutiti, da se na nek način ohranja bistvo današnje 
gimnazije. Pri tem kaže biti jasnejši glede odnosa do drugega srednjega izobra- 
ževanja in vključevanja v visoko izobraževanje. Menim, da sem že dovolj 
jasno poudaril, da gre za družbeno skrb in celotno preobrazbo današnjega 
šolstva. 

Posebej bi se morali zadržati pri opredeljevanju delovnih izkušenj oziroma 
praktičnih znanj. Pri prilagajanju vzgojno-izobraževalnega programa za od- 
rasle, kot je to tam omenjeno, je prav, da upoštevamo delovne in življenjske 
izkušnje, vendar ne na račun zmanjšanja programa, temveč na račun nuđenja 
novih, kakovostnejših znanj ali pa preverjanja že pridobljenega znanja z 
dosego enakovrednosti strokovne izobrazbe. 

Obseg dela in organizirano izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, mislim 
na znanih 34 ur in tako dalje, bi kazalo, določiti enotno, in sicer na podlagi 
zagotovljenih pogojev dela na šolah. 

V četrtem poglavju se nam zdi potrebno, na to so opozorili tudi pristojni 
odbori, da se pri opredeljevanju izobraževalnih organizacij zaradi statusa in 
dejavnosti posebej poudari, da so izobraževalne organizacije srednje, višje in 
visoke, ker se potem to, kot veste, S 96. členom takoj drugače veže. 

V okviru nalog višjih šol, mislim na 93. člen, tretji odstavek, bi morali 
zagotoviti možnosti in ne dolžnosti tem šolam, da sodelujejo z raziskovalnimi 
organizacijami, čeprav je mogoče eno in drugo. V poglavju o samoupravljanju, 
o tem so nekateri danes že govorili, mi dovolite še eno misel, in sicer, da bi 
morali smiselno uporabljati vsa določila enako za srednje in visoke izobraževal- 
ne organizacije. Tu mislim predvsem na svete šol in njihove izvršilne organe ter 
na tako imenovani učiteljski zbor na srednji šoli, kateremu bi lahko bil po svoji 
vlogi enak, na primer, zbor pedagoških delavcev na visoki šoli. 
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Glede izbire individualnega poslovodnega organa se strinjamo s tem, kar je 
bilo že povedano, zato tega ne bi ponavljal. 

V petem poglavju, ki obravnava problematiko, ki se nanaša na udeležence 
izobraževanja, bi morali v smislu pomoči zahtevati obvezno poklicno in druž- 
beno usmerjanje. To je seveda eden izmed elementov, ki bo samo prispeval k 
temu, da bomo dejansko dosegli to, kar načrtujemo. 

Morali bi zagotoviti tudi čimbolj normalne pogoje za sprotno izobraževanje. 
O tem si moramo biti na jasnem, ker če ne bomo imeli sprotnega izobraževanja, 
potem ne bo študij postajal delo, kot si to želimo. To bo seveda tudi vsem 
udeležencem v veliko pomoč. Temu vprašanju ne bi kazalo dajati toliko prostora 
v samem zakonu, ker že sedaj doživlja kritiko, da je preobsežen, temveč v 
samoupravnih aktih posameznih izobraževalnih organizacij. 

Posebno občutljivo se nam zdi vprašanje začasnega omejevanja vpisa, 
ki ne bi smelo biti vezano le na numerus clausus, temveč na sistemska vpra- 
šanja in razvoj družbe v celoti. 

Glede šestega poglavja, s tem bi zaključil razpravo, menimo, da bi kazalo 
zelo resno proučiti in uskladiti celotno besedilo, kolikor se nanaša na delavce 
po zakonu o delovnih razmerjih, ker prepisani členi, če smem uporabiti to be- 
sedo, sedaj veljavnega zakona o visokem šolstvu prav gotovo ne vzdržijo no- 
bene kritike v smislu samoupravnih pravic in dolžnosti delavcev v združe- 
nem delu. 

Glede izvolitve v naziv asistenta pa se zavzemamo, bolj iz razlogov trenut- 
nih razmer kot dolgoročno, za bolj fleksibilno formulacijo. 

Opravičujem se, ker sem bil nekoliko predolg, vendar so to stvari s ka- 
terimi se ta trenutek mogoče največ ukvarjamo. Ukvarjali se pa bomo z njimi 
tudi vnaprej, da bi prišli do čim boljših rešitev. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Prosim delegate in tudi druge razpravljal- 
ce, da so v razpravah časovno racionalni. S tem seveda ne želimo, da delegati 
ne razpravljajo. 

Kdo želi prosim razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, 
predlagam, da zaključimo razpravo. Zboru predlagam, da sprejmemo v zvezi 
s tem tale sklep: 

1. Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča in pred- 

loge Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
predloge, mnenja in pripombe, navedene v poročilih delovnih teles Skupščine 
in Zbora, ter razpravo na seji zbora. 

3. Zbor sprejema pobudo Republiške konference Socialistične zveze Slo- 
venije, da se o osnutku zakona še razpravlja v temeljnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, v družbenopolitičnih organizacijah, v občinskih skup- 
ščinah, samoupravnih interesnih skupnostih in drugih sredinah. O rezultatih 
javne obravnave je treba obveščati Skupščino Socialistične republike Slove- 
nije in predlagatelja. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Če nihče, prosim, da o sklepu glasujemo. 
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Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.10 in se je nadaljevala ob 12.50.) 

Predsednik Emil Tomažič : Predlagam, da nadaljujemo sejo zbora. 
Med sejo zbora sem bil obveščen, da je Družbenopolitični zbor sprejel k 3. točki 
dnevnega reda, ki smo jo mi že zaključili, to je k poročilu Odbora podpisnikov 
dogovora o temeljih družbenega plana s predlogom sprememb in dopolnitev 
družbenega dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1977—1980, stališča, ki so bila vsebovana, kot sem že povedal, v poročilu Od- 
bora za družbenoekonomske odnose njihovega zbora z dne 15. 2. 1979, ter ne- 
katere spremembe in dopolnitve, ki so navedne v njihovem obvestilu, kar ste 
dobili pravkar na klop. 

Ugotavljam, da je odlok, ki smo ga sprejeli v zvezi s 3. točko, v skladu tudi 
s spremembami in dopolnitvami stališč Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom 
predsednico tega zbora obvestil. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske od- 
nose, Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za narodnosti in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Vsi so dali poročila. Danes smo prejeli na klop stališča 
in predloge Družbenopolitičnega zbora, ki predlog za izdajo zakona obravnava 
kot zainteresiran zbor v smislu 88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 23. 2. 1979 smo prejeli stališča in predloge Sveta za 
vzgojo in izobraževanje Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze 
Slovenije. Ali želijo poročevalci odborov in komisij še ustno dopolniti po- 
ročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi, prosim, razpravljati? (Nihče.) Če ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok se 
sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva stališča in predloge Družbeno- 

političnega zbora Skupščine SR Slovenije, predloge, mnenja in pripombe, na- 
vedene v poročilu delovnih teles in drugih dokumentih. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Če nihče, prosim, da o sklepu glasujemo. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o osnovni šoli, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v ob- 
ravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose, Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za narodnosti in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Danes smo prejeli na klop stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora, 
ki predlog za izdajo zakona obravnava kot zainteresiran zbor v smislu 88. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 23. 2. 1979 smo prejeli stališča in predloge Sveta za 
vzgojo in izobraževanje Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze 
Slovenije. Ali želijo poročevalci odborov in komisij še ustno dopolniti poro- 
čila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi, prosim, razpravljati? 
Medtem smo dobili pismeni prispevek iz 38. okoliša, Ljubljana-Šiška, ki 

ga bomo pismeno posredovali predlagatelju. Besedo ima tovarišica Milena 
Motoh, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, okoliš 38! 

Milena Motoh: Dovolite samo nekaj besed o novem zakonu o 
osnovni šoli. 

Novi zakon o osnovni šoli je v sedanji preobrazbi vzgoje in izobraževanja 
prav gotovo nujnost. Navajam samo enega izmed razlogov za izdajo novega 
zakona, in sicer razvijanje in uveljavljanje celodnevne šole kot temeljne 
oblike podružbljanja osnovne šole in izenačevanja razvojnih možnosti otrok. 
Prav zaradi tega razloga opozarjam na zahtevnost in obseg novega zakona. 

Določila naj bodo v merilih, ki jih bo mogoče tudi materialno uresničiti, 
obenem pa slediti razvoju znanosti in tehnike ter pripraviti delavca za delovno 
mesto. To seveda zahteva enake materialne pogoje za vse šole in za vse uči- 
telje, enakovredno notranjo ureditev in opremo vseh šol, glede česar so danes 
stare šole v krepkem zaostanku. 

Učenci teh šol so v neenakopravnem položaju v primerjavi z učenci 
v novih šolah. To zahteva drugačen ključ za financiranje programa osnovne 
šole in adaptacijo starih šol. To je nujnost in pravica naših šolarjev. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Irena 
Kernel, delegatka za Zbor združenega dela s področja kulture in prosvete, 
okoliš 1. Prosim! 

Irena Kernel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja kulture in prosvete Skupščine občine Ljubljana- 
Center za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije je razpravljala o predlogu za izdajo zakona o osnovni šoli na svoji skupni 
seji 22. 2. 1979. 

V posvetovanju s Pionirsko knjižnico v Ljubljani, ki deluje tudi kot re- 
publiška matična služba za pionirske in šolske knjižnice, in z aktivom ljub- 
ljanskih osnovnošolskih knjižničarjev je skupina sprejela naslednje ugotovitve 
in pripombe: 

Že v sedanjem zakonu o osnovni šoli vloga šolske knjižnice na šoli ni 
ustrezno opredeljena. V predlogu za izdajo zakona pa ni niti omenjena. Knjiž- 
ničarstvo ni dodatni del šolske organizacije, temveč je sestavni element v 
učno-vzgojnem procesu samem, saj s svojimi nalogami bistveno sodeluje tudi 
pri usposabljanju mladega človeka za bodoče samoizobraževanje, kar je ena 
izmed osnov pri usmerjenem izobraževanju. 
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Šolska knjižnica naj bo širše zasnovano informacijsko središče, vključeno 
v učno-vzgojni proces, povezuje naj se s področjem kulture in estetske vzgoje 
ter izvaja naj program knjižnice in knjižnične vzgoje. Vse to je 'še posebej 
pomembno pri izvajanju celodnevne šole in odpiranju tako šole kot knjižnice 
v svoje okolje. 

Sedanji zakon o osnovni šoli ne ureja statusa šolske knjižnice in knjižni- 
čarja, saj sta omenjena samo v členu 20, in sicer kot izboljšanje pri uveljavlja- 
nju vzgojno-izobraževalnega dela, kjer lahko osnovna šola vključuje v svoje 
delo šolske pedagoge, psihologe, socialne delavce in druge strokovne delavce. 
V členu 71 pa uvršča delo knjižnice med drugo delo, v okviru delovne ob- 
veznosti, kot so: popravljanje nalog in podobno. 

S tem je šolska knjižnica postavljena izven osnovne in zagotovljene vse- 
bine vzgojno-izobraževalnega dela in je prepuščena nenačrtnemu in naključ- 
nemu urejanju svojih programskih in materialnih pogojev, kar je v mnogih 
primerih usodno za uspešno delovanje knjižnice in uveljavljanje njenega 
mesta, za celotno organizacijo in življenje na šoli. 

Zakon namreč izpušča obravnavanje treh temeljnih sestavin, ki predstav- 
ljajo pogoje za normalno delovanje knjižnice in bi morale biti vključene v 
normative, to so prostor, ustrezno knjižnično gradivo in strokovno usposob- 
ljen kader. 

Po drugi strani pa besedilo sedanjega zakona o osnovni šoli tudi ni v 
skladu z vsebino veljavnega učnega načrta za osnovno šolo, ki v posebnem 
poglavju obravnava naloge šolskih knjižnic in metodične napotke za delo z 
mladimi bralci, in to na taki stopnji programskega in vsebinske zahtevnosti 
dela, ki nesporno terja strokovno urejeno knjižnico v primernih prostorih s 
primernim strokovno usposobljenim kadrom. 

Na osnovi teh ugotovitev predlagamo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije, ki bo pripravil osnutek zakona o osnovni šoli, da vključi vanj na- 
slednje: 

1. V besedilu zakona bi morala biti prikazana vsebina dela šolske knjiž- 
nice, v skladu z učnim načrtom za osnovno šolo, s posebnim poudarkom na 
funkciji knjižnice v šoli. 

2. Prostori šolske knjižnice morajo ustrezati zahtevam pedagoškega in 
strokovnega dela v knjižnici, v skladu z normativi za gradnjo osnovnih šol. 

3. V skladu z normativi za delo šolskih knjižnic je potreben dobro izbran, 
številčno ustrezen in strokovno urejen knjižni fond in drugo knjižnično gradivo. 

4. V skladu z navedenimi normativi za delo šolske knjižnice mora delati 
v knjižnici knjižničarsko in pedagoško ustrezno usposobljen kader, ki mora 
imeti enakovredno mesto med izvajalci vzgojno-učnega procesa šole. 

5. Vzporedno z razvojem novega programa in novimi metodami šolanja bo 
potrebno sedanje minimalne standarde še dopolnjevati. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Lista prijavljenih razprav- 
ljalcev je izčrpana. Želi še kdo besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o osnovni šoli se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri 

pripravi osnutka zakona naj upošteva stališča in predloge Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije, predloge, mnenja in pripombe, navedene v 
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poročilih delovnih teles in drugih dokumentih, ter stališča, mnenja, predloge 
in pripombe iz razprave na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev oblikovanega sklepa? (Ne.) 
Ker nihče, predlagam, da o predlaganem sklepu glasujemo. 

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

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o izobraževalnih skupnostih. 

Predstavnik Izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda je tovariš Jože 
Miklavec, pomočnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobra- 
ževanje. 

Predlogi za izdajo zakonov o izobraževalnih skupnostih, o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, o skupnostih socialnega varstva, o 
socialnem skrbstvu, o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 
varstva in o telesnokulturnih skupnostih so izpeljava osnutka zakona o osnovah 
svobodne menjave dela. 

V razpravah v delovnih telesih zborov in Skupščine SR Slovenije so se 
nakazovali zelo podobni medsebojni problemi, vprašanja in dileme. Glede 
na to so pristojni odbori imenovali skupino delegatov, ki je na podlagi do- 
sedanjih razprav pripravila predlog stališč, mnenj in predlogov, v katerem so 
vsebovane načelne pripombe k vsem zakonom in nekatere konkretne pripombe 
k posameznim zakonom. Ta akt smo dobili danes na klop. 

Skupina delegatov je navzoča na današnji seji zbora in bo spremljala 
razpravo do zaključka obravnave zadnjega zakona iz tega sklopa ter pred- 
lagala morebitne spremembe in dopolnitve predloga stališč, mnenj in pred- 
logov. 

Tako bomo najprej razpravljali o posamičnih zakonih, glasovali pa bomo 
o njih šele potem, ko bo skupina delegatov proučila razpravo in o tem poro- 
čala zboru. 

Želi predstavnik skupine besedo? Besedo ima tovariš Ivan Zelenšek! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbora za družbenoekonomske odnose in družbenopolitični sistem sta v ob- 
ravnavi predlogov za izdajo zakonov o izobraževalnih skupnostih, raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, o skupnostih socialnega varstva, o 
socialnem varstvu, o družbenem varstvu otrok in o skupnosti otroškega var- 
stva ter o telesnokulturnih skupnostih izmed članov odbora imenovala sku- 
pino delegatov z nalogo, da skupaj s skupino delegatov Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora pripravi predlog stališč, mnenj in predlogov k navede- 
nim zakonom. 

Ta akt, ki ste ga prejeli, je oblikovan v skladu z 262. členom poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, ki določa, da zbor s sklepom, s katerim sprejme 
predlog za izdajo zakona, določi stališča, mnenja in predloge, ki naj jih pred- 
lagatelj upošteva pri pripravi zakonskega osnutka. Tako je medodborovska 
skupina delegatov pripravila predloga akta na podlagi do sedaj opravljenih 
obravnav o predlogih zakonov v delovnih telesih skupščine. 

V tem aktu so zbrana načelna stališča, mnenja in predlogi, ki so bili pri- 
sotni pri obravnavi vseh predlogov za izdajo zakona, prikazane pa so tudi 
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najbistvenejše konkretne pripombe k posameznim zakonom. S tem bo olaj- 
šano predlagatelju zakonov delo pri pripravi osnutkov zakonov. Proučiti in 
upoštevati pa bo moral tudi obravnave, ki so bile v delovnih telesih in obrav- 
navo, ki bo na današnji seji zborov. Skupina delegatov bo po končani razpravi 
o vseh šestih zakonih proučila razpravo in pripravila morebitne spremembe 
in dopolnitve predlaganega akta. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! 
Predlog za izdajo zakona o izobraževalni skupnosti so obravnavali: Od- 

bor za družbenoekonomske odnose, Odbor za družbenopolitični sistem in 
Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali poročila. 

Z dopisom, z dne 23. 2. 1979, smo prejeli stališča in predloge sveta za 
vzgojo in izobraževanje predsedstva Republiške konference Socialistične zveze 
Slovenije. Želi predstavnik Izvršnega sveta morda besedo? (Da.) 

Besedo ima tovariš Jože Miklavec, pomočnik predsednice Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje! 

Jože Miklavec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Z zakonom o izobraževalnih skupnostih naj bi v skladu z zakonom o zdru- 

ženem delu in z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela pospešili 
preobrazbo družbenoekonomskih odnosov na področju vzgoje in izobraževanja. 
Predlagani zakon bo urejal osnove družbenoekonomskih odnosov med uporab- 
niki, programi vzgojno-izobraževalnih storitev in njihovimi izvajalci, prido- 
bivanje dohodka izobraževalnih organizacij s svobodno menjavo dela, določil 
obvezno ustanovitev izobraževalnih skupnosti in načela za njihovo organiza- 
cijo ter medsebojna razmerja. 

Kot podlago svobodne menjave dela na področju vzgoje in izobraževanja 
bo zakon določil posamezen vzgojnoizobraževalni program, ki se ovrednoti 
po storitvah, ki so potrebne za njegovo uresničevanje. Kot temeljni dokument 
za urejanje medsebojnih odgovornosti, pravic in obveznosti uporabnikov in 
izvajalcev pri uresničevanju svobodne menjave dela bo opredeljen samoupravni 
sporazum o temeljih plana ustrezne izobraževalne skupnosti, pri čemer bo 
glede na značaj vzgojnoizobraževalne dejavnosti posebej poudarjen vidik 
dolgoročnosti, tako pri načrtovanju kot pri zadovoljevanju potreb po vzgoji 
in izobraževanju. Zato bo zakon podrobneje opredelil obvezne sestavine samo- 
upravnih sporazumov o temeljih plana, kot tudi obveznosti usklajevanja pla- 
nov med samimi izobraževalnimi skupnostmi in v družbenopolitičnih skup- 
nostih. 

Z zakonom naj bi določili tudi osnove za usmerjanje, ki se uresničuje 
v okviru izobraževalnih skupnosti oziroma v njihovih enotah ter neposredno 
med uporabniki in izvajalci. 

V zvezi s tem bo v zakonu potrebno posebej urediti zagotavljanje pogo- 
jev za uresničevanje tistega dela vzgojno-izobraževalnega programa osnovne 
šole, ki se zagotavlja v enakem obsegu in pod enakimi pogoji vsem občanom 
v območju Socialistične republike Slovenije po načelih solidarnosti, kar ime- 
nujemo zagotovljeni programi. 

Glede organiziranosti samoupravnih interesnih skupnosti na področju vzgo- 
je in izobraževanja bo zakon opredelil teritorialno načelo v občinskih izobra- 
ževalnih skupnostih in funkcionalno načelo, v posebnih izobraževalnih skup- 
nostih, da bi mogli v Izobraževalni skupnosti Slovenije zagotoviti usklaje- 

7 
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vanje in načrtovanje celovite izobraževalne politike. Zato naj bi se občinske 
in posebne izobraževalne skupnosti obvezno združevale v Izobraževalno skup- 
nost Slovenije, v kateri naj bi zlasti oblikovali skupno politiko razvoja vzgoj- 
no-izobraževalnih dejavnosti, skrbeli za izenačevanje pogojev vzgoje in izo- 
braževanja v Socialistični republiki Slovenije ter soodločali o vprašanjih, za 
katera je na področju vzgoje in izobraževanja pristojna Skupščina Socialistične 
republike Slovenije. Še posebef pa naj bi bila Izobraževalna skupnost Slove- 
nije odgovorna za uresničevanje nekaterih mednarodnih obveznosti Sociali- 
stične republike Slovenije na področju vzgoje in izobraževanja, za izpolnje- 
vanje nekaterih obveznosti republike do šolstva narodnosti, vzgoje in izo- 
braževanja otrok delavcev na začasnem delu v tujini ter za sodelovanje z 
izobraževalnimi skupnostmi drugih socialističnih republik in pokrajin. 

Za kar najbolj neposredno povezovanje uporabnikov in izvajalcev ter 
uresničevanje njihovih samoupravnih pravic in interesov bo zakon predvidel 
ustanavljanje enot izobraževalnih skupnosti ob posameznih vzgojno-izobraževal- 
nih organizacijah oziroma ob posameznih vzgojno-izobraže valnih programih, 
v skladu s pogoji in kriteriji, ki bi jih opredelili v samoupravnem sporazumu 
o ustanovitvi izobraževalne skupnosti. 

Da bi bilo mogoče organizirati enote povsod tam, in takrat, ko ugotovijo 
uporabniki storitev določene vzgojno-izobraževalne organizacije skupen interes 
in potrebo po organiziranju enote izobraževalne skupnosti, naj bi bili pogoji 
in kriteriji za njihovo ustanovitev obvezna sestavina samoupravnih sporazu- 
mov o ustanovitvi izobraževalnih skupnostih. 

Zakon naj bi opredelil kriterije za oblikovanje enot izobraževalnih skup- 
nosti. Pri tem naj bi se enote izobraževalnih skupnosti ustanavljale zlasti v 
tistih primerih, ko uporabnikom ni omogočeno, da bi lahko celovito uveljav- 
ljali svoje neposredne interese v organih upravljanja izobraževalnih organiza- 
cij, ki zadovoljujejo njihove potrebe, na primer v dislociranih enotah izobra- 
ževalnih organizacij, podružničnih osnovnih šolah, izobraževalnih organizacijah 
z izredno velikim številom uporabnikov in podobno. Zbori uporabnikov v enotah 
pa bi postali delegatska baza za delegiranje delegatov uporabnikov v svete izo- 
braževalnih organizacij. 

Dosedanje razprave v odborih in izobraževalnih skupnostih so nakazale 
potrebo, da bi z zakonom o izobraževalnih skupnostih določili tudi vire in os- 
nove sredstev in še posebej opozorili na pomen opredelitve elementov o usta- 
navljanju interesnih skupnosti in na racionalnost organiziranja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ali želijo poročevalci odbo- 
rov in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne.) Kdo še želi prosim razprav- 
ljati? Dovolite, da najprej izčrpamo listo prijavljenih. Prosim tovariša Dušana 
Šubica, delegata za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, 
da prevzame besedo. 

Dušan Subic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije, ki delegira delegate iz občine Kranj, sta na skupni seji dne 23. 2. 1979 
obravnavali predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih in podprli 
predlog, da se zakon izda. 

Ob oblikovanju osnutka zakona pa želimo, da se upoštevajo sledeče ugo- 
tovitve : 
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1. natančneje naj se vsebina in status enote oziroma temeljne skupnosti ter 
pri tem zlasti razčisti vprašanja samoupravne in delegatske organiziranosti v 
enoti. Ali gre za dvodomno samoupravno organiziranost, to se pravi zbor upo- 
rabnikov in zbor izvajalcev v enoti in na osnovi takšne organiziranosti tudi za 
napajanje delegatske skupščine v občini. 

2. viri in osnove za zadovoljevanje potreb na posameznem področju izo- 
braževanje (osnovno izobraževanje, posamezne sestavine usmerjenega izobraže- 
vanja) naj bi se določilo v zakonu. Zakon naj določneje opredeli bistvene sesta- 
vine cen posameznih vzgojnoizobraževalnih storitev, zlasti merila za uresniče- 
vanje zagotavljanja sredstev iz solidarnostnega programa. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vladimir 
Vorih, delegat za Zbor združenega dela s področja prosvete in kulture, 7. 
okoliš! 

Vladimir Vorih: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov 7. okoliša s področja prosvete in kulture je obravnava- 
la predlog za izdajo zakona o izobraževalni skupnosti in imela k 4. točki na- 
slednje pripombe: 

Pri opredeljevanju uporabnikov izvajalcev kot subjektov sporazumevanja 
na področju vzgoje in izobraževanja je nerešeno vprašanje razmerja med izva- 
jalci posameznih programov vzgoje in izobraževanja. Ali bodo izvajalci pro- 
grama osnovnošolske vzgoje in izobraževanja v posebni izobraževalni skup- 
nosti za vzgojo pedagoških kadrov lahko nastopili kot uporabniki? Pri pozi- 
tivnem odgovoru bo treba v ceni storitve osnovnošolske vzgoje in izobra- 
ževanja vključiti kot element cene tudi kadrovsko reprodukcijo. 

Sedanji položaj delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ko so ne 
glede na vrsto programov v skupščinah občinskih izobraževalnih skupnostih 
opredeljeni kot izvajalci, ni v skladu z njihovim objektivnim položajem, saj 
vendar delavci s področja visokega šolstva v odnosu do osnovnega šolstva niso 
izvajalci, ob tem, da prispevajo svoj prispevek iz bruto osebnih dohodkov 
za osnovnošolsko vzgojo in izobraževanje kot uporabniki. 

Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih bo moral točneje določiti 
uporabnike in izvajalce, da bi tudi delavce s področja vzgoje in izobraževanja 
opredelil njihov statut tako, da bo v skladu z ustavno opredeljenim enako- 
pravnim družbenoekonomskim položajem, tembolj, če upoštevamo delo vzgoje 
in izobraževanja pri ustvarjanju družbenega proizvoda. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Ciril Umek, delegat za Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva, 2. okoliš. 

Ciril Umek: Delegati skupine s področja gospodarstva, 1. okoliš — 
občina Celje, in Izvršni odbor Občinske izobraževalne skupnosti Celje dajemo 
k predlogu za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih naslednja stališča in 
predloge: 

Zakon ne bi smel biti preveč splošen in formalen, temveč naj bi urejal 
vsebinsko, organizacijsko in izvedbeno stran samoupravnih odnosov na po- 
dročju vzgoje in izobraževanja. 

7» 
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Pri opredelitvi uporabnikov in izvajalcev kot subjektov sporazumevanja 
na področju vzgoje in izobraževanja naj bo zakon dovolj natančen. 

Ker bosta osnovi za uresničevanje svobodne menjave dela skupno pla- 
niranje in samoupravno dogovarjanje, naj zakon opredeli sestavine samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov ter prilagodi določila zakona o družbenem 
planiranju, ki je tudi pripravljen za področje vzgoje in izobraževanja. 

Zakon naj bi določil vire in osnove za zadovoljevanje potreb na posame- 
znem področju izobraževanja. Pri tem pa morajo določila zajeti vse oblike 
združevanja sredstev, ki so se že uspešno uveljavile v sedanji praksi. 

Zakon naj bi podrobneje opredelil organiziranje občinskih enot in tudi 
posebnih izobraževalnih skupnosti. 

Predlagatelj zakona naj prouči možnost organiziranja temeljnih skupnosti 
v okviru občinske izobraževalne skupnosti, kot je na primer temeljna skupnost 
za osnovnošolsko izobraževanje odraslih. 

Ker naj bi zakon predvideval tudi možnosti združevanja občinskih oziroma 
posebnih izobraževalnih skupnosti v širše izobraževalne skupnosti oziroma zve- 
ze teh skupnosti, mora biti pri tem zakon čimbolj jasen, ker bo sicer prišlo 
do zmede in različnih razlag. 

Nujno je potrebno, da zakon opredeli tudi vprašanje solidarnosti na pod- 
ročju usmerjenega izobraževanja v okviru posebnih izobraževalnih skupnosti 
in ne samo solidarno združevanje sredstev občinskih izobraževalnih skup- 
nosti. 

Predlagatelj zakona naj poskrbi za pravočasno pripravo besedila osnutka 
in predloga zakona, da bo zakon sprejet vsaj do 30. 9. 1979, ter določi realen 
rok za uveljavitev določil novega zakona. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! 2eli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. To točko dnevnega reda 
prekinjam, z njo bomo nadaljevali, ko bo skupina delegatov opravila svoje 
delo. 

Prehajamo na 8. in 9. točko dnevnega reda, to je na informacijo 
o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni dejavnosti kot 
sestavini združenega dela in na predlog za izdajo zakona o raziskovalni de- 
javnosti in raziskovalnih skupnostih. 

To predlagam zato, da bi hkrati obravnavali gradivi, ki zajemata med 
seboj povezano problematiko. Ali zbor soglaša, da zadevi obravnavamo skupaj? 
(Soglaša.) 

Informacijo in predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Za svojega predstavnika 
k tema dvema točkama dnevnega reda je določil tovarišico Dragico Šimenc, sve- 
tovalko predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost. 

Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Odbor za 
družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali poročila. 

Z dopisom z dne 1. 2. 1979 smo prejeli stališča Raziskovalne skupnosti 
Slovenije k informaciji o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov o raz- 
iskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela. 

Ali želi predstavnica Izvršnega sveta besedo? Besedo ima tovarišica 
Dragica Šimenc, svetovalka predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno 
dejavnost. 
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Dragica Šimenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Z zakonom o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih iz leta 
1974 in s sklepi o raziskovalni dejavnosti, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije 1977. leta, smo odprli nove možnosti za razvoj raziskovalne dejavnosti 
kot pomembne sestavine združenega dela in kvalitativnega produkcijskega 
dejavnika ter za uveljavljanje delavca kot nosilca raziskovalne politike v 
procesu družbenega razvoja, _ _ 

Ves ta čas so posebno v ospredju zlasti naslednja vprašanja: razvoj, spod- 
bujanje in uveljavljanje raziskovalnega dela, zagotavljanje pretoka znanja 
v družbeno prakso in njen vpliv na raziskovalne programe ter angažiranje 
znanosti kot središča uresničevanja tiste družbene problematike, od katere je 
tudi odvisen nadaljnji razvoj socialistične samoupravne prakse.^ 

Dosedanje uresničevanje skupščinskih sklepov moramo šteti za začetek 
daljšega procesa, ki ga je treba sproti spodbujati in usmerjati. V poldrugem 
letu uresničevanja skupščinskih sklepov je bilo doseženih nekaj pomembnih 
rezultatov in premikov, zelo jasno pa so prišle do izraza tudi vse šibke točke, 
kjer najbolj zaostajamo. Začel se je zlasti proces preusmerjanja in reševanja 
ključnih družbenih problemov. V tem procesu bomo dosegli, da bodo razisko- 
valne naloge in projekti vse bolj izhajali iz glavnih postavk družbenega razvoja 
in bodo neposredneje povezani z razvojnimi interesi združenega dela. 

Danes teče ta proces še prepočasi. Zavirajo ga zlasti premalo uveljavljeni 
samoupravni odnosi na posameznih področjih združenega dela in v razisko- 
valnih organizacijah ter med njimi. Zaviralno vpliva še vedno tudi ne dovolj 
spoznana in uveljavljena vloga znanja in znanosti v razvoju proizvajalnih sil za 
dvig produktivnosti in gospodarnosti. Raziskovalna dejavnost se še ni dovolj 
uveljavila kot sestavni del sklenjenega inovacijskega procesa, ki naj poveča te- 
meljne uporabne in razvojne raziskave ter prenos raziskovalnih presežkov 
v prakso. 

Prav tu nastajajo najbolj pogosto kratki stiki, ki na eni strani zavirajo 
hitrejši razvoj temeljnih raziskav, na drugi strani pa otežujejo hiter in učin- 
kovit prenos raziskovalnih rezultatov v neposredno prakso. Zato tudi zaostaja 
posodabljanje proizvodnih procesov, ki bi moralo temeljiti prav na dosežkih 
domačega raziskovalnega dela. V tem tičijo tudi temeljni vzroki za pogosto 
upravičena negodovanja zaradi premajhne učinkovitosti in uporabnosti re- 
zultatov raziskovalnega dela. 

Vlaganja v razvojne procese so še premajhna. Zanje smo tudi preslabo 
organizirani. Le večje organizacije združenega dela imajo lastne raziskovalno- 
razvojne enote oziroma skupine, pa še te se morajo včasih znotraj svoje orga- 
nizacije boriti za obstoj. 

Tudi delež umskega dela je po strukturi našega dela še prenizek, še 
posebej delež domačega znanja. Hkrati pa prepočasi uveljavljamo stimulativne 
instrumente za pospeševanje vključevanja lastnega znanja. Domače razisko- 
valne kapacitete so sicer vse bolj vključene v reševanje tekočih problemov 
organizacij združenega dela, vendar pogosto omejene na obrobne probleme. 
Za reševanje ključnih problemov prepogosto in neupravičeno kupujemo tuje 
dosežke. 

V procesu ustvarjanja, dogovarjanja in usklajevanja, programiranja in 
financiranja raziskovalne dejavnosti so vse bolj izrazite tendence za drobitev 
združenih sredstev za raziskovalne naloge, ki so v korist ozkemu krogu upo- 
rabnikov ali ozkemu raziskovalnemu področju. Razdrobljene raziskovalne na- 
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loge so sicer pogosto formalno združene, vendar predstavljajo bolj seštevek 
kot pa integralno celoto določenih prednostnih raziskav. Še prepogosti so po- 
izkusi prenašanja obveznosti posameznih organizacij združenega dela do last- 
nega razvoj no-raziskovalnega dela v breme sredstev, združenih v raziskovalnih 
skupnostih. 

Delež združenih sredstev v skupnih sredstvih za raziskovalno dejavnost je 
premajhen za organizirano spodbujanje k ustvarjanju raziskovalnih dosežkov 
in njihov prenos v proizvodnjo in v širšo družbeno prakso ter s tem pospeše- 
vanje družbenoekonomskega razvoja v smereh, ki so začrtane v družbenih 
planih. 

Z družbenopolitično akcijo, predvsem pa z napori raziskovalcev samih, smo 
dosegli, da se v raziskovalno delo aktivno in zavestno vse bolj vključujejo 
marksistična izhodišča. Marksizem se je začel odločno uveljavljati v razisko- 
valni dejavnosti in raziskovalno delo ni več pod tolikšnim pritiskom nemar- 
ksističnih teorij in metod. Umikati se je začel podcenjevalen odnos do marksiz- 
ma, ki smo ga lahko prej odkrivali v raziskovalni sferi. 

Začelo se je, čeprav še vedno ne v zadostni meri, kritično ocenjevanje 
enostranskih metodoloških postopkov. Zavrnjene so bile nedialektične, pozi- 
tivistične razlage odnosov med znanostjo in politiko ter med znanostjo in 
ideologijo. Zaostreno je vprašanje prednostnih raziskovalnih nalog in vprašanje 
planiranja raziskovalnega dela. 

Na sploh je planiranje najšibkejša točka v raziskovalni dejavnosti. Pre- 
počasi se uveljavlja spoznanje, da je planiranje raziskav, kot naloga v razvoju 
vsake organizacije združenega dela in vsake družbenopolitične skupnosti, ob- 
vezen sestavni del planiranja vsake akcije. 

Plani raziskav še ne zajemajo področja, kjer lahko uveljavimo in raz- 
vijamo domače znanje do tolikšne mere, da postanemo enakopravni v odnosu 
do tujega, oziroma določimo področja, kjer bo domače znanje v bodoče dopol- 
nilo k mednarodni menjavi znanja. 

Plani raziskav še ne nastajajo po načelu srečujočega planiranja, na osnovi 
usmeritev celotnega družbenega razvoja in soočeno s potrebami in možnostmi 
organizacij združenega dela. Zato moramo v procesu planiranja doseči v pri- 
hodnosti tvornejše sodelovanje in usklajevanje raziskovalnih organizacij in 
uporabnikov. Prav zato je treba v raziskovalnih skupnostih zagotoviti združe- 
vanje doslej- razdrobljenih raziskav v objekte, v njih uveljaviti vse dele ino- 
vacijske verige in jim zagotoviti potrebno prioriteto. 

Z njimi bomo neposredno povezali raziskovalce in uporabnike, hkrati pa 
prispevali k integraciji znotraj same raziskovalne dejavnosti. Družbenoeko- 
nomski odnosi v raziskovalni dejavnosti so dobili v zadnjih letih novo vsebino 
in kvaliteto. Vse bolj se uveljavljajo neposredni odnosi med raziskovalnimi or- 
ganizacijami in uporabniki. Čeprav imajo še mnoga znamenja klasičnih tržnih 
odnosov, predstavljajo ustrezno podlago za uveljavitev neposredne svobodne 
menjave dela. 

V skladu z zakonom je v Sloveniji organizirana raziskovalna dejavnost v 
raziskovalnih skupnostih po občinah in po področjih združenega dela oziroma 
po področjih raziskovalnega dela. Ves sklop raziskovalnih skupnosti je povezan 
v Raziskovalni skupnosti Slovenije. Ta sistem raziskovalnih skupnosti je dal 
nekaj dobrih rezultatov, čeprav se zlasti občinske in področne raziskovalne 
skupnosti prepočasi uveljavljajo kot mesto dogovarjanja in usklajevanja raz- 
iskovalnih programov. 
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Večina področnih raziskovalnih skupnosti je predvsem neposreden izvr- 
ševalec skupnega programa Raziskovalne skupnosti Slovenije, premalo pa 
mesto za načrtovanje in usklajevanje programov raziskovalne dejavnosti, za 
njihovo verifikacijo in združevanje sredstev za njihovo uresničevanje. 

Področne raziskovalne skupnosti niso uspele pri povezovanju raziskovalnih 
procesov in pri dolgoročnejši zasnovi raziskovalnih programov, kar predstavlja 
zlasti na nekaterih področjih resno oviro za strategijo nadaljnjega razvoja. 

Viden premik je bil v zadnjem času napravljen pri uveljavitvi občinskih 
raziskovalnih skupnostih, ki morajo v specifičnih razmerah delovanja najti 
pravo mesto in vlogo. V Raziskovalni skupnosti Slovenije se kljub slabostim, 
ki spremljajo razmeroma veliko koncentracijo sredstev in odločanja, uspešno 
opredeljuje in usklajuje nacionalna raziskovalna politika, dana je podlaga za 
hitrejši razvoj ključnih raziskovalnih področij. 

Razprava o stanju v raziskovalni dejavnosti, ki je bila v zadnjem času 
opravljena v družbenopolitičnih organizacijah, zlasti v Zvezi komunistov in 
v Socialistični zvezi ter v raziskovalnih organizacijah in skupnostih, je močno 
spodbudila hitrejše razreševanje odprtih vprašanj. Pokazalo se je, da je mo- 
goče večino teh vprašanj rešiti predvsem s povečanim angažiranjem razisko- 
valcev in delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela ter z bolj za- 
vzetim delom v raziskovalnih skupnostih. 

O tem pričajo prvi rezultati pri aktiviranju občinskih raziskovalnih skup- 
nosti pri oblikovanju zaokroženih raziskovalnih projektov in pri podobnih 
akcijah, ki so stekle v zadnjih mesecih. Posebej se je pokazala velika pri- 
pravljenost raziskovalnih organizacij za načrtno in organizirano vključitev v 
priprave strokovnih podlag za srednjeročni in dolgoročni plan Slovenije, za 
katere bodo prav raziskovalni rezultati predstavljali poglavitno osnovo. 

Nekatera vprašanja so taka, da bodo morala dobiti ustrezne rešitve v 
novi zakonodaji. Za do sedaj veljavni zakon v raziskovalni dejavnosti in razi- 
skovalnih skupnostih sodimo, da je v okviru tedanjih izkušenj in znanih sistem- 
skih rešitev vzpostavil dobro osnovo za podružbljanje raziskovalne dejavnosti 
ter njeno samoupravno organiziranost, zgrajeno na spoznani soodvisnosti ter 
skupnih interesov uporabnikov in izvajalcev raziskovalne dejavnosti. 

Kritično spremljanje delovanja raziskovalnih skupnosti in njihovih re- 
zultatov, nadaljnji razvoj družbene misli ter sinteza zbranih izkušenj izgradnje 
sistema socialističnega samoupravljanja nam narekujejo, da v novem zakonu 
nekatere institucije in odnose bolje opredelimo ter ustvarimo širši prostor za 
učinkovitejše vključevanje in uveljavljanje raziskovalne dejavnosti kot se- 
stavine združenega dela. 

Predlog za izdajo zakona izhaja tudi iz skupščinskih stališč, sklepov 
in priporočil o raziskovalni dejavnosti ter iz ugotovitev o dosedanjem uresni- 
čevanju teh stališč in usmeritev za nadaljnjo aktivnost. Za nekatera področja, 
kot so: opredelitev dejavnosti, opredelitev raziskovalnih organizacij in nji- 
hovega delovanja, sodimo, da jih že dosedanji zakon razmeroma dobro rešuje. 

Zakonska določila teh področij bodo zato v novem zakonu doživela le 
manjše spremembe. Predvsem menimo, da moramo v novem zakonu jasneje 
opredeliti vrste raziskovalnih organizacij, med njimi zlasti še raziskovalne 
enote v organizacijah združenega dela, njihovo vlogo in naloge. Prav te enote 
so bile doslej slabo opredeljene in je to tudi eden izmed vzrokov, da se niso 
uveljavile kot enakopravne raziskovalne organizacije. 
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V zakonu bomo tudi jasneje opredelili raziskovalce kot delavce, ki imajo 
izkazano usposobljenost za raziskovalno delo in ki aktivno delajo pri razisko- 
valnih nalogah, ne glede na druge formalne kriterije, kot je na primer šolska 
izobrazba in podobno. 

Odprto pri tem ostaja vprašanje, kako z zakonskimi določili zajeti delavce 
v tistih organizacijah, ki so raziskovalne že zaradi narave svojega dela, kot na 
primer delavce na visokih šolah. Raziskovalna dejavnost visokih šol se sedaj 
odvija po določilih zakona o visokem šolstvu in jih ne vodimo kot posebne 
raziskovalne organizacije. To povzroča precej težav in nejasnosti v vsakdanjem 
delu. Še posebej ob vse bolj razvejani raziskovalni dejavnosti visokih šol. 
Menimo, da bi bilo najustrezneje za raziskovalce na visokih šolah in za visoke 
šole glede raziskovalnega dela, da uveljavimo enaka izhodišča in kriterije kot 
za druge raziskovalce in raziskovalne organizacije, pri čemer je drugotnega 
pomena, ali to uredimo z zakonom o raziskovalni dejavnosti ali z bodočim 
zakonom o usmerjenem izobraževanju. 

Na novo ali pa natančneje pa bo novi zakon urejal tista področja razisko- 
valne dejavnosti, pri katerih ugotavljamo pomanjkljivosti oziroma menimo, da 
so vzrok prepočasnega uveljavljanja raziskovalne dejavnosti kot enakoprav- 
nega dela celotnega samoupravno organiziranega združenega dela. 

Med take nove temeljne opredelitve sodi obveznost raziskovalnih orga- 
nizacij združenega dela, da sodelujejo pri načrtovanju in uresničevanju razvoja 
organizacij združenega dela, samoupravnih organizacij in skupnosti ter samo- 
upravnih interesnih skupnosti in nasprotno, obveza delavcev v temeljnih in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, da načrtujejo svojo dejavnost 
in razvoj na podlagi rezultatov raziskovalnega dela in na njih temelječih raz- 
vojnih možnostih. Zakon bo natančneje in konkretno opredelil različne oblike 
in vsebino svobodne menjave dela med jasno opredeljenimi uporabniki in orga- 
niziranimi izvajalci. Pri tem bo kot temeljno obliko zagotavljanja potreb in in- 
teresov na področju raziskovalne dejavnosti opredelil neposredno svobodno me- 
njavo dela. Tiste potrebe in interese, ki jih zaradi narave raziskpovalnega dela, 
tehnoloških posebnosti ali dohodkovne povezanosti ne bo mogoče zagotoviti 
na ta način, naj bi si uporabniki in izvajalci zagotavljali z drugimi oblikami 
svobodne menjave dela v občinskih in področnih skupnostih, njihovih temelj- 
nih skupnostih in enotah ter v Raziskovalni skupnosti Slovenije. 

Zakon bo pri tem okvirno razmejil, katere potrebe in interesi po razisko- 
valnih dejavnostih se bodo uresničevale v občinskih in področnih skupnostih 
oziroma v temeljnih skupnostih in enotah. 

Posebna pozornost bo posvečena nalogam skupnega pomena, ki se bodo 
uresničevale v Raziskovalni skupnosti Slovenije. Med te sodijo zlasti pospe- 
ševanje raziskav, ki so temeljnega pomena za skladen družbeni razvoj, zlasti 
raziskav na področju humanističnih in nacionalnih ved ter dolgoročnih raziskav 
s področja družbenih, medicinskih, naravoslovnih, tehničnih in bioloških, bio- 
tehničnih ved, ki imajo splošen nacionalni pomen, pa tudi usmerjanje razvoja 
raziskovalnih kadrov usmerjanja medrepubliškega in mednarodnega sodelo- 
vanja, razvoj raziskovalne infrastrukture in pospeševanje znanstvenega tiska. 

Kot predmet svobodne menjave dela bo zakon opredelil raziskovalno nalogo 
ali raziskovalni projekt kot sklop vsebinsko povezanih, praviloma interdisci- 
plinarnih raziskovalnih nalog, v nekaterih primerih, kot na primer na pod- 
ročju informativne in dokumentacijske dejavnosti, pa tudi dejavnosti kot 
celoto. 
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Samoupravno planiranje razvoja raziskovalne dejavnosti je proces, v kate- 
rem delavci z različnih področij združenega dela, skupaj z raziskovalci, obli- 
kujejo raziskovalno politiko ter jo potem uresničujejo v skupno dogovorjenih 
raziskovalnih programih. Menimo, da je to ključni družbeni mehanizem, prek 
katerega se bo morala raziskovalna dejavnost najhitreje uveljaviti, ne samo kot 
del sklenjenih inovacijskih verig, ampak tudi kot resničen kvalitativni de- 
javnik v procesih družbenega razvoja. 

V dosedanjem zakonu proces planiranja raziskovalne dejavnosti ni^ bil 
obdelan. Prav tako ta zakon ni nudil institucionalnih možnosti za take družbe- 
noekonomske odnose v raziskovalni dejavnosti, ki bi raziskovalce in delavce z 
drugih področij združenega dela povezovali na osnovi skupnih razvojnih inte- 
resov in dohodkovne soodvisnosti. Navedene vidike planskega povezovanja bo 
novi zakon podrobno obdelal. 

Nič manj ne bo pomembno sodelovanje uporabnikov in izvajalcev razisko- 
valne dejavnosti na področju tistega dela raziskovalnega programa, ki se bo 
uresničeval v raziskovalnih skupnostih. Zakon bo ustvaril možnosti za uresni- 
čevanje osnovnih načel samoupravnega sočasnega in srečujočega se planiranja, 
ob hkratnem upoštevanju načel o skupnem oblikovanju skupnih raziskovalnih 
programov in združevanju potrebnih sredstev za njihovo realizacijo. Na tem 
področju bo zakon opredelil vire sredstev in strukturo cene za posamezne vrste 
raziskovalnega dela ter omogočil, da udeleženci v procesu planiranja določijo 
svoje konkretne odnose v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in ne- 
posrednih dogovorih. 

Zakon bo opredelil vlogo raziskovalnih skupnosti, v katerih se udeleženci 
samoupravno organizirajo v svobodni menjavi dela v raziskovalni dejavnosti. 
Zakon bo vzpostavil družbene mehanizme, ki bodo omogočili hitrejše preseganje 
proračunskih oblik delovanja ter intenzivnejše povezovanje organiziranih sub- 
jektov iz raziskovalne dejavnosti in drugih delov združenega dela. K temu 
bo prispeval razvejan, vendar elastičen sistem občinskih in področnih skupnosti, 
njihovih temeljnih skupnosti in enot, katerih vsebino in način delovanja bo 
zakon opredelil na podlagi poznavanja posebnosti raziskovalnih procesov, druž- 
benih, ekonomskih in tehnoloških posebnosti, kot tudi stopnje preseganja 
organizacijske in ekonomske razdrobljenosti posameznih področij združenega 
dela. 

Analize delovanja občinskih raziskovalnih skupnosti, ki smo jih opravili v 
pripravah predloga za izdajo zakona, nalagajo, da v novem zakonu opredelimo 
občinske raziskovalne skupnosti kot originarne skupnosti tako, da jim bo olaj- 
šano opravljanje funkcije izobraževanja in potreb po raziskovalnem delu v 
Sloveniji. S tem naj bi zakon omogočil občinskim raziskovalnim skupnostim, 
da se uspešneje kot doslej uveljavijo kot pomemben del skupščinskega sistema 
občine in ena ključnih samoupravnih institucij v pripravah in izvajanju na- 
črtov družbenega in gospodarskega razvoja občine. 

Opredelitve, ki določajo načela svobodne menjave dela pri skupnih po- 
trebah občine po raziskovalnem delu, možnosti združevanja sredstev za zadovo- 
ljevanje teh potreb, kot tudi možnosti večjega vpliva na oblikovanje skupnega 
raziskovalnega programa na republiški ravni bodo občinskim raziskovalnim 
skupnostim nudile dovolj široke zakonske možnosti za samostojno in vsebinsko 
bogato delovanje. Povsem analogno velja za področje raziskovalnih skupnosti, 
ki naj bi jih oblikovali tako, da bodo bolj povezane z dohodkovno povezanimi 
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celotami združenega dela. To narekuje drugačen položaj in vlogo Razisko- 
valne skupnosti Slovenije, v kateri bomo poslej usklajevali razvoj razisko- 
valne dejavnosti v Sloveniji, načrtovali raziskovalno dejavnost, ki je skupnega 
pomena, ter opredeljevali, izvajali in zagotavljali sredstva za uresničevanje 
skupnih nalog področnih in občinskih raziskovalnih skupnosti. 

Predlagani zakon bo ohranil dosedanjo vlogo in naloge Sklada Borisa 
Kidriča, iz katerega se podeljujejo nagrade in priznanja za izredno pomembne 
raziskovalne dosežke, pomembne izume, odkritja, izpopolnitve, za uspešno 
življenjsko delo na področju raziskovalne dejavnosti ter štipendije. V doseda- 
njih razpravah so bili dani predlogi, da naj se funkcija Sklada Borisa Kidriča 
razširi še z nagradami za izjemne uspehe pri povezovanju raziskovalne dejav- 
nosti, pri združenem delu in pri uveljavljanju raziskovalne dejavnosti v vsako- 
dnevni družbeni praksi. 

Odgovor na to vprašanje nam bo dala nadaljnja javna razprava o zakonu. 
Tovarišice in tovariši! Dosedanje razprave o predlogu za izdajo zakona o 

raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, ki so že bile v Razisko- 
valni skupnosti Slovenije, občinskih raziskovalnih skupnostih ter v Svetu za 
znanost pri Republiški konferenci SZDL, so dale temeljno usmeritev in začrtale 
osnove novega zakona. Skupaj s pripombami iz razprave v odborih in zborih 
Skupščine SR Slovenije bodo dragocen prispevek pri oblikovanju osnutka za- 
kona. Hvala lepa. 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Zelenšek! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Kot predstavnik Odbora nimam kaj pripomniti, vendar bi prosil predstavnike 
predlagatelja še pri ostalih šestih zakonih, da bi se pri pojasnjevanju pred- 
logov zakonov omejili le na najbolj bistvene stvari oziroma predvsem na tisto, 
kar ni napisano v gradivih. 

Menim, da bo javna razprava dala dovolj tehtnih stvari, o katerih se bomo 
kasneje lahko temeljito pogovarjali, predvsem, če nam ne bo kaj jasno. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Menim, da lahko to usme- 
ritev sprejmemo. Prosim predlagatelja, da skuša biti racionalen. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Prosim besedo ima tovariš 
Vinko Strgar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. 
okoliš! 

Vinko Strgar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija za Zbor združenega dela iz Skupščine občine Kranj, področje gospo- 
darstva, se strinja z informacijo o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov 
o raziskovalni dejavnosti. Poudaril bi, da iz informacije izhaja, da raziskovalna 
dejavnost ni dovolj usklađena s planom, s stališči družbenega dogovora o 
razvoju plana in da se ne podpirajo tiste dejavnosti, ki so prednostne v planu. 
Zato bi želeli, da bi bilo to usklađeno v naslednjih planih. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! K informaciji o uresničevanju 
stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni dejavnosti je dala svoje predloge, 
mnenja in razmišljanje tudi skupina delegatov 38. okoliša, in sicer pismeno. 

Besedo ima tovariš Jože Lesar, delegat za Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva, 11. okoliš. Prosim! 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
obraivnavi predloga za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih sta obe skupini v Skupščini občine Kranj obravnavali predlog, 
vendar smo ob tem izrazili željo, da se pri pripravi osnutka zakona upoštevajo 
tudi naslednja stališča oziroma predlogi: 

1. Predlog za izdajo zakona v načelu zajema vse dosedanje izkušnje na 
področju raziskovalne dejavnosti in predstavlja kljub nekaterim nedoreče- 
nostim kvalitetno osnovo za pripravo zakona. 

2. Vloga občinskih raziskovalnih skupnosti se mora bistveno povečati na ta 
način, da dobi raziskovalno delo za potrebo občin svoje mesto v programih 
izvajalcev in vseh družbenih subjektov v občini. 

3. Organizacijska oblika raziskovalnih enot, ki je ponujena kot nova mož- 
nost dogovarjanja o izvedbi menjave dela, je zelo splošno podana in v praksi 
nepreverjena. 

4. Bolj je potrebno opredeliti pojma izvajalec in uporabnik, posebno ker se 
ta opredelitev z vzpostavitvijo različnih ravni organiziranosti raziskovalnega 
dela spreminja. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Pismene pripombe je dala tudi skupina delegatov za področje gospodarstva iz 
1. okoliša. 

Kdo še želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo. Prekinjam tudi obravnavo te točke dnevnega reda, s katero bomo 
nadaljevali, ko bo skupina delegatov končala z delom. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o skupnostih socialnega varstva. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, ki je k tej, 11. in 12. točki dnevnega reda določil za svojega 
predstavnika tovariša Franca Hočevarja, namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

Predlog za obravnavo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose, Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za vprašanja borcev 
narodnoosvobodilne vojske in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali po- 
ročila. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Prosim, besedo ima to- 
variš Franc Hočevar, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo. 

Franc Hočevar: V skladu s prejšnjim predlogom, bom dal kratko 
razpravo za vse tri zakone. 

Skupndsti socialnega varstva je zakon prvič, uredil leta 1974. Tedaj so bile 
okvirno določene vloga in naloge skupnosti socialnega varstva, tako da je 
vzpostavljena povezava delovnih ljudi prek samoupravnih interesnih skupnosti 



108 Zbor združenega dela 

socialnega skrbstva, otroškega varstva, pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, zaposlovanja ter stanovanjskih skupnosti v skupnosti socialnega varstva, 
da bi skupno oblikovali celovito politiko socialnega varstva. 

Skupnosti socialnega varstva v obdobju od 1975 do danes niso zaživele 
v celoti in povsod. Iz razpoložljivih podatkov o delu občinskih skupnosti so- 
cialnega varstva in Skupnosti socialnega varstva Slovenije je razvidno, da 
udeleženci svobodne menjave dela nekaterih samoupravnih interesnih skup- 
nosti niso v celoti dojeli usklajevalne funkcije v skupnosti socialnega varstva, 
kadar gre za posamezne pravice oziroma storitve s tega področja. 

Zato so te skupnosti obravnavale samo vprašanja s področja socialnega 
skrbstva in otroškega varstva. Prav tako lahko ugotovimo, da te skupnosti 
niso zaživele v drugi funkciji, to je v možnostih enakopravnega nastopanja 
z ustreznimi zbori družbenopolitičnih skupnosti. 

Dosedanje izkušnje in ugotovitve nam ponujajo izhodišča, na katerih bomo 
gradili novi zakon o skupnostih socialnega varstva, in to so: opredelitev skup- 
nosti socialnega varstva kot skupnost skupnosti, katere osnovna funkcija 
je usklajevanje, oblikovanje in spremljanje politike na področju socialnega 
varstva, usklajevanje posameznih socialno-varstvenih pravic oziroma osnov 
zanje ter povezovanje delavcev in drugih delovnih ljudi in občanov prek samo- 
upravnih interesnih skupnosti, ki so kot konstitutivni element vključene v 
skupnost socialnega varstva, za enakopravno odločanje z zbori skupščine. 

Novi zakon bi omogočil in obenem tudi spodbudil, da se v skupnosti soci- 
alnega varstva občasno vključujejo tudi druge skupnosti, in sicer ko obravna- 
vajo tiste svoje programe oziroma dele programov, ki vsebujejo socialnovar- 
stvene elemente. To so predvsem zdravstvene in izobraževalne skupnosti. 
Sem sodi tudi celovito področje socialnega varstva borcev NOV in drugih 
udeležencev narodnoosvobodilne vojne. 

Tako kot ostali zakoni bo tudi ta določil obveznosti ustanavljanja teh skup- 
nosti, načela organiziranosti, način zagotavljanja sredstev za delo in način 
usklajevanja stališč. 

Novi zakon naj bi določil vsebinska področja, ki jih je potrebno uskla- 
jevati v skupnosti socialnega varstva, in predvidel primere, ko je potrebno 
obvezno predhodno usklajevanje med skupnostmi, ki se vključujejo v skupnost 
socialnega varstva. 

Zakon bo tako kot že sedaj opredelil vprašanja, ki se obravnavajo v ob- 
činskih skupnostih socialnega varstva in v Republiški skupnosti socialnega 
varstva. Med načeli organiziranosti, skupnosti naj opozorimo samo na novost, 
ki izhaja iz tako opredeljene vloge skupnosti in ugotovitev o dosedanji njeni 
učinkovitosti. 

Zakon bo izpeljal horizontalno delegatsko povezavo, tako na občinski kot 
tudi na republiški ravni. No, ker so se v razpravah ob pripravi predloga za 
izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva pojavila različna mnenja o 
vlogi teh skupnosti in s tem v zvezi o vsebini dela ter o samoupravni organizi- 
ranosti, smo menili, da je prav, da se z njimi seznanimo. Zato smo poleg osnovne 
zasnove, kako naj bodo organizirane skupnosti socialnega varstva, pripravili 
tudi dve enačici, ki sta navedeni v predlogu za izdajo zakona. 

Strokovne službe naj bodo organizirane kot skupne strokovne službe za 
opravljanje strokovnih, administrativnih in tem podobnih del skupnega po- 
mena. Novi zakoni bodo dali prednost ustanavljanju skupnih strokovnih služb 
za več interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti oziroma bodo 
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predvideli možnost, da strokovne naloge za potrebe skupnosti opravljajo 
upravni organi. 

Se nekaj misli k predlogu za izdajo zakona o socialnem skrbstvu. 
Osnova za pripravo- predloga za izdajo zakona je, tako kot pri vseh tistih 

zakonih, ki predstavljajo izpeljavo osnutka zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela: zakon o združenem delu, ustava in ta omenjeni zakon. 
Z novim zakonom bodo določene osnove družbenoekonomskih odnosov med 
udeleženci svobodne menjave dela, samoupravna organiziranost izvajalcev sto- 
ritev na področju socialnega skrbstva, načela za organizacijo skupnosti social- 
nega skrbstva in način urejanja odnosov med udeleženci svobodne menjave 
dela. 

V predlogu za izdajo zakona predvidevamo uveljavitev svobodne menjave 
dela na naslednjih ravneh: neposredno svobodno menjavo dela, svobodno me- 
njavo dela v krajevnih skupnostih, v enoti skupnosti socialnega skrbstva, v ob- 
činski skupnosti socialnega skrbstva, v Zvezi skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenije. 

V predlogu za izdajo smo že poizkušali opredeliti upravičence do storitev 
in dajatev socialnega skrbstva, storitve, ki bodo predmet menjave dela, ter 
izvajalce storitev, tako kot naj bi jih uredil novi zakon. 2e v osnutku zakona 
bo potrebno poleg tega natančneje opredeliti raven svobodne menjave dela, ker 
so po mnenju razpravljalcev sedanje opredelitve preveč splošne. Potrebno bo 
v skladu s predlogi in pripombami določiti vire za zagotavljanje sredstev za 
pokrivanje sprejetih programov, določiti sestavine samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov, sestavine samoupravnega sporazuma o ustanovitvi skup- 
nosti, standarde in normative, ki so osnova za sporazumevanje, medtem ko bo 
osnove in merila za zagotavljanje sredstev zakon prepustil samoupravnemu 
sporazumu o temeljih planov. 

Naj povem še to, čisto na kratko, da bomo skušali z zakonom ločiti do- 
sedanja strokovna opravila, ki jih potrebuje skupnost socialnega skrbstva za 
svojo nemoteno delovanje, od strokovnih opravil, ki pomenijo izvajanje pro- 
grama na področju socialnega skrbstva. Do sedaj so se te dejavnosti prepletale 
in s tem je strokovna dejavnost na področju socialnega skrbstva izgubljala 
svoj pomen. 

Socialno-skrbstvene storitve bodo po predlogu zakona opravljali centri za 
socialno delo, ki se ustanavljajo za območje ene ali več občin. Izvajalci storitev 
s tega področja so tudi delavci v organizacijah združenega dela, ki izvajajo 
varstvo in oskrbo v socialnih zavodih, kot tudi delovni ljudje in občani, ki so 
organizirani v humanitarnih ter drugih družbenih organizacijah in društvih. 

Zakon bo seveda določal oblikovanje potrebnih organov skupnosti in pred- 
videl obveznost povezovanja skupnosti socialnega skrbstva z ostalimi skup- 
nostmi v skupnost socialnega varstva ter tudi opredelil vsebino, ki jo je po- 
trebno uskladiti med skupnostmi, ki se vključujejo v skupnost socialnega 
varstva. 

Se nekaj besed k predlogu za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok 
in o skupnostih otroškega varstva. 

Predlog za izdajo zakona navaja, da naj bi zakon urejal vprašanja druž- 
benega varstva otrok kot eno izmed bistvenih sestavin celovitega vzgojno-izo- 
braževalnega sistema in socialne varnosti delavcev v združenem delu, delovnih 
ljudi in občanov, družbenoekonomske odnose udeležencev svobodne menjave 
dela ter samoupravno organiziranost na tem področju. Zakon naj bi tako kot 
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sedaj opredelil oblike varstva otrok in družine. Glede celotne vzgojno-var- 
stvene dejavnosti za predšolske otroke kot ene izmed najpomembnejših prvin 
družbenega varstva otrok naj bi zakon opredelil le tista izhodišča, ki so po- 
membna za izpeljavo tega zakona. Vzgojo in varstvo predšolskih otrok kot del 
enotnega vzgojno-izobraževalnega sistema pa bo urejal zakon o predšolski 
vzgoji in varstvu otrok. 

Predlog za izdajo zakona nadalje nakazuje nekatere rešitve v zvezi z druž- 
benoekonomskimi odnosi med udeleženci svobodne menjave dela na tem pod- 
ročju, ki pa so še zaenkrat precej splošne. Zato ob tem pripominjamo, da bodo 
ti odnosi natančneje razčlenjeni v osnutku zakona, s pomočjo nadaljnje raz- 
prave o njem. 

V predlogu za izdajo zakona so navedene možne ravni uresničevanja svo- 
bodne menjave dela med udeleženci samoupravnega dogovarjanja in sporazu- 
mevanja na področju družbenega varstva otrok. Na podlagi do sedaj obliko- 
vanega mnenja v razpravi naj bi bile možnosti uresničevanja svobodne me- 
njave dela na vseh ravneh, in sicer od neposredne menjave dela, svobodne me- 
njave dela, prek krajevnih skupnosti, enot, občinskih samoupravnih interesnih 
skupnosti in republiške samoupravne interesne skupnosti. Seveda je potrebno 
vse te rešitve, ki so še dosti načelne, še natančneje proučiti. 

Največ razmišljanj je bilo o tem, kako zasnovati enoto skupnosti otro- 
škega varstva, da bo lahko uspešno izpolnjevala svojo funkcijo. 

V predlogu za izdajo zakona je predvidena obveznost povezovanja skup- 
nosti otroškega varstva v skupnost socialnega varstva. Zakon bo opredelil tudi 
vsebino, ki mora biti predhodno usklađena s skupnostmi, ki se vključujejo 
v skupnost socialnega varstva. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in komisij ustno dopolniti poročila? (Ne.) Če ne, pričenjam razpravo. Besedo 
ima tovariš Milan Goričan, delegat za Zbor združenega dela s področja gospo- 
darstva,. 11. okoliš. Prosim! 

Milan Goričan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za delegiranje delegatov iz občine Kranj v Zbor združenega 
dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na svoji skupni seji dne 23. 
2. 1979 obravnavali predlog za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva 
in podprla predlog za izdajo zakona. 

V razpravi so se oblikovala naslednja stališča, za katere skupini menita, 
da bi jih predlagatelj ob oblikovanju osnutka zakona moral upoštevati, so pa 
deloma podobna ugotovitvam, ki izhajajo iz poročil Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj, Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem in 
Komisije za vprašanja borcev NOV. Dodatno predlagamo, da se upoštevajo tudi 
naslednje pripombe: 

1. Poleg ustave SR Slovenije, zakona o združenem delu in osnutka zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela so tudi zakon o skupnostih social- 
nega skrbstva, zakon o skupnostih otroškega varstva, zakon o stanovanjskih 
skupnostih, zakon o skupnostih za zaposlovanje in zakon o skupnosti pokoj- 
ninsko-invalidskega zavarovanja pravni temelj za obvezno ustanavljanje skup- 
nosti socialnega varstva postavljal pravni temelj za naštete zakone. 

2. Odprto je vprašanje, ali je potrebno dosledno izpeljati dvodomnost v 
skupščini na nivoju občine, ker gre za horizontalni nivo; predlog za vertikalno 
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povezovanje je enodomen. V primeru, da velja dvodomnost, je potrebno v 
osnutku zakona točno opredeliti mesto zbora izvajalcev. 

3. Glede financiranja skupnosti socialnega varstva je potrebno v osnutku 
zakona podrobneje opredeliti, ali bodo delovni ljudje in občani zagotavljali fi- 
nančna sredstva na podlagi svobodne menjave dela neposredno, s prispevno 
stopnjo, ali posredno, prek samoupravnih interesnih skupnosti, kot je sedanja 
praksa. 

4. Postavlja se tudi vprašanje, ali obstaja v skupnostih socialnega varstva 
povezovanje in usklajevanje dela na področju družbene samozaščite in ljudske 
obrambe. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? (Nihče.) 
Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam tudi to točko 
dnevnega reda. Z njo bomo nadaljevali, ko bo skupina delegatov končala delo. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o socialnem skrbstvu, ki ga je Skupščini Socialistične republike 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine.SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske od- 
nose, Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
dali poročila. Predstavnika Izvršnega sveta smo že poslušali. 

Želijo poročevalci odborov in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne 
želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo. Prekinjamo tudi to točko dnevnega reda. Z njo bomo na- 
daljevali pozneje, ko bo skupina delegatov opravila svojo nalogo. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva, ki ga je 
Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose, Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. 
Vsi so dali poročila. Obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta smo že poslu- 
šali. Želijo poročevalci odborov in Komisije poročila še ustno obrazložiti? (Ne 
želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Ciril Umek 
iz Celja, 1. okoliš! 

Ciril Umek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za področje gospodarstva, 1. okoliš — Celje, ima pripombe k 
predlogu za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega 
varstva. 

V predlogu za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnosti 
otroškega varstva je predvidena novost, da ima otrok, ki je zaradi prirojenih 
okvar, bolezni ali poškodb nezmožen za samostojno delo in življenje, pravico 
do otroškega dodatka najdalj do 26. leta starosti, če je nezmožnost za samo- 
stojno delo in življenje nastala, preden je dopolnil 15. leto starosti ali v času 
rednega šolanja, za razliko od sedaj veljavnega zakona, ki priznava upravi- 
čencu pravico za ves čas, dokler traja nezmožnost. Dalje je predvideno, naj bi 
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bile te osebe upravičene do denarne pomoči kot edinega vira, če izpolnjujejo 
določene pogoje. Sredstva zagotovijo skupnosti socialnega skrbstva. 

Predlagamo, da naj se predlagana novost ne upošteva. Kazalo bi proučiti, 
kako bi tem osebam v skupnostih otroškega varstva v bodoče priznali več 
pravic, kot so jih bili deležni doslej, kar bi bilo tudi nujno potrebno. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda. Z njo 
bomo nadaljevali kasneje. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o telesnokulturnih skupnostih. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda do- 
ločil tovariša Jožeta Miklavca, pomočnika predsednice Republiškega komiteja 
za vzgojo in izobraževanje. 

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

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože 
Miklavec, pomočnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobra- 
ževanje. Prosim! 

Jože Miklavec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Uspešen razvoj telesnokulturne dejavnosti v zadnjih letih, zlasti povečana 
množičnost telesne kulture in hitro povečanje deležev družbenih sredstev, ki 
jih delavci s samoupravnimi odločitvami namenjamo za vse večji razvoj po- 
sameznih zvrsti športa in športne aktivnosti ter za ustvarjanje materialnih 
pogojev za množično telesno kulturo, potrjujejo pravilnosti usmeritve, ki jo 
je začrtal že sedanji zakon o telesnokulturnih skupnostih. 

Prav tako pa ta, sicer uspešna praksa, opozarja na nekatera vprašanja, 
ki jih bo moral rešiti novi zakon, da bo omogočil uspešno nadaljevanje in po- 
glabljanje razvoja samoupravnih odnosov in telesnokulturne dejavnosti same. 

V prvi vrsti bo moral zakon z vsem posluhom za specifično stanje na tem 
področju zagotoviti ustrezno samoupravno organiziranost delovnih ljudi in 
občanov, ki so v telesnokulturnih organizacijah in ki z amaterskim, organiza- 
cijskim in strokovnim delom opravljajo nenadomestljivo delo pri delovanju in 
razvoju vseh vrst telesnokulturne dejavnosti. 

Zakon naj jih opredeli kot izvajalce, ki bodo v enakopravnem odločanju 
z uporabniki prevzemali svoj del odgovornosti za zadovoljevanje osebnih in 
skupnih potreb, hkrati pa naj omogoči, da bo vsa pestrost in raznovrstnost in- 
teresov, ki živi in nastaja na tem področju, našla v samoupravnih interesnih 
skupnostih za telesno kulturo ustrezno mesto v procesu družbenega dogovar- 
janja in sporazumevanja. 

Zakon naj opredeli tudi temeljne usmeritve, katere bodo delovni ljudje in 
občani zagotavljali v telesnokulturnih skupnostih, predvsem s svobodno me- 
njavo neposredno med uporabniki in izvajalci, upoštevaje pri tem planske us- 
meritve ter načela in pogoje za svobodno menjavo. 

Za pospeševanje svobodne menjave dela neposredno naj zakon spodbudi 
tudi razvoj bolj razčlenjene notranje samoupravne organiziranosti občinskih 
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interesnih kulturnih skupnosti, zlasti še oblikovanje njihovih enot v krajevnih 
skupnostih, telesnokulturnih objektih ali telesnokulturnih organizacijah. 

Občinska telesnokulturna skupnost bo tudi še naprej najpomembnejša te- 
meljna oblika samoupravne organiziranosti delovnih ljudi in občanov za za- 
dovoljevanje njihovih interesov in potreb po telesni kulturi. Zaradi vse ob- 
sežnejših in številnejših nalog skupnega pomena bo zakon moral omogočiti 
ustrezno okrepitev funkcij in nalog, o katerih se bodo udeleženci svobodne 
menjave dela sporazumevali v Telesnokulturni skupnosti Slovenije in prek 
nje tudi o nalogah, ki so skupne republikam in pokrajinam. 

Telesnokulturna skupnost Slovenije naj postane mesto sporazumevanja in 
dogovarjanja o uresničevanju celovite strukture interesov na področju telesne 
kulture. V razpravi o predlogu za izdajo zakona je bilo izraženo mnenje, naj 
zakon omogoči, da se bodo v njeno delo vključevali poleg delegatov občinskih 
skupnosti tudi drugi družbeni in samoupravni dejavniki, ki uresničujejo ozi- 
roma vplivajo na uresničevanje posameznih sestavin telesnokul turne dejav- 
nosti, zlasti še družbene organizacije in strokovne zveze. Poleg tega naj zakon 
omogoči, da bo Telesnokulturna skupnost Slovenije lahko postala učinkovitejši 
nosilec pobude in dogovarjanja o celovitem uresničevanju telesnokulturnih in- 
teresov na vseh področjih družbenega dela in življenja, o načrtovanju in iz- 
vajanju posameznih telesnokulturnih oziroma športnih akcijah najširšega druž- 
benega pomena, tako v okviru republike kot tudi skupaj z drugimi republi- 
kami in pokrajinama. 

Dosedanje izkušnje iz delovanja samoupravno organizirane telesne kulture 
kažejo, da je povsem realno mogoče s samoupravnim dogovarjanjem in druž- 
benopolitično akcijo urejati večino bistvenih vsebinskih in razvojnih vprašanj 
telesne kulture. Gotovo pa bo praksa nadaljnjega razvoja izoblikovala tudi 
nekatera načela, ki bi jih bilo smotrno normativno urediti. Prav v tem času 
se pripravljajo v celotni telesni kulturi najširše in poglobljene razprave o prvih 
doseženih rezultatih samoupravno dogovorjenih usmeritev. Zato menimo, da 
ne bi bilo smotrno že v tem trenutku posegati v te procese samoupravnega ob- 
likovanja razvojnih usmeritev v slovenski telesni kulturi z zakonskim oprede- 
ljevanjem pogojev in načinov telesnokul turne dejavnosti. 

Kolikor pa bodo družbene ocene teh procesov narekovale tako potrebo, 
bo mogoče predlagati dopolnitev tega zakona tudi z določbami, ki bi v nujnem 
obsegu urejale telesnokulturno dejavnost oziroma dale pobudo za pripravo po- 
sebnega zakona o telesnokulturnih dejavnostih. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci Komisije in odborov 
še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Ciril Umek, 
delegat iz Celja, 1. okoliš! 

Ciril Umek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
delegacija ima naslednje pripombe k predlogu za izdajo zakona o telesnokultur- 
nih skupnostih. 

V zakon naj se vključijo tudi določila glede vključevanja telesnokulturnih 
skupnosti v republiški in občinski skupščinski sistem. Opredeli naj se tudi or- 
ganiziranost izvajalcev v Zvezi telesnokulturnih organizacij. To so našte pri- 
pombe. Hvala lepa. 

8 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi, prosim, raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo. Prekinjamo tudi to točko dnevnega reda. Prosim 
skupino delegatov, da se sestane ter prouči razpravo, kolikor je je bilo o vseh 
obravnavanih predlogih za izdajo zakonov, in predlaga morebitne spremembe 
in dopolnitve že predloženih stališč, mnenj in predlogov, če je to seveda po- 
trebno. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na poročilo o sta- 
nju in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v vodnem 
gospodarstvu. 

Skupščini Socialistične republike Slovenije je to poročilo predložil v ob- 
ravnavo njen izvršni svet, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega 
reda določil tovarišico Marijo Zupančič-Vičarjevo, članico Izvršnega sveta in 
republiško sekretarko za urbanizem. 

Poročilo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor 
za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega Zbora. Oba od- 
bora sta dala poročili. Želi predstavnica Izvršnega sveta besedo? Besedo ima 
tovarišica Marija Zupančič-Vičar, članica Izvršnega sveta in republiška se- 
kretarka za urbanizem! 

Marija Zupančič-Vičar: Tovarišice in tovariši delegati! Dovo- 
lite, da v imenu predlagatelja dodam k predloženemu poročilu, na kratko, 
nekaj dopolnil. 

Vodno gospodarstvo mora reševanje vodnih problemov uskladiti z dolgo- 
ročnimi načrti celotnega gospodarstva in v tem smislu tudi načrtovati vodno- 
gospodarske ureditve. Kot osnova za vlaganje v vodno gospodarstvo je bil 
sprejet srednjeročni plan za obdobje 1976—1980, ki je temeljil na družbenih 
potrebah, upošteval pa je tudi varstvo okolja in usklajenost posegov v vodni 
režim. Na podlagi srednjeročnih planov so bili sprejeti samoupravni sporazumi 
o temeljih plana oziroma o zagotovitvi sredstev za izvedbo plana. Res je, da je 
v preteklosti bilo potrebno z zakonom obvezati za plačilo prispevka vse tiste 
uporabnike, ki niso podpisali samoupravnega sporazuma o temeljih srednje- 
ročnega plana območne vodne skupnosti, res pa je tudi, da je ob pripravi tega 
poročila — to je pozno jeseni lani, v večini območnih vodnih skupnosti znašal 
odstotek podpisnikov samoupravnih sporazumov med 96,8 in 99,5 in da so 
skupen odstotek podpisnikov zniževale predvsem Območna vodna skupnost 
Ljubljanica-Sava z 69,61 procenti, Območna vodna skupnost Drava z 82,68 pro- 
centi in Območna vodna skupnost Primorske z 89,85 procenti podpisnikov. 

Ne glede na to ugotovitev menimo, da je potrebno uresničiti določila za- 
kona o združenem delu tudi na področju združevanja sredstev za skupna vla~ 
ganja v vodno gospodarstvo in v zvezi s tem tudi ustrezno opredeliti vzdrže- 
vanje in ohranjanje vodnega režima kot dejavnost posebnega družbenega po- 
mena ter v ta namen tudi zagotavljati sredstva. 

V skladu s srednjeročnimi načrti je bil v tekočem srednjeročnem obdobju 
dan največji poudarek vzdrževanju in urejanju vodotokov. S tem so se pre- 
prečevale poplave in pridobivale nove kmetijske površine, za kar je bilo name- 
njenih približno 60 procentov vseh sredstev. Velik poudarek je bil dan tudi 
varovanju in izboljševanju kakovosti voda in oskrbi z vodo. Skupaj je bilo 
vloženih približno 27 procentov vseh sredstev območnih vodnih skupnosti. 
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Območne vodne skupnosti združujejo v Zvezi vodnih skupnosti 30 procen- 
tov vseh sredstev. Polovico le-teh uporabljajo predvsem za pospešen vodno- 
gospodarski razvoj gospodarsko manj razvitih območij in obmejnih območij, 
ostalo polovico sredstev pa za solidarnostno pokrivanje, za redno vzdrževanje 
in investicije širšega pomena, za študije in raziskave ter za strokovno službo 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije. 

Dosedanje izkušnje in razprave kažejo, da naj bo temeljni nivo samo- 
upravnega organiziranja tudi v bodoče območna vodna skupnost. V območni 
vodni skupnosti se urejajo predvsem vodnogospodarska vprašanja posameznega 
vodnega območja, kjer je potrebno upoštevati enovitost vodnega režima. 

Seveda pa se mnoge vodnogospodarske zadeve lahko urejajo tudi na po- 
sameznih delih vodnega območja, to pa pomeni tudi v posamezni občini ozi- 
roma celo v krajevnih skupnostih. V tej smeri je šla tudi praksa v eni od ob- 
močnih vodnih skupnosti, ko so delovni ljudje in občani, uporabniki in izvajalci 
ustanovili temeljne vodne skupnosti. Vzporedno z ustanovitvijo temeljnih skup- 
nosti pa bo potrebno tudi dograjevati delegatski sistem, tako na strani uporab- 
nikov kot tudi na strani izvajalcev. Predlagatelj se je s temi vprašanji soočil 
ter nanje v poročilu tudi opozoril. Zaveda pa se, da mora predvsem družbena 
akcija v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih in 
občinah ter v vodnih skupnostih in Zvezi vodnih skupnosti prispevati k ustrez- 
nejši organiziranosti delegacij in konferenc delegacij za delegiranje delegatov, 
tako v temeljne vodne skupnosti kot tudi v območno vodno skupnost. K temu 
naj bi pripomogla tudi razprava v skupinah delegatov v občinah o tem po- 
ročilu. 

Povezanost območnih vodnih skupnosti z drugimi interesnimi skupnostmi 
je še prešibka. Posebno to velja za samoupravne komunalne skupnosti, za pod- 
ročje komunalne hidrotehnike in delno tudi za kmetijsko-zemljiške skupnosti. 
Iz tega izvirajo tudi še ne dovolj usklajeni programi in dogovori glede financi- 
ranja posameznih vodnogospodarskih del, predvsem na področju komunalnih 
odplak in preskrbe z vodo. 

Iz predloženega gradiva izhaja, da sedanja organizacija strokovnih služb 
območne vodne skupnosti in Zveze vodnih skupnosti Slovenije ne ustreza vsem 
potrebam območnih vodnih skupnosti. Potrebna bo nadaljnja preobrazba or- 
ganiziranosti teh služb na podlagi določil zakona o združenem delu in v skladu 
s potrebami območnih vodnih skupnosti. 

V območju območnih vodnih skupnosti delujejo vodnogospodarska podjetja, 
ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena na področju vodnega 
gospodarstva, opravljajo pa tudi izvajalska dela na vodah in vodnih objektih. 
V treh večjih vodnogospodarskih organizacijah, v Mariboru, Celju in Ljub- 
ljani so posebej organizirane temeljne organizacije združenega dela, ki oprav- 
ljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, in temeljne organizacije, ki 
opravljajo ostalo dejavnost. 

V drugih vodnogospodarskih organizacijah imajo še vedno enotne delovne 
organizacije. Dejavnost posebnega družbenega pomena je pri teh organizacijah 
le v enem primeru — to je na Gorenjskem — glavna dejavnost. Pri ostalih or- 
ganizacijah — Hidro-Koper, Soča, Nova Gorica, vodnogospodarske organizacije 
na Dolenjskem itd. — pa gre le v manjši meri za dejavnost posebnega druž- 
benega pomena. 

Vsekakor bo potrebno vztrajati, tako kot je v poročilu nakazano, da bodo 
vodnogospodarske organizacije in uporabniki vodnih storitev v posameznem 

8* 
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območju analizirali in ocenili sedanjo organiziranost in delovanje vodnogospo- 
darskih organizacij ter tudi sprejeli ustrezne ukrepe, da se vodnogospodarske 
organizacije z delom dejavnosti, ki predstavljajo poseben družbeni pomen, or- 
ganizirajo kot organizacije združenega dela, ki na temelju svobodne menjave 
dela opravljajo vodnogospodarsko dejavnost. 

Predlagatelj se zaveda odgovornosti pri pripravi predloga zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o vodah in si bo zato prizadeval, da bo za- 
ključke dosedanje razprave in predloge za nadaljnjo dograditev samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu vgradil v predlog no- 
veliranega zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želita poročevalca odborov 
še ustno dopolniti poročili? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Besedo ima tova- 
rišica Ivica Kavčič, delegatka iz Idrije, 9. okoliš! 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Po- 
ročilo o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
v vodnem gospodarstvu smo delegati s področja gospodarstva za Zbor združe- 
nega dela in delegati za Zbor občin obravnavali skupaj z delegati naše občine 
za skupščino območne vodne skupnosti. Pri razpravah so nam bila v veliko 
pomoč poročila delovnih teles našega zbora, v katerih so nakazana vprašanja, 
ki niso zadovoljivo rešena in na katera moramo biti pri pripravi novih zakon- 
skih določil posebno pozorni. 

V razpravi v delegaciji smo se do teh vprašanj opredelili izhajajoč iz iz- 
kušenj naše neposredne prakse. 

Glede samoupravne organiziranosti, oblikovanja delegacij in delovanja 
skupščin interesnih skupnosti vodnega gospodarstva menimo naslednje. 

Glede na to, da je možno smotrno in celovito gospodariti z vodami le, če 
obsega to gospodarjenje zaključen vodni sistem z vsemi medsebojnimi vplivi, 
menimo, da je organiziranost v skupnosti po porečjih smotrna. Zastavlja se 
seveda vprašanje, kako doseči, da bo prišel dolgoročni interes delavcev v temelj- 
nih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih ter občine kot osnov- 
ne družbenopolitične skupnosti pri gospodarjenju in usklajevanju interesov v 
skupnostih vodnega gospodarstva čimbolj neposredno do izraza. Menimo, da 
bi k izboljšanju stanja na tem področju prav gotovo mnogo prispevalo dosledno 
formiranje delegacij v osnovnih samoupravnih skupnostih, in sicer delegacij 
za samoupravne interesne skupnosti s področja gospodarstva v celoti. Delegati 
bi tako imeli svojo osnovo za poglobljeno razpravljanje o celotni infrastruk- 
turni problematiki. Prepričani smo, da bi na ta način često lahko prišla ta pro- 
blematika tudi na dnevne rede sej delavskih svetov in svetov krajevnih skup- 
nosti. Postavlja se tudi vprašanje, kako usklajevati probleme vodnega gospo- 
darstva na nivoju občine. Občina mora vsekakor na tem področju imeti večjo 
vlogo kot do sedaj. Konferenca delegacij za skupnost vodnega gospodarstva 
mora zato sodelovati s komunalno interesno skupnostjo, ne zato, da bi na račun 
kompleksnega urejanja vodnega gospodarstva reševali parcialne komunalne 
probleme — kar se često dogaja in kar po našem mnenju ni pravilno, temveč 
zato, da se ob spoznavanju celotne problematike gospodarjenja z vodo čim- 
bolj smotrno gospodari, tako v okviru vodne kot tudi v okviru komunalne inte- 
resne skupnosti. Pri gospodarjenju v okviru vodne skupnosti je poglavitnega 
pomena kompleksno urejanje vodnega gospodarstva po strokovnih načelih va- 
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rovanja in urejanja celotnega hidrosistema. Pri tem želimo opozoriti na neso- 
razmerja, ki so v obdobju zadnjih 10 do 15 let nastajala prav zaradi neupošte- 
vanja teh načel oziroma zaradi prevladovanja parcialnih interesov. Kljub temu, 
da je splošno znano, da je potrebno za preprečevanje poplav v nižjih predelih 
urejati zgornji hudourniški del vodotokov, smo v ta namen v zadnjem času 
vlagali le 7 procentov od vseh investicijskih sredstev. Zato je erozija v zgor- 
njih delih čezmerno napredovala. V teh delih tudi ni izkoriščena vodna ener- 
gija, ki je dragocena, tako s stališča elektrogospodarstva kot s stališča sploš- 
nega ljudskega odpora. Zato imamo tudi zasute spodnje dele vodotokov. V 
bodoče je potrebno pri urejanju hudournikov vlagati znatno več sredstev ozi- 
roma je potrebno z urejanjem samoupravnega organiziranja in razvijanja de- 
legatskega sistema doseči, da bo gospodarjenje z vodami čimbolj usklajeno 
in smotrno. 

Opozoriti želimo še na problematiko, s katero se delegati uporabnikov sre- 
čujejo ob razpravljanju in odločanju v skupščini vodnogospodarske skupnosti. 
Glede na to, da so delegati izvajalcev po svoji strokovni usmerjenosti in za- 
poslitvi lahko bolj seznanjeni S problematiko in da ob razpravah v skupščini so- 
delujejo tudi predstavniki strokovnih služb, je ob razpravah vedno bolj ču- 
titi njihov glas kot pa glas uporabnikov, kar pa je lahko včasih zelo enostran- 
sko Vemo sicer, da lahko te nepravilnosti odpravimo le z doslednim razvija- 
njem delegatskega in komunalnega sistema, vendar menimo, da je potrebno 
tej problematiki posvetiti več pozornosti in iskati take organizacijske in druge 
možnosti, ki bodo v pomoč hitrejšemu odpravljanju teh nasprotij. Vsekakor 
menimo, da bi bila za razvoj samoupravnih odnosov potrebna decentralizacija 
strokovnih služb, pri tem pa je treba zagotoviti, da se bodo hkrati z jačanjem 
služb prek območnih skupnosti ustrezno zmanjševale službe v centru. Ce ne 
pride do tega zmanjšanja, se bo znaten del sredstev, ki jih že danes name- 
njamo za administrativno delo, še povečal, za kar pa prav gotovo nismo za- 
interesirani. 

Glede zbiranja in delitve sredstev želimo opozoriti na težnje, da naj se 
sredstva vračajo v večji meri v tiste temeljne organizacije in tiste občine, ki so 
k zbranim sredstvom več prispevale. Menimo, da so take težnje, za smotrno in 
kompleksno urejanje vodnega gospodarstva, škodljive. Prav je, da se dogovar- 
jamo o različnih kriterijih za zbiranje sredstev. Ko pa so sredstva zbrana, jih 
je potrebno deliti predvsem po strokovnih načelih smotrnosti varovanja ce- 
lotnih vodnih sistemov. Pri tem tudi menimo, da je potrebno z zbranimi sred- 
stvi ravnati bolj gospodarno in jih, v večji meri kot doslej, plemenititi z dohod- 
kovnimi povezavami in bančnimi sredstvi. 

Tovarišice in tovariši! Želeli smo opozoriti na nekaj problemov, s katerimi 
se srečujejo delegati uporabnikov v skupnosti vodnega gospodarstva iz na- 
šega območja in za katere menimo, da bi jih bilo potrebno pri pripravi spre- 
menjenega zakonskega besedila upoštevati. Problemi so mnogokrat identični 
s problemi v drugih skupnostih s področja gospodarstva, zato bi bilo prav, da 
bi jih predlagatelj v tem smislu in tudi v smislu sklepa ob sprejetju programa 
dela našega zbora upošteval. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovarišica Olga Maistnak, delegatka za Zbor združenega 
dela s področja gospodarstva, 1. okoliš! 
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Olga Mastnak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati iz skupine za področje gospodarstva, 1. okoliš, s sedežem v občini 
Celje, dajemo k poročilu o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu naslednja stališča: 

Sedanji razvoj samoupravne organiziranosti vodnega gospodarstva v ob- 
močni in temeljnih vodnih skupnostih v območju celjske regije je že do sedaj 
omogočal skladnejši razvoj tega gospodarstva in tudi hitrejše uveljavljanje 
novih družbenoekonomskih odnosov. Kljub pozitivnim rezultatom, navedenim 
v poročilu, pa je potrebno odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki zavirajo na- 
daljnji razvoj samoupravnih in družbenoekonomskih odnosov. 

Eno od takih vprašanj, ki zahtevajo ustrezno rešitev, je opredelitev nalog 
in pristojnosti temeljnih vodnih skupnosti, njihovo povezovanje v območno 
skupnost in v zvezo skupnosti. Taka organiziranost v načelu ustreza vsebini 
vodnega gospodarstva, ko je mogoče nekatere zadeve reševati v temeljnih, ne- 
katere v območni, nekatere pa le v zvezi vodnih skupnosti. V vsakdanji praksi 
nastopajo veliki problemi, ker niso podrobneje opredeljene pristojnosti posa- 
meznih organizacijskih nivojev in se večina problemov vodnega gospodarstva 
rešuje v območnih skupnostih. Temeljne vodne skupnosti se tam, kjer so orga- 
nizirane, ukvarjajo le z reševanjem popolnoma lokalnih problemov. Menimo, da 
bi morali v samoupravnih sporazumih o ustanovitvi vodnih skupnosti jasneje 
opredeliti nivo temeljne vodne skupnosti, ki bi lahko postala osnovni nosilec 
reševanja vodnogospodarskih problemov, katere naloge se združujejo v ob- 
močnih vodnih skupnostih in katere v Zvezi vodnih skupnosti. Sedanji sistem, 
ki opredeljuje te tri nivoje predvsem na podlagi vodnega prispevka kot vir 
dohodka skupnosti, je nedopusten. Menimo, da se je potrebno najprej samo- 
upravno dogovoriti o nalogah, programih in opravilih posameznih skupnosti, 
na podlagi tega pa se dogovoriti za pokrivanje potreb temeljne in območne 
skupnosti ter Zveze skupnosti. Tako vsebinsko opredeljena organiziranost vod- 
nega gospodarstva bo prinesla večjo zainteresiranost tudi uporabnikov in nji- 
hov vpliv pri reševanju vodnogospodarskih problemov, zmanjševala pa vpliv 
izvajalcev iz različnih družbenopolitičnih forumov v občinah. 

Iz opisane neustrezne vsebinske opredelitve nalog posameznih vodnih 
skupnosti izhajajo tudi vse pomanjkljivosti pri organiziranju strokovnih služb. 
Popolnoma pravilno je združevanje nekaterih opravil in nalog strokovno-teh- 
nične in finančne narave v Zvezi, nedopustno pa je, da strokovne službe, razen 
vodnogospodarskega svetovalca in nadzorne službe, niso organizirane na nivoju 
območnih skuposti. Ne samo, da taka organiziranost zamegljuje odnose med 
vodnimi skupnostmi in strokovno službo, temveč ne omogoča hitrejšega uve- 
ljavljanja interesov uporabnikov. Zato nekatera opravila, ki bi se morala 
opravljati v strokovni službi, opravljajo vodnogospodarske organizacije in 
prek njih se velikokrat uveljavljajo predvsem podjetniški interesi. Strokovne 
službe z jasno opredeljenimi nalogami na področju planiranja in programiranja 
v smislu kontinuiranega planiranja bi morale biti na področju kontrole, iz- 
vedbe programov in nalog, na področju naročanja ter na področju stalnega 
poročanja delegatom o izvrševanju nalog in programov organizirane tudi na 
nivoju območnih ali celo temeljnih skupnosti. 

S tem v zvezi se postavlja vprašanje sedanje organiziranosti vodnogospo- 
darskih organizacij. Praksa je pokazala, da so te organizacije opravile v do- 
sedanjem razvoju pomembne naloge pri reševanju vodnogospodarskih pro- 
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blemov vendar sedanji družbenoekonomski odnosi zahtevajo točne j so opre- 
delitev njihovih nalog. Predvsem bi bilo treba točno opredeliti, katera opravila 
bodo te organizacije opravljale v svobodni menjavi dela za območne m e- 
meljne skupnosti, katere naloge pa bodo opravljale na podlagi proste ponudbe 
na trgu. Danes teh razmejitev ni in večina teh organizacij opravlja a priori 
vsa opravila pri izvedbi programov skupnosti. Sistem pridobivanja vodnogo- 
spodarskih smernic, soglasij in mnenj je preveč dolgotrajen m kompliciran. 
Postopek pridobivanja teh soglasij bo mogoče poenostaviti oziroma skrajšati, - 
ko bodo sprejete vodnogospodarske osnove in ustrezni zakoni. Poseben problem 
je sodelovanje območnih in temeljnih skupnosti z drugimi interesnimi skup- 
nostmi pri reševanju skupnih problemov. Menimo, da je to sodelovanje slabo, 
predvsem zaradi neopredeljenih nalog temeljnih skupnosti, na nivoju katerih 
bi se predvsem lahko reševali skupni problemi. Pri tem ne gre zmanjševati 
problema zaprtosti teh skupnosti v občinske meje. 

V teh stališčih in samem poročilu nakazani problemi zahtevajo čimprejš- 
nje rešitve, ki se morajo odražati v spremembah zakona o vodah. V postopku 
sprejemanja zakona pa bo tudi mogoče točneje opredeliti nakazane dileme in 
probleme. Menimo, da s pripravo zakona ne bi smeli odlašati, ker obstajajo 
še veliki problemi. Predvsem na področju zaščite, pridobivanja in čiščenja voda 
bo potrebno sprejeti ustrezne organizacijske, vsebinske in samoupravne re- 
šitve. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Ce ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam Zboru, glede na 
razpravo v Zboru, posebej pa glede na razpravo v obeh odborih, ki je po- 
sredovana tudi z obema poročiloma, da sprejme tale sklep. 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije jemlje na znanje poro- 
čilo o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v 
vodnem gospodarstvu. Ob tem sprejema ugotovitve, mnenja, predloge in sta- 
lišča Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja z dne 15. 
2. 1979 in Odbora za družbenoekonomske odnose z dne 21. 2. 1979 in stališča 
v pismenih prispevkih skupin delegatov ter predloge, stališča in mnenja dele- 
gatov, posredovana na seji Zbora. 

2. Zbor ugotavlja, da predloženo besedilo ne ustreza programsko določeni 
nalogi, — predvsem glede samoupravne organiziranosti in družbenoekonom- 
skih odnosov v vodnem gospodarstvu — saj pomanjkljivo prikazuje uveljav- 
ljanje novih samoupravnih in družbenoekonomskih odnosov na tem področju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj Skupščini SR Slovenije čimprej 
predloži zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, hkrati pa naj 
predloži, v skladu s stališči in predlogi, danimi na sejah odborov in v raz- 
pravi na seji Zbora, dopolnjeno poročilo o stanju in uveljavljanju samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa? 
Ce nihče, prosim, da glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (127 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
za spremembo in dopolnitev 6. in 18. člena zakona o varstvu cestnega prometa. 



120 Zbor združenega dela 

Skupščini SR Slovenije ga je predložila v obravnavo Skupščina mesta Ljub- 
ljane, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določila tovariša 
Stanka Saviča. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je k tej točki dnevnega reda določil 
za svojega predstavnika tovariša Franca Bajta, pomočnika republiškega se- 
kretarja za notranje zadeve. 

Osnutek zakona za spremembo in dopolnitev sta obravnavala Odbor za 
družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala po- 
ročili. 

Z dopisom z dne 1. 2. 1979 smo prejeli tudi stališče Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima 
tovariš Stanko Savič! 

Stanko Savič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Proučili smo poročila skupščinskih teles k osnutku 6. in 18. člena zakona o 

dopolnitvi zakona o varstvu cestnega prometa. S pripombami soglašamo in 
bomo pripravili ustrezen predlog zakona za naslednjo sejo oziroma eno od na- 
slednjih sej Skupščine, upoštevajoč pri tem predloge posameznih poročil. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno do- 
polniti poročili? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in predlagam Zboru, da sprejme tale sklep: 

1. Osnutek zakona za spremembo in dopolnitev 6. in 18. člena zakona o 
varstvu cestnega prometa se sprejme. 

2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varstvu cestnega 
prometa pripravi Skupščina mesta Ljubljana. 

Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge delovnih teles Skup- 
ščine in Zbora in stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? Če 
nihče, vas prosim, da o njem glasujete! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na statut Samo- 
upravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložila v obravnavo Samoupravna inte- 
resna skupnost za ekonomske odnose s tujino, ki je za svoja predstavnika do- 
ločila tovariša Zvonka Uršiča in tovarišico Vero Perme-Gams. 

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

Prejeli smo predlog odloka o potrditvi statuta Samoupravne interesne 
skupnosti Socialistične republike Slovenije za ekonomske odnose s tujino in 
stališče Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Statut so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za 
mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 
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Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci Odbora in komisij še ustno dopolniti 
poročila? (Ne želijo.) 

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

sovanje. 
Dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi statuta Samoupravne in- 

teresne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 de- 
legat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za informacije. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložila v obravnavo Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije, ki je za svo- 
jega predstavnika k tej točki dnevrtega reda določila tovariša Stanka Jakija, 
člana Komisije. 

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

Predlog odloka so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Komi- 
sija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki šo dali poročila. 

Z dopisom z dne 23. 2. 1979 smo prejeli amandmaje predlagatelja k 2., 3. 
in 4. točki predloga odloka in prečiščeno besedilo predloga odloka. Zeli pred- 
stavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci Odbora in komisij 
še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

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

sovanje. 
Najprej dajem na glasovanje amandmaje Komisije za volitve, imenova- 

nja in administrativne zadeve k 2., 3. in 4. točki predloga odloka. Zakonodaj- 
no-pravna komisija se z amandmaji strinja. Kdor je za amandmaje, naj prosim 
glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdr- 
žal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da so amandmaji k 2., 3. in 4. točki predloga odloka sprejeti z 
večino glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za informiranje v celoti. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o urejanju določenih kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki so bili dani ban- 
kam iz dinarske protivrednosti zunanjih kreditov. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zbo- 
ru republik in pokrajin Skupščine SFRJ je k tej in k naslednji točki dnevne- 
ga reda tovariš Lojze Skok. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je k tej in k naslednji točki dnevnega 
reda določil za svojega predstavnika tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega 
sveta in republiško sekretarko za finance. 

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

Prejeli smo tudi stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 

sveta besedo? (Ne želi.) 
Želita poročevalca Odbora in Komisije besedo? (Ne želita.) Pričenjam raz- 

pravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam Zboru, 

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

zakona o urejanju določenih kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki so bili 
dani bankam iz dinarske protivrednosti zunanjih kreditov. 

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

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

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasu- 
je za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1621). 

Skupščini Socialistične republike Slovenije ga je predložil v obravnavo 
Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance, Komisija za mednarod- 
ne odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali poročila. 

Z dopisom z dne 21. 2. 1979 smo prejeli predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona, z dopisom z dne 1. 2. 1979 pa smo prejeli stališče Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

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

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glaso- 
vanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o 
garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj (YU 1621). Kdor je za, naj prosim glasuje! (125 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Skupina delegatov je končala z delom. Pozivam tovariša Ivana Zelenška, 

da v imenu skupine poroča Zboru. 
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Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovariišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za proučitev razprave o posebnih zakonih s področja druž- 
benih dejavnosti je proučila razpravo in podaja naslednje poročilo: 

Skupina delegatov Zbora združenega dela je proučila razpravo v Zboru o 
predlogih za izdajo zakonov o izobraževalnih skupnostih, raziskovalni dejav- 
nosti in raziskovalnih skupnostih, skupnostih socialnega varstva, o socialnem 
skrbstvu, družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva ter 
telesnokulturnih skupnostih. Ugotovila je, da so v predlogu dokumenta smi- 
selno zajete in upoštevane vse pripombe in predlogi, izraženi v razpravi na 
današnji seji Zbora, kakor tudi tiste pripombe in stališča, ki so jih delegati po- 
sredovali Zboru v pismeni obliki. 

Skupina delegatov predlaga, da se drugi odstavek besedila »stališč, mnenj 
in predlogov« k zakonu o skupnostih socialnega varstva ria tretji strani črta 
ter se nadomesti z naslednjim besedilom: »V primeru, da se bo predlagatelj 
opredelil v osnutku zakona za obe varianti, naj se ponovno prouči ustavna 
podlaga za drugo varianto, po kateri bi Se v skupnostih socialnega varstva 
uresničevala svobodna menjava dela.« Skupina delegatov predlaga Zboru, da 
sprejme predlog stališč, mnenj in predlogov s predloženim dopolnilnim besedi- 
lom. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi kdo o poročilu razprav- 
ljati? Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in prehajam 
na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o stališčih, mnenjih in predlogih, skupaj s predla- 
gano spremembo, k vsem zakonom. 

Dajem na glasovanje stališča, mnenja in predloge. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! 127 delegatov glasuje za. Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog stališč, mnenj in predlogov skupaj s spremembo 
sprejet z večino glasov. 

Predlagam še to, da pooblastimo skupino delegatov, ki je predlagatelj tega 
akta, da skupaj s skupinama iz Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
opravi redakcijsko ureditev besedila teh stališč, mnenj in predlogov. 

Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. 
Sedaj prehajamo na glasovanje od točke 7 do točke 13 dnevnega reda. Naj- 

prej glasujmo o predlogu za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih, se 
pravi o 7. točki dnevnega reda. Zboru predlagam, da v zvezi s tem zakonom 
sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in pred- 

loge k vsem zakonom s področja družbenih dejavnosti in konkretne pripombe 
iz teh stališč k predlogu za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih, ki so 
sestavni del tega sklepa. 

Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet prouči in upošteva tudi pred- 
loge, mnenja in pripombe iz poročil delovnih teles Skupščine in Zbora, iz pis- 
menih prispevkov skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji Zbora. 
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Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega sklepa? 
(Ne.) Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo« vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu za izdajo zakona o raziskovalni de- 

javnosti in raziskovalnih skupnostih in o informaciji o uresničevanju stališč, 
priporočil in sklepov o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela. 
To sta 8. in 9. točka današnjega dnevnega reda. 

Zboru predlagam, da v zvezi z zakonom o raziskovalni dejavnosti in razi- 
skovalnih skupnostih sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in 
predloge k vsem zakonom s področja družbenih dejavnosti in konkretne pri- 
pombe iz teh stališč k predlogu za izdajo zakona o raziskovalni skupnosti, ki so 
sestavni del tega sklepa. 

Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet prouči in upošteva tudi pred- 
loge, mnenja in pripombe iz poročil delovnih teles Skupščine in Zbora in iz 
pismenih prispevkov delegatov ter razpravo na seji zbora. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva tudi predloge, 
mnenja in pripombe k informaciji o> uresničevanju stališč, priporočil in sklepov 
o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela, vsebovane v poročilih 
delovnih teles in ostalih gradivih, ter pripombe v zvezi s to informacijo, dane 
v razpravi. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tega sklepa? (Nihče.) Kdor 
je za tako oblikovan sklep, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
V zvezi z informacijo o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov o razi- 

skovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela pa predlagam, da Zbor sprej- 
me še naslednji sklep: 

1. Zbor sprejema informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
uresničevanju stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni dejavnosti kot se- 
stavini združenega dela, z usmeritvami za nadaljnjo aktivnost, mnenji, stališči 
in predlogi iz poročila Odbora za družbenoekonomske odnose z dne 21. 2. 1979, 
in podpira stališča Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije o tej informa- 
ciji. 

2. Zbor ugotavlja, da so stališča, priporočila in sklepi o raziskovalni dejav- 
nosti kot sestavini združenega dela, ki jih je sprejela Skupščina v decembru 

,1977, še vedno aktualni. Uresničevanje omenjenega akta je dolgoročen proces 
in trajna naloga vseh odgovornih subjektov. Zato naj organizacije združenega 
dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti, občinske skupščine, gospo- 
darske zbornice, znanstvenoraziskovalne institucije in vsi drugi zainteresirani 
družbeni subjekti posvetijo še večjo skrb za izvajanje v Skupščini SR Slove- 
nije določene politike na tem področju. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tega sklepa? (Ne.) Kdor 
je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu za izdajo zakona o skupnostih social- 

nega varstva, ki je 10. točka dnevnega reda. 
Zboru predlagam, da v zvezi s tem zakonom sprejme naslednji sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča mnenja in pred- 

loge k vsem zakonom s področja družbenih dejavnosti in konkretne pripombe 
iz teh stališč k predlogu za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva, ki 
so sestavni del tega sklepa. 

Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet prouči in upošteva tudi pred- 
loge, mnenja in pripombe iz poročil delovnih teles Skupščine in Zbora, iz pis- 
menih prispevkov skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji Zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tega sklepa? (Ne.) Ce nih- 
če, prosim, da o njem glasujete! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 
delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu za izdajo zakona o socialnem skrb- 

stvu, ki je 11. točka dnevnega reda. Zboru predlagam, da v zvezi s tem zako- 
nom sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o socialnem skrbstvu se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in 

predloge k vsem zakonom s področja družbenih dejavnosti in konkretne pri- 
pombe iz stališč k predlogu za izdajo zakona o socialnem skrbstvu, ki so se- 
stavni del tega sklepa. 

Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet prouči in upošteva tudi pred- 
loge, mnenja in pripombe iz poročil delovnih teles Skupščine in Zbora in iz 
pismenih prispevkov skupin delegatov. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tega sklepa? (Nihče.) Kdor 
je za sklep, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu za izdajo zakona o družbenem var- 

stvu otrok in o skupnostih otroškega varstva, ki je 12. točka dnevnega reda. 
Zboru predlagam, da v tej zvezi sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih 

otroškega varstva se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in 

predloge k vsem zakonom s področja družbenih dejavnosti in konkretne pri- 
pombe iz stališč k predlogu za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o 
skupnostih otroškega varstva, ki so sestavni del tega sklepa. 

Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet prouči in upošteva tudi pred- 
loge, mnenja in pripombe iz poročil delovnih teles Skupščine in Zbora ter iz 
pismenih prispevkov skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji 
Zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo predloženega sklepa? (Ne.) 
Ce nihče, prosim, da o njem glasujete! Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! 
(129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu za izdajo zakona o telesnokulturnih 

skupnostih, ki je 13. točka dnevnega reda. 
Zboru predlagam, da v zvezi s tem zakonom sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in pred- 

loge k vsem zakonom s področja družbenih dejavnosti in konkretne pripombe 
iz stališč k predlogu za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih, ki so se- 
stavni del tega sklepa. 

Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet prouči in upošteva tudi pred- 
loge, mnenja in pripombe iz poročil delovnih teles Skupščine in Zbora, iz pis- 
menih prispevkov skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega skle- 
pa? (Ne.) Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

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

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 7. 
okoliša — Nova Gorica bo odgovoril tovariš Franc Premk, pomočnik predsed- 
nika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Franc Premk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz okoliša 7, Nova Gorica, je 

v zvezi s spreminjanjem razvojnih programov izgradnje cest v Socialistični 
republiki Sloveniji in z odgovornostjo za nespoštovanje obvez Jugoslavije, ki 
izhajajo iz mednarodnih sporazumov, postavila naslednja vprašanja: 

1. V katerem samoupravnem organu v Socialistični republiki Sloveniji je 
bila sprejeta cestna povezava Šentilj-Dekani-Koper, o kateri govori tovariš 
Blenkuš v intervjuju za Delo? 

2. Kdo in v čigavem imenu lahko spreminja razvojne programe izgradnje 
cest v Socialistični republiki Sloveniji? 

3. Kdo bo nosil odgovornost pred mednarodno javnostjo za nespoštovanje 
mednarodnih obveznosti Jugoslavije? 

4. V kakšni fazi izvajanja zakona o izgradnji avtoceste Šentilj—Nova Go- 
rica smo oziroma če smo ta zakon sploh pripravljeni izvajati? 

Na ta štiri postavljena vprašanja je odgovor naslednji. 
V sprejetem srednjeročnem planu vzdrževanja in izgradnje magistralnih 

in regionalnih cest v Socialistični republiki Sloveniji za obdobje 1976—1980 
ter v ustreznem samoupravnem sporazumu o temeljih plana Republiške skup- 
nosti za ceste, katerega je podpisalo' 2826 temeljnih organizacij združenega de- 
la, so jasno opredeljeni tisti cestni odseki, ki se bodo gradili v tem srednjeroč- 
nem obdobju. 

Glede na dejstvo, da so bili ti srednjeročni programi sprejeti po samo- 
upravni poti in da je Skupščina SR Slovenije dala soglasje k srednjeročnemu 
planu s sprejetjem odloka, ki je bil objavljen v Uradnem listu Socialistična 
republike Slovenije z dne 4. 3. 1977, je za njihovo spreminjanje potreben enak 
postopek, kot pri sprejemanju tega planskega dokumenta. Zato ne more noben 
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samoupravni organ, brez vseh subjektov planiranja, sprejemati sprememb že 
sprejetih planskih ciljev. 

Pobudo za postopek pri spremembi razvojnih planov, ki je predmet dru- 
gega delegatskega vprašanja, lahko poda vsak podpisnik samoupravnega spo- 
razuma o temeljih srednjeročnega plana, seveda pa je postopek enak kot pri 
sprejemanju tega samoupravnega sporazuma. 

Zakon o modernizaciji cestne povezave državna meja—Šentilj in Maribor— 
Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu SRS št. 6/69, je še vedno v veljavi. 

Izhajajoč iz srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih 
in regionalnih cest v Socialistični republiki Sloveniji za obdobje 1976—1980 
ugotavljamo, da so se na avtocesti Šentilj—Nova Gorica dokončana dela na 
cestnih odsekih Razdrto—Vrhnika in Arja vas—Hoče, na nekaterih odsekih so 
dela v teku; to so mejni prehod Vrtojba, avtocesta Vrhnika—Ljubljana ter 
hitra cesta skozi Maribor. Do konca leta 1980 so predvidena še dela na mejnem 
prehodu Šentilj in pri ljubljanskih obvoznicah. 

Ugotavljamo torej, da ne gre za neizpolnjevanje mednarodnih obveznosti 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, saj dela potekajo v skladu z 
zakonom o modernizaciji cestne povezave Šentilj—Nova Gorica in pa seveda z 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 

Trenutno potekajo razgovori z zainteresiranimi tujimi partnerji o možno- 
stih udeležbe pri gradnji cest Razdrto—Nova Gorica in Razdrto Fernetiči. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! 
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko dejavnost iz 3. 

okoliša, Ajdovščina, ki ga je v imenu skupine postavil delegat tovariš Ivan 
Stibilj, bo odgovorila tovarišica Božidara Gorišek, pomočnica predsednika Re- 
publiškega komiteja za tržišče in cene! 

Božidara Gorišek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Vodjia skupine delegatov za kmetijsko področje iz 3. okoliša, Ajdovščina, 
za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je postavil delegatsko vpraša- 
nje o problematiki regresiranja cen mesa in mleka ter preskrbe zasebnih živi- 
norejcev s koruzo. To delegatsko vprašanje je sestavljeno iz več podvprašanj, 
ki se glasijo dobesedno takole: 

»1. O vprašanjih cen mesa in mleka je bilo na številnih mestih že mnogo 
povedanega. Zadružna zveza Slovenije in Kmetijski inštitut Slovenije sta pri- 
pravila ustrezne študije o proizvodnih cenah mesa in mleka. 

Na tem mestu nimamo namena ponavljati ugotovitev teh študij, temveč 
želimo na enostaven in preprost način opozoriti na posledice, ki bodo nastale 
zaradi takega stanja v kmetijstvu, in to predvsem v zasebnem kmetijstvu. 

Ob takih cenah in ob takem načinu reševanja naših problemov živinorejci 
ne vidimo perspektive. Ne vidimo tudi pogojev za naše delo, kljub temu, da 
smo proizvodnjo posodobili in vložili vanjo znatna sredstva. 

Počasno reševanje teh zadev že vpliva na zmanjševanje staleža živine, kar 
bo povzročilo splošno pomanjkanje mesa in mleka. 

Kmetijski proizvajalci se ne moremo sprijazniti z dejstvom, da naša druž- 
ba daje pri prodaji mesa po tako nizki ceni še regres potrošniku. Ta regres naj 
bi se dajal proizvajalcu, ker je ta bolj potreben družbene intervencije. Pristoj- 
ni organi naj problematiko proučijo in predlagajo ustrezne rešitve. 
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2. Individualni kmetijski proizvajalci — živinorejci smo bili izredno pri- 
zadeti zaradi načina delitve uvožene koruze. Zakaj te koruze ne more dobiti 
zasebni živinorejec? Zakaj so bile črtane prvotno dogovorjene količine za naše 
potrebe? Ne razumemo tudi, zakaj so bile dane prednosti drugim? 

3. Prosimo in zahtevamo, da se cene mesa in mleka uredijo takoj, in to v 
taki meri, da bo nam proizvajalcem zagotovljena eksistenca, družbi pa dovolj 
hrane.« 

Na postavljena vprašanja dajemo naslednji odgovor: 
Način ter osnove in merila za oblikovanje cen nekaterih pomembnejših 

kmetijskih proizvodov, med katere štejemo tudi klavno živino, so določeni 
v dogovoru o osnovah družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindustrij- 
skega kompleksa v dobi od leta il976 do leta 1980, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu SFRJ št. 34 iz leta 1977. 

Proizvajalčeve prodajne cene za kmetijske proizvode se določajo na osnovi 
kriterijev iz tega dogovora, ki so> razčlenjeni v pravilniku o kriterijih in meto- 
dologiji, ki se uporablja v družbeni kontroli cen kmetijskih proizvodov po do- 
govoru o agroindustrijskem kompleksu. 

V ustreznem medrepubliškem komiteju so republike in avtonomni pokra- 
jini usklajevali stališča o ravneh proizvajalčevih prodajnih in zaščitnih cen ter 
jih na 8. seji 6. februarja uskladili. Zvezni izvršni svet je predlog ravni pro- 
izvajalčevih prodajnih in zaščitnih cen sprejel in potrdil 15. februarja 1979. 

Proizvajalčeva prodajna cena za mlado pitano govedino se je povečala od 
25,36 din za kg žive teže na 29 dinarjev, kar pomeni, kljub ukinjeni premiji 
v višini 2 dinarja, povečanje proizvajalčeve prodajne cene za 1,44 dinarjev za 
kg žive teže. 

Ukinitev premije ter povečanje proizvajalčeve prodajne cene na raven 29 
dinarjev za kg žive teže pomeni povečanje drobnoprodajne cene svežega mesa, 
juncev in junic od 50,70 dinarjev na 54,30 dinarjev aili za 26,8 odstotkov. Zato 
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, v skladu z resolucijo o izvajanju druž- 
benega plana Socialistične republike Slovenije za zaščito življenjskega standar- 
da delovnih ljudi ter za zadrževanje življenjskih stroškov v planiranih okvirih, 
že v letu 1978 sprejel odlok o kompenzaciji za meso juncev in junic v višini 
5,60 dinarjev in v letu 1979 odlok o spremembah odloka o kompenzaciji za 
meso juncev in junic v letu 1978 in 1979 v višini 4 dinarje za kg svežega mesa 
do 30. septembra 1979. 

Drobnoprodajne cene mesa se izračunavajo na osnovi medrepubliškega do- 
govora o načinu oblikovanja cen mesa v prodaji na drobno. Iz tega dogovora 
izhajajo koeficienti za izračun mesa, ki so osnova za določanje drobnoprodajne 
cene mesa. 

Kljub temu, da proizvajalčeve prodajne in zaščitne cene še niso objavljene 
v Uradnem listu SFRJ in da ni še podpisan medrepubliški dogovor o načinu 
oblikovanja cen mesa v prodaji na drobno, je Socialistična republika Slovenije, 
zaradi prisotne problematike v živinoreji, klavniški in predelovalni industriji 
ter v preskrbi prebivalstva s svežim mesom, uveljavila nove drobnoprodajne 
cene svežega mesa s 16. februarjem. 

V Socialistični republiki Sloveniji smo prvi uveljavili tako proizvajalčeve 
prodajne in zaščitene cene kot tudi drobnoprodajne cene mesa. Raven proizva- 
jalčeve prodajne cene mesa se ni povečala, le delež zvezne premije za mleko 
v višini 0,38 din (za mleko s 3,2 procenta mlečne maščobe) je prešel v odkupno 
ceno mleka. 
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Da bi se stimulirala proizvodnja mleka, je Izvršni svet Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije sprejel odlok o premijah za kravje mleko za čas od 
1. januarja do 31. decembra 1979, s katerim je poleg republiške premije 0,30 
dinarjev za liter mleka s 3,2 procenta mlečne tolšče uvedena še dodatna na- 
menska premija za proizvajalce mleka v višini 0,40 dinarja v času od 1. 
januarja do 30. aprila ter od 1. oktobra do 31. decembra 1979. V času od 
1. maja do 30. septembra se bo raven premije zmanjšala na 0,20 dinarjev za 
liter mleka s 3,2 procenta mlečne maščobe. 

Na novi ravni odkupne cene mleka so že sprejete tudi nove drobnoprodajne 
cene konzumnega, pasteriliziranega mleka in mlečnih izdelkov. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je sprejel stališče, 
da se del sredstev, ki jih bodo mlekarne pridobile s povečanjem drobnopro- 
dajnih cen mleka, in sicer v višini od 0,10 do 0,15 dinarja za liter mleka s 
3,2 procenta mlečne maščobe, prenese proizvajalcem mleka s sklenjenim samo- 
upravnim sporazumom med mlekarnami in proizvajalci. 

Za ureditev razmer na trgu s krmili in težkega položaja v živinoreji, do 
katerega je prišlo v letu 1978, zaradi izjemno majhne ponudbe koruze in visoke 
cene le-te je v minulem letu Zvezni Izvršni svet odobril dva kontingenta 
uvoza koruze. Iz prvega kontingenta koruze 100 tisoč ton, ki je bila uvožena v 
septembru, je Socialistična republika Slovenija dobila )17 300 ton koruze. Iz 
drugega kontingenta, 165 tisoč ton, pa je na SR Slovenijo odpadlo 22 478 ton 
koruze. Poleg tega je Zavod Socialistične republike Slovenije za rezerve v 
novembru posodil iz tržnih in stalnih rezerv 8010 ton koruze, ki jo je nepo- 
sredno pred tem nabavil v Socialistični avtonomni pokrajini Vojvodini. Kioruza 
iz uvoza oziroma rezerv pa se je delila med proizvodnimi organizacijami zdru- 
ženega dela, ki same ali v sodelovanju z zasebnimi kmetijskimi proizvajalci 
redijo živino. 

Pri razdelitvi koruze med posamezne organizacije združenega dela so bili 
upoštevani naslednji kriteriji: najavljen program proizvodnje živine na osnovi 
sklenjenih pogodb ter delež koruze v krmnem obroku posamezne vrste živine. 
Prednost je bila dana velikim aglomeracijam živine, ker so bili zaradi ob- 
sežnosti proizvodnje problemi tam največji. 

Upoštevane so bile možnosti zagotavljanja koruzi iz lastne proizvodnje 
oziroma možnosti substitucije koruze v krmnem obroku. 

Posebna prednost je bila dana proizvajalcem živine v Severovzhodni Slo- 
veniji, ki jih je prizadela toča. 

Na osnovi navedenih kriterijev, ki so bili usklajeni med Živinorejsko po- 
slovno skupnostjo Slovenije in posebno komisijo republiških upravnih organov, 
je Živinorejska poslovna skupnost Slovenije razdelila koruzo med posamezne 
organizacije. 

Prvi kontingent koruze 17 200 ton je bil razdeljen med 22 organizacij zdru- 
ženega dela. Od tega je bilo 5300 ton poslanih kot prva pomoč v zaradi toče 
prizadeto območje, 8010 ton iz rezerv pa je bilo razdeljenih med 23 delovnih 
organizacij. 

Uvozni kontingent 22 478 ton koruze je bil razdeljen med 57 delovnih 
organizacij, pri čemer je bilo kot pomoč v zaradi toče prizadeto območje po- 
slanih 2570 ton. 

Zaradi slabe letine koruze v preteklem letu je bil dodatno odobren uvoz 
novega kontingenta koruze, od katerega bo Socialistična republika Slovenija 
dobila 100 tisoč ton. 

9 
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V sedanjem obdobju potekajo razprave v zvezi z razdelitvijo kontingenta 
med republikami in avtonomnima pokrajinama. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Na tretje in zadnje delegat- 
sko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko dejavnost 1. okoliša — Škof j a 
Loka bo odgovoril Lojze Senegačnik, pomočnik republiškega sekretarja za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano! 

Lojz'e Senegačnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegacija za Zbor združenega dela iz 1. okoliša področja kmetijstva, 
Skupščina občine Škofja Loka, je na seji dne 22. 12. 1978 postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Že pri obravnavanju osnutkov novih kmetijskih zakonov v javni razpravi 
so kmetje opozorili na visoko ceno nafte in derivatov. Zanimalo jih je, ali 
obstaja možnost nabave goriva za kmetijske stroje po ceni, v katerih ne bi bil 
vračunan cestnoprometni davek. Predlagali so uvedbo posebnih bonov. Predlog 
so utemeljevali s tem, da je cena goriva pomemben element lastne cene pro- 
izvodov in da kmetijski stroji, razen nekaterih — pa še ti omejeno —■ ne upo- 
rabljajo cestnih površin. Isti predlog je bil nato še večkrat na dnevnem redu 
tudi v različnih samoupravnih sredinah kmetov. 

Problem je vedno bolj aktualen, saj je zadnja podražitev goriva spet pri- 
zadela kmetijske proizvajalce. Razumejo, da cene pridelkom ne morejo sko- 
kovita rasti. Zato je potrebno skrbeti, da se tudi proizvodni stroški ohranjajo 
na sprejemljivi višini. Mehanizirana proizvodnja je pogoj za učinkovito delo in 
dostikrat edini dejavnik, ki obdrži mladino na kmetijah. Zato postaja izdatek 
za gorivo vedno pomembnejši strošek kmetijske proizvodnje. Predlagajo, da 
se tudi pri nas uvedejo boni za nabavo goriva za kmetijske stroje. 

Zadružna zveza Slovenije naj bi pripravila merila, po katerih naj bi kmetje 
nabavljali gorivo po beneficiranih cenah. Kot merilo predlagajo hektar kme- 
tijske zemlje, etat, intenzivnost in tako dalje. Ker bo v okviru cele države ta 
problem težko rešljiv, predlagajo, da se glede na specifičnost slovenskega kme- 
tijstva začne ta problem reševati v republiških mejah. Vprašujejo, kdaj misli 
Izvršni svet Skupščine Slovenije pristopiti k reševanju tega perečega problema, 
na katerega so kmetje že večkrat opozorili. Na postavljena vprašanja in pred- 
loge podajamo naslednji odgovor: 

Z odlokom o premijah za kravje mleko, z odlokom o namenskem pri- 
spevku za modernizacijo mlečne proizvodnje v organizacijah združenega dela 
ter sklepom Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije o uved- 
bi nekaterih intervencij v kmetijstvu ter določitvi cen za kmetijske proizvode, 
katerih cene so pod družbeno kontrolo, sta bili za tekoče leto opredeljeni tako 
politika intervencij v kmetijstvu kakor tudi politika cen na tem sektorju, 
skladno z resolucijo o izvajanju družbenega plana Socialistične republike Slo- 
venije in Jugoslavije v letu 1979. S temi ukrepi, ki so usklajeni z drugimi 
republikami in avtonomnima pokrajinama, so bili odpravljeni temeljni problemi 
v kmetijski proizvodnji. Skladno z zakonom o intervencijah so bila z letošnjim 
letom uvedene nekatere nove oblike intervencij na nivoju republike. Tako 
se uvaja na novo regres za mineralna gnojila in premija za privezovanje telet 
za pitanje. Z realizacijo teh ukrepov bodo izčrpane materialne možnosti, ki jih 
je opredelil zakon o republiškem proračunu zai leto 1979. 
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Uvedba regresiranja cene goriva za kmetijsko mehanizacijo bi pomenila 
uvedbo nove politike intervencij v kmetijstvu, ki je po zakonu o intervencijah 
v proizvodnji in porabi hrane sicer možna, vendar bi se glede na opisane 
materialne možnosti proračuna lahko uresničila le v obliki povračila cestnega 
prispevka s strani Cestne skupnosti na račun sredstev za vzdrževanje in iz- 
gradnjo cest, kar bi bilo, še zlasti spričo letošnjega izjemno neugodnega stanja 
na cestah, težko izvedljivo. Zato se bo Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije zavzemal, da se v letu 1979 podrobno prouči možnost za 
neposredno samoupravno sporazumevanje med Cestno skupnostjo Slovenije in 
samoupravnim skladom za intervencije v proizvodnji in porabi hrane, z name- 
nom, da se ustrezni del cestnega prispevka prenese na sklad, namensko za 
intervencije. Le v primeru, da takšen sporazumni proces ne bo mogoč, bo 
Izvršni svet, v skladu s politiko Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
ob sprejemanju resolucije za leto 1980 ukrepal, in sicer tako, da bo eventualno 
regresiranje goriv postalo del celovite politike intervencij v proizvodnji in 
porabi hrane, skladno z ugotovljenimi potrebami in upoštevajoč vse možne vire 
sredstev. 

Predsednik Emil Tomažič: Na danes zastavljena delegatska vpra- 
šanja bo Izvršni svet odgovoril na naslednji seji. 

Želi kdo postaviti dodatno delegatsko vprašanje? (Nihče.) Preden zaklju- 
čimo to točko dnevnega reda, bi se morali dogovoriti še o pripravi periodičnega 
delovnega načrta zai tretje trimesečje 1979. 

Na podlagi 40. člena poslovnika našega zbora pripravi tak načrt delovno 
telo zbora. 

Program dela Zbora, ki smo ga sprejeli na prejšnji seji, je pripravila 
posebna skupina delegatov Zbora, zato predlagam, da bi bilo najprimernejše, 
da to skupino ponovno aktiviramo. Zato predlagam Zboru, da bi v to skupino 
za pripravo periodičnega delovnega načrta Zbora za drugoi trimesečje imenovali 
tovarišico Ivico Kavčič, podpredsednico Zbora, tovariša Tomaža Beltrama, pred- 
sednika Odbora za družbenopolitični sistem in Antona Jelenka, predsednika 
Odbora za družbenoekonomske odnose. To je skupina, ki je delala tudi pri 
pripravi programa dela. Se Zbor strinja s tem predlogom? (Da.) Hvaila. 

Zaključujem tudi to točko dnevnega reda. Obveščam vas, da smo pri toč- 
kah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom 
občin in Družbenopolitičnim zborom. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem, se vam za udeležbo 
in še zlasti za to, da ste vztrajali do konca, kljub obilnemu dnevnemu redu. 
Hvala lepa. 

(Seja je bila končana ob 15.35.) 
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16. seja 

(28. marca 1979) 

Predsedovati: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

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

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

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Aleksandra Willewaldta, za 
člana pa tovarišico Vido Feme in Bojana Kranjca. Aili so predlagani delegati 
navzoči? (Da.) 

Želi kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
prosim, da preidemo na glasovanje. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. 

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

Ugotavljam, da je bila komisija izvoljena v predloženem sestavu. Prosim 
Verifikacijsko komisijo, da se sestane zunaj v avli, pregleda pooblastila de- 
legatov in sestavi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti 
elektrogospodarstva Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za nafto in 
plin Socialistične republike Slovenije, Poslovnega združenja energetike Slo- 
venije, Štaba Socialistične republike Slovenije za civilno zaščito pri Republi- 
škem sekretariatu za ljudsko obrambo, Štaba Socialistične republike Slovenije 
za splošni ljudski odpor in predstavniki iz Sklada skupnih rezerv Socialistične 
republike Slovenije. 
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Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, delegati iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru Skup- 
ščine SFRJ ter poročevalci odborov in komisije, in sicer Stojan Volčanšek, 
poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, Aljoša Uršič, poročevalec 
Odbora za družbenoekonomski razvoj, Janko Brinšek, poročevalec Odbora za 
finance, Marko Matkovič, poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem, 
Tomaž Kavčič, poročevalec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve, Anton Kugonič, poročevalec Zakonodajno-pravne komisije in tovariš 
Viktor Stopar, poročevalec Komisije za vloge in pritožbe. 

Predlagam, da medtem, ko čakamo, da zaključi delo Verifikacijska komi- 
sija, pregledate gradivo, ki ste ga prejeli danes na klop, meni pa dovolite še 
eno obvestilo: Predlog dnevnega reda za sejo Zbora združenega dela 9. aprila 
bom razširil z dvema točkama, in sicer s soglasjem k tistim določbam statuta 
Univerze v Ljubljani, ki se nanašajo na uresničevanje z ustavo in zakonom o 
visokem šolstvu določenega posebnega družbenega interesa, in s potrditvijo 
samoupravnega sporazuma Univerze v Ljubljani. Prosim, da o tem obvestite 
skupine delegatov in zbore združenega dela v vaših občinskih skupščinah. 

Prosim tudi vse tiste delegate, ki nameravajo na današnji seji postaviti 
delegatsko vprašanje, da posredujejo vprašanja tovarišici sekretarki, da bi 
lahko o tem obvestili Izvršni svet oziroma ustrezne republiške funkcionarje. 
Tako nastane možnost, da dobimo odgovor na postavljeno delegatsko vprašanje, 
če bo to seveda mogoče, že na današnji seji zbora. 

Je Verifikacijska komisija končala z delom? (Da.) Prosim predsednika, da 
posreduje zboru poročilo! 

Aleksander Willewaldt: Tovariš predsednik, tovarišice in to- 
variši delegati! Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja Zbora združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije za 
16. sejo, 28. 3. 1979. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 146 delegatov, in sicer z gospodarskega področja 88 de- 
legatov, s prosvetno kulturnega področja 18 delegatov, s socialno-zdravstvenega 
področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtne in po- 
dobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, 
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi oboroženih sil SFRJ 
en delegat. 

Za posamezno delegatsko mesto sta za različne točke dnevnega reda po- 
slali po več delegatov skupini delegatov iz 1. okoliša in 9. okoliša. Na današnji 
seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma okolišev: z gospodar- 
skega področja za 7. okoliš 1 delegat, 16. okoliš 1 delegat, skupaj dva delegata; 
s socialno-zdravstvenega področja za 5. okoliš 1 delegat, iz kmetijske dejav- 
nosti za 9. okoliš 1 delegat. Skupaj torej niso prisotni štirje 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 verificira vsa predložena pooblastila. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdoi razpravljati o poro- 
čilu Komisije? (Nihče.) 
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Če ne želi nihče razpravljati, predlagam, da glasujemo o poročilu v celoti, 
ker ni bilo nobeno pooblastilo sporno. 

Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. Kdor je za poročilo, naj prosim 
glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor potrdil poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 16. sejo 
Zbora združenega dela. Poročilo je bilo sprejeto soglasno. 

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

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

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je umaknil predlog stališč za de- 
lovanje enotnega sistema organizacije, odgovornosti in ustreznosti v primerih 
naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji. Zato bomo na 
današnji seji obravnavali informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o delovanju enotnega sistema organizacije, odgorvornosti in obveznosti v pri- 
merih naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji. 

Z dopisom z dne 12. 3. 1979 sem razširil dnevni red današnje seje z nasled- 
njima točkama: 

— s predlogom zakona o skladih skupnih rezerv in 
— s predlogom za izdajo zakona o Rudniku živega srebra Idrija, z osnu- 

tkom zakona. 
Glede na to predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda za 16. sejo Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 15. seje Zbora združenega dela, 
3. predlog energetske bilance Socialistične republike Slovenije za leto 

1979, s predlogom ugotovitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
4. informacija o poteku priprav in gradnji energetskih objektov v letu 

1978, z ugotovitvami in stališči, 
5. predlog za izdajo zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vla- 

ganj v energetske objekte, 
6. osnutek zakona o supergaranciji federacije za obveznoti konzorcija 

jugoslovanskih bank za financiranje trans jugoslovanske avtomobilske ceste 
»Bratstvo-enotnost« kot garanta za posojilo Evropske investicijske banke za 
delno financiranje graditve posameznih odsekov trans jugoslovanske avtomo- 
bilske ceste »Bratstvo-enotnost«, 

7. dogovor o kontinuiteti graditve zmogljivosti črne metalurgije v dobi 
od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje po letu 1980, 

8. informacija o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti 
in obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki 
Sloveniji, 

9. predlog zakona o skladih skupnih rezerv, 
10. predlog za izdajo zakona o Rudniku živega srebra Idrija, z osnutkom 

zakona, 
11. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na pro- 

met nepremičnin, 
12. predlog zakona o dopolnitvi zakona o upravnih taksah, 
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13. predlog za izdajo zakona o določanju, dodeljevanju in uporabi enotne 
matične številke občanov v Socialistični republiki Sloveniji, 

14. predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o ustanovitvi Med- 
narodnega centra za upravljanje podjetij v javni lastnini, 

15. predlog odloka o potrditvi dogovora o pravicah slepih in njihovih spre- 
mljevalcev do znižane vožnje v potniškem prometu, 

16. predlog dogovora o enotnih temeljih dela z vlogami in predlogi, 
17. periodični delovni načrt Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 

benopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije za drugo 
trimesečje 1979, 

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

nega reda? (Nihče.) Ce ne, prosim, da o dnevnem redu glasujemo. 
Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. Kdor je za predlagani dnevni red, 

naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 15. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik smo prejeli. Ima kdo kakšne pripombe ah kakšne predloge za 
dopolnitev zapisnika? (Ne.) Če nihče, ugotavljam, da je zapisnik 15. seje Zbora 
združenega dela odobren. 

Prehajamo na 3. in 4. točko dnevnega reda, to je na predlog 
energetske bilance Socialistične republike Slovenije za leto 1979, s predlogom 
ugotovitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ter na infor- 
macijo o poteku priprav in gradnji energetskih objektov v letu 1978 z ugo- 
tovitvami in stališči. 

Predlagam, da obravnavamo hkrati predlog energetske bilance Socia- 
listične republike Slovenije za leto 1979, predlog ugotovitev in stališč Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, informacijo o poteku priprav in gradnji ener- 
getskih objektov v letu 1978 ter ugotovitve in stališča, ker gre za med seboj 
zelo povezano problematiko. Menim, da je smotrno opraviti razpravo o obeh 
točkah hkrati. Ali zbor soglaša s predlogom, da razpravljamo o obeh točkah 
skupaj? (Da.) Ugotavljam, da zbor soglaša. 

Gradivo je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki 
je za svojega predstavnika k tema dvema točkama in k 5. točki dnevnega reda 
določil tovariša Milana Štruca, republiškega podsekretarja v Republiškem ko- 
miteju za energetiko, ki bo dal uvodno obrazložitev. 

Prosim tovariša Milana Štruca, da poda uvodno obrazložitev! 

Milan Štruc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Energetska bilanca in poročilo o gradnji energetskih objektov predstavljata 
enega od načinov obveščanja delegatov, ki ga je Izvršni svet sprejel kot svojo 
stalno nalogo in teče že peto leto. Poudarjamo, da pri tem ne gre le za obveš- 
čanje in seznanjanje, temveč predvsem za eno od oblik uresničevanja širšega 
družbenega nadzora nad področjem energetike kot dejavnosti posebnega druž- 
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benega pomena in prioritete našega razvoja v okviru dogovora o temeljih plana 
za obdobje 1976^1980. 

Potreba za kontinuiteto in širšim družbenim nadzorom nad tem področjem 
izhaja tudi iz velikih sredstev, ki jih namenjamo za financiranje infrastruk- 
turnih energetskih objektov, visokih stroškov za energijo, močne obremenitve 
plačilne bilance in izredne občutljivosti pri oskrbi industrije in široke po- 
trošnje z energetskimi viri. Energija predstavlja iz leta v leto močnejši element 
v strukturi stroškov organizacij združenega dela in gospodinjstev. V letu 1979 
bodo skupni stroški za energijo v Sloveniji znašali 21 milijard dinarjev, ob 
upoštevanju prispevkov in združevanja sredstev pa se obremenitev poveča na 
25 milijard dinarjev. Ne glede na to kaže energetska bilanca za leto 1979, da se 
bo poraba koriščene energije povečala za 7,8 procentov v primerjavi s pre- 
teklim letom. Takšna rast porabe energije je znatno nad rastjo porabe v pre- 
teklih letih. Kiljub relativno visoko predvideni rasti porabe v Sloveniji je rast 
porabe energije v Jugoslaviji še za 4,6 procentov višja. 

Pridobivanje domače primarne energije zaostaja za rastjo porabe, kar se 
kaže v večanju energetske odvisnosti republike. Energetska odvisnost je v letu 
1977 prvič presegla 50 procentov, in je v stalnem porastu. Za leto 1979 jo pred- 
videvamo že v obsegu 57 procentov. 

Ocene iz energetske bilance za leto 1979 kažejo na še vedno premajhne 
napore za racionalno ravnanje z energijo, posebno na nekaterih področjih 
industrije in široke potrošnje. To zahteva od vseh udeležencev družbenega do- 
govora o racionalnem ravnanju z energijo, da preverijo izvajanje nalog, ki so 
jih s podpisom dogovora prevzeli. Iniciativa za to ne more biti omejena le na 
republiške organe. Izhajati mora iz sleherne organizacije združenega dela in 
skupnosti, kjerkoli to lahko da pozitivne rezultate. Raziskovati je treba le tam, 
kjer rešitve in rezultati še niso popolnoma jasni. Izkoriščanje že znanih možnosti 
je obvezno. Oskrba z energijo' v preteklem letu je bila sorazmerno ugodna. 
Dobava električne energije je potekala brez zastojev in smo elektroenergetsko 
bilanco za leto 1978 zaključili z manjšim presežkom energije. 

V začetku leta 1978 je obstajalo še pomanjkanje tekočega naftnega plina. 
Med letom je bilo kratkotrajno pomanjkanje mazuta in kerozina. Ob koncu 
leta so bili problemi pri oskrbi s premogom za široko potrošnjo v nekaterih 
območjih v Sloveniji. 

Vzroki so bili predvsem v neusklajenosti proizvodnje in porabe kot tudi 
v premajhni zmogljivosti distributerjev. V letu 1979 se pojavlja primanjkljaj 
po 850 000 ton premoga. Od tega je bilo doslej s pogodbami za dobavo iz dru- 
gih republik že zagotovljenih 250 000 ton, medtem ko za ostale dobave še tečejo 
dogoivori, ki naj na dolgoročnejši osnovi zagotavljajo oskrbo s premogom. Za- 
dovoljiva oskrba s tekočimi gorivi v letu 1979 bo v znatni meri odvisna od 
količin zemeljskega plina, ki ga bodo porabniki prevzeli iz magistralnega pli- 
novodnega omrežja. Priključevanje porabnikov na magistralno plinovodno 
omrežje poteka z znatno zamudo. Kljub sprotnemu opozarjanju, da je potrebno 
pospešiti priprave za prevzem plina, izgleda, da marsikateri porabnik ni pri- 
čakoval, da bo magistralno plinovodno omrežje zgrajeno v roku. 

Posebni problemi pri oskrbi s tekočimi gorivi zahtevajo, da sprejme 
poslovna skupnost za plinifikacijo dodatne ukrepe za zagotovitev intenzivnej- 
šega odvzemanja zemeljskega plina iz magistralnega omrežja. 

K boljši oskrbi s tekočimi gorivi lahko prispeva tudi omejitev proizvodnje 
električne energije v termoelektrarnah na naftne derivate v Jugoslaviji samo 



137 
16. seja       

na tisti obseg ki ga ni možno pokriti z obstoječimi hidroelektrarnami in elek- 
trarnami na premog. Ob tem ugotavljamo, da je rast porabe naftnih derivatov 
v zvezni bilanci ocenjena na 10 procentov, medtem ko jo dobavitelji derivatov 
ocenjujejo celo na 22 procentov. 

Iz vsega navedenega lahko ocenjujemo, da v letu 1979 se vedno ne moremo 
pričakovati popolne zanesljivosti pri oskrbi z domačimi naftnimi derivati. V 
okviru možnosti plačilne bilance bomo zato prisiljeni pri sprejemanju kratko- 
ročnih rešitev na večji neposredni uvoz posameznih vrst tekočih goriv. 

To zahteva predvsem reševanje problema dvojnih cen oziroma razli v 
cenah domačih in uvoženih derivatov. Medrepubliški dogovor o sistemu m 
politiki cen v energetiki še ni sklenjen, kar predstavlja dodatno oviro za hi- 
trejši razvoj domače energetske osnove in povečuje odvisnost od uvoza energije. 
Rešitve ne moremo iskati v depresiranih cenah energije ali zadrževanju raz- 
voja energetske dejavnosti. Izhod je predvsem v uvedbi ukrepov za racionalno 
porabo energije pri gradnji industrijskih objektov in stanovanj, njihovem 
opremljanju z energetskimi napravami ter širšim informiranjem uporabnikov. 
Seveda pa je potrebno, da tudi sektor proizvodnje energije sprejme izredne 
ukrepe za racionalnejše ravnanje z energijo, za katero se je zavzel z družbenim 

S Pri gradnji energetskih objektov ugotavljamo, da smo v tretjem letu 
srednjeročnega plana dosegli pomemben napredek, saj sta od večjih energetskih 
objektov v gradnji le še Nuklearna elektrarna Krško m plinovod proti Novi 
Gorici in Anhovem. V zaključni fazi pa so priprave za gradnjo rafinerije nafte 
v Lendavi. , , , T_ 

Zaradi kasnitev, ki se kažejo pri gradnji Nuklearne elektrarne Krško, smo 
znaten del poročila namenili navedeni problematiki. Kasnitve v letu 1979 sicer 
ne bodo ogrozile izpolnjevanja energetske bilance, vendar pa vplivajo na po 
večanje stroškov. 

Zaradi neprestanega porasta potreb po električni energiji bomo takrat po- 
trebovali objekte z visoko stopnjo zanesljivosti. 

Z dograditvijo energetskih objektov iz tega srednjeročnega planskega ob- 
dobja smo izkoristili velik del domačega energetskega potenciala. Pretežni del 
proizvodnje lignita smo z dograditvijo novega agregata v Termoelektrarni 
Šoštanj že angažirali za proizvodnje električne energije. Ob nadaljnji gradnji 
termoenergetskih objektov ne smemo mimo potreb industrije in široke potro- 
šnje po premogu, prav tako pa se moramo zavedati, da potrebujemo ze za 
vzdrževanje proizvodnje premoga na sedanjem nivoju dodatne geološke raz- 
iskave in odpiranje novih ležišč. 

Ob pripravi sporazumov po letu 1980 se kaže tudi potreba po intenzivnejši 
gradnji hidroenergetskih objektov. Predvsem pri objektih, ki proizvajajo cisto 
energijo in so ugodni z vidika zaščite zraka in voda, se pojavljajo problemi, 
kako zagotoviti čim bolj neokrnjeno okolje. Reševanje teh problemov zahteva 
skladno reševanje energetskega, kmetijskega, vodnega in komunalnega gospo- 
darstva ter usklajevanje z vsemi vidiki našega varstva okolja. 

Posebno pozornost zaslužijo napori za uvedbo dohodkovnih odnosov v ener- 
getskem gospodarstvu. Zaostajanje se kaže predvsem na področju naftnega go- 
spodarstva, kjer še vedno niso preseženi čisti pogodbeni odnosi med organiza- 
cijami, ki pridobivajo, predelujejo in distribuirajo naftne derivate. 

Dosedanje delo obeh interesnih skupnosti s področja energetike, to je Sa- 
moupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva in Samoupravne interesne 
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skupnosti za nafto in plin, je pokazalo, da je potrebno tesno sodelovanje. Zato 
že prihaja do močnejšega medsebojnega sodelovanja, tako pri programiranju 
razvoja kot tudi pri izvrševanju energetskih bilanc in z njim povezanih 
ukrepov. 

V odborih Skupščine je potekala temeljita razprava o predloženih doku- 
mentih, ki je v celoti podprla izhodišča Izvršnega sveta, obenem pa nakazala 
tudi osnovne usmeritve in aktivnosti na področju energetike. Zato Izvršni svet 
tudi v celoti sprejema ugotovitve iz poročil odborov Skupščine. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi še nekaj besed k predlogu za- 
kona o poroštvu Socialistične republike Slovenije za obveznosti iz vlaganj v 
energetske objekte. 

V skladu s potrebami kontinuiranega sodelovanja porabnikov pri razvoju 
energije pričenjamo že v tem srednjeročnem planskem obdobju z gradnjo ener- 
getskih objektov, katerih gradnja bo zaključena okrog leta 1980. Za takšne ob- 
jekte je potrebno poroštvo republike, saj finančna konstrukcija ni zaključena, 
ker združevanje po obstoječih samoupravnih sporazumih preneha s koncem 
leta 1980. 

S spremembami in dopolnitvami samoupravnega sporazuma o razvoju 
elektroenergetike, ki je sedaj v javni razpravi, bodo določeni objekti, za katere 
je potrebno zagotoviti poroštvo republike. Pri pripravi osnutka zakona bomo 
upoštevali tiste objekte, ki bodo sprejeti z navedenimi samoupravnimi spora- 
zumi ter vključeni v dogovor o temeljih plana Socialistične republike Slo- 
venije. 

Podobno poroštvo, kot ga sedaj predlagamo, je Skupščina SR Slovenije 
sprejela tudi v letu 1974. To je skupno s sprejetjem samoupravnih sporazumov 
o temeljih plana za obdobje 1976—1980 omogočilo gradnjo ključnih energet- 
skih objektov sedanjega planskega obdobja. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Energetska bilanca Sociali- 
stične republike Slovenije za leto 1979 s predlogom ugotovitev in stališč je bila 
objavljena v Poročevalcu št. 3. Elektroenergetsko bilanco Socialistične repu- 
blike Slovenije za leto 1979 pa smo prejeli z dopisom z dne 28. 2. 1979. 

Informacijo o poteku priprav in gradnje energetskih objektov v letu 1978 
z ugotovitvami in stališči smo prejeli z dopisom 5. 3. 1979. 

Ker je pri prepisovanju besedila stališč v informaciji o poteku priprav in 
gradnji energetskih objektov v letu 1978 po pomoti izpadlo besedilo med 
1. in 2. točko, smo prejeli to besedila danes na klop. 

Celotno gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomski razvoj, ki je 
dal skupno poročilo. 

Želi poročevalec Odbora še dopolniti poročilo? (Ne želi.) Pričenjam raz- 
pravo. Besedo ima tovariš Vinko Bah, delegat Zbora združenega dela za go- 
spodarsko področje, okoliš 23! 

Vinko Bah: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov 23. okoliša z gospodarskega področja je obravnavala na seji 
dne 27. 3. 1979 predlog energetske bilance Socialistične republike Slovenije za 
leto 1979, s predlogom ugotovitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, in ima k navedenim točkam naslednje pripombe: 

V predlogu elektroenergetske bilance Socialistične republike Slovenije za 
leto 1979 je predvideno, da bo Elektrarna Brestanica v letošnjem letu obrato- 
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vala z enim kotlom na premog in pri tem porabila okoli 30 000 ton premoga, 
ki ga bo Elektrarni Brestanica dobavil Rudnik rjavega premoga Senovo. Po 
podatkih Elektrarne Brestanica pa trenutno za obratovanje ni sposoben noben 
kotel na premog, ker je Republiški inšpektorat parnih kotlov dne 29. 12. 1978 
prepovedal obratovanje kotla. 

Da bi se lahko uresničile napovedi, ki so nakazane v elektroenergetski bi- 
lanci za leto 1979, je potrebno, da se v Elektrarni Brestanica takoj pristopi 
k usposobitvi omenjenega objekta. Po mnenju strokovne službe v elektrarni 
je možna ta sanacija v roku šestih mesecev. Takojšen pristop pa bi omogočil 
v zadnjih mesecih tega leta vsaj delno realizacijo elektroenergetske bilance, 
s tem pa tudi porabo 30 000 ton premoga iz Rudnika Senovo. 

Menimo, da je zelo vprašljiva realizacija teh predvidevanj, saj bi po teh 
predvidevanjih, skupno s sanacijo, objekt lahko začel obratovati mogoče v de- 
cembru. 

V predlogu energetske bilance SR Slovenije za leto 1079 je predvidena 
za Krško dobava 115 000 ton lignita iz Rudnika Velenje. Tovarna celuloze in 
papirja je začudena, da je v energetski bilanci zanje določena le omenjena ko- 
ličina lignita, ker ima s pogodbo dogovorjeno letno dobavo 230 000 ton lignita. 

Tudi v letu 1978 je Tovarni celuloze Rudnik lignita Velenje dobavil 230 000 
ton, ne pa 120 000 ton, kot je to navedeno v podatkih energetske bilance. 

Po podatkih iz energetske bilance izhaja, da bo morala tovarna ne glede 
na pogodbeno količino 230 000 ton z Rudnikom Velenje polovico lastne porabe 
lignita nabaviti v sosednjih republikah. Tovarna je pripravljena ta lignit na- 
baviti pod pogojem, da bosta cena in kvaliteta nabavljenega lignita iz ostalih 
republik enaka ceni in kvaliteti velenjskega lignita. 

V primeru, da ne bo mogoča nabava lignita iz sosednjih republik z ena- 
kimi stroški kot v SR Sloveniji, predlagamo, da se višji stroški za nabavljene 
količine lignita izven Socialistične republike Slovenije v enakih proporcih 
porazdelijo na vse potrošnike v Sloveniji, ki uporabljajo lignit iz Rudnika Ve- 
lenje. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Vida 
Femc, delegatka za Zbor združenega dela s področja vzgoje in izobraževanja, 
okoliš Tržič! 

Vida Femc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legati skupin delegatov Skupščine občine Tržič za Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije so se na skupni seji dne 26. 3. 1979 v raz- 
pravi o informaciji in poteku priprav in gradnji energetskih objektov v letu 
1978 strinjali z vsemi ugotovitvami in stališči Izvršnega sveta SR Slovenije. 

Iz informacije lahko ugotovimo dejansko velika prizadevanja in tudi po- 
zitivne premike pri gradnji energetskih objektov. V zvezi z gradnjo teh ob- 
jektov pa delegati predlagamo, da se prouči gradnja hidroelektrarne Lomščica 
v Cadovljah pri Tržiču in financiranje te gradnje iz energetskega prispevka. 
Elektrarna bi imela moč do 2000 kWh. Z majhnimi investicijskimi vlaganji je 
mogoče zgraditi elektrarno tako, da bi imela akumulacijo v naravni jami. Di- 
stribucijsko omrežje, na katerega bi elektrarno priključili, je v neposredni 
bližini. Elektrarno je mogoče zgraditi po modernih konceptih, obdelavah in 
študiji Raziskovalne skupnosti Socialistične republike Slovenije. 
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Cena za instalirano kWh bi bila 20 000 dinarjev, kar 'je približno toliko 
kot za Hidroelektrarno srednja Drava II. 

Gradnja elektrarne je utemeljena, ne samo z nizko ceno, ampak predvsem 
s tem, da bi ob okvarah na distribucijskih in prenosnih napravah, v prime- 
rih elementarnih nezgod ali vojne, predstavljala za Tržič pomemben vir za 
napajanje najbolj občutljivih porabnikov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Besedo ima tovariš Leopold 
Ul, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš. Prosim! 

Leopold Ul: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je obravnavala 
predlog energetske bilance in sprejela naslednja stališča: 

1. Cene vseh energetskih virov, električne energije, tekočih goriv, trdih 
goriv in plina, bi morale biti realne in trdnejše planirane ter pravočasno znane 
še pred izdelavo letnih planov ter v vseh organizacijah združenega dela ozi- 
roma temeljnih organizacijah že do začetka meseca oktobra. To je osnova za 
načrtovanje v gospodarstvu, predvsem pri sestavi stroškov, saj velik odstotek 
vseh materialnih stroškov odpade na energijo. 

2. Ob tem, ko govorimo o potrebi zamenljivosti raznih energetskih me- 
dijev, to je sposobnost organizacij združenega dela za uporabo različnih virov 
energije, se pojavlja problem velikih razlik v ceni teh energetskih virov (plin, 
premog, nafta, elektrika). Zato bi morali čimprej pristopiti k samoupravnemu 
sporazumu o ponderiranju cen, kar bi bilo v skladu z bodočim zakonom o ener- 
getskem gospodarstvu. 

Poudarjeno je bilo, da je potrebno pospešiti sprejetje zakona o energetskem 
gospodarstvu, saj predstavlja osnovo za ureditev nerešenih problemov pri 
oskrbi. 

V zvezi z realizacijo programa plinifikacije v Sloveniji opozarjamo, da je 
eden od vzrokov za prepočasno priključevanje porabnikov na plinovodsko 
omrežje tudi problem uvoza naprav za priključitev na plin, izdaja gradbenih 
dovoljenj, lokacij in raznih inšpekcijskih služb, saj so postopki zelo kompli- 
cirani, birokratski. 

Skupina delegatov je bila mnenja, da bi na področju energetike morali 
planirati bolj dolgoročno, saj je petletno planiranje na tem področju absolutno 
prekratko. Na občinskih oziroma regionalnih ravneh je potrebno takoj pričeti 
izdelavo območnih, letnih, srednjeročnih in dolgoročnih energetskih bilanc. Te 
bilance naj bodo podlaga za izdelavo republiških planov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivan 
Košenina, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 1. okoliš! 

Ivan Košenina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati skupine za področje gospodarstva 1. okoliša, s sedežem v občini Celje, 
smo pozorno in kompleksno obravnavali predlog energetske bilance v SR Slo- 
veniji za leto 1979, posebno pa še elektroenergetsko bilanco za leto 1979 in ob 
tem problematiko sedanje in bodoče oskrbe uporabnikov z električno energijo. 

Delegacija je ugotovila, da je kljub zadovoljivemu obsegu proizvodnje 
električne energije, ki je rezultat velikih vlaganj v izgradnjo proizvodnih in 
prenosnih objektov, še vedno pereče vprašanje kvalitete dobavljene električne 
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energije v mnogih, zlasti podeželskih območjih. Prav tako je v celjskem o 
močju še precej neelektrificiranih gospodinjstev in gospodarstev, kar vse o e- 
žuie hitrejši razvoj, zlasti v manj razvitih območjih, in poslabšuje razpoloženje 
uporabnikov. O teh razmerah in vzrokih za tako stanje je kritično razpravljal 
tudi Svet občin celjske regije, zavedajoč se pomena redne m kvalitetne sedanje 
in bodoče oskrbe z električno energijo. V ta namen je zahteval uveljavitev 
sedanje območne samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva tudi 
pri njenem vsebinskem pomenu v območju in v Interesni skupnosti elektro- 
gospodarstva Slovenije. Delegacija soglaša z napori Sveta občin in ugotavlja 
naslednje: . . 

1. Tudi v bodoče je potrebno zagotoviti kontinuiran m racionalen razvoj 
sistema in pozitivno elektroenergetsko bilanco. ...... 

2. Enaka pozornost mora biti posvečena razvoju elektrodistribucije, zlasti 
glede ureditve napetostnih razmer, dokončanju osnovne elektrifikacije, po- 
trebnega in usklajenega razvoja ter potreb ljudske obrambe. 

3. Vso pozornost je potrebno usmeriti v oblikovanje novega srednjeroč- 
nega plana razvoja elektrodistribucije, ki bo upošteval potrebno podvojeno do- 
bavo električne energije ustrezne kvalitete že v letu 1990. V tej zvezi delegacija 
predlaga, da je potrebno utrditi pomen in vlogo sedanjih območnih samo- 
upravnih interesnih skupnosti elektrogospodarstva in izpeljati delegatski si- 
stem v samoupravnem elektroenergetskem gospodarstvu in tako povečati vpliv 
uporabnikov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Raj ko 
Cirič, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 22. okoliš. 
Prosim! 

R a j k o Cirič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov 22. okoliša s področja gospodarstva, Črnomelj, daje dodatno 
ugotovitev k 2. točki stališč na strani 3 informacije ESA 223, z dne 20. 2. 1979. 

Na podlagi energetske bilance SR Slovenije za obdobje 1981—2000 je pred- 
videna izgradnja termoelektrarne-toplarne Kanižarica, in sicer v letu 1990. 
Mnenja smo, da bi se gradnja tega objekta morala pričeti v obdobju 1981 do 
1985. 

Utemeljitev: Zaloge premoga so se po naravni nesreči leta 1976 zmanjšale 
od 6 milijonov ton na 3 milijone 200 tisoč ton, kar predstavlja življenjsko dobo 
rudnika za okoli 25 let. Zmanjšanje zalog so povzročili novi kriteriji pri odpi- 
ranju premogovnih ležišč zaradi puščanja varnostnih stebrov proti vodonosni 
kredni podlagi. 

Z dodatnim financiranjem v raziskave izven bilančnih rezerv bi se živ- 
ljenjska doba rudnika lahko povečala za najmanj 10 let. Posebej je pomembno, 
da se po letu 1985 zagotovi plasma za približno 40 do 60 tisoč ton premoga 
letno, ko bi Rudnik Kanižarica povečal kapaciteto od sedanjih 120 tisoč ton na 
150 tisoč ton premoga letno. 

Pomembnost takega objekta je evidentna tudi z vidika splošnega ljud- 
skega odpora. 

Imam še dodatno informacijo za Rudnik Kanižarica. Po katastrofalnem 
vdoru vode v jamo dne 23. 3. 1976 je prenehala proizvodnja premoga v Rud- 
niku Kanižarica. Na podlagi strokovne komisije in Komiteja za energetiko SR 
Slovenije je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije aprila 1976. leta sklenil, da se 
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pristopi k obnovitvi rudnika. Financiranje se zagotovi iz sredstev solidarnosti 
in energetskih sredstev. Za financiranje predračunskega zneska sanacije in 
obnovitve v višini 61 milijonov din, povečanih za interkalarne obresti, so na- 
jeta naslednja začasna sredstva: 

1. Od sklada skupnih rezerv SR Slovenije premostitveni sanacijski kredit 
v skupnem znesku 21 milijonov 226 tisoč 500 din po 6,5-procentni letni obresti 
in v odplačilnem roku 5 let. Interkalarne obresti so se ves čas pripisovale 
dolgu. 

2. Od Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije, kot 
brezobrestne naložbe s pogoji vračanja, ki jih bo določila Skupščina skupnosti 
kasneje, v skupnem znesku din 32 milijonov 770 tisoč dinarjev. 

3. Od združenih sredstev premogovnikov SR Slovenije v skupnem znesku 
din 6205,672. 

Rudniku še danes niso znani viri vračanja začasno dodeljenih kreditov in 
naložb. Rudnik ni sposoben prevzeti obveznosti za vračilo teh sredstev za- 
radi nedoseganja minimalne akumulacije in izpolnjevanja predhodnih in te- 
kočih obveznosti. 

Menimo, da je v duhu drugega odstavka 34. člena ustave SR Slovenije in 
četrtega odstavka 38. člena zakona o združenem delu rudnik upravičen zaradi 
posledic nesreče, ki jo je utrpel, dobiti družbeno pomoč za odpravo težav, 
zaradi katerih ne bi mogel izpolnjevati svojih obveznosti. 

Republiški sklad skupnih rezerv SR Slovenije je že poslal Rudniku zahteve 
o vračilu vseh treh kreditov v celoti, po sklepu Upravnega odbora z dne 21. 12. 
1978 in drugič, po ugovoru rudnika z dne 16. 2. 1979. Pogoji vračanja so 6,5- 
procentna obrestna mera in plačilni rok 5 let. Prva anuiteta zapade 1. 9. 1979. 
leta. Enak sklep lahko pričakujemo tudi od Skupščine ISE, ko bo sanacija 
popolnoma končana. Sanacijsko-obnovitvena dela potekajo po ocenah in po pro- 
gramu, vendar z nekajmesečno zamudo zaradi kasnitve dobav domače opreme, 
kasnitve dobav uvozne opreme, zaradi splošnih težav pri uvozu in večjih stro- 
škov, pozneje ugotovljenih v tretjem premogovnem sloju. 

Glede na omenjene težave predvideva Rudnik dokončanje obnovitvenih 
del v letu 1979, za naslednja leta pa pripravlja investicijski program odpiranja 
in eksploatacije južnega polja in modernizacijo tehnološkega procesa v rudniku. 

Odpiranje južnega polja je nujno zaradi izgub premogovnih zalog v Ka- 
dunji zaradi naravne nesreče za okoli 1 000 000 ton premoga in bo tako v Ka- 
dunji možno izkoriščati le še 400 000 ton premoga, kar je za okoli 3 leta ru- 
darjenjia. Zato mora Rudnik odpreti južno polje Kadunje, v katerem je 2 mi- 
lijona ton eksploatabilnih zalog premoga. Za to investicijo bi moral Rudnik 
najeti kredite, prispevati lastna sredstva in nato vračati kredite. Potrebno bi 
bilo čimprej sprožiti postopek za kompleksno rešitev sanacije Rudnika, saj je 
očitno, da sanacijskih kreditov Rudnik ni zmožen vrniti niti sam rešiti pro- 
blema. Naložitev vračila kredita bi pomenilo vnaprej predvideno likvidacijo 
Rudnika, ker te obveze ne bi mogli izpolniti. 

Imamo še pripombe in stališča k informaciji o poteku priprave in gradnje 
elektroenergetskih objektov v letu 1978, v zvezi s prenosnimi objekti električ- 
ne energije. 

Skupina delegatov podpira ugotovitev v informaciji o poteku priprav in 
gradnje energetskih objektov v letu 1978, stran 21, kjer je ugotovljeno, da sloni 
izgradnja nizkonapetostnega omrežja na enofazni izvedbi. Ta ugotovitev še po- 
sebno velja za območje Bele krajine. Po osvoboditvi je bilo nizkonapetostno 
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omrežje grajeno izključno v enofazni izvedbi in v velikih dolžinah, predvsem 
za razsvetljavo. Zaradi neustreznosti tega nizkonapetostnega omrežja vlagamo 
v Beli krajini predvsem v zadnjih desetih letih velika sredstva v posodabljanje. 
Tu se zaradi preskromnih sredstev vključujejo občani s svojim prispevkom. V 
zadnjih letih smo v občini Črnomelj vložili ogromna sredstva v posodobitev 
srednje in nizkonapetostnega omrežja, kot je razvidno iz pregleda. Kljub temu 
bo oskrba s kvalitetno električno energijo še velik problem. Meritve so poka- 
zale, da imajo določena območja večji del dnevne napetosti tudi pod 150 voltov. 
Iz navedenih razlogov podpiramo ugotovitev v gradivu in pričakujemo, da se 
bo v tej smeri v prihodnjih letih tudi kaj storilo. 

Ugotovitev, da je visokonapetostno omrežje predimenzionirano, pa za ob- 
močje Bele krajine ne velja, ker se celotno območje napaja z enim daljno- 
vodom. Skupina meni, da ta ugotovitev ne bi smela ovirati nadaljnjega do- 
grajevanja visokonapetostnega omrežja v območju Bele krajine. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Lista razpravljalcev je iz- 
črpana. Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš Franc Kovačič, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš. Prosim! 

Franc Kovačič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupni seji skupin delegatov, ki za Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije s področja gospodarstva, prosvete in kulture iz občine 
Kranj delegirajo delegate, je bil obravnavan celoten sklop gradiva o elektro- 
energetskem področju. Člani skupine so po daljši razpravi sklenili, da dele- 
gati v zborih Skupščine SR Slovenije vse tri dokumente podprejo v predlo- 
ženem besedilu. 

Na osnovi razprave in sklepa članov skupin se pooblaščajo delegati, da 
predložijo naslednje pripombe in priporočila k predloženim dokumentom: 

1. Elektroenergetska bilanca za leto 1979. Delegati predlagajo, da se čim- 
prej izdela in predloži v obravnavo elektroenergetska bilanca za srednjeročno 
obdobje 1981—1985. Čas za izdelavo dokumentacije in izgradnjo objektov je 
zahteven. V primeru zakasnelega pristopa lahko zaidemo v energetsko krizo. 

Posebni odjemalci, katerih značilnost je v tem, da plačujejo električno 
energijo po izredno nizki ceni, predstavljajo v elektroenergetski bilanci skoraj 
eno tretjino odjema. V srednjeročnih gospodarskih načrtih SR Slovenije naj 
se prouči razvoj tovrstnih dejavnosti v Sloveniji. Predlog utemeljujemo s tem, 
da ima Slovenija energetske vire že sedaj zelo izkoriščene. 

2. Informacija o poteku priprav in gradnje energetskih objektov v letu 
1978. Iz predložene informacije je razvidna izgradnja proizvodnih objektov. 
Predlagamo, da se iz sredstev, ki se formirajo iz energetskega prispevka, na- 
bavi nekaj prevoznih rezervnih agregatov moči do 2 MW. Takšni agregati bi 
v primerih elementarnih nesreč, okvar na distributivnih napravah in ob go- 
spodarskih krizah pomenili dopolnitev proizvodnih virov in zelo olajšali kri- 
tičen položaj. Iz informacije je razvidno, da nastaja problem pri obnovitvi in 
izgradnji distributivnih naprav napetostnega reda 0,4, 10 in 20 kV. Predla- 
gamo, da se amortizacija tovrstnih naprav v bodoče v celoti uporablja pri ob- 
novi teh naprav, del sredstev iz energetskega prispevka pa uporabi pri finan- 
ciranju novih tovrstnih naprav. S tem bi bila omogočena uresničitev določil 
zakona o urejanju stavbnih zemljišč. 
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Delegati so mnenja, da je elektrogospodarstvo doseglo velik uspeh s tem, 
da v preteklem letu v Sloveniji ni bilo omejevanja porabe električne energije, 
vendar so mnenja, da je cena električne energije izredno visoka. Zaradi tega 
priporočamo elektrogospodarstvu, da ponovno prouči vse možnosti o varče- 
vanju in racionalizaciji ter na ta način zmanjša stroške za proizvedeno elek- 
trično energijo. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? Želi predstav- 
nik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Milan Štruc, republiški 
podsekretar v Republiškem komiteju za energetiko! 

Milan Štruc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Po- 
izkušal bom odgovoriti na nekatera vprašanja, čeprav bomo celotno razpravo 
natančno proučili in pobude posredovali Samoupravni interesni skupnosti elek- 
trogospodarstva. 

Glede razprave delegata, ki je bila usmerjena na porabo premoga v Tovarni 
celuloze Krško in skladnosti z energetsko bilanco za leto 1979 oziroma bilanco 
lignita opozarjam, da moramo sicer ločeno porabo za proizvodnjo električne 
energije in ostalo porabo premoga v tem objektu v Krškem šteti kot enotno. 
Tako je z upoštevanjem obeh elementov oskrba za Tovarno celuloze v Krškem 
zagotovljena v višini 230 000 ton, kar zadošča za potrebe. 

Glede pobude za gradnjo majhnih elektrarn, moram poudariti, da gre 
za naložbe s področja energetike, kjer projekt gradnje vrste majhnih hidro- 
elektrarn že teče. Ti objekti so za nas izredno pomembni, predvsem z vidika 
splošnega ljudskega odpora. 

Razpravo o vseh novih objektih s področja energetike, tako kot to velja 
za Termoelektrarno Kanižarica, moramo vključiti v razpravo o spremembah 
in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o razvoju elektroenergetike, ki je 
prav sedaj v javni razpravi. Nadalje menim, da bi splošno problematiko v 
okviru Rudnika Kanižarica lahko že sedaij začeli reševati v okviru te interesne 
skupnosti, kajti predvidevamo, da bodo vsi presežki drobnih vrst premoga 
pri posameznih premogovnikih namenjeni za Termoelektrarno Šoštanj, zato 
ker proizvodnja v Rudniku lignita Velenje ne zadošča za celoten program 
obratovanja in potrebne rezerve. 

Glede samega zakona pa tole: v osnutku programa Skupščine je bilo pred- 
videno, da bo zakon predložen junija. Sedaj je predložen osnutek zakona na 
september. Ce bo potrebno, da se skrajša rok razprave, bomo pripravili osnu- 
tek zakona predčasno. 

Evidentna je potreba po daljšem planiranju na področju energetike. V 
zakonu o planiranju, ki se pripravlja, je predvideno, da se za posamezna pod- 
ročja lahko določi planiranje in sprejemanje samoupravnih sporazumov tudi 
za daljše obdobje. Na ta način se bomo izognili potrebi, da sprejema Skup- 
ščina porolštvo za posamezne objekte. 

Glede možnosti, da bi bile cene za posamezne vrste goriva znane že ok- 
tobra za naslednje leto moram reči, da bo to zelo težko realizirati, ker vemo, 
kako je z gibanjem cen in kakšlen mora biti postopek obveščanja. Kvečjemu gre 
lahko za zelo globalne ocene, ne more pa biti dana konkretna informacija o 
konkretnih cenah posameznih derivatov. 

Glede vseh pripomb, ki se nanašajo na intenzivnejše delo v distribuciji, 
menim, da je to popolnoma v skladu z našimi ugotovitvami, ki so zajete v sta- 
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liščih. Preveriti kaže, kako je z izvajanjem posebnega dogovora o hitrejšem raz- 
voju manj razvitih območij v Sloveniji in ali se v skladu s sprejetimi zadol- 
žitvami v celoti izpolnjujejo naloge na področju elektroenergetskega distribu- 
cijskega omrežja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

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

1. Zbor združenega dela sprejema na znanje energetsko bilanco v Socia- 
listični republiki Sloveniji za leto 1979 in informacijo o poteku priprav in 
gradnje energetskih objektov v letu 1978. 

2. Zbor združenega dela sprejema ugotovitve in stališča Izvršnega sveta 
k energetski in elektroenergetski bilanci Socialistične republike Slovenije za 
leto 1979 in k informaciji o poteku priprav in gradnje energetskih objektov 
v letu 1978, skupaj s stališči, mnenji in predlogi Odbora za družbenoekonomski 
razvoj, ki naj jih predlagatelj upošteva pri uresničevanju začrtanih nalog. 

3. Zbor ugotavlja, da zahteva izvajanje energetske bilance za leto 1979 
kontinuirano spremljanje in ukrepanje nosilcev posameznih nalog. V zvezi s 
tem naj pristojni organi in zainteresirane organizacije na podlagi predloženih 
ugotovitev in stališč pravočasno sprejmejo ukrepe za uresničevanje nalog, ki 
izvirajo iz energetske in elektroenergetske bilance za leto 1979. 

4. Glede na to, da je racionalna poraba vseh virov energije trajna naloga, 
ki jo še posebej poudarjajo energetske razmere in potrebe Socialistične re- 
publike Slovenije, Zbor združenega dela opozarja na nujnost doslednega ures- 
ničevanja stališč, sklepov in priporočil, ki jih je v januarju 1978 sprejela Skup- 
ščina SR Slovenije ob obravnavi programa ukrepov za racionalizacijo pridobi- 
vanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije. V zvezi s tem Zbor zdru- 
ženega dela daje polno podporo stališču, da zahteva izvajanje tega programa, 
kot tudi ustreznega družbenega dogovora o ukrepih in aktivnostih za zagoto- 
vitev racionalnega ravnanja z energijo, povečano aktivnost vseh podpisnikov 
dogovora, zlasti glede uresničevanja dogovorjenih akcijskih programov. 

5. Glede poteka priprav in gradnje energetskih objektov zbor zlasti pou- 
darja, da morajo vsi organi, institucije in delovne organizacije ukreniti vse 
potrebno za izgradnjo in pravočasno izročitev v obratovanje energetskih ob- 
jektov, ki so predvideni po družbenem planu Socialistične republike Slovenije 
oziroma v ustreznih samoupravnih dogovorih in sporazumih. V okviru teh 
nalog zavzemata posebno mesto pospešitev izgradnje Nuklearne elektrarne 
Krško in zagotavljanje vseh pogojev za pospešeno priključevanje na magi- 
stralni plinovod. 

6. Izvršni svet naj v skladu s programom dela zborov Skupščine SR Slo- 
venije hkrati z energetsko bilanco za leto 1980 in problematiko izgradnje ener- 
getskih objektov predloži tudi poročilo o uresničevanju sprejetih sklepov in 
stališč. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev sklepa? (Ne.) Ce nihče, 
mi dovolite, da preidemo na glasovanje. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (143 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
10 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o poroštvu Socialistične republike Slovenije za obveznosti iz vlaganj 
v energetske objekte. 

Skupščini SiR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet. 
Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za 

družbenoekonomski razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poro- 
čila. Želijo predstavniki odborov in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne.) 

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

1. Predlog za izdajo zakona o poroštvu Socialistične republike Slovenije 
za obveznosti iz vlaganj v energetske objekte se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

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

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Ce nihče, prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (146 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o supergaranciji federacije za obveznosti konzorcija jugoslovanskih bank za 
financiranje trans jugoslovanske avtomobilske ceste »Bratstvo—enotnost« kot 
garanta za posojilo Evropske investicijske banke za delno financiranje gra- 
ditve posameznih odsekov trans jugoslovanske avtomobilske ceste »Bratstvo— 
enotnost«. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SER Jugoslavije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in re- 
publiško sekretarko za finance. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija. Oba sta dala poročili. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Od- 
bora in Komisije še ustno dopolniti poročili? (Ne želita.) 

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

1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje 
soglasje k osnutku zakona o supergaranciji federacije za obveznosti konzorcija 
jugoslovanskih bank za financiranje trans jugoslovanske avtomobilske ceste 
»Bratstvo—enotnost« kot garanta za posojilo Evropske investicijske banke za 
delno financiranje graditve posameznih odsekov transjugoslovanske avtomobil- 
ske ceste ^Bratstvo—enotnost«. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, ki so navedene v poročilu Za- 
konodaj no-pravne komisije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajen 
vanju v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 
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Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo predlaganega sklepa? 
(Nihče.) Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (141 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na dogovor o kon- 
tinuiteti graditve zmogljivosti črne metalurgije v dobi od leta 1976 do leta 
1980 za razvoj proizvodnje po letu 1980. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Izvršni svet SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega 
reda določil Andreja Miklavčiča, namestnika republiškega sekretarja za in- 
dustrijo. 

Dogovor sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Oba sta dala poročili. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Od- 
bora in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Drago 
Dolinar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 35. okoliš! 

D r a g o Dolinar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki delegira delegate v Zbor občin in Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije sta na sestanku dne 26. i3. :1>979 k obravnavanem 
gradivu za 16. sejo Zbora občin in 16, sejo Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije sprejeli naslednje pripombe k dogovoru h kontinuiteti graditve 
zmogljivosti črne metalurgije v dobi od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proiz- 
vodnje po letu 1980. Delegati se strinjajo s predloženim dogovorom, imajo pa 
naslednje pripombe oziroma vprašanja: 

1. Ali dogovor upošteva odnos domačih cen jekla do cen na svetovnem 
trgu, saj bi s tem olajšali izvoz jugoslovanske strojne industrije? 

2. Glede na nezadostno rezervo energije, na kar kaže tudi energetska bi- 
lanca, se vprašujemo, če je pri zamenjavi dotrajanih siemens-martinovih peči 
z novimi električnimi pečmi zagotovljena ta moč in dogovorjena cena, tako 
v interesu metalurgije kot elektrogospodarstva. 

3. Menimo, da je predlog uvoza železne rude za obogatitev optimalen. Pri 
zmogljivosti za oplemenitenje domače železove rude pa bi bil potreben raz- 
mislek, saj je vprašanje, ali je pri današnjih cenah jekla na svetovnem trgu 
tak postopek rentabilen. 

4. Vprašujemo, zakaj graditi novo železarno, ko ima Jugoslavija že večje 
število srednjih železarn, katere bi lahko z rekonstrukcijami povečali in s tem 
dosegli boljše rezultate. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne.) 

Dani so konkretni predlogi oziroma vprašanja. 
Predlagam, da vprašanja in predloge iz razprave posredujemo naši dele- 

gaciji, ki naj jih pri usklajevanju upošteva in skuša dobiti odgovore nanje. 
Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, zaključujem razpravo in pred- 

lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
10» 
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1. Potrdi se dogovor o kontinuiteti graditve zmogljivosti črne metalurgije 
v dobi od leta 1976 do 1980 za razvoj proizvodnje po letu 1980, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije poslal v potrditev Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ in ki ga je podpisal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter z njim pre- 
vzel za Socialistično republiko Slovenijo obveznosti po tem dogovoru. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da ob upoštevanju razprave na zboru 
soglasje k dogovoru o kontinuiteti graditve črne metalurgije v dobi od leta 
1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje po letu 1980, ki ga je podpisal Zvezni 
izvršni svet in z njim prevzel obveznosti za federacijo, oziroma da z delega- 
cijami drugih socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ določi smernice Zveznemu izvrš- 
nemu svetu za reševanje morebitnih spornih vprašanj. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega in pred- 
laganega sklepa? (Ne.) Ce nihče, potem bomo glasovali! Kdor je za predla- 
gani sklep, naj prosim glasuje! (144 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v prime- 
rih naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji. 

Informacijo je predložil v obravnavo Skupščini SR Slovenije njen izvršni 
svet, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovarišico 
Marijo Zupančič-Vičar, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za 
urbanizem, ki bo posredovala uvodno obrazložitev. 

Marija Zupančič-Vičar: Tovarišice in tovariši delegati! Ze ob 
obravnavi osnutka informacije in stališč o delovanju enotnega sistema organi- 
zacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih nesreč je bilo na 
zborih Skupščine SR Slovenije poudarjeno, da sta oba dokumenta nujno po- 
trebna zaradi še boljše organiziranosti, pripravljenosti in učinkovitosti v mo- 
rebitnih primerih naravnih in drugih nesreč. 

Ocenjeno je bilo tudi, da so v gradivu vsebovane izredno dragocene iz- 
kušnje, ki so bile v zadnjem času pridobljene ob nekaterih naravnih nesrečah 
v republiki in ki bodo brez dvoma prispevale k še bolj organizirani in kontinu- 
irani preventivni dejavnosti ter k učinkovitemu delovanju vseh družbenih de- 
javnikov v podobnih primerih. 

V razpravi je bilo opozorjeno na nekatera odprta vprašanja, ki jih je 
potrebno ob nadaljnji izpolnitvi gradiva upoštevati. Izpostavljena so bila vpra- 
šanja v zvezi z načinom oziroma metodologijo določanja obsega nesreč ter 
enotnih meril pri ugotavljanju škode, enotnih kriterijev glede delitve pomoči 
in kriterijev za določitev, kdaj gre za naravno nesrečo širšega obsega, ko so- 
deluje v solidarnostni akciji širša družbena skupnost. 

Izvršnemu svetu je bilo tudi naloženo, da v predlog informacije in stališč 
vgradi bolj konkretne in zavezujoče opredelitve do posameznih vprašanj enot- 
nega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primeru naravnih ne- 
sreč. V razpravah, ki so potekale v organih Republiške konference Sociali- 
stične zveze, so bila izražena mnenja in predlogi, da je potrebno izvesti široko 
družbenopolitično akcijo za zavarovanje vseh kmetijskih površin v Sociali- 
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stični republiki Sloveniji, s čimer bi dosegli rizični sklad z manjšimi vplačili 
in večiim solidarnostnim učinkom ob elementarnih nesrečah. Ob tem pa j 
potrebno poudariti tudi druge oblike solidarnosti, zlasti neposredno angažiranje 
delovnih ljudi, kot so delovne akcije, enodnevni zaslužki m podobno. 

V zvezi s sistemom financiranja ukrepov v primerih naravnih nesreč m 
načina zagotavljanja odprave posledice le-teh je bilo predlagano, da morajo 
biti sredstva predvidena v planih ter da se sredstva, ki jih daje zdruzeno 
delo, zbirajo neposredno v organizacijah združenega dela m morajo biti na 
razpolago v primeru nesreče. Minimalna operativna sredstva pa naj bodo na 
razpolago po vnaprej dogovorjenih kriterijih in merilih za njihovo uporabo 
tudi pri izvršnih svetih skupščin občin in Republiškem izvršnem svetu. 

V razpravah se je ponovno pokazala potreba po proučitvi določil druž- 
benega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč, ki določa pogoje in način uporabe sred- 
stev ter način upravljanja s temi sredstvi. . 

O informaciji in stališčih je konec januarja razpravljal Republiški stab 
civilne zaščite, v februarju pa tudi Svet za ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito in Koordinacijski odbor za razvijanje in uveljavljanje socialistične 
solidarnosti pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze. V teh 
razpravah je bila poudarjena vloga vseh organiziranih družbenopolitičnih de- 
javnikov, tako v preventivnem pogledu kakor tudi glede organiziranosti m de- 
javnosti neposredno po nesrečah in pri odpravljanju njihovih posledic. Pr®d- 
vsem je bilo poudarjeno, da je potrebno nameniti vso skrb kadrovski zasedbi 
v civilni zaščiti in načrtovanju nalog v primerih katastrof ter tehnični oprem- 
ljenosti in usposobljenosti enot civilne zaščite. 

Na podlagi danih sugestij, predlogov in pripomb je predlagatelj infor- 
macijo in stališča dopolnil, zlasti glede pripravljenosti družbenih subjektov 
na nesreče, akcije ob nesrečah, odpravo posledic, načina ugotavljanja škode, 
zbiranja sredstev, vloge nalog in odgovornosti subjektov, ki se vključujejo 
v to aktivnost. v . 

Glede na razprave v odborih Zbora občin, Zbora združenega dela in Za- 
konodajno-pravne komisije ter sklepne razprave na koordinaciji v Skupščini 
SR Slovenije je Izvršni svet umaknil predlog stališč za delovanje enotnega si- 
stema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in drugih 
nesreč v Sloveniji. Hkrati pa sprejema vse predlagane predloge za dopolnitev 
informacije, ki so bili izoblikovani v odborih zborov Skupščine SR Slovenije. 

Zboru predlagam, da sprejme spremembe in dopolnitve informacije, ki so 
bile dostavljene delegatom med sejo zbora in jih zato tukaj ne bi posebej na- 
vajala. 

Menimo, da smo s tako dopolnjeno informacijo postavili osnovna izhodišča 
za postopno odpravo slabosti v dosedanjem sistemu odgovornosti in obveznosti 
v primerih naravnih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji in tudi podali 
smernice za hitrejše in uspešnejše uresničevanje nekaterih temeljnih vprašanj 
delovanja enotnega sistema odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in 
drugih nesreč v Sloveniji. 

Prepričani smo, da se bo s tem pospešilo tudi uresničevanje ustavnih 
določb, družbenih usmeritev in ciljev na področju obrambe in zaščite pred 
posledicami naravnih in drugih nesreč. 

S sprejetjem informacije in ustreznega sklepa v vseh zborih Skupščine SR 
Slovenije se prizadevanja pri dograjevanju enotnega sistema organiziranosti, 
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odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih nesreč praktično razširjajo 
na vse družbene dejavnike, predvsem pa na neposredne nosilce nalog na tem 
področju, ki so opredeljeni v informaciji in ustreznem sklepu zborov Skup- 
ščine SR Slovenije. S tem pa prevzema pomembne naloge tudi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, zlasti na področju spremljanja in dograjevanja pred- 
pisov, dogovorov in drugih aktov, ki urejajo to področje. Hvalla lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Informacijo je obravnaval Odbor za 
družbenopolitični sistem, ki je dal poročilo. Odbori za družbenopolitični si- 
stem vseh treh zborov so pripravili predlog sklepa, ki naj ga zbori sprejmejo 
po obravnavi informacije o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovor- 
nosti in obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v Socialistični re- 
publiki Sloveniji. 

Predlog sklepa smo prejeli danes na klop. Po končani razpravi v vseh 
treh zborih se bo sestalla skupina delegatov, da prouči razpravo in predlaga 
morebitne spremembe in dopolnitve predloženega sklepa. 

Zeli poročevalec Odbora še ustno dopolniti poročilo? Besedo ima tovariš 
Marko Matkovič, poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem našega zbora. 
Prosim! 

Marko Matkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbori za družbenopolitični sistem vseh treh zborov so ob obravnavi in- 
formacije o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obvez- 
nosti v primerih naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji 
ustanovili delovno skupino, ki naj v skladu z razpravo na odborih predlaga 
predlog stališč, ki bi jih sprejeli odbori na podlagi predložene informacije. 

2e v razpravah v odborih je bilo ugotovljeno, da v predlogu stališč, ki so 
bila predložena Zboru skupaj z informacijo, niso zajeti vsi subjekti in ukrepi 
v okviru enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih 
naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predložena stališča so bila, zlasti glede na informacijo, nepopolna ter so 
glede nekaterih ukrepov ponavljala naloge, ki so že opredeljene v zakonih 
s tega področja, predvsem glede civilne zaščite v zakonu o ljudski obrambi. 
V želji za čim večjo konkretizacijo stališč, ki je bila izrečena v odborih, je 
skupina delegatov ugotovila, da bi bilo potrebno v stališčih ponoviti določila 
informacije, v katerih bi zajeli vse naloge, ki izhajajo iz ugotovitev v informa- 
ciji in ugotovitve odborov, po katerih je informacija kljub nekaterim pomanjk- 
ljivostim kvalitetna in predstavlja skupaj z ustreznimi normativnimi akti ne- 
nadomestljiv vir v delovanju enotnega sistema organizacije, obveznosti in od- 
govornosti v primerih naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki 
Sloveniji. 

Skupina delegatov v imenu odborov predlaga, da ne bi ponavljali določil 
informacije in da zbori sprejmejo sklep, v katerem bodo v prvi točki podprta 
vsa prizadevanja in usmeritve, ki izhajajo iz informacije. 

V 2. točki sklepa naj bi zbori zadolžili Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, da nadalje proučuje ter spremlja, na podlagi ugotovitev v informaciji in 
na podlagi razprave v zborih, v delovnih telesih in družbenopolitičnih organi- 
zacijah, celotno problematiko delovanja sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti samoupravnih organizacij in skupnosti, državnih organov in drugih 
subjektov družbenega dela in življenja v primerih naravnih in drugih nesreč 
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v Socialistični republiki Sloveniji ter sprejema ustrezne ukrepe, s katerimi 
bosta zagotovljena enotno delovanje in učinkovitost tega sistema, kot tudi 
uspešen nadzor nad pripravami in aktivnostmi na tem področju. Hkrati naj bi 
Izvršni svet pripravil predloge za spremembo predpisov, zlasti tistih, ki ure- 
jajo delovanje temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, organov druž- 
benopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti, družbenih orga- 
nizacij in drugih dejavnosti, oziroma dal pobudo za spremembo družbenih do- 
govorov in samoupravnih sporazumov tam, kjer nastopa Izvršni svet kot pod- 
pisnik teh aktov. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj posebej preveri 
ustreznost družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi 
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč iz leta 1975 in na tej 
osnovi predlagata dopolnitve, s katerimi bo mogoče zagotoviti sredstva za 
potrebe ob naravnih in drugih nesrečah ter njihov hiter in učinkovit način 
razpolaganja. 

Ta naloga je bila v razpravah na odborih še posebej izpostavljena. 
V 3. točki sklepa naj bi zbori priporočili temeljnim in drugim organiza- 

cijam združenega dela, krajevnim skupnostim, samoupravnim interesnim skup- 
nostim, družbenopolitičnim skupnostim in njihovim organom, družbenopoli- 
tičnim organizacijam ter družbenim organizacijam in društvom, da na pod- 
lagi usmeritev iz informacije in v skladu z ukrepi Izvršnega sveta temeljito 
in odgovorno preverijo in ocenijo svojo organiziranost, usposobljenost m 
opremljenost za ravnanje v primeru naravnih in drugih nesreč. 

Prav tako naj bi omenjeni dejavniki predlagali in po potrebi dopolnili 
ali spremenili samoupravne splošne akte in druge predpise, s katerimi^ opre- 
deljujejo ukrepe in ravnanje za proučevanje naravnih in drugih nesreč, rav- 
nanje ob morebitnih nesrečah in pri odpravljanju njihovih posledic. Na pod- 
lagi teh ugotovitev naj bi sprejeli tudi druge potrebne ukrepe, tako da bodo 
akcijsko sposobni preprečevati nesreče in se učinkovito organizirati za ures- 
ničevanje drugih nalog na tem področju. 

S tako formuliranim sklepom bi zagotovili nadaljnjo aktivnost za obli- 
kovanje enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih 
naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji. 

Skupina delegatov predlaga, da zbor tako oblikovan sklep, ki ste ga danes 
dobili na klop, sprejme, saj sta po mnenju skupine delegatov z njim ustrezno 
realizirana cilj in vsebina razprav na sejah Odbora. 

Po razpravi se bo skupina delegatov ponovno sestala in dokončno obli- 
kovala sklepe na osnovi pripomb, danih v razpravi. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Pričenjam razpravo! Kdo želi 
besedo? 

Besedo ima tovariš Gregor Meze, delegat za Zbor združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva, 34. okoliš! 

Gregor Meze: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegaciji občine oziroma 34. okoliša sta obravnavali gradivo za 16. sejo Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije. Obravnavali sta stališča in infor- 
macijo o delovanju enotnega sistema organizacije, obveznosti in odgovornost 
v primerih naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji in se 
z njimi strinjali. 
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Delegaciji menita, da 3. točka drugega poglavja premalo opredeljuje 
tiste večje naravne in druge nesreče, ki ne presegajo cenzusa 3 % družbenega 
proizvoda v družbenopolitični skupnosti. V teh primerih bi morali delovni 
ljudje in občani občine sami poleg sredstev, ki jih izločajo za skupno solidarnost 
v republiki in federaciji, zbrati še sredstva za solidarnost v svoji občini. Me- 
nimo, da bi bile družbenopolitične skupnosti v teh primerih lahko oproščene 
združevanja sredstev solidarnosti v republiki za določen čas. 

Predlagamo, da se družbeni dogovor o načinu uporabe in upravljanja s 
sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč dopolni z na- 
slednjim besedilom: »V primerih večjih naravnih in drugih nesreč, ki ne pre- 
segajo 1% družbenega proizvoda, ne presegajo pa 3% družbenega proizvoda 
družbenopolitične skupnosti — mišljena je občina — naj ne bi te združevale 
sredstev solidarnosti v republiki, in sicer, če je ugotovljena škoda od enega 
do dveh odstotkov družbenega proizvoda za dobo enega leta, če je ugotov- 
ljena škoda od 2 % do 3"%, pa za dobo dveh let.« 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Besedo ima tovariš Dušan Zorž, delegat za Zbor združenega dela s pod- 

ročja gospodarstva, 8. okoliš. Prosim! 

Dušan Zorž: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov s področja gospodarstva iz 8. okoliša, občina Ajdovščina, so- 
glaša z informacijo o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti 
in obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki 
Sloveniji. 

Menimo pa, da bi morali dopolniti sistem financiranja ukrepov za odpravo 
posledic nesreč v tem smislu, da bi omogočal odpravljanje posledic tudi tam, 
kjer so nesreče pogoste in posamezna škoda v enem letu ni presegla 3 % druž- 
benega proizvoda. 

V občini Ajdovščina smo v zadnjih nekaj letih utrpeli škodo zaradi po- 
tresa, poplav in snežnega viharja. Posamezna škoda sicer v nobenem primeru ni 
presegla 3 % družbenega proizvoda in je bila vsakokrat nekoliko manjša. Vse- 
kakor pa so tako pogoste elementarne nesreče močno prizadele gospodarstvo 
in druge dejavnosti v občini Ajdovščina, te škode pa občina sama ni sposobna 
odpraviti. Kljub številnim zahtevam pri pristojnih organih se stanje ni ure- 
dilo. Glede na navedeno menimo, da upravičeno postavljamo to vprašanje tudi 
na zasedanju Zbora združenega dela Republiške skupščine, ko obravnavamo 
informacijo o delovanju enotnega sistema odgovornosti in obveznosti v pri- 
merih naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Obveščam zbor, da smo prejeli pismeni prispevek, ki so ga posredovali 

delegati iz 18. okoliša in ki se nanaša na obravnavano točko dnevnega reda. 
Prispevek bomo posredovali skupini, ki naj ga upošteva pri oblikovanju pred- 
loga sklepa. Poleg tega smo med sejo prejeli tudi vprašanje delegatov iz 1. 
okoliša, ki se glasi: 

»Delegati za področje gospodarstva, 1. okoliš, s sedežem v občini Celje, 
postavljamo k 8. točki informacije o delovanju enotnega sistema organizacije, 
odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v Socia- 
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listični republiki Sloveniji vprašanje, kako je organiziran sistem obrambe pred 
točo z usmerjevanjem raket? Zanimiv bi bil podatek, v kolikih primerih so 
bile akcije uspešne oziroma pravočasne in nasprotno. Če bi bila ta služba 
samostojna in ne bi bila vezana na izdajo dovoljenj letališča v Zagrebu, bi 
bila obramba pravočasna.« 

Predstavnika Izvršnega sveta tovariša Marenka prosim, da odgovori na 
zastavljeno vprašanje! 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
Sloveniji deluje le v območju Štajerske sistem z radarskim centrom in iz- 
strelilnimi rampami za rakete, ki pokriva območje 250 tisoč ha. Ta sistem ne 
pokriva dveh pomurskih občin, kjer bi bila obramba potrebna glede na lanske 
izkušnje Posavja, Dolenjske ter celotnega območja obale in Primorske. Na se- 
vernem Primorskem, kot vam je znano, je prizadevanje za organizacijo si- 
stema, skupaj s sosednjo Italijo, v teku in ustrezen dogovor je bil že dosežen 
tudi s tovariši v Italiji. 

Sistem so skupno organizirale kmetijske in gozdnogospodarske organi- 
zacije ter občine, ki so doslej ob pomoči zavarovalnih skupnosti skupno fi- 
nancirale delovanje sistema. 

Potemtakem sistem kot celota danes v Sloveniji ne obstaja, uveljavljen 
naj bi bil z novim republiškim zakonom, ki naj bi bil predvidoma v kratkem 
sprejet v skladu s programom dela Skupščine SR Slovenije. 

Učinkovitost obrambe je bila doslej obravnavana le statistično. Desetletne 
izkušnje na Štajerskem in izkušnje v Jugoslaviji kažejo, da je obramba učin- 
kovita približno v razmerju 1 : 9. Z drugimi besedami, škoda, ki jo povzroča 
toča na branjenih površinah, prizadene približno 1 do 2 %, na nebranjenih 
površinah približno 10% površin, kar kaže, tudi glede na tuje izkušnje, da je 
obramba učinkovita. 

Kar zadeva sodelovanje s kontrolo letenja v Zagrebu, je Izvršni svet 
že dal odgovor na delegatsko vprašanje. V dopolnitev tega pa še naslednje: 

Pogostnost letalskih preletov nad branjenim območjem je nedvomno 
resna ovira za učinkovitost obrambe. Vendar so lanske izkušnje v Sloveniji 
in reorganizacija, službe kontrole letenja pripeljale do tega, da se je čas od do- 
volitve izstreljevanja raket oziroma od sporočila do dovolitve izstreljevanja 
raket bistveno skrajšal. Z zvezno upravo letenja je bil dosežen dogovor, da bo 
v primerih, ko nastopa nevarnost toče, ob pravočasnem opozorilu s strani ra- 
darskega centra omogočeno preusmerjanje letal v območja, kjer streljanje 
proti toči ni potrebno. S tega vidika menim, da so vendarle podani pogoji, 
ob ustreznejši radarski opremi in ustrezni opremi za izstreljevanje raket, da 
se tudi v teh območjih, kjer je pogostnost letalskih preletov v Sloveniji iz- 
redno visoka, uveljavi obramba na novih osnovah. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Poleg tega smo prejeli tudi 
prispevek skupine delegatov iz 1. okoliša za področje zdravstva in socialnega 
varstva, v katerem ugotavljajo, da je v informaciji in zlasti v stališčih pre- 
malo poudarjena vloga zdravstvenih organizacij. 

Stališča niso predmet današnje razprave, ker jih je predlagatelj umaknil. 
Ne glede na to pa bomo pripombo posredovali skupini, ki bo pripravila pred- 
log sklepa za zbor. 



154 Zbor združenega dela 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo. 
Prekinjam to točko dnevnega reda. Nadaljevali jo bomo potem, ko bomo do- 
bili poročilo prej omenjene skupine delegatov, ki naj se sestane v sobi 84. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o skladih skupnih rezerv. 

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

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. 

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

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Po devetmesečni razpravi je danes zborom Skupščine SR Slovenije pred- 
ložen v obravnavo in sprejetje predlog zakona o skladih skupnih rezerv. Dej- 
stvo, da je razprava o tem sistemskem zakonu potekala v naši republiki naj- 
dlje in da je obenem mogoče ugotoviti, da je v vseh drugih republikah in avto- 
nomnih pokrajinah že prišlo do sprejetja teh zakonov, nas navaja k ugoto- 
vitvi, da je potekala razprava poglobljeno in da so rešitve v prediogu zakona 
odraz usklađenih interesov vseh samoupravnih struktur. To poudarjamo še 
posebej zato, ker so bila, stališča do nekaterih rešitev, predlaganih v prvih 
fazah obravnave zakona, večkrat v medsebojnem nasprotju, predvsem do 
predlaganih namenov uporabe združenih sredstev rezerv in obsega predvide- 
nega združevanja dela sredstev rezerv temeljnih organizacij združenega dela. 

Predlagatelj je zato pri pripravi predloga zakona upošteval le tiste po- 
bude, ki so bile v skladu s sprejetimi temeljnimi načeli, na katerih bodo ure- 
jeni odnosi pri združevanju, uporabi in upravljanju s sredstvi rezerv. Tako 
v dosedanji razpravi o predlogu zakona ni bilo predlogov za spremembe in 
dopolnitve zakonskega besedila. Amandma Zakonodajno-pravne komisije, ki 
je redakcijskega značaja in uvršča določbe 30. člena v nespremenjeni obliki 
in besedilu med sedanji 4. in 5. člen, medtem ko, se nadaljnji členi prešte- 
vilčijo, je utemeljen z ugotovitvijo, da določbe tega člena nimajo značaja 
prehodnih in končnih določb. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se z navedeno obrazložitvijo Zakono- 
dajno-pravne komisije k amandmaju strinja in sprejetju tega amandmaja ne 
nasprotuje. 

Sprejemanje zakona poteka v času po izteku roka za predložitev zaključ- 
nih računov za leto 1978, zato se bo po predlaganih prehodnih določbah zdru- 
ževanje dela sredstev rezerv za sanacijo in za druge namene, določene z 
zakonom, opravilo v mesecu aprilu. To pomeni, da bodo glede na rok plačil de- 
jansko vključena sredstva skladov skupnih rezerv šele v zadnji fazi pokrivanja 
nekritih izgub, potem ko bodo v te namene uporabljena predhodno sredstva 
drugih temeljnih organizacij, ki so s sanirano temeljno organizacijo v orga- 
nizacijski ali dohodkovni povezavi, ter sredstva temeljnih bank. Podaljšani 
rok za združevanje dela sredstev rezerv v sklade tako ne bo povzročil nikakrš- 
nih zastojev pri izvajanju sanacijskih programov oziroma sanacijskih postop- 
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kov, posebej še za to, ker je k obravnavanju sanacijskih programov in 
preverjanju ustreznosti predlaganih ukrepov za odpravljanje vzrokov izgub 
v letošnjem letu možno pristopiti poglobljeno in v daljšem časovnem obdobju 
zaradi sprejetih sprememb zakona o pogojih in postopku za sanacijo. 

V zakonu je predlagana določba, da se morajo skladi skupnih rezerv 
konstituirati do konca letošnjega leta. Dosedanjim organom skladov, ki bodo 
opravili priprave na konstituiranje skladov, je dodeljena odgovorna naloga, 
predvsem z vidika postavljanja samoupravnega sistema združevanja dela sred- 
stev temeljnih organizacij združenega dela in upravljanju z njimi. Ob tem se 
bo potrebno še posebej zavzemati za uveljavitev enega od temeljnih načel, na 
katerem je zasnovan zakon, ki omogoča, da se večina sanacijskih postopkov 
izvaja neposredno med organizacijsko, dohodkovno ali poslovno povezanimi 
temeljnimi organizacijami, medtem ko postaja sistem združevanja dela sred- 
stev rezerv na ravni družbenopolitičnih skupnosti prehodna in dopolnilna oblika 
zagotavljanja pogojev za uspešnejše poslovanje temeljnih organizacij na teme- 
lju širše družbene solidarnosti. Hvala. 

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

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije, ki 
je redakcijskega značaja, in sicer, da se za 4. členom uvrsti določba 30. člena 
kot nov 5. člen. Izvršni svet se z amandmajem strinja. Se Odbor za finance 
strinja? (Da.) 

Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (141 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je redakcijski amandma Zakonodajno-pravne komisije 
sprejet z večino glasov. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o skladih skupnih rezerv v celoti. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (141 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona o skladih skupnih rezerv soglasno 

sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o Rudniku živega srebra Idrija, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet in je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Andreja Miklavčiča, namestnika republiškega 
sekretarja za industrijo. 

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

Ima kdo kakšno pripombo? (Ne.) 
Prosim, da o tem glasujemo! Kdor je za predlog Izvršnega sveta o zdru- 

žitvi obeh faz, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
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Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. Tako 
bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za izdajo zakona in osnutek 
zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona so obravnavali: Odbor za 
družbenoekonomske odnose, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija. 
Vsi so dali poročila. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? Besedo ima tovariš Andrej Mi- 
klavčič, namestnik republiškega sekretarja za industrijo! 

Andrej Miklavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prihaja v delegatsko skupščino s pred- 
logom za izdajo zakona z osnutkom zakona o Rudniku živega srebra Idrija, ki 
pomeni nov korak k razreševanju zepletene družbenoekonomske problematike, 
ki jo je v občini Idrija in v samem rudniku povzročila začasna prekinitev pro- 
izvodnje živega srebra pred dvema letoma. 

Zakon, ki ga predlagamo, spreminja status Rudnika živega srebra v tem 
smislu, da ga v skladu s 37., 51., 102. in 335. členom ustave Socialistične re- 
publike Slovenije uvršča v dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Kolektiv rudnika bo tako v prihodnjih dveh letih, za kateri velja zakon, 
vzdrževal rudnik in rudniške naprave ter nadaljeval raziskovanje rudišč, hkrati 
pa se bo pripravljal na vpeljavo tehnološko sodobnejše proizvodnje v primeru, 
da bi se potrošnja in cena živega srebra na svetovnem trgu dvignila do stopnje, 
ki bi zagotavljala rentabilno delo. 

Toda rezultate tega dela kolektiv rudnika po sprejetju tega zakona ne 
bo več izkazoval s poslovnimi izgubami, ki jih je bilo treba vsa zadnja leta 
pokrivati s sredstvi skladov skupnih rezerv, pač pa bo prejemal, v skladu 
z družbeno dogovorjenim obsegom in programom del, nepovratna sredstva, 
manjši del stroškov poslovanja pa bo lahko pokril tudi iz prihodkov, ki jih 
s pogodbenimi deli za druge organizacije pridobiva sam. 

Predlagatelj je, skupaj s kolektivom Rudnika živega srebra Idrija, z druž- 
benopolitičnimi dejavniki v občini Idrija in s strokovnimi institucijami te- 
meljito proučil oportunost nadaljnjega vzdrževanja in raziskovanja rudnika, 
ne glede na to, da v njem ni proizvodnje. 

Skupna ugotovitev je, da rudnika ne kaže opustiti, ker bi ga zalila voda 
in bi se mu bilo zato treba odpovedati za zmeraj. Zato je bila sprejeta odločitev 
o popolni mobilnosti, v skrčenem obsegu, ta pa seveda zahteva določena sred- 
stva, ki jih sam rudnik in občina Idrija ne zmoreta. 

Razumljivo je, da bi bilo v skladu z ustavno ureditvijo najbolj primerno, 
da bi stroške za vzdrževanje rudnika in naprav ter za raziskovanje rudišč nosili 
na svojih ramenih neposredno tisti porabniki znotraj združenega dela, ki se 
oskrbujejo z živim srebrom iz Idrije. To možnost smo dobro pretehtali, vendar 
prišli do zaključkov, ki dajejo popolnoma negativen odgovor. 

Rudnik je namreč 90 % svoje proizvodnje živega srebra izvažal, domači 
porabniki z 10 % porabe pa so tako razdrobljeni in tudi oddaljeni, da bi bil 
že sam postopek samoupravnega dogovarjanja zelo zamuden in z vidika konč- 
nega uspeha v celoti vprašljiv. 

Zato smo proučili tudi možnost obveznega združevanja sredstev po po- 
sebnem zakonu. Vendar pa smo tudi pri tem ugotovili, da je ni mogoče pred- 
lagati iz treh razlogov: 
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1. Takšno združevanje bi dalo rudniku povratna sredstva, rudnik pa rabi 
nepovratna sredstva, ker lahko samo takšna sredstva knjiži v svoj prihodek, 
sicer bi spet izkazoval poslovno izgubo, čemur pa se je treba odločno upreti. 
S' spremembo statusa rudnika želimo odpraviti neenakopravne pogoje, v ka- 
terih je posloval rudnik po začasni prekinitvi proizvodnje živega srebra. 

2. Za združevanje sredstev po zakonu bi moral biti predhodno izpolnjen 
pogoj, da je v družbenem planu na podlagi skupaj ugotovljenih interesov in 
zastavljenih razvojnih ciljev določeno, da je izvršitev določenih nalog nujna 
za družbeno reprodukcijo. Tega pa v našem družbenem planu oziroma v letni 
resoluciji kot njenem izvedbenem aktu nimamo. 

3. Z zakonom bi lahko pristopili k zbiranju sredstev šele tedaj, če tega ne 
bi uspeli s samoupravnim sporazumom med organizacijami združenega dela 
in drugimi samoupravnimi organizacijami ter skupnostmi. Takšne so namreč 
intencije ustave in zakona o združenem delu. 

Čeprav ne gre za velike vsote denarja, je torej predlagatelj, skupaj z dru- 
gimi dejavniki, temeljito proučil več možnosti financiranja rudniške organi- 
zacije, preden se je odločil za proračunska sredstva kot enega od treh virov 
financiranja rudnika. 

Drugi vir naj bi bil, kot že rečeno, prihodek iz lastnih pogodbenih del 
rudnika, tretji vir pa nepovratna sredstva Raziskovalne skupnosti Slovenije, ki 
pa jo zakon ne more obvezovati za financiranje, saj ta v načelu in v praksi 
razrešuje vprašanja s svobodno menjavo dela. 

Zato želim v imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tudi na tem 
mestu poudariti nujnost, da se Raziskovalna skupnost Slovenije še z večjimi 
sredstvi, kot jih sicer rudniku že namenja, pridruži tej družbeno dogovorjeni 
akciji, kot se je zelo širokogrudno in razumno vključila v sanacijo zapletene 
situacije Rudnika svinca in topilnice Mežica. S tem se, razumljivo, njena vloga 
pri ohranjanju in razvijanju naših lastnih surovinskih bogastev, ki pa so silno 
skromna, pomembno povečuje in nam v obdobju, ko problematike financiranja 
raziskav v surovine še nimamo v celoti sistemsko rešene, pomaga bistveno 
razreševati nekatere akutne ekonomske probleme s tega področja. Po uvelja- 
vitvi zakona, ki ga predlagamo, naj bi rudnik upravljal svet, v katerem bodo 
tudi predstavniki širše družbene skupnosti. To zagotavlja, da bo delo in tro- 
šenje dotiranih sredstev še bolj gospodarno. 

Obrazložitev, ki smo jo predložili k osnutku zakona, daje odgovor tudi na 
vrsto drugih vprašanj, za katera pa sodim, da jih ni potrebno ponavljati. 
Poudaril bi le rad, da je cena živemu srebru na svetovnem trgu porasla od 
lanskih 130 dolarjev na trenutno 250 dolarjev za jeklenko. To kaže, da so 
znaki, da cenovni trend kljub substitutom živemu srebru, ki so se pojavili na 
določenih področjih porabe, v svetu raste. Ta vprašanja Rudnik živega srebra 
v Idriji, kljub temu, da je kolektiv zaradi slabega ekonomskega stanja in po- 
slovnih izgub zapustila vrsta strokovnjakov, zelo pozorno spremlja in ana- 
lizira. 

Tovarišice in tovariši delegati! Celotna družbena aktivnost, ki smo jo v 
Socialistični republiki Sloveniji solidarnostno sprožili pred dvema letoma, da 
bi zagotovili celotno varnost rudarjem, občini Idrija pa nadomestili dohodek 
zaradi prekinitve proizvodnje živega srebra, je dal vrsto pozitivnih rezul- 
tatov, med katerimi naj omenim samo dva. 

Do danes so v Idriji brez kakršnihkoli socialnih pretresov solidarnostno 
zaposlili 630 rudarjev. V občini so se lotili, na osnovi solidarnostno združenih 
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sredstev vseh temeljnih bank v naši republiki, lastnih sredstev investitorjev in 
sredstev sklada skupnih rezerv Socialistične republike Slovenije, gradnje 16 
novih gospodarskih objektov v skupni investicijski vrednosti 1,3 milijarde di- 
narjev. Čeprav tiho in skromno, kot je ljudem na tem področju lastno, so se 
s pomočjo širše družbene skupnosti zagnano lotili odstranjevanja težav, ki jih 
ni povzročilo delo rudarjev, pač pa višja sila, na katero dobre ali slabe odlo- 
čitve rudarjev nimajo nikakršnega vpliva. V tem kontekstu je treba razumeti 
tudi ta dodaten korak, ki ga dela družba s sprejemanjem tega zakona. To je 
torej nadaljevanje samoupravne solidarnostne akcije v najširšem pomenu be- 
sede, ki je ni mogoče opustiti sredi poti. Dobro bi bilo, da jo tako razumemo 
med nami in v delegatski bazi. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da Zbor 
združenega dela sprejme predloženi osnutek zakona o Rudniku živega srebra 
Idrija v nespremenjeni obliki in da omogoči pravočasno pripravo predloga 
zakona. Hvala lepa. 

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

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Marko Matkovič, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 27. okoliš. Prosim! 

Marko Matkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija 27. okoliša s področja gospodarstva je na svoji seji obravnavala 

predlog za izdajo zakona o Rudniku živega srebra Idrija. Pri obravnavi je 
ugotovila, da so v obrazložitvi predloga dani dovolj tehtni in utemeljeni raz- 
logi za sprejetje tega zakona. 

Delegacija je ugotovila, da smo si v Socialistični republiki Sloveniji kot eno 
izmed prioritetnih nalog v srednjeročnem planu zastavili tudi izboljšanje ozi- 
roma krepitev surovinske osnove. Kljub tako zapisani usmeritvi se v praksi 
vse prepogosto pojavljajo primeri zanemarjanja že tako siromašne surovinske 
osnove, kljub temu, da je splošno znano, da je Socialistična republika Slove- 
nija surovinsko izredno deficitarno gospodarsko območje. 

V Socialistični republiki Sloveniji je poleg Rudnika Idrija še nekaj delovnih 
organizacij, ki se ukvarjajo s pridobivanjem surovin in nimajo urejenega svo- 
jega položaja v družbeni delitvi. Ena izmed teh organizacij je tudi Rudnik 
svinca Mežica, ki sicer zadnje čase s pospešeno notranjo in širšo družbeno 
aktivnostjo skuša zagotoviti sebi boljši položaj. Glede na to, da je omenjena 
delovna organizacija v območju naše delegacije, smo delegati 27. okoliša še 
posebej seznanjeni s problematiko, s katero se v naši republiki, pa tudi v ce- 
lotni državi, srečujejo delovni kolektivi, ki proizvajajo surovine. Pri tem bi 
posebej opozorili na to, da se prav pri pridobivanju surovin opravljajo naloge, 
ki so fizično izredno zahtevne. Zato ne smemo dovoliti, da bi delavci, ki svoj 
dohodek ustvarjajo v izredno težkih okoliščinah, zaradi zavlačevanja postopkov 
in urejanja njihovih razmer na svojih plečih nosili nasprotja, ki izvirajo iz 
začrtanih prioritenih smeri razvoja naše republike. 

Informirani smo, da se reševanje problematike Rudnika živega srebra 
Idrija vleče že več kot .dve leti in da so bile dosedanje rešitve samo začasne 
in parcialne, zato niso zadovoljile osnovnih gospodarskih ciljev in socialne var- 
nosti delavcev rudarjev v Idriji. 
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Delegacija meni, da je takšno stanje nevzdržno in nedopustno in zato daje 
vsestransko podporo predlogu za sprejetje zakona o Rudniku živega srebra 
Idrija. Pri tem delegacija meni, da je potrebno z enako mero doslednosti pri- 
stopiti tudi k reševanju problemov drugih delovnih organizacij v Socialistični 
republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo s surovinsko proizvodnjo. Pri tem je v 
danem trenutku zlasti aktualen Rudnik svinca Mežica, kjer se delavci v težkih 
delovnih in ekonomskih pogojih borijo za svoj socialni položaj in perspektivo 
ter pri tem upravičeno pričakujejo angažiranje najširših organov in organizacij 
v republiki, ki naj bi se prek svojih delegatov, svoje splošne, v ustavi in zakonu 
določene pristojnosti usmerili na konkretno problematiko in s tem realizirali 
svojo odgovornost. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
Besedo ima tovarišica Ivica Kavčič, delegatka za Zbor združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva, 9. okoliš! 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o Rudniku živega srebra Idrija smo delegati za Zbor združenega 
dela iz idrijske občine obravnavali s- posebnim interesom, saj se v njem v do- 
ločeni meri kažejo in zaokrožajo aktivnosti, v katere so bili zadnja tri leta 
vključeni vsi družbeni dejavniki, rečemo lahko celo vsi delovni ljudje in občani 
Idrije. V svojem 500-letnem obstoju je Rudnik živega srebra večkrat doživljal 
tako krize kot vzpone, vsekakor pa je bil vedno pomemben in dolgo dobo edini 
faktor gospodarskega razvoja na tem področju. 

Nadvse pomembno vlogo je odigral v prvih povojnih letih pri graditvi nove 
Jugoslavije, saj je v tem obdobju predstavljal eno od redkih delovnih orga- 
nizacij v republiki, ki je s prodajo svojega proizvoda v tujino pridobivala traj- 
na devizna sredstva in na ta način ustvarjala pogoje za razvoj ostalih gospodar- 
skih nalog. Idrijski rudar je v novi Jugoslaviji prvič v svoji dolgoletni zgodo- 
vini sam razpolagal z rezultati svojega dela, z velikim trudom, ki ga zahteva 
rudarski poklic, je uspešno gospodaril vse do leta 1976. Kriza na mednarod- 
nem trgu živega srebra kot posledica mnogih faktorjev, predvsem pa borznih 
špekulacij in varstva okolja, je v tem letu dosegla svoj višek in ni bilo izgledov 
za izboljšanje v doglednem času. Borzna cena jeklenke živega srebra je v tem 
letu padla na 90 dolarjev; če vemo, da je bila 1966. leta 800 dolarjev in če 
upoštevamo še desetletno inflacijo in s tem povezano povečanje proizvodnih 
stroškov, je ta kriza najbrž dovolj dobro ilustrirana. 950-članski kolektiv idrij- 
skih rudarjev se je znašel pred velikim problemom, ki mu sam ni bil več kos. 
Problem je bil dvojen, po eni strani problem eksistence delavcev oziroma 
njihove preorientacije pri delu, po drugi strani pa problem rudnika samega 
oziroma odnosa do mineralnega bogastva, za katerega smo v ustavi definirali, 
da je skupna skrb republike. 

Po temeljitem preudarku je delavski svet Rudnika živega srebra na pri- 
poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v začetku leta 1977 sprejel 
sklep o začasnem prenehanju izkoriščanja rudnega bogastva ter program kon- 
zervacije oziroma vzdrževanja objektov in naprav v rudniku, ki se ocenijo na 
okoli 200 milijard S dinarjev, ter o nadaljevanju raziskovalnih del kot osnovi za 
bodoče ponovno eksploatacijo v primeru, da se položaj na mednarodnem trgu 
izboljša. Posledice tako radikalnega ukrepa so se v idrijski občini pokazale 
v kratkem času z vso ostrino. Gospodarske organizacije so sprejele v svoje 
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vrste okrog 600 rudarjev, okrog 100 jih je bilo invalidsko upokojenih. Vse to 
je neposredno vplivalo na znižanje akumulativne sposobnosti vsega gospo- 
darstva v občini, ki je za to utrpelo 40% izpad družbenega proizvoda. Leta 1970 
je le-ta predstavljal 105 % republiškega povprečja na prebivalca, v letu 1976 
pa je padel na 70 %; občina Idrija pa je zdrsnila iz 15. na 42. mesto na lestvici 
slovenskih občin. 

Teža razreševanja te problematike je presegla možnosti idrijske družbeno- 
politične skupnosti. Odločilnega pomena je bila zato tako materialna kot tudi 
moralna pomoč, ki jo je v tej težki situaciji izrazila vsa Socialistična republika 
Slovenija. Skupščina SR Slovenije je sprejela poseben zakon o zagotavljanju 
socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija in nadaljnjega razvoja občine Idrija, 
ki je opredelil osnove za reševanje tega problema. Družbeni dogovor, ki je 
sledil zakonu, je v akcijo pritegnil celoten spekter družbenopolitičnih in eko- 
nomskih subjektov republike, od Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Go- 
spodarske zbornice, Službe družbenega knjigovodstva, Ljubljanske banke do 
samoupravnih interesnih skupnosti. Gospodarstvo občine Idrija, ki je bilo 
resno prizadeto s prenehanjem poslovanja rudnika, je bilo po soglasni oceni 
vseh, ki so bili vključeni v proces sanacije, mogoče rešiti le s pospešenim in 
učinkovitim investiranjem v nove proizvodne zmogljivosti. Tako je deset de- 
lovnih organizacij, od tega dve izven občine, v najkrajšem možnem času pri- 
pravilo več investicijskih programov, ki naj bi zagotovili okrog 1000 novih 
delovnih mest do konca leta 1980. Večina teh programov je v realizaciji. 

V Rudniku živega srebra je trenutno zaposlenih pri vzdrževanju, raziska- 
vah in nekaterih pogodbenih delih 270 delavcev. V letih 1977 in 1978 so bila 
prizadevanja družbenih dejavnikov usmerjena v iskanje zakonskih in finanč- 
nih možnosti za to, da se tem delavcem, ki opravljajo družbeno dogovorjeno 
koristno delo, zagotovi tak status, kot ga imajo delavci v drugih organizacijah 
združenega dela, to se pravi, da se zagotovi prihodek, sorazmeren realizaciji 
njihovih nalog, ki so predvsem namenjene ohranitvi nacionalnega bogastva in 
nadaljnjim raziskavam le-tega s tem, da ga bo možno na sodoben način izko- 
riščati ob spremembi položaja na svetovnem trgu. 

Osnutek zakona, ki je danes pred nami, predstavlja realizacijo teh pri- 
zadevanj, obenem pa tudi dokazuje, da se v polni meri zavedamo dolžnosti, 
ki nam jih narekuje ustava v zvezi z• ohranjanjem nacionalnih, v tem primeru 
mineralnih dobrin, katerih usoda ne more biti prepuščena le posamezni orga- 
nizaciji združenega dela, še manj pa trenutni tržni stihiji, ki je bila v primeru 
živega srebra še toliko bolj prisotna, saj smo 90 % celotne proizvodnje izvažali. 

Odgovornost družbe do tega mineralnega bogastva je pogojena tudi z oceno 
mednarodnih institucij, da je v Idriji 10 % vseh znanih svetovnih zalog živega 
srebra. Podatek je povzet iz referatov na svetovnem kongresu za živo srebro v 
Barceloni leta 1974. 

Sedanji program dela, ki ga izvaja kolektiv Rudnika in ki je bil zaradi 
nedefiniranega statusa doslej nekoliko okrnjen, predstavlja geološke raziskave 
v smislu opredeljevanja oblike, kvalitete in lege rudnih teles v prostoru ter 
vzdrževanje in ohranjanje zahtevnih infrastrukturnih objektov rudnika v takem 
stanju, da se lahko opravljajo raziskave in da objekti ne propadajo. 

Program Rudnika je bil širše strokovno in družbeno verificiran, prav tako 
tudi finančna sredstva, potrebna za njegovo izvedbo. 

S predlaganim zakonom bodo dani osnovni pogoji za realizacijo tega pro- 
grama in za pripravo projektov, ki naj dajo dokončen odgovor o ponovni pro- 
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izvodnji. Delavcem Rudnika pa se z zakonom zagotavlja, da dobijo za delo, ki 
ga opravljajo, ustrezen prihodek in da ne bodo več podvrženi zakonskim pred- 
pisom, ki se nanašajo na organizacijo združenega dela, ki delajo več let z 
izgubo. 

Ustrezna je tudi rešitev, da se Rudnik ne likvidira, saj likvidacija v tem 
trenutku prav gotovo ne bi bila niti ekonomsko niti politično smotrna. 

Menimo, da je besedilo osnutka zakona ustrezno in ga v predlagani for- 
mulaciji podpiramo. Podpiramo tudi priporočilo Republiškega izvršnega sveta 
in Raziskovalne skupnosti za sodelovanje s finančnimi sredstvi, potrebnimi 
za raziskave. Obseg teh sredstev je razviden iz obrazložitve k zakonu. 

Pri tem posebej poudarjamo, da je izvedba programa raziskav nujen pogoj 
za smotrno odločitev o ponovni proizvodnji. Iz vseh teh razlogov predlagamo 
delegatom Zbora združenega dela, da predloženi osnutek zakona sprejmejo. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o Rudniku živega srebra Idrija, z osnutkom 

zakona, se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

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

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

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 de- 
legata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na promet nepremičnin. 

Skupščini Socialistične republike Slovenije ga je predložil v obravnavo 
Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika k tej in naslednji točki dnevnega 
reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško se- 
kretarko za finance. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona sta obravnavala Od- 
bor za finance in Zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala poročili. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Od- 
bora in Komisije ustno dopolniti poročila? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Majda Grzetič, 
delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 12. okoliš. 

Majda Grzetič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V zvezi s to točko imamo naslednje vprašanje: 

Zakon v svojem prvem členu, in sicer v predzadnjem odstavku 14. točke 
navaja takole: »Ce je bila oprostitev priznana za prenos gradbenega objekta, 
velja tudi za prenos zemljišča pod stavbo in prenos zemljišča, ki je potrebno 
za njeno redno uporabo«. Zanima nas, kaj se smatra za funkcionalno zemljišče, 
koliko obsega, kolikšna je kvadratura in kdo ga določa? 

li 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Ali lahko kdo odgovori na po- 
stavljeno vprašanje? (Ne.) 

Predstavnik predlagatelja naj pripravi odgovor na vprašanje in ga pošlje 
skupini. 

Želi še kdo razpravljati? Če nihče, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. 

Na glasovanje dajem najprej amandma Zakonodajno-pravne komisije k 
7. členu. Izvršni svet se z amandmajem strinja. Ali se Odbor za finance strinja 
z amandmajem? (Strinja.) Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! 
(135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 7. členu spre- 
jet z večino glasov. 

Prejeli smo tudi amandma Izvršnega sveta k 1. in 4. točki prvega člena, ki 
je redakcijskega značaja. Ali se Odbor strinja z amandmajem? (Strinja.) 

Dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta k 1. in 4. točki prvega 
člena. 

Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (132 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma sprejet z večino glasov. 
Na glasovanje dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za- 

kona o davku na promet nepremičnin v celoti. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o davku na promet nepremičnin sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o upravnih taksah. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet. Predlog 
zakona o dopolnitvi zakona so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za druž- 
benopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 
borov in Komisije ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Najprej dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 

drugemu členu. Amandma je redakcijskega značaja. Izvršni svet se z amand- 
majem strinja. Odbora prav tako. Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne 
komisije, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 de- 
legat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije sprejet z večino 
glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o dopolnitvi zakona o upravnih taksah 
v celoti. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o dopolnitvi zakona o upravnih taksah 
sprejet z večino glasov. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o določanju, dodeljevanju in uporabi enotne matične številke ob- 
čanov v Socialistični republiki Sloveniji. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovarišico Milojko Virant, namestnico direktorja Zavoda SR Slovenije za sta- 
tistiko. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični si- 
stem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Mi- 
lojka Virant, namestnica direktorja Zavoda SR Slovenije za statistiko! 

Milojka Virant: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V zvezi z gradivom, ki ga je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil de- 
legatski skupščini, bi želela poudariti še naslednje. 

Decembra 1976 je izšel zvezni zakon o uvedbi matične številke občanov. 
Zakon oblikuje 13-mestno enotno matično številko, ki jo je potrebno dodeliti 
vsem občanom Jugoslavije. Organom in organizacijam, ki vodijo na osnovi 
zakona evidence o občanih, pa nalaga, da morajo pri tem delu uporabljati ma- 
tično številko. Zvezni zakon določa uporabo matične številke v naslednjih 
taksativno naštetih dokumentih: osebni izkaznici, rojstni, poročni in mrliški 
matični knjigi, delovni knjižici, zdravstveni knjižici, potnem listu in vozniškem 
dovoljenju. Za izvajanje zakona so pooblaščene republike, ki morajo s svojimi 
predpisi urediti v petih letih od sprejetja zveznega zakona način in postopek 
za uvedbo matične številke. Tako je zvezni zakon osnova za predlog za izdajo 
zakona o določanju, dodeljevanju in uporabi enotne matične številke občanov 
v SR Sloveniji. 

Po predlogu zakona je Zavod SR Slovenije za statistiko pooblaščen za do- 
ločanje matičnih številk, in sicer na podlagi podatkov iz centralnega registra 
prebivalstva SR Slovenije, za operativno dodeljevanje le-teh neposredno ob- 
čanom pa so pooblaščeni občinski upravni organi, pristojni za notranje zadeve. 

Matična številka je eden od osnovnih identifikacijskih znakov, ki bo omo- 
gočal povezovanje in integracijo podatkov različnih sistemskih evidenc o 
prebivalstvu, ki se vodijo na najrazličnejših področjih. 

Uvedba matične številke bo postopno odpravila vzporedno zbiranje po- 
datkov o občanih, omogočila pa bo tudi enostavnejše poslovanje uprave in 
s tem razbremenila občane pri dajanju podatkov. 

Organi in organizacije, ki bodo uporabljali matično številko, bodo morali 
ob prehodu na nov sistem uskladiti svoje dosedanje evidence. Stroški, ki bodo 
nastali z izvajanjem zakona, bodo nedvomno pokriti s poznejšim racionalnej- 
šim poslovanjem. 

Zavod za statistiko in pristojni upravni organi za notranje zadeve še niso 
dokončno določili praktičnega postopka za dodeljevanje matičnih številk ob- 
čanov, kar bi bilo najenostavneje ob zamenjavi osebnih izkaznic, ki je pred- 
videna v naslednjih letih. Hitrejše izvajanje zakona je odvisno od tehničnih, 
kadrovskih in finančnih možnosti Zavoda za statistiko in pristojnih občinskih 
upravnih organov. Hvala lepa. 

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

11* 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o določanju, dodeljevanju in uporabi enotne 
matične številke občanov v Socialistični republiki Sloveniji se sprejme. 

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

ščinskih teles in ostalih gradivih. 
Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Nihče.) Če nihče, pre- 

hajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prenehanju veljavnosti zakona o ustanovitvi Mednarodnega centra za uprav- 
ljanje podjetij v javni lastnini. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovariša Toneta Poljšaka, namestnika republiškega sekretarja za mednarodno 
sodelovanje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
predlog zakona obravnava v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije po hitrem postopku. Razlogi za obravnavo zakona po hitrem postopku 
so navedeni v dopisu Izvršnega sveta. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Zeli 
kdo razpravljati? (Ne.) 

Če nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog Izvršnega sveta, da se 
predlog zakona obravnava po hitrem postopku, na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Z dopisom z dne 21. 3. 1979 smo prejeli novo obrazložitev k predlogu za- 

kona. Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razprav- 

ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o 

ustanovitvi Mednarodnega centra za upravljanje podjetij v javni lastnini. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da je zbor predlog zakona sprejel z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o potrditvi dogovora o pravicah slepih in njihovih spremljevalcev do znižane 
vožnje v potniškem prometu. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda 
določil tovariša Janka Šumija, samostojnega svetovalca v Republiškem komi- 
teju za promet in zveze. 
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Prejeli smo tudi dogovor o pravici slepih in njihovih spremljevalcev do 
znižane vožnje v potniškem prometu. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Od- 
bora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Miroslav 
Brečko, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 38. okoliš! 

Miroslav Brečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegati 38. okoliša, s sedežem v občini Ljubljana-Šiška, smo obrav- 
navali predlog odloka o potrditvi dogovora o pravici slepih in njihovih sprem- 
ljevalcev do znižane vožnje v potniškem prometu in sprejeli naslednje stališče: 

Delegati podpiramo, da se sprejme dogovor o pravicah slepih in njihovih 
spremljevalcev do znižane vožnje v potniškem prometu. Hkrati predlagamo, 
da se prouči možnost sprejetja dogovora o pravicah občanov s težjo telesno 
okvaro in veliko stopnjo psihične prizadetosti do znižane vožnje v potniškem 
prometu. 

Izvršilni odbor Občinske skupnosti socialnega skrbstva Ljubljana na] se 
opozori, da bi popust, ki ga imajo slepi pri vožnji v potniškem prometu, moral 
pripadati tudi duševno prizadetim osebam, ki potrebujejo stalno pomoč in tudi 
spremljevalca v mestnem ali medmestnem prometu. 

To so otroci, ki se zdravijo v Centralnem otroškem dispanzerju v Ljubljani, 
v starosti od 4. leta dalje, mladostniki na delovnem usposabljanju od 15. do 
20. leta starosti in varovanci Varstveno-delovnega zavoda od 18. leta dalje. 

Ti občani nimajo lastnih dohodkov, socialno stanje njihovih družin je v 
80 primerih podpovprečno. Njihovi starši ali vsaj mati zaradi težje prizadetosti 
otroka ne more biti zaposlena, saj otroci niso sposobni za samostojno življenje. 
V mestu Ljubljana je 161 otrok in mladostnikov te kategorije, ki v povprečju 
letno poraste za 15 %. 

V mestnem prometu v Ljubljani že imajo odobrene brezplačne vozovnice, 
potrebno pa bi bilo razširiti te olajšave na ostali potniški promet. Zato smo 
delegati menili, da ob sprejemanju predloga odloka o potrditvi dogovora o 
pravicah slepih damo pobudo za izdajo oziroma razpravo o enakih ugodnostih 
tudi za težje invalide in duševno prizadete osebe, ki nujno potrebujejo sprem- 
ljevalce na vseh sredstvih potniškega prometa. Ti člani naše družbe so zaradi 
svojih hip že dovolj prizadeti, prejemajo nizke socialne podpore, zato bi morali 
naš predlog upoštevati in ga proučiti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Menim, da je pobudo potrebno proučiti 
in jo kasneje vključiti v razpravo. 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi dogovora o pravici slepih 
in njihovih spremljevalcev do znižane vožnje v potniškem prometu. Kdor je 
za predlog, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 de- 
legata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi dogovora o pravicah slepih 
in njihovih spremljevalcev do znižane vožnje v potniškem prometu sprejet z 
večino glasov. 
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Prehajamo na 16. t o č k o dnevnega r e da , to je predlog dogovora o 
enotnih temeljih dela z vlogami in predlogi. 

Predlog dogovora je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega pred- 
stavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša Vlada Tanceta, namestnika 
republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Predlog dogovora sta obravnavali Komisija za vloge in pritožbe in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta dali poročili. 

Z dopisom z dne 21. 3. 1979 smo prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poro- 
čevalca komisij poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

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

Obveščam vas, da smo med sejo prejeli pismeni prispevek delegatov 36. 
okoliša, v katerem podpirajo predlog dogovora o enotnih temeljih dela z vlo- 
gami in predlogi in predlagajo, da bi enak dogovor sklenili tudi na medob- 
činski ravni ali v republiki. 

Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Skupščina SR Slovenije bo sklenila dogovor o enotnih temeljih dela z 

vlogami in predlogi, ki ga je predložila Skupščina SFR Jugoslavije, le če bo 
podpisnik dogovora tudi Skupščina socialistične federativne republike Ju- 
goslavije. 

2. Če bo dogovor o enotnih temeljih dela z vlogami in predlogi sklenjen 
v skladu s prejšnjo točko tega sklepa, Skupščina SR Slovenije pooblašča tova- 
rišico Vido Brumen, podpredsednico Komisije za vloge in pritožbe Skupščine 
SR Slovenije, da v imenu Komisije sodeluje pri usklajevanju besedila dogovora 
in uveljavlja pripombe, ki so navedene v stališčih Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in delovnih telesih Skupščine SR Slovenije ter da po uskladitvi 
pripomb podpiše dogovor o enotnih temeljih dela z vlogami in predlogi. 

Predlaga kdo dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa? (Ne.) 
Če nihče, prosim, da glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
suje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

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

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na periodični de- 
lovni načrt Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za drugo trimesečje 1979. 

Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela za drugo 
trimesečje 1979 je pripravljen na podlagi programa dela Zbora združenega 
dela za tekoče leto, ki smo ga sprejeli na seji zbora 7. februarja 1979. leta. 

Predlog periodičnega delovnega načrta je pripravila in predložila zboru 
skupina delegatov, ki je bila imenovana na prejšnji seji zbora. 

Zaradi preglednosti dela vsebuje periodični delovni načrt zadeve, ki jih 
obravnavata tudi Zbor občin in Družbenopolitični zbor, čeprav bo naš zbor 
sprejel le tisti del periodičnega načrta, ki se nanaša na pristojnost Zbora 
združenega dela. 

Ker vsebuje uvodni del delovnega načrta razmeroma izčrpno obrazložitev, 
bi želel opozoriti, da so zadeve v delovnem načrtu, ki naj bi jih zbor obravna- 
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val v naslednjih treh mesecih, razvrščene po sejah, katerih datumi so v pred- 
logu že določeni. Predvideni datumi so le orientacijski, pričakujemo lahko tudi 
določene spremembe. Obveščeni smo, da bo imel Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ seji 30. maja in 27. junija, ko smo sicer predvideli seji našega 
zbora. Zato bomo morali predvideni seji sklicati nekoliko pred predvidenima 
datuma. 

V predlogu so predvideni tudi orientacijski dnevni redi za seji zbora 
v juliju in septembru 1979. leta. Takšna sestava predloga naj omogoči ^dele- 
gacijam, skupinam delegatov, zborom združenega dela občinskih skupščin in 
vsem drugim zainteresiranih časovno in vsebinsko usklađeno načrtovanje nji- 
hovega dela. S tem je dana najširša orientacija in možnost delovnim ljudem 
in občanom v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih, 
samoupravnih interesnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, da se lahko pravočasno vključijo v razpravo o zadevah, o katerih 
bodo razpravljali in odločali delegati v Zboru združenega dela. 

Kot je razvidno iz predloženega delovnega načrta, bo drugo sejo v aprilu, 
in sicer 24. 4. 1979, imel le naš zbor. Na tej seji bomo največ pozornosti posvetili 
predvsem analizi zaključnih računov in gospodarjenju v letu 1978. Gre za po- 
membno nalogo, ki smo si jo zastavili v vseh samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, da kritično ocenimo gospodarjenje v letu 1978, zlasti še družbeno- 
ekonomski in samoupravni položaj in vpliv delavcev in delovnih ljudi na 
gospodarjenje, na dohodek in njegovo delitev. 

Zato se obračam že danes na člane delegacije temeljnih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, člane skupin delegatov za pošiljanje delegatov v naš 
zbor, zbore združenega dela občinskih skupščin in vse druge, da se čimbolj 
aktivno vključijo v razpravo ocenah sprejemanja zaključnih računov za pre- 
teklo leto, saj so to vprašanja, ki so pomembna za slehernega delavca v zdru- 
ženem delu. Tako bodo lahko delegati razpravljali na seji zbora 24. aprila kar 
najbolj tehtno. Prosim, da predlog prenesete v vašo delegatsko bazo v občinah. 

Predlog periodičnega delovnega načrta so obravnavala tudi delovna telesa 
našega zbora, ki niso imela bistvenih pripomb, predlagala so le, da se o ne- 
katerih vprašanjih razpravlja v najkrajšem času. 

Že sedaj je dan poseben poudarek nekaterim prednostnim nalogam, in če 
nam bo čas omogočal, bomo skušali v tem obdobju obravnavati tudi druge 
pomembne zadeve, ki so sicer predvidene za kasneje. 

Predlagam, da predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združenega 
dela sprejmemo v predloženem besedilu, skupaj s predlogi Izvršnega sveta 
in skupine delegatov 19. okoliša s področja gospodarstva. Gradivi ste prejeli 
pred sejo na klopeh. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Konrad Planteu, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 6. okoliš! 

Konrad Planteu: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati. Skupina delegatov 6. okoliša za gospodarsko področje je na svoji seji dne 
26. 3. 1979 obravnavala periodični delovni načrt zborov Skupščine SR Slo- 
venije za drugo trimesečje 1979 in v zvezi s tem sprejela naslednja stališča 
in predloge: 

Zbori Skupščine SR Slovenije niso v sedanji mandatni dobi posvečali na 
svojih sejah dovolj pozornosti akumulativni in reproduktivni sposobnosti gospo- 
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darstva. Reproduktivna in akumulativna sposobnost temeljnih organizacij 
združenega dela je zadnja leta zaskrbljujoče nizka, zato je predvsem za Zbor 
Združenega dela nesprejemljivo nadaljnje zanemarjanje in odlaganje raz- 
prave o navedenem problemu. 

Na seji Zbora združenega dela 24. aprila bo podana analiza zaključnih 
računov za leto 1978, ki bo prikazala tudi sredstva, ki jih je gospodarstvo na- 
menilo svojemu razvoju. Mislimo, da je akumulativni in reprodukcijski sposob- 
nosti gospodarstva nujno posvetiti posebno pozornost in poglobljeno razpravo, 
ker to še zdaleč ni nek obrobni problem. 

Zato predlagamo, da se na dnevni red seje Zbora dne 24. aprila vključi 
posebna točka o problematiki akumulativne in reproduktivne sposobnosti 
slovenskega gospodarstva in ukrepi za njeno izboljšanje. 

Predlagamo, da se Izvršni svet in njegovi organi zadolžijo, da pripravijo 
priporočila, ki naj vsebujejo predvsem: 

1. analizo stanja in vpliva reproduktivne sposobnosti na izpolnjevanje 
srednjeročnega plana ter drugih posledic nezadostne razvojne sposobnosti slo- 
venskega gospodarstva, 

2. ukrepe za izboljšanje reproduktivne sposobnosti. 
V programu zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1979 je razprava o 

problemih reproduktivne sposobnosti gospodarstva predvidena šele v tretjem 
trimesečju, kar pa je nesprejemljivo. 

Ker je nizka reproduktivna sposobnost temeljni problem gospodarstva, 
so potrebni takojšnji učinkoviti ukrepi. Kot smo seznanjeni, so glavna vprašanja 
akumulativne in reproduktivne sposobnosti jugoslovanskega gospodarstva ob- 
delana v posebni študiji Zveznega zavoda za družbeno planiranje, ki lahko 
služi kot solidna osnova za hitro obdelavo analize in predlaga potrebne ukrepe 
na področju reproduktivne sposobnosti slovenskega gospodarstva. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Mislim, da je pobuda dobra, 
saj gre dejansko za eno zelo pomembnih vprašanj. Prav zato se moramo do- 
govoriti z Izvršnim svetom, ali lahko v tem kratkem času pripravi analizo in 
predloge ukrepov. Upoštevati moramo, da smo v programu, ki smo ga spre- 
jeli v februarju, določili orientacijski rok za to temo v tretjem četrtletju in 
tako se je orientiral tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

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

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
dnevni red seje zbora, predvidene za 24 april, je kot točka dnevnega reda 
vključena tudi analiza zaključnih računov za leto 1978. Predlagatelj gradiva 
k tej točki sicer ni Izvršni svet, temveč Republiški svet Zveze sindikatov Slo- 
venije. 

Na predlog delegata, da se ta točka razširi z razpravo o reproduktivni in 
akumulativni sposobnosti gospodarstva, želim dati nekaj pojasnil. 

Izvršni svet ima v rednem programu dela, ki je usklađen tudi z delovnim 
programom Skupščine, v tistem delu, ki navaja naloge Izvršnega sveta ob le- 
tošnji resoluciji, predvideno obravnavo teh tem, vendar ne v aprilu, temveč 
šele v naslednjem trimesečju. 
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Pojasniti je potrebno, da se točka dnevnega reda, predvidena za sejo 
zbora 24. aprila, dejansko nanaša na aktivnosti sindikata ob sprejemanju za- 
ključnih računov za leto 1978. 

Za analizo reproduktivne in akumulativne sposobnosti gospodarstva, pogo- 
jev gospodarjenja, pridobivanja in delitve dohodka je 24. april vsekakor pre- 
zgodnji datum. Kot vam je znano, je rok za oddajo zaključnih računov konec 
februarja. Obdelava podatkov traja do sredine aprila. Organi Izvršnega sveta 
dobijo obdelane podatke od pristojnih služb, SDK in statistike šele proti 
koncu aprila. Šele tedaj se lotijo analize zbranih podatkov in obrazložitve 
le teh, tako da je mogoče pripraviti ustrezne predloge in jih predložiti v raz- 
pravo in v sprejetje šele kasneje. 

Mislim, da je razumljivo, da pobude delegata, da naj Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije pripravi tako razpravo s primernim gradivom že v aprilu, 
ni mogoče uresničiti. Kot je predvideno v programu Izvršnega sveta, pa bo 
gradivo, ki bo omogočilo tehtno razpravo, kot jo zahtevajo problemi, pri- 
pravljeno. Gradivo bomo temeljito proučili, tako da bi v skupščinskih zborih 
v razpravi lahko že podali morebitne predloge ukrepov, kolikor jih v republiki 
sploh lahko sprejmemo, saj gre pri tem tudi za najširši jugoslovanski problem. 

K sami vsebini predloga bi dodala še nekaj misli. Menim, da je primerno 
najprej razpravljati o zaključnih računih samih, in sicer o načinu sprejemanja 
zaključnih računov in deloma tudi njihove vsebine. Za tako razpravo za- 
doščajo prvi grobi podatki, ki jih dobimo z obdelavo zaključnih računov. 

Poglobljena, kritična obravnava reproduktivne in akumulativne sposob- 
nosti gospodarstva, na katero opozarjajo že prvi podatki, ki smo jih prejeli 
iz zaključnih računov, zahteva veliko priprav, saj gre za izrazito tehtne pro- 
bleme. 

Menim, da bi bilo skupini, ki bo pripravila gradivo za Skupščino, v do- 
datno pomoč, če nam posredujete svoja opozorila, na katere vidike naj gra- 
divo podrobneje opozori. To bi nam omogočilo, da v gradivu ne bi navajali 
pretežno statističnih podatkov s komentarji, temveč bi poudarili tisto, kar nas 
najbolj zanima in za kar želimo dobiti v predlogih tudi odgovore, kako delo- 
vati v bodoče, da bi bili rezultati gospodarjenja boljši. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Menim, da je pobuda za- 
nimiva, vendar pa moram opozoriti, da smo v programu dela zborov zapisali, 
da bomo navedeno problematiko obravnavali v Skupščini SR Slovenije kot 
dolgoročno nalogo. 

V tretjem trimesečju v letu 1979 naj bi v Skupščini obravnavali le del 
te problematike, in sicer produktivnost dela in izkoriščanje zmogljivosti na 
področju industrije. Zavzemali se bomo, da bi omenjeno temo iz tretjega tri- 
mesečja premaknili naprej, vendar pa je danes težko reči, koliko nam bo to 
tudi uspelo. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče več razpravljati o perio- 
dičnem načrtu, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog periodičnega delovnega načrta Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije za drugo trimesečje 1979, skupaj s spre- 
membami in dopolnitvami, ki jih je predlagal Izvršni svet. 

Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
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Ugotavljam, da je predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije za drugo trimesečje 1979 sprejet z večino 
glasov. 

Odrejam 30 minut odmora. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo delo zbora. 
Predlagam, da preidemo na 8. točko dnevnega reda, ki smo jo 

prekinili, to je k informaciji o delovanju enotnega sistema organizacije, od- 
govornosti in obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji. 

Ugotavljam, da je skupina delegatov končala z delom. Prosim poroče- 
valca skupine, da poroča zboru. Besedo ima tovariš Marko Matkovič! 

Marko Matkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Medzborovska skupina delegatov je na podlagi razprav v vseh treh 
zborih sprejela naslednje spremembe in dopolnitve k sklepu, ki so ga pred- 
ložili odbori vseh treh zborov za družbenopolitični sistem k informaciji o de- 
lovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih 
naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji. 

V sedmi vrsti prvega sklepa se za besedilom »Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije,« postavi pika, naslednji stavek pa se začne z besedilom 
»Pri tem se izhaja iz ocen učinkovitosti družbene akcije«. Besedilo tega 
stavka se zaključuje v 12. vrsti z besedama »političnih organizacij«. V tem 
stavku se v 8. vrsti črta besedilo »da se analizirajo« in se nadomesti z bese- 
dami »in analize««. V naslednji, 9. vrsti pa se z besedo »naravnih« doda »in 
drugih«. V 11. vrsti se beseda »odgovornih« nadomesti z besedo »vseh«, beseda 
»oblastvenih« pa z »državnih«. 

Zadnji stavek te točke se začne z besedilom »Na tej osnovi naj se oceni«. 
V istem stavku se v 3. vrsti od spodaj navzgor besedilo »v* celoti urejajo« na- 
domesti z besedilom »bodo celovito urejale«. V zadnji vrsti se dodasta tudi 
besedi »in drugih«. 

Zadnji stavek 1. točke sklepa se tako v celoti glasi: »Na tej osnovi naj se 
oceni umetnost dosedanjih sistemskih rešitev, s tem, da se le-te dopolnijo tako, 
da bodo celovito urejale postopek in ravnanje odgovornosti družbenih dejav- 
nikov in zagotavljale enotno prakso v primeru naravnih in drugih nesreč.« 
Spremembe k tej točki so predvsem redakcijske narave. 

V 2. točki se v 8. vrsti za besedilom »v SR Sloveniji« postavi pika, na- 
slednji stavek pa se začne z besedilom »Izvršni svet naj sprejme ustrezne 
ukrepe«. Ostalo besedilo te točke ostane nespremenjeno, le v predzadnji vrsti 
se besedi »nastopa kot« nadomestita z besedo »je«. 

Drugi odstavek 2. točke pa se spremeni tako, da se v celoti glasi: »Posebej 
naj preveri ustreznost družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanju 
s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč iz leta 1978 
in predlaga dopolnitve, s katerimi bo mogoče zagotoviti sredstva za hitro in 
učinkovito pomoč ob naravnih in drugih nesrečah kot učinkovit postopek za 
hitro razpolaganje z njimi. 

S tako dopolnjenim drugim odstavkom 2. točke je upoštevana pripomba 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter je bolj jasno določeno, da je po- 
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trebno pri spremembah družbenega dogovora zagotoviti tako sredstva za po- 
moč ob naravnih in drugih nesrečah kot tudi učinkovit postopek za hitro 
razpolaganje z njimi. 

V 3. točki se v predzadnji vrsti besedi »iz informacije« nadomestita z 
besedo »v informaciji«. Tudi tu gre za spremembo redakcijskega značaja. 

Pripombe, dane med razpravo v zvezi z dopolnitvami in spremembami 
družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti 
za odpravljanje posledic nesreč, so upoštevane v drugem odstavku druge točke 
predloga sklepa, kjer nalagamo Izvršnemu svetu, da ponovno prouči ustrez- 
nost zgoraj omenjenega družbenega dogovora. 

Dane pobude bodo posredovane Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in 
bodo upoštevane pri pripravi sprememb ustreznih aktov. Pripomba skupine 
delegatov 1. okoliša, ki se je nanašala na besedilo informacije, o nezadostni 
opredelitvi zdravstvenih organizacij v informaciji pa bo posredovana Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o pred- 
logu sklepa oziroma poročilu skupine delegatov? (Ne.) 

Ce nihče, predlagam, da preidemo na glasovanje. Dajem na glasovanje 
dopolnjen predlog sklepa, ki ste ga prejeli na klop. Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje'! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel dopolnjeni sklep. Obveščam vas, 
da bo sklep objavljen v naslednji številki skupščinskega Poročevalca. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

Za svojega predstavnika k predlogom odlokov je Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije določila tovariša 
Tomaža Kavčiča, člana Komisije. 

1. Predlog odloka o izvolitvi treh članov Odbora za nagrado Antifašistič- 
nega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije je predložila v obravnavo Komi- 
sija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi treh članov Odbora za 
nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi treh članov Odbora za na- 
grado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije sprejet z ve- 
čino glasov. 

2. Predlog odloka o izvolitvi dveh članov Upravnega odbora Sklada za 
pospeševanje upodabljajoče umetnosti Moša Pijade je predložila v obravnavo 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve naše skupščine. 

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

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče, za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
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Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi dveh članov Upravnega 
odbora Sklada za pospeševanje upodabljajoče umetnosti Moša Pijade. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi dveh članov Upravnega od- 
bora sklada za pospeševanje upodabljajoče umetnosti Moša Pijade soglasno 
sprejet. 

3. Predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za promet in zveze je predložila v obravnavo Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve naše skupščine. 

Z dopisom z dne 23. 3. 1979 smo prejeli predlog predsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o imenovanju namestnika predsednika Republi- 
škega komiteja za promet in zveze. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za promet in zveze. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za promet in zveze soglasno sprejet. 

4. Predlog odloka o imenovanju namestnikov predsednikov republiških 
komitejev je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in ad- 
ministrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 23. 3. 1979 smo prejeli predlog predsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o ponovnem imenovanju namestnikov predsed- 
nikov Republiških komitejev. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče, za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju namestnikov predsed- 
nikov republiških komitejev. Kdor je za predlog odloka, naj prosim gla- 
suje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnikov predsed- 
nikov republiških komitejev soglasno sprejet. 

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

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 16. 
okoliša, Maribor, bo odgovoril tovariš Peter Tribušon, pomočnik direktorja 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Peter Tribušon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 16. okoliša-Maribor s področja gospodarstva za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije je dne 27. 2. 1979 poslala Skupščini SR 
Slovenije naslednje delegatsko vprašanje: 

Po dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 
do 1980 se je SOZD Gorenje v 20. členu dogovora obvezala, da bo v tem ob- 
dobju zgradila 12 000 stanovanj po sistemu celične gradnje. 
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To srednjeročno obdobje se izteka, očitno pa je, da SOZD Gorenje tega 
dogovora ne bo izpolnila. Ker gre v tem primeru za grobo kršitev sprejete 
obveznosti, sprašujemo: 

1. Zakaj se je SOZD Gorenje poverilo izvajanje tako važne naloge, ki ji 
očitno ni kos? 

2. Kakšni ukrepi bodo v tem primeru sprejeti proti odgovornim organom 
v SOZD Gorenje? 

3. Kakšni ukrepi so predvideni, da se kljub izpadu načrtovane gradnje 
Gorenja v tem planskem obdobju zagotovi planirano število 65 000 stanovanj. 

Dajemo naslednji odgovor: 
1. V družbenem planu Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976 

do 1980 je bila sprejeta usmeritev, da se pospeši industrializacija gradnje 
industrijskih, stanovanjskih in drugih objektov z uvajanjem in dopolnjevanjem 
velikoserijske proizvodnje armiranobetonskih montažnih elementov, polmon- 
tažnih in montažnih elementov za stanovanjsko gradnjo, s celično gradnjo in 
drugimi oblikami tipizirane industrijske gradnje. 

V skladu s to usmeritvijo je SOZD Gorenje izrazil željo, da se kot no- 
silec celične gradnje stanovanj vključi s konkretnimi obveznostmi in nalogami 
v dogovor o temeljih družbenega plana. 

V usklajevalnem procesu, to je v procesu oblikovanja omenjenega dogo- 
vora, se je pri udeležencih dogovora, med katerimi sta tudi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, oblikovalo sta- 
lišče, da vključitev v dogovor konkretnih obveznosti in nalog, ki jih je pri- 
pravljen sprejeti SOZD Gorenje na področju celične gradnje stanovanj, pri- 
speva k uresničevanju načrtovane politike na področju stanovanjske izgradnje, 
med drugim tudi s hitrejšo gradnjo, stabilnejšimi cenami in zajamčeno kva- 
liteto. 

Na tej osnovi je bil SOZD Gorenje sprejet kot eden od podpisnikov do- 
govora o temeljih družbenega plana Slovenije in kot nosilec obveznosti na 
področju celične gradnje stanovanj. 

Razlogi za neizpolnjevanje sprejetih obveznosti na področju celične grad- 
nje stanovanjskih in drugih objektov so predvsem v nerealni oceni možnosti 
za uresničitev sprejete naloge s strani SOZD Gorenje, zlasti z vidika kompleks- 
nosti naloge in zahteve po obsežnih raziskovalno-razvojnih aktivnostih in in- 
vesticijskih vlaganjih. Razloge je iskati tudi v dolgotrajnem dogovarjanju o 
izvajanju skupnih programov, pa tudi dolgotrajnih postopkih pri pridobivanju 
raznih soglasij, lokacijskih in gradbenih dovoljenj, tudi uvoznih soglasij. 

2. O neizvrševanju obveznosti in nalog, ki jih je SOZD Gorenje sprejel v 
dogovoru o temeljih družbenega plana Slovenije je odbor podpisnikov tega 
dogovora razpravljal na eni izmed svojih sej. 

Odbor je med drugim ugotovil, da bo v okviru SOZD Gorenje, podobno 
kot pri večini drugih podpisnikov dogovora, ki ne bodo uresničili sprejetih 
obveznosti do leta 1980, obravnavana odgovornost za neizpolnitev sprejete 
naloge. 

Odbor je take podpisnike pozval, da uresničijo sprejete obveznosti, saj jih 
k temu obvezujeta zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in zakon o 
družbenem planu Jugoslavije. 

3. V planskem obdobju 1976—1980 smo si zastavili nalogo, da bomo zgra- 
dili 65 000 stanovanj, od tega približno 70 % v sektorju družbene graditve in 
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okoli 30 % v zasebni režiji. Analize izvajanja plana v letih 1976, 1977 in 1978 
so pokazale ugodne rezultate v številu zgrajenih stanovanj, manj pa v plani- 
ranem razmerju med družbeno in zasebno gradnjo. 

V letu 1976 smo zgradili skupno 14 457 stanovanj, v letu 1977 14 721 in v 
letu 1978 14301 stanovanj. Za izpolnitev plana bo potrebno v letih 1979 in 
1980 zgraditi še 22 541 stanovanj oziroma 11 270 letno. 

Po ocenah gradbeništva so glede na svoje kapacitete sposobni zgraditi vsa 
za izpolnitev plana potrebna stanovanja v družbenem sektorju, tudi v primeru, 
da realiziramo plansko postavko razmerja 70 :30, kar bi pomenilo 7840 sta- 
novanj v družbenem sektorju letno. 

Potrebno je pripomniti, da ima izpad planirane celične gradnje stanovanj 
občutno manjši vpliv na hitrost stanovanjske gradnje kot nekatere pomanj- 
kljivosti v urbanistični, zemljiški in stanovanjski politiki, Zato je vključena v 
program dela Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih 
organov novelacija in dopolnitev vrste zakonodajnih aktov z omenjenih pod- 
ročij. Tu gre za zakon o urbanističnem planiranju, za zakon o upravljanju in 
razpolaganju s stavbnimi zemljišči, za zakon o programiranju in financiranju 
stanovanjske graditve, za zakon o stanovanjskih zadrugah in za zakon o samo- 
upravni stanovanjski skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Na drugo delegatsko vpra- 
šanje skupine delegatov za gospodarsko področje iz 16. okoliša - Maribor bo od- 
govorila tovarišica Milica Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška sekre- 
tarka za finance. Prosim! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegatsko vprašanje, ki ga je Skupščini SR Slovenije posredovala skupina 
delegatov 16. okoliša s področja gospodarstva se nanaša na izpolnjevanje v 
Skupščini SR Slovenije sprejetih sklepov o presežkih v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih družbene dejavnosti. Na to vprašanje smo pripravili na- 
slednji odgovor: 

Samoupravne interesne skupnosti na ravni republike, ki združujejo sred- 
stva iz dohodka tozdov na osnovi prirejene davčne osnove, so že med letom 
1978 ugotavljale, da priliv sredstev presega po obsegu in dinamiki planirani 
obseg sredstev, potrebnih za izvajanje sprejetih programov. 

Zato sta že med letom tako Izobraževalna kot Raziskovalna skupnost Slo- 
venije sprejemali ukrepe o opuščanju obveznosti plačevanja akontacij, in sicer 
Izobraževalna skupnost za mesece avgust, september in oktober, Raziskovalna 
skupnost pa za mesece avgust, september, oktober in november 1978. 

Kasneje sta obe skupnosti s svojimi sklepi znižali prispevne stopnje za 
leto 1978, ki so se uporabljale za obračun obveznosti do teh skupnosti za leto 
1978. Izobraževalna skupnost je znižala prispevno stopnjo za leto 1978 od 
9,47 na 7, Raziskovalna skupnost pa od 1,72 na 1,40. 

Prispevne stopnje za leto 1979 so enake znižanim stopnjam leta 1978. Ob 
prispevnih stopnjah za leto 1979 pa sta obe skupnosti računali tudi s presežki, 
ki bodo ostali po zaključnih računih še za leto 1978. Zato nista predlagali za 
leto 1979 za povečanje programov potrebnih višjih stopenj, kot veljajo za leto 
1978, temveč sta lahko zadržali enake stopnje, programi pa so pokriti z upo- 
števanjem teh presežkov. 
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Aneksi k samoupravnim sporazumom o temeljih planov vsebujejo za te 
skupnosti določbo, po kateri se presežki iz prejšnjega leta vključijo v potrebna 
sredstva za izvajanje programa tekočega leta. 

Skupnost starostnega zavarovanja kmetov je s prilivom sredstev v letu 
1978 zagotovila izvajanje sprejetih programov za leto 1978. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja je sprejela sklep o 
ukinitvi plačevanja posebnega prispevka iz dohodka na osnovi poslovnega 
sklada za mesece april, maj in junij, kar znaša okoli 325 milijonov din, kolikor 
znašajo celotni presežki dohodkov te skupnosti nad valoriziranim programom 
te skupnosti za leto 1978. 

Valorizacija programa je bila izvršena v skladu z določili aneksa k samo- 
upravnemu sporazumu za leto 1978 za medletno valorizacijo pokojnin zaradi 
visokega porasta življenjskih stroškov v tem letu. 

Iz navedenega izhaja, da so republiške skupnosti ravnale v skladu z 
napotki in stališči, sprejetimi v Skupščini SR Slovenije, da pa izvajanje ni za- 
htevalo posebnih napotkov delavcem, ki so v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela pripravljali zaključne račune. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Na delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov za področje državnih organov, 1. okoliš s sedežem v občini Ljubljana- 
Center, bo odgovoril tovariš Andrej Caserman, svetovalec predsednika Re- 
publiškega komiteja za raziskovalno dejavnost! 

Andrej Caserman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ta skupina delegatov je postavila naslednje vprašanje: 

Informacija o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni 
dejavnosti kot sestavini združenega dela na 3. in 7. strani navaja število o 
patentih iz leta 1977 in o nekaterih inovacijah iz let 1974 do 1978. Prosimo za 
podatke o številu patentov in inovacij v letih 1977 in 1978. Koliko od teh so 
prijavile organizacije združenega dela in koliko občani in koliko od teh pa- 
tentov in inovacij se že uporablja v proizvodnji? 

Delavci komiteja so uspeli v tem času pripraviti podatke in dati naslednje 
odgovore: 

Po podatkih Zveznega zavoda za patente je za leti 1977 in 1978 ugotov- 
ljeno naslednje število patentov: v Jugoslaviji je bilo pri Zavodu prijavljenih 
v 1977. letu 1193 domačih in 1978 tujih patentov, v letu 1978 1166 domačih 
in 1978 tujih patentov. Od tega je bilo v letu 1977 registriranih 47 domačih 
in 213 tujih patentov, v letu 1978 pa 48 domačih in 443 tujih patentov. 

V Sloveniji smo imeli v letu 1977 prijavljenih 190 patentov, v letu 1978 
pa 222 patentov. Od tega je bilo v letu 1977 registriranih 11 patentov, v letu 
1978 pa 20 patentov. 

Med vsemi prijavljenimi patenti je, bilo v letu 1977 prijavljenih 97 pa- 
tentov s strani organizacij združenega dela, 93 patentov pa so prijavili po- 
samezniki. V letu 1978 so organizacije združenega dela prijavile 91 patentov, 
posamezniki pa 131. Med prijavo in registracijo patenta poteče 5 do 6 let. 

O uporabi patentov v proizvodnji ni podatkov, ker jih organizacije zdru- 
ženega dela ne objavljajo. 

Podatkov o drugih inovacijah, kot so tehnične izboljšave in koristni pred- 
logi, doslej v Sloveniji nismo načrtno spremljali in obstaja le nekaj frag- 
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mentarnih podatkov za nekatere občine, kjer so podatke zbirali z anketami 
v okviru akcij sindikata ali občinskih raziskovalnih skupnosti. 

V skladu z zadolžitvijo iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 in v skladu z nalogami akcijskega pro- 
grama pri uresničevanju družbenega dogovora o inovacijah v letu 1978 je Re- 
publiški komite za raziskovalno dejavnost skupno z drugimi republiškimi organi 
in organizacijami pripravil predlog za stalno statistično spremljanje inovacij- 
ske dejavnosti v organizacijah združenega dela. Na podlagi tega gradiva je 
Zavod SR Slovenije za statistiko izvedel konec leta 1978 vzorčno anketo, ki bo 
v prihodnje vključena v stalni program statističnih raziskovanj v SR Sloveniji. 
Na tej podlagi bomo dobili ustrezne podatke o obsegu in vsebini inovacijske 
dejavnosti v organizacijah združenega dela. 

V informaciji navedene podatke o kreditiranju prenosa raziskovalnih do- 
sežkov v prakso na podlagi dogovora med Raziskovalno skupnostjo Slovenije in 
Ljubljansko banko pa lahko dopolnimo z dokončnimi podatki iz leta 1978. 

Na podlagi navedenega dogovora je bilo v letu 1978 kreditiranih 27 ino- 
vacij v skupni predračunski vrednosti 173 milijonov 800 tisoč dinarjev, v letu 
1977 pa je bilo kreditiranih 18 velikih inovacij v skupni predračunski vred- 
nosti 88 milijonov 345 tisoč dinarjev. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Odgovor na delegatsko vprašanje sku- 
pine delegatov iz 5. okoliša za področje kmetijske dejavnosti ter 17. okoliša 
za področje gospodarstva bo dan na prihodnji seji Zbora združenega dela. 

Želi kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) Če nihče, zaključujem 
to točko dnevnega reda. 

Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 
končne odločitve, usklađeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. 

S tem je dnevni red današnje seje Zbora združenega dela izčrpan. Za- 
hvaljujem se vam za udeležbo. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 13. uri.) 



zbor občin 

14. seja 

(7. februarja 1979) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 14. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, pre- 
den preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi 
poročilo za zbor. 

V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: to- 
variša Rudija Putreta, delegata iz Ribnice, za predsednika, tovarišico Mirando 
Mrcina iz Sežane in tovariša Avgusta Vernika iz Slovenske Bistrice za člana. 
Želi morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Ker vidim, da nihče, pro- 
sim, da o predlogu glasujemo. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 14. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš 
Rudi Putre za predsednika in tovarišica Miranda Mrcina in tovariš Avgust 
Vernik za člana. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane in da pregleda po- 
oblastila delegatov ter pripravi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da 
ostanete na svojih mestih, ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor je seveda to v njegovi moči, na 
vprašanja delegatov čimprej odgovoril, prosim tiste delegate, ki imajo morda 
pismeno pripravljena vprašanja, pa jih še niso oddali, da ta vprašanja sedaj 
oddajo predsedstvu zbora. Ta vprašanja bomo posredovali Izvršnemu svetu in 
drugim naslovnikom z željo, da bi dali svoj odgovor že danes pri točki pred- 
logi in vprašanja delegatov. Ravno tako vas prosim, če ste se namenili so- 
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delovati v razpravi, pa se še niste prijavili k razpravi, da tudi to storite v tem 
času, ko čakamo na poročilo. 

Obveščam vas, da je Izobraževalna skupnost Slovenije na svoji seji 26. 
decembra sprejela predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v 
letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 
v enakem besedilu kot naš zbor na seji 25. 12. 

Prav tako je Raziskovalna skupnost Slovenije na seji 27. 12. sprejela 
predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1979, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, v enakem besedilu 
kot naš zbor na seji 25. 12. 

Skupnost socialnega varstva Slovenije nas je obvestila, da je na seji 
25. 12. sprejela naslednje predloge zakonov: predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predlog za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, predlog za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 
1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 in 1918, pred- 
log zakona o preživninskem varstvu kmetov in predlog zakona o prispevku za 
solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kme- 
tov v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spo- 
razuma, vse v enakem besedilu kot naš zbor, ki je te akte sprejel na seji 
25. 12. Tako so bili vsi omenjeni predlogi zakonov sprejeti v vseh pristojnih 
zborih v enakem besedilu in so tako zbori med seboj usklađeni, zakoni pa so 
v Skupščini sprejeti. 

Hkrati vas tudi obveščam, da bo predstavnik Izvršnega sveta v okviru 17. 
točke dnevnega reda, to je v okviru predlogov in vprašanj delegatov, podal 
informacijo o poplavah v Socialistični republiki Sloveniji v času od 28. do 30. 
januarja letos. 

Kot vidim, je Verifikacijska komisija že opravila svoje delo. Prosim pred- 
sednika, da poda zboru poročilo! 

Rudi Putre: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Poročilo Veri- 
fikacijske komisije o pregledu pooblastil za 14. sejo Zbora občin, ki je bila 
sklicana za 7. 2. 1979 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. 
člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora 
in iz pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega 
zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata mesta Ljubljana in 
Obalne skupnosti občine Koper, razen delegatov občin Dravograd, Gornja 
Radgona in Postojna. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili, neoporečna, zato v smislu prvega odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlaga, da Zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 14. sejo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste 
ga pravkar slišali. Zeli morda kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker 
ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 
14. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko 
pravno veljavno razpravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni še: 
Republiška konferenca Socialistične zveze, k vsem točkam dnevnega reda ter 
Svet za ohranjanje in razvijanje tradicij NOB in spomeniško varstvo pri Re- 
publiški konferenci SZDL k 3., 4., 5. in 6. točki dnevnega reda, Svet za kulturo 
pri Republiški konferenci SZDL k 7. točki dnevnega reda in Skupnost sta- 
rostnega zavarovanja kmetov Slovenije k 9. točki dnevnega reda. 

Seje zbora se udeležujejo, kot sem obveščena, tovariš Albert Jakopič- 
Kajtimir, predsednik Sveta za ohranjanje in razvijanje tradicij NOB in spo- 
meniško varstvo pri Republiški konferenci SZDL, tovariš Peter Bekeš, član 
Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze, to- 
variš Jože Pratengrazer ali tovariš Štefan Sambt za Skupnost starostnega 
zavarovanja kmetov Slovenije, tovariš Rudi Kropivnik, član naše delegacije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Zbor obveščam nadalje, da so na današnji seji navzoči naslednji poroče- 
valci odborov našega zbora in komisij Skupščine: za Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj tovariš Franc Taler, član tega odbora; za Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem tovariš Tone Zibert, član tega odbora; 
za Odbor za finance tovariš Albin Levičnik, član tega odbora; za Odbor za 
urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja tovariš Bran- 
ko Weixsler, član tega odbora; za Zakonodajno-pravno komisijo njen podpred- 
sednik tovariš Miroslav Samardžija; za Komisijo za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve tovarišica Mihaela Verbič, članica te komisije; za Ko- 
misijo za vprašanja borcev NOV tovariš Jože Boldan-Silni, član te komisije; za 
Komisijo za narodnosti tovariš Ernest Eory, član te komisije. To sem danes 
navedla na začetku seje zato, da ne bi njihovih imen pozneje več ponavljala. 
S tem bi morda delno skrajšali tudi postopek, ki je za to naše delo nujno 
potreben. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 14. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 22. januarja ste bili obveščeni, da dnevni red današnje 
seje razširjamo še s predlogom zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke 
»VIII. Mediteranske igre, Split 1979«. 

Glede na to, da je bil dosedanji sekretar našega zbora tovariš Jernej 
Vrhunec imenovan za pomočnika zveznega sekretarja za pravosodje in orga- 
nizacijo zvezne uprave in je že nastopil novo delovno dolžnost, predlagam, da 
takoj za drugo točko dnevnega reda uvrstimo dodatno točko dnevnega reda, 
to je razrešitev sekretarja Zbora občin Skupščine SR Slovenije in imenovanje 
novega sekretarja zbora. 

Nadalje vas obveščam, da je Skupščina mesta Ljubljana z dopisom 
1. 2. 1979 umaknila predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o orožju, predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o upravnih 
taksah in predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o rudarstvu, katerih 
predlagatelj je bila. 

Zato umikam z dnevnega reda obravnavo teh aktov, to je 10., 11. in 12. 
točko dnevnega reda. 

12» 
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Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 14. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 13. seje Zbora občin, 
3. razrešitev sekretarja Zbora občin Skupščine Socialistične republike 

Slovenije in imenovanje novega sekretarja zbora, 
4. problematika varstva naravne in kulturne dediščine s predlogi 

ukrepov, 
5. predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini, 
6. predlog za izdajo zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in na- 

ravnih rezervatih, 
7. predlog za izdajo zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec, 
8. predlog za izdajo zakona o samostojnih umetnikih, 
9. osnutek zakona o skladih skupnih rezerv, 

10. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 
rostnem zavarovanju kmetov, z osnutkom zakona, 

11. predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke »VIII. Medi- 
teranske igre, Split 1979«, 

12. predlog odloka o statističnih raziskovanjih Socialistične republike Slo- 
venije v letu 1979, 

13. osnutek zakona o posebni taksi na uvoženo blago, 
14. osnutek zakona o posebni davščini za poravnavo davčne obremenitve 

uvoženega blaga, 
15. predlog programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 

benopolitičnega zbora za leto 1979, 
16. volitve in imenovanja, 
17. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o tem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Ker vidim, da nihče, 

potem prosim, da glasujete. Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje! (58 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen tak, 
kot sem ga danes predlagala. Tak dnevni red ste dobili tudi danes na klop. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 13. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika 13. seje zbora ste prejeli. Ima morda kdo kakšno pri- 
pombo ali popravek k zapisniku? (Nihče.) Če nihče, potem dajem odobritev 
zapisnika na glasovanje! Kdor je za to, da se odobri zapisnik 13. seje zbora, 
naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 13. seje zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na razrešitev doseda- 
njega sekretarja Zbora občin Skupščine SR Slovenije in imenovanje novega 
sekretarja zbora. 

Kot gradivo za to točko ste prejeli predlog odloka o razrešitvi sekretarja 
Zbora občin Skupščine socialistične republike Slovenije in predlog odloka o 
imenovanju sekretarja Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Predstavnik predlagatelja je tovarišica Mihaela Verbič, ki bo predloge tudi 
obrazložila. Prosim, tovarišica Verbič! 
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Mihaela Verbič: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica pred- 
sednica! Dovolite mi, da poleg pismenega gradiva, ki vas seznanja s kadrov- 
sko spremembo na dolžnosti sekretarja Zbora občin, posredujem v imenu Ko- 
misije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve še kratko dodatno 
informacijo. 

Zaradi odgovornosti in dolžnosti, ki jih imajo1 socialistične republike in 
avtonomni pokrajini, to seveda velja tudi za našo republiko, do kadrovske 
politike na ravni federacije, smo tudi za področje zveznih upravnih organov 
že v celovitih kadrovskih pripravah na volitve v tem mandatnem obdobju 
evidentirali možne kandidate tudi za zvezne upravne organe. Med evidenti- 
ranimi je bil tudi tovariš Jernej Vrhunec. 

Zaradi reorganizacije Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih orga- 
nov je do oblikovanja predlogov možnih kandidatov oziroma do kandidiranja 
prišlo šele v drugi polovici lanskega leta. Na dolžnost pomočnika zveznega 
sekretarja za pravosodje in organizacijo zvezne uprave je bil predlagan tovariš 
Jernej Vrhunec, ki je bil, kot je razvidno iz pismene informacije, na to dolž- 
nost tudi že imenovan. V tej nastali situaciji smo poiskali takšno kadrovsko 
rešitev za novega sekretarja Zbora občin, ki bo omogočala nemoteno nadaljnje 
delo zbora, saj je tovariš Jerovšek, ki ga predlagamo za novega sekretarja 
Zbora občin, že doslej deloval kot svetovalec v Skupščini in je torej seznanjen 
z vsebino in nalogami dela Skupščine in njenih zborov. Predlagam, da predlog 
za novega, sekretarja Zbora občin sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na glasovanje o 
predlogu odloka o razrešitvi sekretarja Zbora občin Skupščine socialistične 
republike Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne.) Če nihče, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za ta predlog od- 
loka, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Tudi ne.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil to- 
variš Jernej Vrhunec razrešen dolžnosti sekretarja Zbora občin Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. Izrekamo mu priznanje za njegovo izredno 
zavzetost in odgovorno strokovno-politično delo v Zboru občin od njegovega 
začetka dalje. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju sekretarja Zbora občin Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil to- 
variš Tone Jerovšek imenovan za sekretarja Zbora občin Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Tovarišu Tonetu Jerovšku iskreno čestitam, v prepričanju, da bo svoje 
bogato strokovno znanje in devetletne izkušnje v Skupščini Socialistične re- 
publike Slovenije dobro uporabil pri opravljanju svoje nove dolžnosti. Pro- 
sim ga, da zasede svoje mesto! 
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Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na problematiko 
varstva naravne in kulturne dediščine s predlogi ukrepov. 

Ker sta ta in naslednja točka dnevnega reda, to je problematika varstva 
naravne in kulturne dediščine s predlogi ukrepov in predlog za izdajo zakona 
o naravni in kulturni dediščini, vsebinsko tesno povezani, predlagam, da 4. 
in 5. točko dnevnega reda združimo in ju obravnavamo hkrati. Ali kdo temu 
predlogu nasprotuje? (Ne.) Ker vidim, da nihče, ugotavljam, da je predlog 
sprejet. 

Obe gradivi je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svoje 
predstavnike je določil tovariša Mavra Jerkiča, namestnika republiške sekre- 
tarke za urbanizem, Dušana Tomšeta, svetovalca predsednika Republiškega 
komiteja za kulturo, in Franca Zupana, samostojnega svetovalca v Republiškem 
komiteju za kulturo. 

Uvodno obrazložitev k obema točkama ter k predlogu za izdajo zakona 
o narodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih in k predlogu za 
izdajo zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec, se pravi k štirim točkam 
dnevnega reda, bo podal tovariš Andrej Ujčič, član Izvršnega sveta in pred- 
sednik Republiškega komiteja za kulturo. Prosim, tovariš Ujčič! 

Andrej Ujčič: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke, tovariši 
delegati! Pred vami je paket gradiv, ki bi ga lahko poimenovali z enotnim 
imenom problematika naravne in kulturne dediščine. To so predlog za izdajo 
zakona o naravni in kulturni dediščini, predlog za izdajo zakona o narodnih 
parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih ter predlog za izdajo zakona 
o spominskem parku Trebče-Kumrovec. 

Informacija o tej problematiki nas v svojem prvem delu seznanja s sta- 
njem in razmerami na področju naravne in kulturne dediščine. Njen zaklju- 
ček pa so predlogi za spremembo stanja. Ti obsegajo izhodišča za nove za- 
konske ureditve in še nekatere neposredne naloge, za katere so opredeljeni 
tudi nosilci. Ta izhodišča so obdelana in izražena v obliki predlogov za izdajo 
zakonov, ki so na dnevnem redu današnjega zasedanja vašega zbora in Zbora 
združenega dela. 

Ce naj v skrajšani obliki povzamem ugotovitve iz informacije, potem 
moram opozoriti, da ima zakonodaja s področja varstva naravne in kulturne 
dediščine v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji začetek že v času 
narodnoosvobodilne vojne, ko je slovenski Narodnoosvobodilni svet jaunarja 
1945 izdal odlok o zaščiti knjižnic, arhivov, kulturnih spomenikov in naravnih 
znamenitosti, februarja 1945 pa je podoben akt izdal tudi Nacionalni komite 
osvoboditve Jugoslavije. To dokazuje, da se je ljudska oblast že v času osvo- 
bodilnega boja zavedala pomena, ki ga ima kulturna in naravna dediščina 
za osveščeno in organizirano družbeno skupnost, ter da je ta dediščina se- 
stavni del naše narodnostne samobitnosti in državnosti. 

Razvoju in rasti naše družbe je v kasnejših letih sledila tudi zakonodaja. 
V zadnjem času podoživljamo posebno kvaliteten premik v odnosu do okolja, 
katerega neločljiva in nepogrešljiva sestavina so tudi tiste vrednote, ki jih 
danes opredeljujemo s pojmom naravna in kulturna dediščina. 

Nadalje moramo ugotoviti, da je naša naravna in kulturna dediščina rela- 
tivno zelo bogata, tako po številu spomenikov kot po njihovi raznolikosti in 
vrednosti. Po zadnjem statističnem popisu je samo nepremičnih kulturnih 
spomenikov, kot so spomeniki delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne, 



14. seja 
183 

arheološki spomeniki, mestna in vaška naselja, spomeniki meščanske arhi- 
tekture, gradovi, sakralni spomeniki, etnološki spomeniki in tehniški spome- 
niki, ki imajo posebno kulturno in zgodovinsko vrednost, okoli 16 000. Pojem 
kulturni spomenik obsega seveda tudi take premične predmete, kot so raz- 
lične slike, grafike, plastike, dragocene knjige, arhivi, pohištvo, muzejske 
zbirke in podobno. Število le-teh gre pa v stotisoče. Ce dodamo k temu se 
ocenjeno stanje naravnih vrednosti z okrog 10 000 lokalitetami, vec deset 
ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki jih je okoli 75, nekatere šte- 
vilne druge objekte oblikovane narave in naravne pojave, potem je uvodna 
ugotovitev povsem utemeljena, hkrati pa se postavlja vprašanje, kako zava- 
rovati v Socialistični republiki Sloveniji okrog 11 procentov površine repu- 
blike, ki bi to zaslužila po mnenju strokovnih delavcev. Danes je s predpisi 
uveljavljena zaščita le na okoli 0,4 procenta ozemlja. 

Ocena količine dela in sredstev, ki jih vlagamo v ohranitev naravne in 
kulturne dediščine, pa kaže, da je to v velikem nasprotju s potrebami, kar 
potrjuje na primer podatek, da smo imeli v letu 1977 v Socialistični republiki 
Sloveniji v strokovnih službah za varstvo spomenikov in varstvo narave le 
56 strokovnih delavcev ter da je bilo v tem istem letu iz sredstev Kulturne 
skupnosti Slovenije, kjer združujejo sredstva vsi delovni ljudje in občani iz 
vse republike, organizirani v občinskih kulturnih skupnostih, iz sredstev skup- 
nih nalog, realiziranih le 26 milijonov dinarjev za obnovo in restavracijo kul- 
turnih spomenikov. Ta podatek bi sicer morali dopolniti še s sredstvi, ki so jih 
vlagale v vzdrževanje in prenovo kulturnih spomenikov družbenopolitične 
skupnosti, razne interesne skupnosti in temeljne organizacije združenega dela, 
pa tudi lastniki oziroma uporabniki kulturnih spomenikov, in ta sredstva niso 
evidentirana v okviru kulturnih skupnosti. Kljub temu pa glede na obseg m 
stanje te dediščine v celoti še vedno ne moremo govoriti o celotnem in celo- 
vitem organiziranem varstvu, tudi kar zadeva finančna vlaganja. 

Posebej moramo ob tej priliki opozoriti na nekatere bistvene vsebinske 
pomanjkljivosti sedanje veljavne zakonodaje, ki ureja ta področja. Zakonodaja 
je v glavnem spremenjena ali pa vsaj spreminjana v pomembnem obsegu v 
letih 1961, 1965 in 1970. Po veljavnih zakonskih predpisih so kulturni spome- 
niki zavarovani že po samem zakonu ali kakor pravimo ex lege, ne glede na 
to, ali so vpisani v register kulturnih spomenikov ali ne. Zakon sicer veleva, 
da se vpiše vsak kulturni spomenik v register, ki ga vodijo zavodi za spome- 
niško varstvo, za svoje območje, in se o vpisu obvesti imetnik oziroma upra- 
vitelj spomenika z odločbo, vendar je po razpoložljivih podatkih na ta način 
registriranih samo približno 4,1 procenta kulturnih spomenikov. Dokumentacija 
je nasploh pomanjkljiva, poleg tega pa ni urejena po enotnem sistemu. Delo na 
centralnem registru, ki ga vodi Republiški zavod, pa se intenzivno opravlja 
šele zadnji dve leti. 

Po veljavni zakonodaji je Zavod za spomeniško varstvo tisti, ki v dvom- 
ljivih primerih ugotovi z odločbo, ali je posamezen predmet kulturni spomenik 
ali ne. To načelo po našem mnenju ni ustrezno in je tudi eden izmed vzrokov 
še danes razširjenega mnenja, da je varstvo spomenikov predvsem v interesu 
zavodov za spomeniško varstvo oziroma strokovnjakov, ki delajo v njih, ne pa 
delovnih ljudi in družbe kot celote. 

Vso težo varstva, to je materialno in pravno odgovornost, nalaga veljavni 
zakon dvema udeležencema imetniku ali upravitelju spomenika in zavodu za 
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spomeniško varstvo. Le-ta naj bi iz sredstev zavoda oziroma sredstev, ki jih 
pridobi v okviru svobodne menjave dela, pokril izredne stroške za zavaro- 
vanje spomenika, ki presegajo dohodke ali druge materialne koristi, ki jih 
ima imetnik ali upravitelj od spomenika. Tudi ta zakonska rešitev se je po- 
kazala za nevzdržno in na njeni podlagi ni mogoče reševati vprašanj varstva 
in ohranjanja kulturnih spomenikov tudi vnaprej. 

Po zakonu o varstvu narave iz leta 1970 so upravne zadeve izključno v 
pristojnosti republiškega in občinskih upravnih organov, pristojnih za urba- 
nizem, ki so si povečini pridržali tudi strokovne naloge ali pa so jih prenesli 
na zavode za spomeniško varstvo, konkretno v republiškem merilu na Zavod 
za spomeniško varstvo Socialistične republike Slovenije. To pa ni povsem v 
skladu z Ustavo Socialistične republike Slovenije, zakonom o združenem delu 
in načeli družbenega in prostorskega planiranja. 

Za posebne oblike varstva posameznih območij in njihovega kulturnega, 
gospodarskega in drugega razvoja, ki so vezane na večje skupine, številnejše 
zgodovinske dogodke ali večje skupine spomenikov, kot je to na primer danes 
obravnavano področje Kumrovca in Trebč, pa sploh nimamo še s predpisi 
urejene celovite zaščite. 

Predlogi, ki jih dajemo za spremembo stanja in ki nam služijo kot iz- 
hodišče za novi zakon o naravni in kulturni dediščini, ter oba spremljajoča 
zakona so predvsem zasnovani na načelu podružbljanja varstva naravne in 
kulturne dediščine, in sicer tako da se vsa področja naravne in kulturne de- 
diščine, (pri čemer naj kratko spomnim, da smo ta pojem naravne in kulturne 
dediščine povzeli po mednarodni konvenciji, ki jo je Jugoslavija podpisala 
leta 1972), obdelajo v enotnem zakonu. Tudi ta konvencija nas usmerja na 
enotno zakonodajo za to področje. Zakon naj bi urejal predvsem družbena 
razmerja in podal zakonsko podlago za urejanje konkretnih posameznih pod- 
ročjih in razmerij z izdajo skupščinskih aktov o zavarovanju, na primer na- 
ravnih parkov, krajinskih parkov ali spominskih parkov in za izdajo ustreznih 
navodil, ki naj bi jih izdajali pristojni republiški upravni organi, konkretno na 
teh dveh področjih upravni organ za kulturo in republiški upravni organ za 
področje urbanizma. 

Na podlagi ustavnih določil in na podlagi ratificiranih mednarodnih kon- 
vencij, od katerih sem eno omenil, štejejo v naravno in kulturno dediščino 
vse naravne in z delom pridobljene vrednote, prostorska območja, nepremični 
in premični predmeti, živalske in rastlinske redke vrste, ki bogatijo naše okolje, 
spomeniki kulturne in zgodovinske vrednosti, posebej značilni za slovensko 
krajino in slovensko zgodovino in zato zaslužijo posebno družbeno skrb. 

Zakon prvič v naši zakonodaji uvaja pojem dediščine, kot sem že rekel. 
Poudarjam, da to ni zamenjava za pojem spomenik oziroma naravna zname- 
nitost, s katerim smo v zakonodaji delovali že v prejšnjem času, temveč gre 
za novo, širšo vsebino, ki jo je uvedla konvencija, ki je bila pripravljena v 
okviru UNESCA, organizacije na znanost, kulturo in izobraževanje Organiza- 
cije združenih narodov. Iz teh razlogov uvajamo v predlogu za izdajo zakona 
o spominskem parku Trebče-Kumrovec nov pojem spominski park. Tudi ta 
izraz ima svoj temelj pravzaprav v omenjeni konvenciji. Gre za specifično 
obliko varstva naravne in kulturne dediščine v določenem območju, ki je po- 
sebej pogojeno z zgodovinskimi dogodki, pomembnimi za slovenski in hrvatski 
narod ter za druge narode in narodnosti Socialistične federativne republike 
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Jugoslavije, za obe sosedski republiki, ob sočasnem kulturnem, gospodarskem 
in drugem razvoju tega območja, ki naj bi ga omogočili prav s to zakonodajo. 

Načela, ki so nas vodila pri oblikovanju teh predlogov, ki vam jih pred- 
lagamo, so tale: 

Zakon o naravni in kulturni dediščini naj bi bil zasnovan tako, da bi 
urejal predvsem družbena razmerja in dajal zakonsko podlago ne samo za 
urejanje konkretnih in posamičnih razmerij, kot sem že rekel, pač pa bi bil 
osnova za izdajanje odlokov in izvršilnih predpisov za to področje. 

Zakon naj bi se omejil predvsem na družbeno pravno varstvo in predpisal 
načela za ohranjanje in izvrševanje dediščine in za zadovoljevanje osebnih, 
skupnih in širših družbenih potreb in interesov. Samo uresničevanje pa naj bi 
bilo predmet družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov. Zakon naj bi 
zagotovil uresničevanje splošnih in skupnih interesov pri ohranjanju in raz- 
voju naravne in kulturne dediščine. 

Zakon o narodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih naj bi 
bil poseben zakon, ki bi urejal del naravne dediščine iz enotnega zakona o na- 
ravni in kulturni dediščini, kjer naj bi bila podrobneje obdelana merila in kri- 
teriji za vrednotenje in proglasitev narodnega parka, krajinskega parka ali 
naravnega rezervata. 

Novi zakon naj bi nadalje opredelil specifične oblike samoupravne organi- 
ziranosti, funkcije narodnega in krajinskega parka ter naravnega rezervata, 
določil varstvene ukrepe, režime, načine in oblike vključevanja varstva te de- 
diščine v družbene prostorske plane. Skratka, ta zakon bi povezal specifiko 
krajinskih parkov, naravnih rezervatov in narodnih parkov s prostorskimi 
plani, ki jih bomo sprejemali na osnovi ustave in zakona o sistemu planiranja. 

Predlog za izdajo zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec temelji 
na načelu zakonskega sodelovanja in ohranjanja zgodovinskega izročila, veza- 
nega na življenje in delo Josipa Broza-Tita, ter ohranitvi avtentičnih krajinskih 
vrednosti, zgodovinske dediščine in spominskih obeležij NOV ob istočasnem 
vsestranskem prizadevanju za ureditev spominskega območja ter hitrejši go- 
spodarski, kulturni in socialni razvoj. 

Območje zgodovinskega spominskega parka Trebče-Kumrovec je treba 
zavarovati pred možnimi stihijskimi posegi v ta prostor, z namenom, da se 
neguje vsestranski pomen tega predela slovenskega ozemlja, ki meji na Hrvat- 
sko, in ohrani kulturna krajina, vendar ne s popolno konzervacijo obstoječega 
stanja, temveč z ustrezno predstavitvijo zgodovinskih dogajanj, načina živ- 
ljenja, družbenih odnosov, kulture in bivanja ljudi v tem območju, ob so- 
časnem upoštevanju potreb razvoja in spodbud družbe za hitrejši vsestranski 
razvoj. 

Delovni ljudje in občani naj bi prek svojih delegatov v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih za področje kulture in v družbenopolitičnih skupnostih 
uveljavljali svoje pravice in odločali na osnovi predlogov, ki bi jih pripravile 
strokovne službe za področje spomeniške in naravne dediščine, predvsem o 
tem, kateri deli naravne in kulturne dediščine naj se razglasijo za spomenik. 

Ta razglasitev bi bila torej po našem predlogu zavestna odločitev druž- 
benopolitične skupnosti o prevzemu vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz te 
odločitve, kar po našem mnenju edino lahko pomeni aktivno varstvo, ohra- 
njanje in vključevanje spomenikov v družbeni razvoj. 

Zaradi zagotovitve posebnega družbenega interesa pri ohranitvi in razvoju 
naravne in kulturne dediščine, usklajevanja osebnih in skupnih interesov ter 
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usklajevanja le-teh s splošnimi interesi družbe, zadovoljevanja osebnih in 
skupnih potreb in interesov, usklajevanje dela in urejanja drugih vprašanj 
skupnega pomena naj bi se delavci in drugi delovni ljudje neposredno ali 
prek svojih samoupravnih organizacij in skupnosti s področja kulture, zna- 
nosti, vzgoje in izobraževanja, rekreacije, varstva človekovega okolja, stano- 
vanjskega, turističnega, gozdnega, vodnega in zemljiškega gospodarstva in 
drugih zainteresiranih področij samoupravno sporazumevali o organizaciji v 
temeljno skupnost ali enoto v okviru kulturnih skupnosti ali Kulturne skup- 
nosti Slovenije oziroma v posebni skupnosti za varstvo naravne in kulturne 
dediščine, kar bo predmet posebnega zakona o kulturnih skupnostih oziroma 
o družbenoekonomskih odnosih in samoupravnem organiziranju na področju 
kulture, na osnovi zakona, ki je pravkar v skupščinski razpravi, zakona o svo- 
bodni menjavi dela, o katerem je bil v tel skupščinskem zboru že govora. 

V predlogu za izdajo zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in na- 
ravnih rezervatih in v predlogu za izdajo zakona o spominskem parku Trebče- 
Kumrovec je glede na mednarodno konvencijo o varstvu kulturne in naravne 
dediščine predlagana varianta za oblikovanje posebne interesne skupnosti za 
upravljanje z narodnim parkom, krajinskim parkom in spominskim parkom. 

Varstvo, ohranjevanje in razvoj naravne in kulturne dediščine se izvaja 
v sistemu samoupravnega družbenega planiranja. Vključevanje naravne in 
kulturne dediščine v družbeni razvoj in v celovit proces družbenega in pro- 
storskega planiranja je po našem mnenju bistveni in osnovni-pogoj za uspešno 
aktivno družbeno varstvo in ohranjanje dediščine. 

Osnova za združevanje sredstev so programi varstva, ohranitve in razvoja 
spomenikov. Morda je nekoliko vprašljiv ta pojem razvoja spomenikov, ven- 
dar, ko smo pripravljali te predloge za izdajo zakonov, smo menili, da tudi 
spomenik ne bi mogel obstajati v družbenem razvoju brez določenih spre- 
memb. V skladu s spremembami v družbi bi moral biti vključen tako v gospo- 
darskem, splošnem družbenem načrtu in bi moral tudi sam spomenik doživ- 
ljati lasten razvoj, če smemo tako reči, sicer bomo pa morali iskati kakšen 
drug pojem za to. Vendar bi radi povedali s tem izrazom to, da spomenik 
ni neka statična dobrina, ampak mora biti dinamična dobrina, ki je v rokah 
delavcev, delovnih ljudi in občanov zato, da zadovoljujejo svoje potrebe in da 
z njegovo vrednostjo bogatijo svoje dinamično življenje. Se pravi, če se vrnem 
na sredstva, bi rekel, da bi morala biti poleg ohranitve in razvoja spomenika 
v teh programih opredeljena tudi primarna funkcija spomenika, ki jo ima 
v družbi. 

Za uresničitev teh programov sklepajo vsi zainteresirani družbene dogo- 
vore in samoupravne sporazume, s katerimi bodo na podlagi svobodne menjave 
dela in tudi z neposrednimi dogovori združevali sredstva. S predpisi naj se 
zagotovi stimuliranje imetnikov in uporabnikov za vzdrževanje spomenikov, 
to se pravi stimuliranje za njihov lastni delež, ki ga vlagajo v obnavljanje in 
ohranitev spomenika, na primer v obliki davčnih olajšav pri namenskem vla- 
ganju sredstev. 

Delegati ste že pri obravnavi zakona o osnovah svobodne menjave dela 
videli jasno namero predlagatelja,, da se tako imenovane obvezne prispevne 
stopnje postopoma spremene in da bi celotna svobodna menjava potekala na 
osnovi samoupravnega sporazumevanja. Zato je zelo pomembno, da v tem 
času dogradimo sistem vključevanja tudi tega področja v celotni sistem svo- 
bodne menjave dela, da bi dali osnovo za neposredne dogovore in sporazume 
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o ohranjevanju, varstvu in razvoju spomenikov že v tem času, še pred spre- 
jemanjem pomembnih planskih odločitev za prihodnje srednjeročno obdobje. 

Tovarišice in tovariši! Pri pripravi obravnavanih predlogov za izdajo za- 
konov se je Izvršni svet srečal z nekaterimi dilemami, ki so bile poudarjene 
tudi pri obravnavi v skupščinskih odborih. V prvi vrsti je treba omeniti vpra- 
šanja ureditve celotne regulative s področja naravne in kulturne dediščine v 
enotnem zakonu, za kar se je Izvršni svet tudi zavzemal. V prid tej opredelitvi 
je predvsem možnost večje preglednosti nad zakonskimi določili s tega področ- * 
j a. Po drugi strani pa sta kot nasprotja temu nastali predvsem dve oviri, in 
sicer: Področje naravne in kulturne dediščine je zaradi pomembnosti v tolikšni 
meri vgrajeno v številne zakone s področja urej'anja prostora že danes, tako na 
področju urbanizma, kmetijstva, gozdarstva, vodnega, komunalnega, stanovanj- 
skega gospodarstva, s področja kulture in tako dalje, da bi bilo zato treba 
spremeniti in dopolniti številne druge zakone v primeru, da sprejmemo to 
enotno zakonsko ureditev. 

Vsa področja naravne in kulturne dediščine niso enako strokovno obde- 
lana in tudi služb za evidentiranje nismo enako razvili. Zato tudi ni bilo 
mogoče proučiti vseh številnih posebnosti velikega števila predmetov, objektov 
ali območij, ki sodijo k naravni in kulturni dediščini, in mimogrede povedano, 
smo tudi upravičeno kritizirani, da smo našo informacijo naslovili kot infor- 
macijo o stanju na področju kulturne in naravne dediščine. Pravzaprav bi mo- 
rali reči na področju varstva kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti, 
saj šele s to zakonodajo uvajamo pojem naravne in kulturne dediščine in de- 
jansko nimamo niti evidentiranega stanja na celotnem področju dediščine. 
Vendar, da bi se ta pojem hitreje utemeljil in hitreje postal komunikativni 
pojem v družbi, smo storili, če rečem v narekovajih, to napako. 

Izvršni svet se je iz navedenih razlogov glede na trenutrio stanje te de- 
diščine in glede na potrebe po takojšnji zakonski ureditvi varstva naravne in 
kulturne dediščine opredelil za pot, ki vam jo predlagamo. Izvršni svet meni, 
da s tem ni zaprta možnost, da bi se določeni načelni in vsebinski elementi 
predloženih predlogov za izdajo zakonov v fazi osnutkov med seboj povezali. 
Vendar določenih posebnosti verjetno le ne bo mogoče urediti v enem samem 
zakonu niti s tem ne moremo omejiti in zaključiti nadaljnjih zakonskih pobud, 
ki bi utegnile še nastati. 

Drugi večji problem pa je vprašanje, kako samoupravno in organizacijsko 
povezati vse širše in ožje družbene interese pri upravljanju, planiranju in fi- 
nanciranju na področju varstva naravne in kulturne dediščine. Izvršni svet je 
v tem trenutku ocenil, da je v kulturnih skupnostih mogoče povezati številne 
interese in obveznosti, ki spadajo h kulturni dediščini, da pa se pri tem po- 
stavlja vprašanje udeležbe pravic in obveznosti cele vrste drugih samouprav- 
nih interesnih skupnosti oziroma delovnih ljudi in občanov, ki se združujejo 
v te samoupravne interesne skupnosti, organizacije združenega dela, v krajevne 
skupnosti, ter končno imetnikov in uporabnikov spomenikov. 

V predlogu za izdajo zakona o narodnih parkih in zakona o spominskem 
parku sta zato dani dve možni obliki samoupravne organiziranosti, vendar pa 
bo na to mogoče jasneje odgovoriti po sprejetju zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela, ki je že v postopku. Zato predlagam, da razpravljate 
o teh štirih predlogih za izdajo zakona, podprete delo pri njih in nas usmerite 
na izdelavo osnutkov teh zakonov. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Ujčič. 
Zbor obveščam, da je prišel še delegat iz Gornje Radgone, tako da nas 

je šestdeset. 
Obe gradivi, to je problematiko varstva naravne in kulturne dediščine 

s predlogi ukrepov in predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini 
ste dobili. Obravnavali so ju: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, 
Komisija za vprašanja borcev NOV, Komisija za narodnosti in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so zboru predložili tudi pismena poročila. 

Ali želijo poročevalci omenjenih odborov in komisij morda poročila ustno 
dopolniti? (Da.) Besedo ima tovariš Branko Weixsler, poročevalec Odbora za 
urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. Prosim! 

Branko Weixsler: Tovariši in tovarišice! Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije je v svojih stališčih, ki so bila sprejeta dne 5. februarja 
1979, vsebinsko in smiselno zajel tudi bistvo stališč, mnenj in pripomb, ki so 
bile dane na sejah delovnih teles Zbora občin Skupščine SR Slovenije. Poleg 
teh vsebinskih opredelitev pa bi morali iz razprav na sejah Zbora občin upo- 
števati še naslednja stališča: 

S posebnimi predpisi zlasti s področja davčne politike bi morali spodbujati 
neposredno zainteresiranost organizacij združenega dela, da bi bolj načrtno 
in več kot doslej vlagale v obnovo in sanacijo naravnih in kulturnih spomeni- 
kov. Sistem družbenega varstva in sistem ohranjevanja in razvoja spomeni- 
škega varstva je treba v celoti prilagoditi in vključiti v družbenopolitični si- 
stem in obstoječe samoupravne in družbenoekonomske odnose. Ob tem pa je 
treba še posebej poudariti konkretne pravice in obveznosti posameznih no- 
silcev nalog na tem področju. To velja zlasti za materialno in pravno odgovor- 
nost pri vzdrževanju in zavarovanju ter ohranjanju kulturnih spomenikov, 
predvsem v ekonomsko manj razvitih območjih. 

Zakon bi moral poenotiti sistem varstva kulturne dediščine, zajeti bi moral 
skrb za varstvo vseh spomenikov, to je premičnih in nepremičnih, ter tudi 
tistih, ki se nahajajo v zasebni lastnini oziroma v zasebnih zbirkah, ker so 
prav tako del nacionalnega kulturnega zaklada. Potrebna je večja vključenost 
raziskovalnih ustanov v okvire dejavnosti spomeniškega varstva na širših, druž- 
beno utemeljenih osnovah. Proučiti je potrebno, ali naj bi zakon o naravni in 
kulturni dediščini izpopolnili z določbami, ki jih sedaj vsebuje zakon o narav- 
nih in krajinskih parkih ter naravnih rezervatih, in ga tako oblikovali kot 
kompleksen sistemski zakon, saj gre v bistvu za isto področje varstva širše 
naravne in kulturne dediščine, ob sistemskem zakonu pa bi izoblikovali le iz- 
vršilne predpise, s katerimi bi urejali konkretne probleme varstva naravne 
in kulturne dediščine. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Poleg pismenih poročil delovnih teles Skup- 
ščine in zbora ste prejeli tudi stališča, ki jih je sprejel Družbenopolitični zbor 
na svoji seji dne 5. 2. 1979, ko je obravnaval predlog za izdajo zakona o na- 
ravni in kulturni dediščini na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Na podlagi obeh gradiv, stališč Družbenopolitičnega zbora in poročil de- 
lovnih teles Skupščine in zbora pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Tone 
Mikeln, delegat 'iz občine Piran! 
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Tone Mikeln: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija Skupščine občine Piran je na seji 5. 2. v skupni točki obravnavala 
problematiko varstva naravne in kulturne dediščine s predlogi ukrepov in 
predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini. To problematiko so 
obravnavale tudi delegacije Skupščine občine Koper in skupščine Obalne 
skupnosti in pooblaščen sem, da seznanim zbor o stališčih vseh teh treh teles. 

V načelni razpravi je bilo v delegaciji ugotovljeno, da je razprava o pro- 
blematiki varstva naravne in kulturne dediščine v Skupščini SR Slovenije 
utemeljena in posebej aktualna v tem trenutku. Prostorska in številčna raz- 
sežnost kulturne in naravne dediščine, njena družbena funkcija in pomen, to, 
da je del človekovega zdravega in kulturnega okolja ter pomemben specifičen 
del svetovnega kulturnega in naravnega bogastva na eni strani ter zaradi 
posebne skrbi družbe, posebej izražene v ustavi in zakonu o združenem delu, 
po drugi strani, in končno dejstvo, da obstoječi zakonodajni sistem daleč za- 
ostaja za ustavnimi načeli in novimi družbenoekonomskimi odnosi in ga je 
tudi že dosedanja praksa v marsičem presegla, zahteva posebno razpravo o 
vprašanjih varstva in ohranjanja dediščine ter nujno novo zakonsko ureditev 
celotnega področja. 

Res je, da so bili na tem področju v preteklosti doseženi pomembni re- 
zultati. Interesi občanov in delovnih ljudi za zdravo, humano, kulturno okolje, 
interesi za ohranjanje naravne in predvsem kulturne dediščine, izraženi zlasti 
v okviru kulturnih skupnosti, stanovanjskih skupnosti, pa tudi neposredno, 
so v preteklih letih omogočili pomembne premike in pomembne dosežke, ven- 
darle z doseženim ne moremo biti zadovoljni. Predvsem pa ocenjujemo, da 
pomeni obstoječa zakonodaja že pravo oviro za nadaljnjo rast in razvoj druž- 
benoekonomskih odnosov in dejavnosti ter da jo je treba čimprej spremeniti 
in prilagoditi. 

Ugotavljamo tudi, da bi veljalo temu zakonodajnemu področju dati ustrez- 
no prioriteto. 

V uvodni razlagi je predsednik Komiteja opredelil nekatera stališča, ki 
dajejo dodatne dimenzije predloženemu gradivu. Zaradi tega bi seveda moral 
v svoji razpravi nekatere stvari izpustiti, ker so bile že posebej pojasnjene. 
Predvsem je tudi v stališčih Družbenopolitičnega zbora, ki so bila posredovana 
našemu zboru, zajetih nekaj problemov, ki so bili v delegaciji posebej po- 
udarjeni. 

V zvezi s problematiko varstva naravne in kulturne dediščine pa vendarle 
želim prenesti stališča teh treh teles, da to področje ni zajeto celovito, da se 
obravnava skoraj izključno varovanje kulturnih spomenikov. Ta pomanjklji- 
vost je še posebej očitna pri oceni stanja naravne in kulturne dediščine, pa 
tudi v predlogih ukrepov. Ta pomanjkljivost je tako očitna, da se dostikrat 
obravnava celo samo nepremična kulturna dediščina, najvišje vrednosti, tako 
imenovani spomeniki prve kategorije. 

Kot delegacija smo ugotavljali, da v kolikor je ocena stanja kulturne de- 
diščine vendarle v celoti realna — vsebinsko ustreza in tudi po naši oceni 
povzema stanje takšno, kakršno je v okviru obalne regije, je ocena stanja na- 
ravne dediščine zelo splošna. Niso opredeljene posebnosti regije, ki so v pri- 
meru naravne dediščine izrazitejše in pomembnejše. Stanje na področju varstva 
naravne dediščine je še bolj kritično, kot je predstavljeno v gradivu. 

V delegaciji smo se tudi spraševali, čeprav tega celovitost ocene stanja 
ni pogojevala, zakaj v 6. točki dnevnega reda razpravljamo o predlogu za iz- 
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dajo zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih kot 
delu naravne dediščine. V zvezi s tem je delegacija tudi podprla stališča Od- 
bora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja na- 
šega zbora, da se vendarle presodi, če ne bi tega urejali celovito samo z enim 
sistemskim zakonom in problematiko, ki jo je potrebno vključiti v zvezi z na- 
rodnimi parki, krajinskimi parki in naravnimi rezervati vključili v zakon o 
varstvu naravne in kulturne dediščine. 

Podpiramo torej opredelitev, da se področje ureja z enotnim sistemskim 
zakonom, ki naj poenoti sistem varstva naravne in kulturne dediščine, vklju- 
čujoč tudi premično naravno in kulturno dediščino. 

Ugotavljamo, kar je posebej poudarjeno tudi v stališčih Družbenopolitič- 
nega zbora, da je zelo pomanjkljivo obdelano vprašanje samoupravne organi- 
ziranosti. V zvezi z organiziranostjo strokovnih služb ugotavljamo, da bi za- 
radi načela smotrnosti in učinkovitosti morale te službe biti organizirane tako, 
da bi lahko celovito obravnavale spomenike oziroma dediščino, od evidenti- 
ranja do posega, v tistih primerih, ko je zaradi posebnosti del potrebno zagoto- 
viti posebej specializirane izvajalce. 

Menimo, da bi moral zakon opredeliti tudi načine in oblike vključevanja 
kulturne in naravne dediščine v družbene in prostorske plane bistveno kon- 
kretneje, da bi moral podati tudi temelje za vključitev problematike v druge 
zakone in izvedbene predpise, na kratko opredeliti enoten sistem za celotno 
področje v smislu razprave predsednika Komiteja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Mikeln! Besedo ima 
tovariš Peter Ivanuša, delegat iz občine Maribor. Prosim! 

Peter Ivanuša: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V skupini delegatov za Zbor občin iz občine Maribor smo razpravljali 
o celotni problematiki varstva naravne in kulturne dediščine in smo oprede- 
lili zadeve nekoliko drugače in tudi v nasprotju z uvodničarjem današnje seje. 

Izhajamo iz predloga za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini, 
Četrto poglavje, 5. točka, prvi odstavek: »Vsakdo je dolžan varovati naravno 
in kulturno dediščino in jo uporabljati na način, ki zagotavlja njeno ohranitev 
in bogatenje človekovega okolja«. Opozarjamo na nekaj konkretnih primerov: 
skozi Škocjanske jame, naravni spomenik, teče Reka, vanjo pa se izlivajo indu- 
strijske odplake iz Ilirske Bistrice; Krka s svojim prečudovitim okoljem, vanjo 
pa se izlivajo industrijske odplake že od izvira naprej; Maribor s svojimi spo- 
meniki, na zahodni strani mesta pa umazana industrija, ki ob zahodnih vetro- 
vih onesnažuje zrak; Celje s svojimi spomeniki in industrijo od Cinkarne pa 
tja do titanovega belila; vodni rezervat Dravskega polja z gramoznicami in 
odlagališči odpadkov. 

Vprašanje je, ali je mogoče varovati naravne in kulturne spomenike brez 
celotnega varstva okolja. Ustava Socialistične republike Slovenije v 104. členu 
našteva vsa področja varstva okolja, s parcialnimi zakoni pa poskušamo re- 
ševati posamezna področja ločeno med seboj. 

Zakon o združenem delu pravi v 44. členu, da so organizacije združenega 
dela dolžne skrbeti za varstvo in izboljšanje človekovega okolja ter prepre- 
čevati in odstranjevati škodljive posledice, vendar se v praksi ravnajo tu in tam 
po parcialnih zakonih, ki ne zagotavljajo kompleksne rešitve. 
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Poglejmo zakon o prostorskem in urbanističnem planiranju, ki opozarja 
na okolje. Vendar posegamo v kmetijska območja, čeprav bi se jim lahko 
izognili. Posegamo v gozdna območja, gremo se zimski turizem, toda kako? 
Na Ribniškem Pohorju je dovolj prostora in snega, vendar ga ne uporabljamo, 
ker očitno tam ni kaj sekati, zato gremo raje na vzhodno Pohorje. Gradimo 
industrijske obrate, ne da bi pomislili na tehnologijo in na njen vpliv na 
okolje. Imamo zakon o varstvu voda, melioriramo in reguliramo vodotoke, 
hkrati pa se vprašujemo, kako pa je z mednarodno konvencijo o pticah seliv- 
kah in nekaterih drugih redkih živalskih vrstah. 

Urbaniziramo, pa pozabljamo na humanost okolja, posegamo v zaščitena 
območja in ustvarjamo betonske džungle. Naravni spomenik v spomin na do- 
godke v NOB se mora umakniti planiranju in projektu urbanista. Konkreten 
primer so spominske lipe v Selnici ob Dravi pred šolo, ki bodo padle zaradi 
prizidka šole. 

Govorimo o ohranjanju kulturnih spomenikov in ne opredeljujemo zu- 
nanjih vplivov, hrupa z zvočnimi vibracijami, prometa s tresljaji in izpušnimi 
plini, ogrevanja objektov in dimnih naprav za razna kuriva. Rešitev je le v 
tem,'da izdelamo ponaredke, originale pa skrijemo v muzeje pod steklene 
poveznice. 

Točka 8. 3. Za varstvo naravne in kulturne dediščine nakazujemo samo- 
upravno organiziranost, vendar izpuščamo varstvo okolja kot celoto. Sprašu- 
jemo se, ali je to mar posebna kategorija? 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
meni, da je celoten sistem organiziranosti, ohranjanja in razvoja treba vklju- 
čiti v naš družbenopolitični sistem. Vendarle, ali za naravne in kulturne spo- 
menike upoštevamo pri tem vse elemente ali se pri tem ne organiziramo le 
delno? Kako se bodo obnašali drugi? 

Ocena stanja je naslednja. Zakonov in predpisov je naštetih precej, vendar 
v materialih niso vsi. 

To problematiko obravnavajo še drugi zakoni, vendar pa jim manjka 
skupni imenovalec, kompleksno varstvo okolja. Taki so na primer: zakon o 
vodah — vemo, da je zastarel, kajti vemo, kdaj je bil sprejet; zakon o var- 
stvu zraka, ki ga ne upoštevamo, zakon o rudarstvu — tega zakona ne upo- 
rabljamo za gramoznice, ki se spreminjajo v jame za odpadke. Poglejmo naša 
polja, gozdove itd.! Kdo izvaja zakon o varstvu pred hrupom, zakon o nevarnih 
in vnetljivih snoveh? Cisterne se še neprestano prevračajo po naših cestah. 
Zahtevamo ustrezne službe, in kakšen je rezultat: spomeniško varstvo v SR Slo- 
veniji premore 56 strokovnih delavcev, naravnovarstvena služba pa 2 delavca. 
Želimo imeti katastre: mnogo dela bo z inventarizacijo, določanjem vrednosti 
itd. Kako pa je z izvajanjem varstva? Naše delo obsega merjenje, ugotavljanje, 
štetje, sprejemanje odlokov. Rezultati pa so: neprimerno obnašanje, neizvajanje, 
izogibanje sankcijam. Planiramo, se sporazumevamo in dogovarjamo, pro- 
jektiramo in zagotavljamo sredstva. Vendar ne izvedemo dogovorjenega, ker 
ponavadi zmanjka sredstev. Zato imamo betonske džungle, neurejeno okolje, 
poškodovane naravne in kulturne spomenike. 

Predlog za izdajo zakona pravi v 2. odstavku 3. točke v 4. poglavju: »Po 
zakonu bi šteli za naravno in kulturno dediščino vse tiste naravne in z delom 
pridobljene vrednote, ki so širše imenovano kulturna sestavina človekovega 
okolja in ki zadovoljujejo kulturne, estetske, rekreacijske, znanstvene in druge 
potrebe in interese delovnih ljudi in občanov«. Vprašujemo se, kdo in kako 
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bo užival, če ne bo vode, zraka, hrane in tako dalje. Prav je, da vključimo 
v zakon o naravni in kulturni dediščini čimveč. Če pa že naštevamo, naštejmo 
do kraja. Ob nepremičnih kulturnih spomenikih so pomembni tudi premični. 
S tem pa je povezan na primer tudi tisk ter obvezno pošiljanje in zbiranje 
vsega tiskanega gradiva ob ustrezni opredelitvi režima čuvanja zbirk. 

Potreben je prav gotovo kompleksen zakon o varstvu okolja, s katerim 
lahko opredelimo koordinirane akcije za ohranitev in izboljšanje človekovega 
okolja. Parcialni zakoni ta trenutek sicer rešujejo določena področja, vendar 
jih med seboj ne povezujejo za skupno reševanje problematike. Priprava kom- 
pleksnega zakona na osnovi parcialnih zakonov pa bi gotovo zahtevala dopol- 
nitve in spremembe parcialnih zakonov, kar pa časovno, materialno ter tudi 
glede angažiranosti ljudi ni niti najmanj ugodno. Predlagamo, da ustrezni 
organi o povedanem razmislijo ter pripravijo ustrezne rešitve v korist našega 
okolja in ljudi, ki v njem morajo živeti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Ivanuša! Besedo ima 
tovarišica Vida Brumen, delegatka iz Lenarta! 

Vida Brumen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je razpravljala o gradivu za današnjo sejo in ugoto- 
vila, da je dobršen del dnevnega reda današnje seje posvečen skupnemu te- 
matskemu področju kulture, saj je na dnevnem redu pet zadev s tega področja. 

V delegaciji menimo, da je ta način obravnavanja problematike primer- 
nejši, kot je bilo to doslej, saj s tem mnogo širše spoznavamo probleme, ki se 
pojavljajo v posameznih dejavnostih. V razpravi o tej problematiki je naša de- 
legacija obravnavala sicer vse zadeve s tega področja, posebej pa še vprašanja 
varstva naravne in kulturne dediščine. Odprta vprašnja na teh področjih so 
zanimiva tudi za manj razvita območja, ker nam primanjkuje kadrov. To so 
vprašanja, ki jih pri najboljši volji do sedaj nismo dovolj obravnavali ali zanje 
skrbeli. Ne nazadnje pa so zanimiva tudi zaradi zagotavljanja potrebnih finanč- 
nih sredstev, ki jih s sedanjo delitvijo sredstev v skupni porabi praktično 
nimamo oziroma ne moremo zagotavljati. 

Ko smo poskušali ugotoviti iz skupščinskega materiala, v čem in koliko 
imamo vsega tega v območju naše občine, smo na žalost ugotovili, da je sta- 
tistični popis iz leta 1976 objavljen nesumarno v statističnih informacijah šte- 
vilka 154/78. Podatkov za našo občino nismo mogli dobiti. Začudeni pa smo bili, 
da po dveh letih od popisa niso bili objavljeni ti statistični podatki, na katere 
se sklicuje skupščinski material, namreč objavljeni po občinah, in tako de- 
jansko ne vemo, kaj "vse je bilo zajeto s tem popisom. Zato naša delegacija 
predlaga, da se pred nadaljnjo obravnavo te problematike oziroma pred pri- 
pravo in obravnavo osnutkov zakonov vsem občinam dostavijo ti statistični 
podatki, da bodo lahko ugotovile svoj materialni oziroma finančni položaj 
oziroma obveznosti, ki bodo odpadle na posamezne družbenopolitične in inte- 
resne skupnosti. Samo na tej podlagi bo možno realno presoditi priporočila 
posameznih skupščinskih odborov in komisij glede finančnih obveznosti, ki bodo 
sledile iz teh predpisov in ki jih bodo morale prevzeti nase občine oziroma in- 
teresne skupnosti. Zelo se zavedamo, da bodo finančne obveznosti nastale, saj 
zastavljena proračunska politika in politika splošne in skupne porabe za po- 
samezne namene uporabljenih sredstev v manj razvitih območjih dovoljujeta 
le odstotno povečanje za posamezne namene uporabljenih sredstev in tam, kjer 
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ni bilo uporabljeno ničesar, tudi odstotno povečanje ne da ničesar. Zato me- 
nimo in v celoti podpiramo mnenje odborov in komisij Skupščine socialistične 
republike Slovenije, da je potrebno proučiti in nakazati vprašanja finančnih 
obveznosti v posameznih občinah, posebej pa še rešiti financiranje tega pod- 
ročja v manj razvitih območjih. Osnutek zakona naj nakaže te rešitve. 

V splošni razpravi o problematiki varstva naravne in kulturne dediščine in 
ob posameznih predlogih za izdajo zakonov smo pa prišli do naslednjih za- 
ključkov: 

Izdan naj bo samo en temeljni zakon, če ga lahko tako imenujem, za 
celotno področje, vsa druga vprašanja pa naj se urejajo s podzakonskimi pred- 
pisi. V celoti bi bilo potrebno upoštevati določila mednarodnih konvencij, ki 
smo jih sprejeli za ta področja, in uskladiti izraze. Kajti opažamo, to ugotav- 
ljajo tudi odbori in komisije, da se pri tem uporabljajo različni izrazi, kar vse- 
kakor pušča za seboj nejasnosti, dvome in vprašanja. Zato menim, da naj bi 
bili zakona o naravni in kulturni dediščini, zakon o narodnih parkih, krajinskih 
in naravnih rezervatih ter zakon o spominskem parku Trebče-Kumrovec za- 
jeti v enem zakonu. Posebnosti glede te materije pa naj se obravnavajo v po- 
sameznih podzakonskih predpisih. Če pa bi v nadaljnji razpravi prišlo do ugo- 
tovitve, da je glede posebnega družbenega pomena spominskega parka Trebče- 
Kumrovec oziroma vloge, ki bi jo naj ta park odigral v nadaljnjem družbenem 
življenju, potrebno izdati poseben zakon, v načelu temu ne nasprotujem. Vse- 
kakor pa mora biti izrazje iz tega predloga za izdajo zakona usklajeno z 
osnovnim zakonom o naravni in kulturni dediščini. V vsem ostalem podpiramo 
predloge, pripombe in stališča skupščinskih odborov in komisij. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Brumen! Besedo 
ima tovariš Franc Svetelj, delegat občine Kamnik! 

Franc Svetelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegati naše občinske skupščine so se že v razpravi o osnutku zakona 
o Triglavskem narodnem parku v začetku lanskega leta zavzeli za celovito 
zakonsko ureditev varovanja naravne iri kulturne dediščine, ko so predlagali, 
da se zakon o Triglavskem narodnem parku razširi tudi na urejanje ostalih 
naravnih znamenitosti v naši republiki, zlasti našega visokogorskega sveta. 
Takrat smo oblikovali konkreten predlog za zavarovanje osrednjega dela Kam- 
niško-savinjskih Alp. Izhajajoč iz teh stališč in razprave je tudi v sedanjih 
razpravah o predlogu za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini in za- 
kona o narodnih parkih prevladalo mnenje, da bi bilo družbeno racionalno, 
smotrno in bolj učinkovito materijo obeh predlogov združiti v en zakon, ostala 
vprašanja pa reševati z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi ter 
morda nekaterimi izvršilnimi predpisi. Menimo, da v tej zvezi ni potrebno 
posebej ponavljati stališč resolucije o temeljih zakonodajne politike republike, 
ki jo je sprejela republiška skupščina. 

Predlagamo, da bi že v naslovu zakona poudarili varovanje. Tako naj bi 
razmislili o predlogu, da bi se zakon imenoval »Zakon o varstvu naravne in 
kulturne dediščine«. Glede na to stališče so delegati predlagali tudi skupne 
pripombe k obema predlaganima zakonskima aktoma. Dovolite mi, da jih 
posredujem: 

1. Podpiramo temeljna vsebinska izhodišča, na katerih sta zasnovana pred- 
loga obeh zakonov. 

13 
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2. Določneje in enotno bo potrebno opredeliti kriterije za uveljavljanje po- 
sameznih oblik zavarovanja naravne in kulturne dediščine, na primer kaj sodi 
v narodni park, krajinski park, rezervat, kulturni spomenik, naravni spome- 
nik itd. 

To je še posebej pomembno z vidika celovitega pristopa k oblikovanju 
regionalnih prostorskih planov. Menimo namreč, da bi bilo neracionalno in 
neučinkovito, da bi se vsaka občina zase brez nekih skupno dogovorjenih meril 
odločala, kaj bo zavarovala in kako. Tu bo potrebno tudi tesno medobčinsko 
sodelovanje. 

3. Glede samoupravnega organiziranja na tem področju menimo, da je 
sprejemljivejši predlog, da bi izoblikovali posebne enote za varstvo naravne 
in kulturne dediščine v okviru kulturne skupnosti. 

4. Posebne pozornosti morajo biti v zakonu deležne organizacije in pri- 
stojnosti strokovnih služb. V tem pogledu soglašamo z oceno o prevelikih 
in izključnih pristojnostih sedanjih zavodov za spomeniško varstvo, ki je po- 
dana v gradivu za današnjo sejo. To nam je v preteklosti povzročalo precej 
težav in ovir v postopkih za izdajo lokacijskih in gradbenih dovoljenj. 

Menimo, da te službe ne bi smeli bistveno širiti, pač pa jo je glede na 
njene naloge potrebno ustrezno organizirati, da bo pokrito tudi varstvo narave. 
Upravne zadeve, pa tudi področje varstva kulturnih spomenikov lahko pre- 
vzamejo brez zaposlovanja novih delavcev upravni organi občin in republike. 
Naše stališče je, da uresničevanje zakona o varstvu naravne in kulturne dedi- 
ščine nikakor ne bi smelo imeti za posledico povečevanje števila administrativ- 
nih delavcev in služb, pač pa je treba te naloge zaupati že obstoječim službam 
in zavodom, ki jih je treba ustrezno organizirati. 

5. Glede financiranja smo mnenja, da je potrebno v obrazložitvi k osnutku 
zakona natančno opredeliti, kakšne materialne obveznosti lahko na osnovi za- 
kona pričakujejo združeno delo, občine in republika in v kakšni meri se pred- 
videvajo. 

Vsekakor pa moramo zagotoviti, da se bodo sredstva zbirala na podlagi 
sprejetih realnih programov urejanja in varovanja naravne in kulturne de- 
diščine, ne pa na osnovi splošnih stopenj in za financiranje služb. Nikakor pa 
seveda tudi ne moremo več pristajati na dejstvo, da so osebni dohodki de- 
lavcev v nekaterih zavodih, na primer v zavodih za gojitev in varstvo divjadi, 
odvisni od deviznega odstrela, ne glede na posledice, ki jih lahko tako »go- 
spodarjenje« povzroči našemu naravnemu bogastvu, v tem primeru našemu 
živalskemu svetu. Zato moramo z zakonsko ureditvijo tega področja pohiteti 
in ga čimprej zavarovati, dokler lahko še kaj ohranimo in zavarujemo. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Saša Černej, dele- 
gatka iz občine Ljubljana-Center. Prosim! 

Saša Černej: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina občine Ljubljana—Center je na svojih sejah zborov dne 6. 2. obrav- 
navala problematiko varstva naravne in kulturne dediščine in sprejela nasled- 
nja stališča in ugotovitve: 

Območje občine Ljubljana-Center predstavlja pretežno kompaktno spome- 
niško urbanistično območje, ki je zaradi ohranjene kontinuitete rasti mestnih 
zasnov in njene kvalitete ovrednoteno kot spomenik nacionalnega pomena. Isto 
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območje je izredno gosto posejano z najbolj reprezentančno mestno arhitek- 
turo vseh vrst, od poznega srednjega veka naprej in s spomeniki ljudske re- 
volucije. Spodnjo plast vse te dediščine pa predstavlja, kakor vemo, antična 
Emona. V vsem tem prepletenem in večplastnem sestavu spomeniške dediščine, 
kjer lahko rečemo, da je v republiškem merilu največja gostota spomenikov, 
živi mestno središče Ljubljana. Specifični in stalni problem tega območja je, 
kako zadostiti živim potrebam sodobnega mestnega razvoja v že močno pro- 
padajoči strukturi stavbne dediščine. 

Oblike in vrste reševanja teh dilem v preteklosti so se formirale v sferi 
administrativno-političnih odločitev, medtem ko jih bo nova zakonodaja pre- 
usmerila na samoupravno- dogovarjanje in sporazumevanje. V gradivu je 
nazorno prikazana celotna problematika varstva naravne in kulturne dediščine: 
zastareli zakoni na tem področju, nedosledno izvajanje zakonskih določil, ne- 
ustrezna organiziranost varovanja spomenikov, pomanjkanje strokovnih kad- 
rov, varstvene službe, pomanjkljivo upoštevanje naravne in kulturne dediščine 
pri prostorskem in urbanističnem planiranju in pa predvsem problematično 
financiranje spomeniško-varstvenih del. 

Med zaključki in predlogi je predvsem pomembno poudariti naslednje ugo- 
tovitve. Treba je dvigniti družbeno zavest o pomenu naravne in kulturne 
dediščine, saj pri tako samoupravno organizirani družbi, kot je naša, v smislu 
novih zakonskih predlogov vse odločitve v zvezi z varovanjem kulturne de- 
diščine slonijo na delovnih ljudeh in občanih. To je posebno pomembno sedaj, 
ko se pogoji za resnično družbeno varstvo naravne in kulturne dediščine šele 
oblikujejo in ko sta materialna podlaga in stopnja osveščenosti pri ohranjeva- 
nju in varstvu še sorazmerno nizki v primerjavi z visoko zgodovinsko in spo- 
ročilno vrednostjo kulturne dediščine. Da bi bile odločitve v zvezi z varovanjem 
kulturne dediščine dovolj tehtne in dovolj pravične, je treba omogočiti najširše 
spoznavanje in populariziranje teh vrednot. 

Za uspešno in aktivno varstvo je treba varovanje naravne in kulturne 
dediščine vključiti v proces družbenega in prostorskega planiranja. Pogoj za to 
pa je izdelava dokumentacije in temeljnega registra vse kulturne dediščine, 
ovrednotenje fonda in izdelava osnov za smiselno in učinkovito vključevanje 
spomeniške dediščine v družbeno in prostorsko planiranje. Samo pasivno varo- 
vanje kulturnih spomenikov ni dovolj. Pomembna je ugotovitev, da je ob 
razglasitvi objektov ali območij za spomenik treba podati tudi način za zago- 
tavljanje varstva. Ob takih odločitvah pa naj se interdisciplinarno vključijo 
tudi strokovnjaki drugih profilov, kot sociologi, arhitekti, ekonomisti in ne 
samo umetnostni zgodovinarji in arheologi. 

Zelo pomemben je tudi predlog, da se s predpisi zagotovi stimuliranje 
vzdrževanja in ohranjevanja spomenikov v obliki davčnih olajšav, kreditiranja, 
dotiranja in subvencioniranja. Izrednega pomena je to za spomenike v zasebni 
lasti, teh je 34 %, ki jih zaenkrat spomeniška služba varuje pasivno. 

Mnogokrat je ravno pomanjkanje sredstev vzrok, da propadajo stara mest- 
na in vaška jedra. Ker so projekti in sanacije objektov pod nadzorstvom spo- 
meniškega varstva veliko dražji, se ljudje odločajo za adaptacijo objektov na 
črno in po lastni presoji. Morda bi bilo več sodelovanja, če bi bili projekti za 
tovrstne adaptacije brezplačni, finančna plat same gradnje pa še kako drugače 
olajšana. 

13* 
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Ker je v Ljubljani varstvo spominskih obeležij NOB urejeno s posebnim 
družbenim dogovorom, je potrebno k poglavju o spomenikih delavskega giba- 
nja iz NOB dodati naslednje ugotovitve. 

V začetku leta 1977 je bil sprejet in podpisan družbeni dogovor o urejanju, 
vzdrževanju in varstvu spomenikov, spominskih plošč in drugih obeležij NOB 
iz socialistične revolucije ter postavljanje novih v območju ljubljanskih občin, 
s katerim prevzemajo neposredno skrb za spomenike NOB skupaj z ostalimi 
podpisniki omenjenega družbenega dogovora v območju ljubljanskih občin ob- 
činske skupščine. 

V preteklih dveh letih je v območju občine Ljubljana-Center zagotavljala 
sredstva za izvedbo programov obnove spominskih obeležij NOB, ki so se obli- 
kovali na podlagi predlogov krajevnih skupnosti, Občinska skupščina iz pro- 
računa. Za izvajalca konzervatorskih del je bil izbran Zavod SRS za spome- 
niško varstvo, konzervatorska služba, s katerim je bila sklenjena vsako leto 
ustrezna pogodba. V decembru 1978 je bila pripravljena informacija o reali- 
zaciji programov obnove spominskih obeležij NOB v naši občini, ki jo je 
obravnaval in sprejel Izvršni svet in zbori občinske skupščine. 

Glede Ljubljanskega regionalnega zavoda za spomeniško varstvo Skupščina 
občine ugotavlja, da Ljubljanski regionalni zavod za spomeniško varstvo ni 
ustrezno organiziran in kadrovsko zaseden, ker tudi nima potrebnih sredstev, 
da bi lahko izvajal naloge, ki jih narekujeta zakon o varstvu kulturnih spo- 
menikov ter zakon o urbanističnem planiranju. 

Skupščina občine prav tako ugotavlja, da s tako kadrovsko zasedbo Za- 
vod ne bo mogel izvajati teh nalog, ki so potrebne za pripravo prostorskega 
plana občine, posebej glede na izredno veliko število kulturnih spomenikov 
v občini Ljubljana-Center. 

Skupščina mesta Ljubljana in skupščine ljubljanskih kulturnih skupnosti 
predlagajo Izvršnemu svetu, da je potrebno pregledati in proučiti program 
dejavnosti Zavoda ter poiskati ustrezne rešitve, ki bodo zagotavljale izvajanje 
predvidenih nalog. Na osnovi srednjeročnega in dolgoročnega programa Za- 
voda je potrebno pripraviti in sprejeti ustrezne samoupravne akte za zdru- 
ževanje sredstev, ki so- potrebna za izvajanje teh programov. Pri tem je 
potrebno vključiti vse zainteresirane družbenopolitične skupnosti in samo- 
upravne interesne skupnosti, kot kulturne, stanovanjske, komunalne itd. Pre- 
gledati in ovrednotiti je potrebno tudi opravila in dela v Ljubljanskem regio- 
nalnem zavodu za spomeniško varstvo, pa tudi na tem področju zagotoviti iz- 
vajanje svobodne menjave dela. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Černejeva! Besedo 
ima tovariš Vlado Ovčar, delegat Skupščine mesta Ljubljana. Prosim! 

Vlado Ovčar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije iz mesta Ljubljana je na svoji seji obravnavala tudi tiste točke da- 
našnjega dnevnega reda, ki obravnavajo problematiko varstva naravne in 
kulturne dediščine ter spremljajoče zakone. Delegati so glede tega sprejeli 
naslednja stališča: 

Delegati načelno podpirajo predloge za izdajo zakonov s področja naravne 
in kulturne dediščine. Soglašajo s stališči odborov, da se materija strne v en 
sam sistemski zakon. Problematika ni ustrezno predstavljena, opisana je pre- 
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optimistično, ker je stanje kritično. V fazi osnutka zakona o naravni in kul- 
turni dediščini je treba razpravo poglobiti in jo usmeriti v reševanje proble- 
matike dolgoročnih ter srednjeročnih družbenih vidikov in kratkoročnih akcij. 

Natančneje je treba opredeliti status strokovnih služb in njihovo funk- 
cioniranje. Posebej nerešeno je vprašanje samoupravne organiziranosti na teh 
področjih, pri čemer je treba upoštevati obstoječe interesne skupnosti, ki po- 
krivajo cela ali pa samo posamezna področja, pri čemer opozarjamo na pro- 
blematiko vzdrževanja in porabe sredstev v te namene. 

Delegati so tudi opozorili na nujnost ugotovitve odnosa do problemov 
lastninsko-pravnega značaja. To ni rešeno in niti zakon ne razpravlja o tem. 
Zavzemati se je treba, da se v zakonu aktivno opredelijo pristopi do varova- 
nja, ohranitve in razvoja spomenikov naravne in kulturne dediščine. Predlaga- 
telju zakona je treba v fazi osnutka posredovati čim konkretnejše pripombe za 
spremembe oziroma ustreznejše oblikovanje zakona. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav ni več. Želi 
še kdo besedo? Prosim, besedo ima Ivan Fabjan! 

Ivan Fabjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati občin Radovljica in Tolmin so na svojih sejah obravnavali gra- 
divo, ki so ga prejeli za zasedanje 7. 2. 1979. Na današnjem zasedanju želimo 
z nekaterimi mnenji in stališči prispevati že v prvi fazi k dograjevanju in 
oblikovanju varstva naravne in kulturne dediščine. 

Naša delegacija podpira sistemsko ureditev obravnavane problematike, ra- 
cionalizacijo postopka za sprejemanje predpisov in izdajo zakona o Triglavskem 
narodnem parku. Predloženo gradivo, problematika varstva naravne in kul- 
turne dediščine, zakon o naravni in kulturni dediščini, zakon o narodnih parkih, 
krajinskih parkih in naravnih rezervatih, zakon o spominskem parku Trebče- 
Kumrovec, je tako občutljva, da mora biti končno usklađena z določili naše 
ustave in tako vgrajena v naše vsakdanje življenje v organizacijah združenega 
dela, družbenopolitičnih skupnosti, krajevnih skupnostih, samoupravnih inte- 
resnih skupnostih in drugih možnih organizacijskih oblikah. Ureditvi tega pod- 
ročja, ki obsega ves naš prostor, s predloženimi predpisi, ko gre v bistvu za 
podružabljanje dejavnosti varovanja naravne in kulturne dediščine, dajemo 
podporo in želimo v naslednjih fazah sprejemanja sodelovati in aktivno poma- 
gati pri dograjevanju predloženih dokumentov. 

Ko podpiramo ureditev problematike, ki bo zakonsko zaščitila kulturno 
dediščino, živalski in rastlinski svet, krajino in sploh vse, kar smo dolžni ohra- 
niti bodočim rodovom, pa imamo pomislek, koliko je smiselno, da imamo in da 
pripravimo tri zakone s tega področja. Predlog za izdajo zakona o naravni 
in kulturni dediščini je po svoji vsebini sistemski in se smiselno povezuje 
z zakonom o narodnih in krajinskih parkih ter naravnih rezervatih. 

Delegacija meni, da ni razlogov proti enemu samemu zakonu, ki bi uredil 
tako sistemsko kot metodološko', organizacijsko bistvo problematike. 

Z drugo besedo, delegacija predlaga, da se zakon o naravni in kulturni 
dediščini ter zakon o narodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih 
pripravi kot enoten zakon. Prepričani smo, da bo takšen način obravnavanja 
problematike s področja kulturne in naravne dediščine pomenil tudi racionali- 
zacijo postopka. Predlog dajemo v premislek in razpravo. 
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K 5. točki dnevnega reda, ki obravnava predlog za izdajo zakona o na- 
rodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih, pa delegacija pripo- 
minja: 

Republiški organi že več let obravnavajo in pripravljajo zakon o Triglav- 
skem narodnem parku. V juliju 1978 pa je obstal v fazi osnutka zakona v 
Republiški skupščini. Odločitev, naj se najprej sprejme zakon o narodnih 
parkih in naravnih rezervatih in šele nato na podlagi tega zakona podzakonski 
predpis o Triglavskem narodnem parku, še nadalje zavira in zavlačuje do- 
končno ureditev tega kričečega naravnega in kulturnega problema, ki nepre- 
stano vznemirja široko slovensko javnost. V pripravi zakona o Triglavskem 
parku je že bilo razčiščenih mnogo osnovnih vprašanj, ki jih navaja gradivo 
o tem osnutku zakona, kar je lahko dobra osnova za nadaljnjo obravnavo tega 
vprašanja. Predlagamo, da se sočasno z obravnavo omenjenega zakona o na- 
rodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih obravnava in sprejme 
toliko časa odlagani zakon o Triglavskem narodnem parku. 

Znano mi je, zakaj je ostal zakon o Triglavskem narodnem parku v juliju 
prejšnjega leta v fazi delovnega osnutka v Skupščini. Toda imam pribeležke 
s tega sestanka, iz katerih je razvidno, da ni bil predviden in svetovan tak 
postopek, ampak je bilo rečeno, da naj se ne sprejme tedaj zakon samo o 
Triglavskem narodnem parku, ampak naj se sprejme hkrati tudi sistemski 
zakon, ki bo reševal vse probleme v slovenskem prostoru. 

Za krajinske parke in naravne rezervate je sprejemljivo, da jih upravljajo 
samoupravne interesne skupnosti oziroma od njih pooblaščene organizacije, ker 
ne gre za večje materialne izdatke ali profesionalizacijo. Narodne parke, ki so 
vrednote posebnega in splošnega nacionalnega pomena, pa naj rešuje, sistem- 
sko in finančno, republika. Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS ugo- 
tavlja, da po ustavi samoupravne interesne skupnosti v teh primerih niso 
predvidene. Iz tega izhaja, da pristopnike k takšni interesni skupnosti ne mo- 
remo prisiliti k materialnim prispevkom, zato ta predlog nima izgledov za 
materializacijo take skupnosti. 

Naš predlog je, naj zakon o narodnih parkih predvidi, da se ti financirajo 
iz republiškega proračuna. Podružbljanje samoupravljanja pa naj se zajamči 
z imenovanjem delegatov za interesne skupnosti iz političnih, teritorialnih enot 
ter drugih zainteresiranih. 

Glede inšpekcije podajamo stališče, naj nacionalne parke nadzira inšpek- 
cijska služba Sekretariata za urbanizem in pristojne službe Zavoda SRS za spo- 
meniškb varstvo. Za izredne primere lahko pokličejo izvedence ostalih inšpek- 
cijskih služb. 

Iz programa dela zbora Skupščine za leto 1979 je razvidno, da se ne pred- 
videva zakon o Triglavskem narodnem parku, kar bi bila konkretizacija. To je 
prejudic. Predlagamo, da se v program vnese tudi sprejetje zakona o Triglav- 
skem narodnem parku, sočasno z ostalimi predpisi. 

Prostorski plani, ki jih izdelujejo občinske skupščine, utemeljujejo našo 
iniciativo, da se zakon o Triglavskem narodnem parku čimprej sprejme. Tri- 
glavski park bo zajemal velike površine, okoli 100 000 ha v občinah Radovljica, 
Tolmin in Jesenice in bomo imeli velike težave, če ne bo zakon o Triglavskem 
parku že predčasno opredelil meja in statusa parka. Po mednarodnih uzancah 
se proglašajo za narodne parke površine nad 3000 ha. Proglašajo jih nacionalne 
vlade. Nacionalni parlamenti so tudi dolžni finančno skrbeti za uresničevanje 
odločitev o proglasitvi takih parkov. Hvala. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Rada bi povedala, da smo na 
začetku seveda združili samo 4. in 5. točko dnevnega reda. Ker pa je tako zelo 
povezana s 6., v glavnem vsi razpravljate tudi že o 6. točki. Sprašujem zbor, ali 
mislite, da bi naknadno v bistvu združili razpravo o 4., 5. in 6. točki dnevnega 
reda? Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno združili razpravo o 4., 5. in 6. točki dnev- 
nega reda, čeprav bomo zaključevali seveda o 4. in 5. skupaj, o 6. pa posebej. 

Glede 6. točke moram povedati še te uvodne formalnosti. 
Predstavnik predlagatelja za to točko dnevnega reda je tovariš Maver 

Jerkič, namestnik republiške sekretarke za urbanizem. Uvodno obrazložitev 
smo že slišali. 

Predlog za izdajo zakona ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za urba- 
nizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in pa Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta Zboru predložila pismeni poročili. Želita morda 
poročevalca Odbora in Komisije še kaj povedati? (Ne.) 

Po teh uvodnih formalnostih nadaljujemo z razpravo tudi o 6. t o č k i 
dnevnega reda. Besedo ima tovariš Branko Pagon, delegat iz občine Je- 
senice. Prosim! 

Branko Pagon: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov pri Skupščini občine Jesenice je dne 29. januarja raz- 
pravljala tudi o današnji 6. točki dnevnega reda. Smatramo, da je občina 
Jesenice območje, kjer so številne naravne lepote, za katere smo vsi zaintere- 
sirani, da se primerno zavarujejo pred kakršnimikoli nekontroliranimi posegi. 
Skupina delegatov meni, da so rešitve v predlogu za izdajo zakona solidna 
podlaga za razpravo oziroma za pripravo osnutka zakona. 

O predlogu za izdajo zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in na- 
ravnih rezervatih je bila v naši občini organizirana širša razprava. Poleg raz- 
prave na vseh zborih je bila tudi organizirana razprava v posameznih kra- 
jevnih skupnostih, ki so jih sklicale sekcije za varstvo okolja pri krajevnih 
konferencah Socialistične zveze delovnega ljudstva. Na podlagi vseh razprav 
o predlogu za izdajo zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih 
rezervatih predlagamo, naj osnutek predvidi oziroma poudari naslednje rešitve: 

1. V večji meri naj poudari aktivno varovanje naravne dediščine, saj lahko 
le človek vpliva na ohranjanje oziroma vzdrževanje ravnovesja v naravi, in da 
se pri posegih v prostoru povzroči čim manjša škoda. 

2. Osnutek zakona naj obvezno določi tudi postopke in pristojnosti za spre- 
jemanje izvršilnih predpisov. 

' 3. Podrobne rešitve naj bodo podane tudi v zvezi s finančnimi posledicami, 
ki jih bodo povzročile odločitve glede na način, stopnjo in obseg zavarovanj. To 
velja tudi za morebitne odškodnine sedanjih in bodočih uporabnikov prostora. 
Ker je predvidenih več varstvenih režimov okoli jedra parka, naj se predvidi 
in omogoči naraven in čim širši prehod od jedra prek nevtralne cone do veznih 
obvoznih območij, pri čemer naj bo čim manj direktnih prehodov iz prve v 
četrto cono. To je vezano tudi na razširjanje potrebnih objektov. Prav tako naj 
izvršilni predpisi glede na stopnje varstvenega območja za uresničitev gospo- 
darskih interesov omogočijo v izrednih in upravičenih primerih tudi posege 
v ožje območje med posameznimi conskimi razmejitvami znotraj parka. 
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V navedenih razpravah je bilo povedano, da je treba v zakonu opredeliti 
vlogo samoupravnih interesnih skupnosti tudi z vidika medsebojne povezanosti 
z ostalimi interesnimi skupnostmi ter drugimi poslovnimi skupnostmi, ki v 
prostoru načrtujejo izgradnjo objektov ali druge oblike gospodarjenja. To po- 
meni, da je potrebno posebno pozornost posvetiti vplivu vseh zainteresiranih 
na urejanje parkov in rezervatov prek interesnih skupnosti v občinah in 
ustrezne povezave v republiki, kar naj bi zagotovilo praktično podružbljenje 
varstva narave. 

Hkrati bi pri sestavljanju osnutka morali razmisliti tudi o vlogi inšpek- 
cijskih služb — gorski straži. 

Nedvomno bo imelo pri izvajanju zakona pomembno vlogo samoupravno 
sporazumevanje in dogovarjanje, predvsem o vprašanjih gospodarjenja s pro- 
storom, o kmetijstvu, turizmu in turističnem gospodarstvu. Posebno vprašanje, 
ki se pojavlja pri oblikovanju tega zakona, je vloga turističnega gospodarstva. 
Ob upoštevanju načela, da je zavarovano območje dostopno delovnim ljudem 
in občanom, bo treba tudi te aktivnosti v zakonu bolj poudariti oziroma zanje 
določiti konkretna merila. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Prosim! 

Martin Božič: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za 
Zbor občin iz občine Sevnica daje naslednja stališča in pripombe k predlogu za 
izdajo zakona o naravnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih: 

Naša skupina delegatov je ob obravnavi predloga za izdajo zakona ugoto- 
vila, da je primerna pobuda predlagatelja, da se to pomembno področje ustrezno 
zakonsko uredi, skladno z doseženo stopnjo družbenih odnosov. Pomembno je 
tudi, da so razmišljanja o varstvu narave bolj prisotna v družbenem dogajanju 
prav v času, ko smo sredi družbene akcije za izdelavo in sprejetje prostorskih 
planov. 

Naša skupina delegatov ugotavlja, da kljub zakonu o varstvu narave iz 
leta 1970 in odloku o zavarovanju redkih ali ogroženih rastlinskih vrst nismo 
dovolj storili za varstvo narave. Tako imamo v občini Sevnica, določneje v kra- 
jevni skupnosti Boštanj, rastišče azaleje pontice, ki je po izjavi strokovnjakov 
izjemna redkost, saj obstaja v Evropi le še eno rastišče. Ob tem želimo po- 
udariti, da to rastišče ni zaščiteno niti kot rastlinska vrsta niti kot naravni 
park, kljub temu, da po našem prepričanju ta posebnost zasluži, da jo ohra- 
nimo poznejšim rodovom. 

Podobno kot v tem našem primeru obstajajo po vsej verjetnosti tudi drugi 
podobni primeri, ki pa niso evidentirani. Zato predlagam, da se ob pripravi 
zakona pripravi kategorizacija vseh tistih naravnih posebnosti, ki imajo širši 
družbeni pomen. Strokovno naj se ocenijo in kategorizirajo ter z ustreznim 
predpisom ustrezno zavarujejo. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Želi še kdo besedo? Govoril je 
tovariš Božič, delegat iz občine Sevnica. Ali želi še kdo besedo? Tovariš Jerkič 
ima besedo! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V današnji razpravi je bila dana vrsta tehtnih pobud k vsem štirim zakonskim 
predlogom. Zato je Izvršni svet pred težko nalogo, kako naj uskladi predloge, 
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ki so si često tudi nasprotni. Vse bomo temeljito proučili, skušali najti ustrezne 
rešitve in jih vzgraditi v zakone. 

Mislim, da se skozi vse predloge razpravljalcev vleče rdeča nit, da moramo 
bolj enotno zakonsko urediti to področje. Ne mislim odgovarjati na vrsto vpra- 
šanj, ki so bila dana v razpravi, ker to ni mogoče. 

Naj se zadržim le pri razpravi delegatov iz tolminske in kranjske občine 
glede pobude, da bi za Triglavski narodni park sprejeli poseben zakon. Pouda- 
rim naj, da se Skupščina, glede na težko problematiko oziroma neregistrirane 
probleme te vrste v slovenskem prostoru, ni odločila sprejeti zakona o Trig- 
lavskem narodnem parku. Utemeljitev je bila, da moramo najprej proučiti 
vse sistemske rešitve in ugotoviti stanje v Sloveniji. Sele na podlagi sistemskih 
rešitev naj se zavarujejo posamezna območja in med njimi tudi Triglavski na- 
rodni park. 

Razumljivo je, da zato predlagamo sprejetje sistemskega zakona o narodnih, 
krajinskih in drugih parkih, s podzakonskim aktom pa bi uredili Triglavski 
narodni park. Zato z zakonom, ki ga danes predlagamo, ne moremo urediti 
Triglavskega narodnega parka. To bi bila izjema! Zato bomo morali na podlagi 
predlogov delegatov najprej ugotovili, kaj sploh moramo zavarovati in nato na 
podlagi tega sprejeti vse ustrezne podzakonske akte, ne samo za Triglavski na- 
rodni park, temveč tudi za druge, če bo zanje podana strokovna utemeljitev. 
Enako velja za rešitev problema, na katerega je opozoiril tovariš Svetelj že ob 
takratni razpravi o predlogu za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku, 
to je območje Savinjskih Alp. Tudi varstvo tega območja se bo reševalo s pod- 
zakonskim predpisom na podlagi sistemskega zakona o narodnih in krajinskih 
parkih ter rezervatih. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Kaj menite o predlogu tova- 
rišice Brumnove glede statističnih podatkov? Ali jih lahko dobite? Prosim, to- 
variš Zupan! 

Franc Zupan: Tovarišica predsednica! Statistične podatke, o katerih 
je bilo govora, lahko dobimo. Je pa tu potrebno nekaj drugega! Kdor želi te 
podatke, naj se obrne na svoj regionalni zavod, ki vse te podatke mora imeti 
in jih lahko neposredno posreduje. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Imata tovariš Fabjan ali to- 
varišica Brumnova še kakšno vprašanje? 

Vida Brumen: Na Zavodu smo zahtevali podatke, pa jih nismo mogli 
dobiti! 

Predsednica Silva Jereb: Prosim, da so občinam ob obravnavi osnut- 
ka na razpolago ustrezni podatki za vsako občino! Želi še kdo razpravljati? 
Prosim, tovariš Levičnik! 

Albin Levičnik: Glede na obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta, 
da bo vprašanje o Triglavskem narodnem parku urejeno s podzakonskimi pred- 
pisi in ne s posebnim zakonom, je vprašanje potrebnosti sprejetja zakona o 
spominskem parku Trebče—Kumrovec. 
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Predsednica Silva Jereb: Ni vprašljivo! Hvala lepa. Bi počasi za- 
ključili 4., 5. in 6. točko? 

Moram povedati še, da smo dobili pismene prispevke iz občine Domžale, 
občine Nova Gorica in iz občine Ljubljana-Šiška. Če ne želi nihče več raz- 
pravljati, zaključujem razpravo o 4. in 5. točki dnevnega reda in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva stališča Druž- 

benopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupščine 
in Zbora, pripombe skupin delegatov, pripombe občinskih skupščin in pri- 
pombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Prav tako naj pri pripravi osnutka zakona upošteva zaključke in predloge 
ukrepov, ki izhajajo iz gradiva o problematiki varstva naravne in kulturne de- 
diščine. Posebej pa naj prouči danes izražene predloge delegatov, da se kom- 
pleks varstva naravne in kulturne dediščine celovito uredi v enem zakonu. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. Ugotavljam tudi, 
da je bil predlagani sklep sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, 
o čemer bom predsednico tega zbora še posebej obvestila. 

Zdaj bi zaključili še 6. točko dnevnega reda! Predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Predlog, da se zakonsko uredi vprašanje narodnih parkov, krajinskih 
parkov in naravnih rezervatov, se sprejme. 

2. Glede na stališča Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja, po katerem je potrebno proučiti, ali naj se ta materija 
uredi v posebnem zakonu oziroma v zakonu o naravni in kulturni dediščini, in 
seveda glede na današnje razprave v zboru ter glede na stališče Zakonodajno- 
pravne komisije, da je s pravno-sistemskega vidika potrebno povezati področje 
naravne in kulturne dediščine, narodnih parkov, krajinskih parkov in naravnih 
rezervatov in posamezne zakone o razglasitvi določenega območja za narodni 
park oziroma o njegovem zavarovanju, naj Izvršni svet prouči vso materijo, ki 
jo sedaj vsebuje predlog za izdajo tega zakona, ter prouči njeno ureditev v 
enotnem predpisu ali pa predloži osnutek zakona, če meni, da tega področja 
ne bi bilo mogoče urediti z enotnim zakonom. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe 
skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Želi o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, prosim, da glasujete! 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za). Je kdo proti? (Nihče.). 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Po dogovoru z Zborom združenega dela bi imeli odmor. Odrejam pol ure 

odmora, do 11.35 ure. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.41.) 
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Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo zbora. Prehajamo na 
7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo zakona o spomin- 
skem parku Trebče—Kumrovec, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Iz- 
vršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Maver j a Jerkiča, 
namestnika republiške sekretarke za urbanizem. 

Uvodno obrazložitev smo že slišali. Predlog za izdajo zakona ste prejeli. 
Obravnavali so ga: Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja, Komisija za vprašanja borcev narodno osvobodilne vojne 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Želijo morda poročevalci Odbora in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne.) 
Hvala. Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima 
tovariš Albert Jakopič-Kajtimir, predsednik Sveta za ohranjanje in razvijanje 
tradicij NOV in spomeniško varstvo pri Republiški konferenci SZDL! 

Albert Jakopič-Kajtimir: Tovariši delegati! Kot predstavnik 
Republiške konference Socialistične zveze in Sveta za ohranjanje in razvijanje 
revolucionarnih tradicij sem pooblaščen, da sodelujem v razpravi o predlogu 
zakona o spominskem parku Trebče—Kumrovec. Ker je bilo že v dosedanji 
razpravi postavljenih nekaj vprašanj, zlasti pa vprašanje oportunosti tega za- 
kona, bi želel, kljub zelo bogati, temeljiti in vsestranski obrazložitvi Izvršnega 
sveta, vendarle omeniti ali pa opozoriti na nekaj elementov, ki lahko vplivajo 
na vašo odločitev, da sprejmete predloženi zakon. 

Že sam naslov zakona govori o tem, da je izraz želja republike Hrvaške 
in naše republike. 

Pred tremi leti je bil namreč v Kumrovcu poseben setanek s tovariši iz 
Hrvatske, na katerem smo govorili o spominskem parku Kumrovec in o izgrad- 
nji doma borcev v Kumrovcu. Udeležili so se ga tovariši iz Centralnega ko- 
miteja Hrvaške, našega Centralnega komiteja, Socialistične zveze, Zveze bor- 
cev občine Šmarje in občine Kumrovec. Glede na pomembnost ureditve spo- 
minskega varstva vsega, kar je povezano z. življenjem in delovanjem tovariša 
Tita, je bila izražena skupna želja, da se tak zakon sprejme, in sicer v repub- 
liki Sloveniji Trebče—Kumrovec, v republiki Hrvaški pa Kumrovec—Trebče. 
Zakon je republika Hrvatska že sprejela in nas je torej nekoliko prehitela. 

Prosim tovariše, ki imajo pomisleke o potrebnosti tega zakona, da imajo 
pred očmi tudi to, da oba zakona pravzaprav manifestirata tudi povezanost 
narodov obeh republik. Manifestirata tudi dejstvo, da naj Sotla ne bo neka 
meja med njima, marveč most za reševanje njunih gospodarskih, ekonomskih, 
kulturnih in drugih vprašanj. Torej kot vidite, ideja za ta zakon ni od včeraj 
ali od danes. Nastala je v tistem obdobju, ko se je naša republiška družbena 
skupnost odločila, da bo na osnovi solidarnosti priskočila na pomoč ljudstvu 
na Kozjanskem, ki ga je že prizadel katastrofalni potres. In to ne samo tako, 
da mu pomaga odpraviti neposredno škodo, temveč da hkrati z določeno eko- 
nomsko politiko zagotovi tudi širši družbenoekonomski, kulturni in siceršnji 
razvoj tega nerazvitega področja. 

Ta zakon hkrati, poudarjam, predstavlja tudi ukrep, ki je bil v pred- 
hodni razpravi zelo močno naglašen, to je, da se onemogoči kakršnokoli ne- 
utemeljeno poseganje v to območje. Kdor je bil v tem območju, se bo strinjal 
z mojo ugotovitvijo, da ne samo, da imamo na tem področju vrsto pomembnih 
kulturnih spomenikov, temveč vse območje predstavlja tudi izredno prirodno 
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dediščino, ki je sedaj še obvarovana pred neutemeljenimi posegi. Gre za prob- 
lem čistega ozračja, gozdov, zelenja in tako dalje. 

Poleg tega naj poudarim, da pomeni ta zakon tudi moralno priznanje vsem 
tistim, ki so na tem področju od potresa dalje sodelovali pri razvoju Kozjan- 
skega in pri izgradnji spominskega parka Trebče. Delo so opravljali na osnovi 
družbenega dogovora in to v času, ko pravzaprav še ni bilo ničesar. Ponavadi 
se taki družbeni dogovori sprejemajo, ko so že zagotovila za sredstva. Združile 
so se občine Brežice, Krško, Celje in Šmarje in skupaj z večjimi gospodarskimi 
organizacijami, kot so na primer Cestna skupnost in Vodna skupnost Celje, 
Muzej v Celju, Republiški muzej revolucije Slovenije, gozdni gospodarstvi 
Brežice in Celje, ter ob pomoči Jugoslovanske ljudske armade, mladinskih de- 
lovnih brigad, našega sveta za tradicije in Komisije Centralnega komiteja, ki 
jo vodi tovarišica Lidija Sentjurc, v treh letih uspele zgraditi spominski park. 
Ce dovolite, naj vas še informiram, da bosta konec aprila že predana oba spo- 
menika, to je mali muzej tovariša Tita in spomenik Bistri, v kateri se je tovariš 
Tito skrival v letih 1937, 1938, 1939. V tem času je načrtoval zgodovinske odlo- 
čitve, ki so odločilno vplivale ne samo na razvoj Zveze komunistov Jugoslavi- 
je, ampak tudi na usodo jugoslovanskih narodov in narodnosti in seveda tudi 
našega slovenskega naroda. 

Zato je pravzaprav to območje nujno potrebno zavarovati. 
V Republiški konferenci Socialistične zveze, zlasti v našem svetu za raz- 

vijanje tradicij in spomeniško varstvo, potem v Komisiji Centralnega komiteja 
in na Predsedstvu Zveze borcev je bilo že večkrat omenjeno, da naša republika 
s sprejemanjem zakonov o spominskih parkih nasproti ostalim republikam 
v Jugoslaviji zaostaja. To pa ne velja za samo zavarovanje zgodovinskih do- 
godkov iz revolucije in narodnoosvobodilne borbe. V Sloveniji smo imeli vrsto 
aktivnosti za uspešno zavarovanje dogodkov iz narodnoosvobodilne borbe. Samo 
nekaj primerov: Bela krajina, kočevsko-novomeško območje z Bazo 20, Gorenjci 
govorijo o spominskem parku na Pokljuki, prav tako Mariborčani na Pohorju 
v spomin Šlandrovemu bataljonu. Tudi na Primorskem se oblikuje spominski 
park, ki bi ga bilo verjetno potrebno tudi uradno proglasiti, To je sektor 
Gabrovice, v katerem se je pred nosom fašistov v Trstu in kasneje nemških 
komand razvijala živahna narodnoosvobodilna dejavnost prek tiskarn, okrož- 
nega odbora OF, partije itd. Tudi v severni Primorski imamo območja, na 
primer Trnovsko področje s Cepovanom in Cerknim, z znano bolnico Franjo. 

To so samo nekatera razmišljanja o nekaterih nujnih parkih, s katerimi 
bi tudi na ta način razvijali in ohranjali tradicije rodovom za nami. Taki parki 
bi bili zelo praktičen in nazoren prikaz naše narodnoosvobodilne borbe. Pri 
tem ne mislimo samo na borbene enote, ampak hkrati tudi na mrežo organi- 
zacij osvobodilne fronte, partije, ljudske oblasti, delovanje delavnic, kulturno- 
prosvetno delovanje, šolstvo itd. Vse to bomo v naravnem okolju lahko pokazali 
naši mladini, pa tudi slehernemu tujcu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kajtimir! Besedo ima 
tovariš Darko Bizjak, delegat iz občine Šmarje. Prosim! 

Darko Bizjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
O predlogu za izdajo zakona o spominskem parku Kumrovec-Trebče ali Trebče- 
Kumrovec je tekla pri nas obsežna razprava v okviru delegacij, v krajevnih 
konferencah Socialistične zveze, na občinski konferenci Zveze komunistov, na 



14. seja 
205 

konferenci Socialistične zveze, pa tudi na zadnji seji vseh treh zborov Skup- 
ščine občine. Sestali smo se s predstavniki sosednjih občin Brežice in Klanjec, 
z namenom, da uskladimo sprejeta stališča. 

Takšna aktivnost je razumljiva, saj se predlog nanaša na del območja naše 
občine, na katerega smo še posebej ponosni, ker je v neposredni zvezi s Tito- 
vim življenjem in njegovim revolucionarnim delom. Zato tudi iniciativa, da se 
načrtni in vsestranski razvoj uredi z zakonom, izvira iz naše delegatske baze. 
V prizadevanjih, da ne bi preveč zaostajali za urejanjem spominskega parka 
Kumrovec na hrvaški strani, smo že doslej, ob iniciativi Centralnega komi- 
teja in Republiške konference Socialistične zveze, v okviru odbora podpisnikov 
družbenega dogovora in bližnjih krajevnih skupnosti, uredili najnujnejše spo- 
minske objekte, kar je omenil že tovariš Jakopič. Modernizirana je cesta Mar- 
šala Tita, pripravljeni pa so tudi načrti za nekatere gospodarske naložbe. Iz- 
vršni svet Socialistične republike Slovenije je sprejel odlok o prepovedi gra- 
ditve v tem območju, skupaj s sodelovanjem ustreznih institucij obeh republik 
pa smo izdelali prostorski plan Kumrovec—Kozjansko, v katerem so celovito 
obdelane primerjalne prednosti in je lahko kvalitetna osnova za vse nadaljnje 
ukrepe in načrtovanja. 

V času razprav in sprejemanja zakona razpolagamo torej z dovolj velikimi 
rezultati, predvsem pa z izkušnjami, ki jih ne smemo prezreti. Zakon lahko 
izvajanje zastavljenih nalog le bistveno pospeši. 

V nadaljevanju želimo seznaniti delegate zbora z zaključki javne obrav- 
nave v naši občini, ki se nanašajo na nadaljnje oblikovanje zakona: 

1. V vseh razpravah je bilo nedvoumno izraženo stališče, da je nujno izva- 
janje tako pomembnih nalog opredeliti s posebnim zakonom. Prav tako se 
strinjamo z organizacijsko zasnovo interesne skupnosti, na osnovi družbenega 
dogovora. Nadalje ocenjujemo, da je besedilo predloga za izdajo zakona zelo 
skrbno pripravljeno. Vsebinsko je bogat in obravnava vsa bistvena načela m 
argumente. Za to delo zasluži predlagatelj javno pohvalo. 

2. Glede obsega spominskega parka smo sprva v javni obravnavi upošte- 
vali le območje, ki je določeno z republiškim odlokom o splošni prepovedi 
graditve. Po predlogu občine Brežice, ki obravnava ozemlje v tej občini m je 
upoštevan v 2. varianti k predlogu za izdajo zakona, pa smo tudi mi prišli do 
zaključka, da je potrebno ožje spominsko območje Trebče Kumrovec življenj- 
sko in vsebinsko povezovati z nekoliko širšim zaledjem, gravitacijskim ali 
vplivnim območjem, ki naj bo opredeljeno na osnovi kriterijev, obravnavanih v 
predlogu za izdajo zakona. Konkretno menimo, da bi moral zakon upoštevati 
princip koncentričnih krogov, in sicer: 

Brez dvoma je območje Trebče—Kumrovec, to je 1. varianta v predlogu, 
nesporno jedro, vsebinska osnova in razlog za izdajo zakona, Zato mislimo, 
da ga moramo v potrebnih strokovno utemeljenih korekturah posebej opredeliti. 
Tu naj velja poseben režim zavarovanja, prepovedi in seveda načrtnega bo- 
dočega razvoja. 

Drugi krog, ki ga pogojno imenujemo gravitacijsko območje ali zaledje 
lahko bi našli ustreznejši izraz, pa naj obsega vse tiste zgodovinske, kulturne, 
naravne danosti, ki so navedene v razlogih za izdajo zakona in se logično na- 
vezujejo na Trebče in na revolucionarno preteklost teh krajev.. Točna opre- 
delitev mej naj bi bila naloga nadaljnje razprave — tudi strokovnih argumen- 
tov; gotovo pa se mora širiti v vse smeri, glede na zgodovinske, etnološke, 
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prometne, turistične in druge razloge. V tem drugem krogu naj bi veljal mi- 
lejši režim zaščite; težišče pa naj bi bilo na pospešenem vsestranskem razvoju. 

Za ilustracijo navajamo samo nekaj zgodovinskih dejstev, ki pa so kon- 
kretno navedena že v predlogu samem: Pot legendarne XIV. divizije od Sed- 
larjevega prek Buč, Lisičnega in naprej. Tej diviziji nameravamo v Sedlar- 
jevem zgraditi skromen muzej. Pilštanj, srednjeveški trg, zgodovinski spo- 
menik, znan po kmečkih pun tih in po razvoju ljudske oblasti na Kozjanskem, 
Kozje, osrčje partizanskega Kozjanskega, gospodarsko in kulturno središče, 
kjer stoji osrednji spomenik narodnoosvobodilne borbe na Kozjanskem, delo 
akademskega kiparja Stojana Batiča, turistična cesta prek Virštajna, ki bo 
letos modernizirana, ter številni kulturno-zgodovinski spomeniki, po katerih 
je območje Kozjanskega še posebej znano. 

Ti argumenti veljajo seveda samo za kraje, ki so v naši občini. Lahko bi 
še naštevali, vendar naj bo to naloga nadaljnje razprave. Kot gradivo za to 
razpravo pa dajemo na razpolago prostorski plan Kumrovec—(Kozjansko, ki 
opredeljuje tudi usmeritve gospodarskega razvoja še nekoliko širšega območja. 

Po usklajevanju z občino Brežice torej predlagamo, da zakon opredeli 
dvojni status, najprej ožjega — območje Trebč samih, in nato zaledja. Oba 
pa naj bi urejevali načrtno v okviru bodoče interesne skupnosti. Mislimo, da 
bomo natančno mejo morali določiti v času javne obravnave, ker ni spre- 
jemljiva teza, ki je dana v predlogu, da naj bi se same krajevne skupnosti na 
podlagi svojih planov vključevale v spominski park, ker bi lahko na ta način 
osnovni namen razvodeneli. 

3. Čeprav bo v podrobnosti naloge, nosilce in sodelujoče opredelil družbeni 
dogovor, ki bo sprejet na podlagi zakona, menimo, da bi morali v zakonu le 
nekoliko bolj določno opredeliti odgovornost za izvajanje. Po sedanjem pred- 
logu so to le delovne organizacije v območju spominskega parka! Moramo 
povedati, da delovnih organizacij trenutno tu ni. Dalje so še navedene kra- 
jevne skupnosti, družbenopolitične skupnosti — občine in interesne skupnosti 
na ravni občine. 

V nadaljnji obravnavi bi si morali prizadevati, da bi jasno opredelili tudi 
zadolžene iz območja republike, interesne skupnosti, zavode, banke in druge 
institucije, pa morda celo delovne organizacije, če želimo z zakonom dvigniti 
izvajanje teh pomembnih nalog na republiški nivo. 

In končno, z ostalimi vsebinskimi rešitvami se v načelu v celoti stri- 
njamo, s prepričanjem, da jih bomo med javno obravnavo uspeli še bolj kon- 
kretizirati. Izražamo pripravljenost in željo, da v javni razpravi čimbolj aktivno 
sodelujemo tudi v odborih, na posvetih in v drugih oblikah razpravljanja, 
ki jih bo v ta namen organiziral predlagatelj. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Bizjak! Besedo ima 
tovariš Stanko Rebernik, delegat iz občine Brežice. Prosim! 

Stanko Rebernik: Tovarišica predsednika, spoštovane tovarišice 
in tovariši delegati! 

V dokaj široki razpravi v Skupščini občine, v družbenopolitičnih organi- 
zacijah ter tudi v naši delegaciji smo izoblikovali stališče, da naj že predlog 
za izdajo zakona oziroma osnutek zakona upošteva v 4. točki načel za zakonsko 
ureditev variantni predlog, ki spominski park nekoliko geografsko razširja. 
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Po tej varianti naj meje potekajo po trasi, ki je navedena v 3. alinei te 
točke. Verjetno bi kazalo to območje še nekoliko razširiti na področju občine 
Šmarje, o čemer je malo prej govoril delegat iz te občine. Ne glede na tako 
opredeljeno območje pa bi bilo, po našem mnenju, potrebno krajem od Trebč 
do Kumrovca določiti poseben status ter Bistrici ob Sotli določiti funkcijo 
operativnega središča spominskega parka na slovenski strani. 

Navedeni predlog ima močnejšo in širšo kulturno-zgodovinsko in geo- 
grafsko-pokrajinsko utemeljitev. Delovanje tovariša Tita v letih 1937 do 1940 
namreč ni bilo omejeno samo na ozko ozemlje, izraženo v prvem predlogu. 
Predvsem pa moramo upoštevati, da ne bodo doseženi pričakovani rezultati 
in uspehi, če bi bilo delovanje izvedeno samo iz tako predvidenega teritorial- 
nega okvira. Menim, da moramo pri načrtovanju spominskega parka upošte- 
vati tudi rezultate narodnoosvobodilne borbe in revolucije. 

Predlog za izdajo zakona dokaj izčrpno navaja pomembne dogodke iz naše 
revolucije. Zato ni moj namen, da bi ponavljal in dopolnjeval utemeljitev s 
temi navedbami. Poudariti želim samo dejstvo, da se je upor v letu 1941 
začel tudi na tem področju. Prav tu je bil ustanovljen Kozjanski odred, ki 
ga je tvorilo 80 % borcev iz krajev, ki jih predlagamo za vključitev. 

Prav tako pa naš predlog utemeljujejo dogodki iz oddaljenejše preteklosti, 
saj je že vseslovenski kmečki upor leta 1515 in hrvaško-slovenski kmečki upor 
leta 1573 povezoval podložnike ob Savi in Sotli. Enako velja za številne lo- 
kalne upore našega kmeta. Povezanost navedenega območja lahko zasledimo iz 
časov, ko se je začela oblikovati nacionalna meja, prek kmečkih uporov, na- 
rodnostnih bojev in revolucije do današnjih dni. 

Številni kulturno-zgodovinski, etnološki, arheološki in drugi spomeniki 
narekujejo vključitev predlaganega ozemlja v območje spominskega parka. 
Z geografsko-pokrajinskega vidika je predlagano območje dokaj zaokrožena 
celota, ki dejansko v celoti spada med nerazvite predele Slovenije. Pri tem 
ne smemo pozabiti ogromnih možnosti razvoja sodobnega kmetijstva, kmečkega 
turizma in izletniškega turizma. Vse to bo veliko pripomoglo k popularizaciji 
drugih vidikov, ki jih navaja predlog za izdajo zakona. 

K zasnovani obliki upravljanja v tem območju pa želim dodati naslednje: 
Sprejemljiva je oblika interesne skupnosti. Zakon o spominskem parku Trebče- 
Kumrovec bo v prvi vrsti vezan na zgodovinska dejstva, in sicer na povezanost 
tega območja z življenjem in delom tovariša Tita. 

Nimam namena, da bi se zaradi tega skliceval tudi na obveznosti drugih 
republik. Nesporno pa je to, da ne gre za obveznosti samo tistih, ki so nave- 
deni v predlogu za izdajo zakona, pač pa tudi za obveznost republike in drugih 
republiških samoupravnih interesnih skupnosti. Če bi interesno skupnost tega 
spominskega parka sestavljali samo tisti, ki so v zakonu navedeni, tako orga- 
nizirana interesna skupnost ne bi zagotavljala delovanja in razvoja tega spo- 
minskega parka, predvsem zaradi tega ne, ker je ekonomska moč krajevnih 
skupnosti in drugih organizacij združenega dela v tem območju skoraj ne- 
pomembna. 

Menim, da je na podlagi danih argumentov utemeljen naš predlog, da naj 
predlog za izdajo zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec oziroma osnu- 
tek zakona upošteva dopolnjeni variantni predlog iz 4. točke načel za zakonsko 
ureditev. Hvala. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? Pismenih 
prijav ni več. Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo 
in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec se 
sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe 
skupin delegatov in razpravo na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o samostojnih umetnikih, ki ga je Skupščini predložil v obrav- 
navo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Dušana Tomšeta, 
svetovalca predsednika Republiškega komiteja za kulturo in tovariša Franca 
Zupana, samostojnega svetovalca v Republiškem komiteju za kulturo. Bo 
predstavnik predlagatelja ustno obrazložil zakon? (Da.) Besedo ima tovariš 
Ujčič, predsednik Komiteja za kulturo. Prosim! 

Andrej Ujčič: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke in dele- 
gati! V presojo ste dobili predlog za izdajo republiškega predpisa, ki ne zajema 
običajne zakonodajne snovi niti ne zadeva običajno velikega števila delavcev, 
kako je navada pri zakonodajnih predpisih, ki jih sprejemate. Pa je prav 
zavoljo svoje neobičajnosti in občutljivosti dovolj pomemben. Mislim, da mora 
vzbuditi vašo posebno pozornost in poglobljen kritičen pretres. Predlagatelj 
nima namena, da bi zakon, ki morda nima najboljšega naslova, urejal, določal, 
opredeljeval in usmerjal umetniško ustvarjalnost pri nas in njene neposredne 
nosilce, pač pa je dolžan s posebnim predpisom konkretizirati ustavne določbe 
o načeloma enakem družbenoekonomskem položaju tistih delovnih ljudi, ki za 
razliko od onih v združenem delu samostojno kot poklic opravljajo umetniško 
ali drugo kulturno dejavnost. Pri tem ni mogoče zanikati namere, naj bi bil 
ta predpis naslonjen na zakon o svobodni menjavi dela in novi zakon o kul- 
turnih skupnostih. Komplementarno pa bo deloval še s posebnimi predpisi s 
področja založništva, filma in odrske ter galerijske kulturne dejavnosti, ki jih 
kani Izvršni svet še v letošnjem letu, kakor je razvidno iz programa dela 
Skupščine, uvrstiti na dnevne rede vaših zasedanj. Torej naj bi ta zakonski 
predpis, povezan z vsemi naštetimi, vplival pozitivno na delovne razmere 
kulturnih delavcev, ki svoj poklic opravljajo samostojno, in naj bi prispeval 
k njihovemu enakopravnejšemu položaju v svobodni menjavi dela, predvsem v 
organizacijah združenega dela s področja kulture in v kulturnih skupnostih. 
Seveda bi brez zavestne kulturnopolitične akcije, predvsem v samoupravnih 
interesnih skupnostih, in konkretizacije v letnih in srednjeročnih programih 
vsi ti predpisi ostali več ali manj mrtva črka na papirju. Zato bo učinek pred- 
laganega predpisa v dobršni meri odvisen prav od takojšnjega angažiranja 
vseh, ki bodisi kot delegati v skupščinah bodisi kot predlagatelji in izvajalci 
programov v kulturnih skupnostih omogočajo ustrezno vrednotenje dela sa- 
mostojnih umetnikov in primerno povračilo za njihove storitve ali stvaritve. 
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Opazno vlogo pri pripravi zakona pa tudi pri njegovi uveljavitvi, vsaj upamo 
tako, morejo s svojim dobrim poznavanjem razmer v našem kulturnem živ- 
ljenju in s trezno preudarnostjo odigrati strokovna združenja kulturnih de- 
lavcev, nič manj, če ne še bolj, pa lahko pripomoreta k realistični zasnovi 
tega predpisa predvidena organizacija sindikata samostojnih umetnikov ter 
Republiški odbor sindikata delavcev v kulturi. Za zahvalo vsem omenjenim 
za dosedanje sodelovanje na tem novem zakonodajnem področju, pa naj so 
bila stališča, ki so jih izpovedovali, še tako različna in so na prvi pogled 
oteževala naše delo, izražam upanje, da bodo z nezmanjšano zagnanostjo so- 
delovali tudi pri oblikovanju zakonskega osnutka, ki je pred nami. 

Vas, tovariši delegati, pa prosim, da naša prizadevanja na nekaterih pod- 
ročjih, ki so bila tudi z vašo pomočjo ugotovljena za neurejena, usmerite, 
predlog za izdajo zakona pa sprejmete in tako omogočite nadaljnje zakonodajno 
delo pri zakonu, ki vam ga predlagamo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Poleg predloga za izdajo za- 
kona ste prejeli še gradivo o družbenoekonomskem položaju, pravicah in ob- 
veznostih samostojnega umetnika, ki ga je pripravil Republiški komite za 
kulturo. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila 
pismeni poročili. Želita morda poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno 
obrazložiti? (Ne.) Hvala! 

Prejeli ste tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbe- 
nopolitičnega zbora, v katerem je predlog stališč, ki naj jih sprejme Družbeno- 
politični zbor, ki ta akt obravnava v smislu 72. člena poslovnika tako, da pri- 
stojnima zboroma daje stališča. Družbenopolitični zbor je ta akt obravnaval 
na seji 5. februarja in sprejel stališče v besedilu, ki ga je predlagal Odbor, 
s spremembami in dopolnitvami, ki ste jih danes prejeli na klop. 

Danes ste na klop dobili tudi zapisek seje Sveta za kulturo pri Pred- 
sedstvu Republiške konference socialistične zveze, ki je obravnaval to proble- 
matiko. Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Pismenih 
prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Če nihče, potem zaključujem 
razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o samostojnih umetnikih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva stališča Družbe- 

nopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih delovnih 
teles Skupščine in Zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Ugotavljam, da je bil predlagani sklep sprejet v skladu s stališči Druž- 

benopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora še posebej obvestila. 
Družbenopolitični zbor je na svoji seji 5. 2. ob obravnavi tega akta predlagal 
ustanovitev posebne skupine delegatov vseh treh zborov za sodelovanje pri 
pripravi in spremljanju priprave zakona o samostojnih umetnikih. Glede na 
predlog Družbenopolitičnega zbora predlagam, da naš zbor v to skupino ime- 
nuje tovariša Vida Štempiharja, člana Odbora za družbenopolitični in komu- 
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nalni sistem in delegata iz Ljubljane in tovarišico Slavo Marinčkovo, dele- 
gatko iz Celja. 

Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Če nihče, potem prosim, da 
glasujete! Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel ta predlog. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o skladih skupnih rezerv, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Igorja Vandota, 
pomočnika republiške sekretarke za finance. Ali želi predstavnik predlagatelja 
besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Igor Vandot! 

Igor Vandot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnutek zakona o skladih skupnih rezerv je bil pripravljen na osnovi 
stališč in priporočil v skupščinski razpravi in v široki javni razpravi o pred- 
logu za izdajo zakona. Stališča do nekaterih rešitev, predlaganih v tezah za 
zakon, so bila večkrat v medsebojnem nasprotju, predvsem do predlaganih 
namenov uporabe združenih sredstev rezerv in obsega predvidenega združe- 
vanja dela sredstev rezerv temeljnih organizacij združenega dela. 

Predlagatelj je zato pri pripravi osnutka zakona upošteval le tiste pred- 
loge, ki so bili v skladu s sprejetimi temeljnimi načeli, na katerih bodo ure- 
jeni odnosi pri združevanju, uporabi in upravljanju s sredstvi rezerv. Dose- 
danje razprave o osnutku zakona so potrdile pravilnost teh usmeritev. Pri- 
pombe in stališča k predlaganim rešitvam v osnutku zakona se nanašajo pred- 
vsem na postopek sprejemanja samoupravnega sporazuma o združevanju sred- 
stev rezerv v sklad in finančnega načrta sklada, na njegovo vsebino in na 
pristojnosti organov upravljanja z združenimi sredstvi rezerv. Predlogi za 
spremembo in dopolnitev določb v osnutku zakona po našem mnenju, niso v 
nasprotju s temeljnimi načeli, na katerih je zasnovan zakon, njihovo upošte- 
vanje pa bo omogočalo poenostavitev postopkov združevanja in upravljanja 
združenih sredstev rezerv. 

Zaradi obsežnih razprav o nekaterih vsebinskih vprašanjih se je dosedanji 
postopek obravnave zakona o skladih skupnih rezerv podaljšal, tako da bo 
zakon sprejet šele po izteku roka za predložitev zaključnih računov za leto 
1978. Združevanje dela sredstev rezerv temeljnih organizacij v sklade skupnih 
rezerv zato letos ne bo opravljeno v zaključnem računu, temveč se bo združe- 
vanje za sanacije in druge namene opravilo v mesecu aprilu. To pomeni, da 
še bodo, glede na rok vplačil, dejansko odstopala sredstva skladov skupnih 
rezerv šele v zadnji fazi pokrivanja nekritih izgub, potem ko bodo v te na- 
mene uporabljena prehodno sredstva drugih temeljnih organizacij, ki so s sa- 
nirano temeljno organizacijo poslovno, dohodkovno ali organizacijsko pove- 
zane, ter sredstva temeljnih bank. Obravnavanje sanacijskih programov in 
preverjanje ustreznosti predlaganih ukrepov za odpravljanje vzrokov izgub 
bo lahko v letošnjem letu poglobljeno in bo trajalo dalj časa, tudi zaradi pred- 
laganih sprememb in dopolnitev zakona o pogojih in postopku za sanacijo. 

Na ta način naj bi se že v prvem letu izvajanja zakona o skladih skupnih 
rezerv približali enemu od temeljnih načel zakona — ta je, naj se večina sa- 
nacijskih postopkov izvaja neposredno med organizacijami združenega dela, 
ki so organizacijsko, dohodkovno ali poslovno povezane s temeljno organizacijo, 
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ki naj se sanira, medtem ko postaja sistem združevanja dela sredstev rezerv 
na ravni družbenopolitičnih skupnosti le prehodna in dopolnilna oblika za- 
gotavljanja pogojev za uspešnejše poslovanje temeljnih organizacij na osnovi 
širše družbene solidarnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Osnutek zakona ste prejeli. Mnenja in 
predlogi Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko k 
nekaterim temeljnim vprašanjem osnutka zakona o skladih skupnih rezerv so 
bili objavljeni v Poročevalcu številka 1. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
predložili pismena poročila. Želijo poročevalci odborov in Komisije poročila 
ustno dopolniti? (Ne.) Hvala. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo! Besedo ima to- 
variš Vlado Ovčar, delegat Skupščine mesta Ljubljana. Prosim! 

Vlado Ovčar: Kratek bom! Člani naše skupine so mnenja, da je v 
zakonu potrebno natančno opredeliti sestav skupščine sklada'. Njeni delegati 
ne morejo biti stalni, ampak morajo biti fleksibilni. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Bruno Ciglič, delegat 
iz občine Kočevje! 

Bruno Ciglič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija iz občine Kočevje je na svoji seji dne 2. 2. dokaj pozorno 
obravnavala celotno gradivo za današnjo sejo zbora. Do osnutka zakona o 
skladih skupnnih rezerv je zavzela naslednja stališča: 

5. člen osnutka zakona je vsebinsko razumljiv le majhnemu odstotku 
samoupravljalcev. Treba bi ga bilo nekoliko poenostaviti. 

Po določilih 6. in 7. člena bi bil le.v idealnih okoliščinah finančni načrt 
za tekoče leto sprejet do konca aprila, ko je že rok za predložitev prvega peri- 
odičnega obračuna. V tem času seveda že nastajajo obveznosti pokrivanja ozi- 
roma saniranja vseh tistih »zgubašev«, ki so negativni rezultat pokazali po 
zaključnem računu. Torej velja tu reči, da je postopek za sprejemanje letnega 
finančnega načrta sklada dokaj dolg oziroma predolg. 

Pod imenom certifikat (11. člen) razumemo obveznico ali podobno do- 
kazilo s točno navedbo zneska, ki ga vsaka temeljna organizacija združuje v 
ta sklad. Kako naj bi to bilo usklađeno potemtakem z 18. členom osnutka za- 
kona, ki predvideva solidarno pokrivanje izpada sredstev zaradi neizterlji- 
vosti od tistih uporabnikov sredstev sklada skupnih rezerv, ki ne morejo ta 
sredstva vračati? Torej bi imel certifikat oziroma obveznica zmanjšano 
vrednost. 

In nazadnje, obrestovanje vloženih sredstev ni določeno. Menimo, da bi 
vložena sredstva le morali obrestovati, da bi na ta način vsaj delno omilili 
njihovo razvrednotenje, ali zaradi inflacije ali zaradi vpliva 18. člena, ki 
predvideva solidarno pokrivanje izpada vračila teh sredstev. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Pismenih prijav ni več. Želi še kdo be- 
sedo? (Ne.) Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in 
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
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1. Osnutek zakona o skladih skupnih rezerv se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilu delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe 
skupin delegatov in pripombe iz razprave na seji zbora. 

Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju 
kmetov, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni 
svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Franca Briclja, 
pomočnika republiškega sekretarja za delo. Zeli predstavnik predlagatelja 
besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Franc Bricelj! 

Franc Bricelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori Skupščine SR Slovenije in Skupščina Skupnosti socialnega varstva 

so 29. 9. lani obravnavali problematiko socialne varnosti borcev NOV in pa 
socialne varnosti kmetov-borcev NOV v zvezi z varstvenim dodatkom. 

Zbori Skupščine in Skupščina Skupnosti socialnega varstva so sprejeli 
informacijo Izvršnega sveta in predloge glede varstvenega dodatka kmetom- 
borcem za izboljšanje njihove socialne varnosti, jih dopolnili ter naročili, da 
je treba sprejeta stališča in predloge čimprej realizirati. 

Za realizacijo predlogov in stališč za izboljšanje socialne varnosti kmetov- 
borcev je treba spremeniti in dopolniti določbe zakona o starostnem zavaro- 
vanju kmetov, ki urejajo varstveni dodatek kmetom-borcem, ki so socialno 
ogroženi. Najpomembnejši razlog za izdajo zakona o spremembi zakona o 
starostnem zavarovanju kmetov je torej realizacija stališč in sklepov Skup- 
ščine SR Slovenije in Skupščine Skupnosti socialnega varstva. 

Predloženi predlog za izdajo zakona oziroma priloženi osnutek uzakonjuje 
vsa sprejeta stališča in sklepe. Glede na to in ker sta Skupščina SR Slovenije 
in Skupščina Skupnosti socialnega varstva naročila, da je treba sprejete sklepe 
in stališča čimprej realizirati in ker naj bi zakon začel veljati že 1. 1. letoš- 
njega leta, predlagamo, naj se ta zakon sprejme po skrajšanem postopku, to je 
že kot osnutek zakona. 

Naj navedem nekaj vsebine osnutka zakona. Predlog zakona uzakonjuje 
pravico do varstvenega dodatka še drugemu zakoncu, če je tudi kmet-borec, 
tako da bi bila oba zakonca hkrati upravičena do tega dodatka v primeru 
njune socialne ogroženosti. Sedaj ima to pravico samo en zakonec. Za ugoto- 
vitev premoženjskega cenzusa se upoštevajo samo dohodki zakoncev, ne pa 
tudi družinskih članov. Doslej so se upoštevali dohodki vseh družinskih članov. 

Skupni dohodek zakonca se ne deli le na oba zakonca, temveč tudi na 
družinske člane, ki so pridobitno nezmožni. Kriterije in pogoje za socialno 
ogroženost kmeta-borca NOV naj določi Skupnost starostnega zavarovanja 
kmetov oziroma po varianti Skupnost socialnega varstva. 

O tem, ali kmet izpolnjuje pogoje socialne ogroženosti, odloča občinski 
organ, ki je pristojen za varstvo invalidov. Kmetu-borcu se omogoča tudi 
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uveljavljanje izjemne kmečke pokojnine, po njegovi smrti pa tudi njegovi 
vdovi. To je en razlog za izdajo tega zakona. 

Drugi razlog je nova uzakonitev preživninskega varstva kmetov. Skup- 
ščina je namreč zakon o preživninskem varstvu sprejela decembra lani. Ob 
sprejemanju zakona o preživninskem varstvu kmetov je bilo sprejeto sta- 
lišče, da organizacije, ki prevzemajo od kmeta-zavarovanca kmetijsko zem- 
ljišče, ne plačujejo prispevka za starostno zavarovanje kmetov. Predloženi 
osnutek to oprostitev uzakonjuje. Izpad teh dohodkov Skupnosti starostnega 
zavarovanja kmetov za kritje kmečkih pokojnin nadomesti solidarnostna ude- 
ležba združenega dela, kar pa ureja zakoil o preživninskem varstvu. 

V razpravah v telesih Skupščine o predlogu za izdajo zakona in osnutku 
zakona je bila posvečena velika pozornost določbam o pristojnosti za dolo- 
čanje pogojev in kriterijev za socialno ogroženost kmetov-borcev in pristoj- 
nosti organov, ki ugotavljajo pogoje in določajo zneske. 

Razpravljalo se je tudi o sodnem varstvu pravic kmetov v zvezi z varstve- 
nim dodatkom. Zakonodajno-pravna komisija je tudi naročila, naj predla- 
gatelj ob predložitvi predloga zakona pripravi prečiščeno besedilo zakona, ker 
je bil ta zakon že petkrat noveliran. Predlagatelj bo te predloge in stalisca 
upošteval ob izdelavi predloga zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Bricelj! 
Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona ste prejeli. Izvršni svet pred- 

laga, da se v smislu 2. odstavka 250. člena poslovnika Skupščine Socialistične 
republike Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, 
tako, da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in za- 
konski osnutek. O tem predlogu Izvršnega sveta, torej samo o tem, ali se prva 
in druga faza zakonodajnega postopka združita, pričenjam razpravo. Zeli kdo 
besedo? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, prosim, da o predlogu Izvršnega 
sveta glasujete! Kdo je za? (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona so obravnavali. Odbor za 

družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za vprašanja borcev NOV in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo 
poročevalci Odbora in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jože 
Gornjec, delegat iz občine Lendava. Prosim, tovariš Gornjec! 

Jože Gornjec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem za- 
varovanju kmetov so v lendavski občini obravnavali vsi trije zbori skupščine 
in skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije. Na osnovi razprav predlagamo naslednje: 

1. Novemu katastrskemu dohodku naj se prilagodi tudi prispevek v višini 
trikratnega katastrskega dohodka, ki se odmerja po prvem odstavku 30. člena 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov, in to v primeru, če pride zemljišče 
od kmeta zavarovanca v last pravne ali fizične osebe, ki nima lastnosti zava- 
rovanca po tem zakonu. 
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2. Pri 6. členu predlagamo, da se varianta črta. Pogoje in kriterije za 
socialno ogroženost kmeta-borca naj bi določili obe skupnosti, to je skupnost 
starostnega zavarovanja kmetov in skupnost socialnega varstva. 

3. Pri 7. členu, predlagamo, da se varianta črta. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Berta Ravnikar, 
delegatka iz občine Ilirska Bistrica. Prosim! 

Berta Ravnikar: Tovarišice in tovariši! 
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je pri obrav- 

navanju predloga za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o sta- 
rostnem zavarovanju kmetov oblikovala naslednje pripombe in predloge: 

1. Sedanja sprememba zakona o starostnem zavarovanju kmetov je že 
peta po vrsti. Zato skupina priporoča predlagatelju, da pripravi prečiščeno 
besedilo zakona v celoti. S tem bi bila olajšana uporaba zakona v praksi. 

2. Skupina soglaša s stališči in predlogi, ki jih vsebuje 7. člen, da naj o 
pravici do varstvenega dodatka odloča ustrezen delegatsko sestavljen kolektivni 
organ, na primer komisija za vprašanje borcev NOV in vojnih invalidov, ki že 
deluje pri občinskem upravnem organu. Variantni predlog, ki prevideva 
za pristojen organ odločanja o zadevah borcev občinsko skupnost za socialno 
skrbstvo, ni ustrezen. Komisije za zadeve borcev pri občinskem upravnem 
organu so doslej to problematiko uspešno reševale. Običajno komisijo sestav- 
ljajo delegati družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, kra- 
jevnih skupnosti in člani Zveze borcev NOV ter upokojenci. S tem je zago- 
tovljena dovolj kvalificirana podlaga za usklađeno obravnavanje in reševanje 
zadev borcev NOV in vojaških invalidov v družbenopolitičnih skupnostih. 
Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Peter Iva- 
nuša, delegat iz občine Maribor. Prosim, tovariš Peter! 

Peter Ivanuša: Tovarišica predsednica, tovariši sodelegati! Skupina 
delegatov iz Maribora je mnenja, da je problematika kmetov borcev absolutno 
prepozno obravnavana. Reševati se je začela šele z zakonom o starostnem 
zavarovanju kmetov, ki je bil sprejet 6. 4. 1972. leta. Ker gre predvsem za 
majhne kmete, ki so v času narodnoosvobodilne borbe veliko prispevali, bi 
morali njihove socialne probleme bolj odločno in seveda tudi dosti prej reševati. 

Skupina je tudi mnenja, da kmetje borci ne bi smeli biti obravnavani kot 
socialni problemi, glede na svoj minuli prispevek v narodnoosvobodilni borbi, 
ki ni bil nepomemben. Gre torej za vprašanja družbenega odnosa do teh 
vprašanj, ki bi jih morali reševati tako, da kmet borec v nobenem oziru ne bi 
bil socialno ogrožen. 

K 8. členu osnutka zakona predlagamo, da se predlagana starost zakonca 
kmeta-borca spremeni od dosedanjih predlaganih 60 let starosti na 55 let. 
Delegati smo prišli v širši razpravi do tega zaključka oziroma predloga na 
podlagi znanih dejstev, da je vdova kmeta-borca že pri 55 letih prav gotovo 
izčrpana in za delo vsaj delno nesposobna. Tudi vdova delavca pridobi pravico 
do družinske pokojnine že pri 45 letih starosti. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa vam! Pismenih prijav ni več. 
Zeli še kdo besedo? (Ne.) Tovariš Bricelj? (Ne.) Če ne želi nihče več razpravljati, 
potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 
rostnem zavarovanju kmetov, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles skupščine in zbora, pripombe 
občinskih skupščin in pripombe delegatov na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (2 delegata glasujeta proti.) Je kdo vzdržan? (Nihče.) 

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

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o plačevanju doplačilne poštne znamke »VIII. mediteranske igre, Split 1979«, 
ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Zvonka Draks- 
lerja, pomočnika republiške sekretarke za finance. Zeli predstavnik predlaga- 
telja besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Zvone Draksler! 

Zvone Draksler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupščina je na koncu preteklega leta sprejela odlok o pristopu k med- 
republiškemu dogovoru o plačevanju posebnih doplačilnih poštnih znamk ob 
VIII. mediteranskih igrah v Splitu. Ob teh igrah naj bi se izdala posebna poštna 
znamka v vrednosti 1 dinarja, ki naj bi se plačevala v marcu in avgustu letos, 
sredstva od prodaje pa naj bi se uporabila za pokrivanje stroškov v zvezi s te- 
mi igrami. 

Pristop k navedenemu medrepubliškemu dogovoru nas torej zavezuje, da 
s svojim predpisom uvedemo obveznost plačevanja doplačilne poštne znamke 
v dogovorjenem roku. Glede na to, da je plačevanje doplačilne znamke pred- 
videno že za marca meseca letos, bi bilo treba zakon o uvedbi te obveznosti 
sprejeti še v tem mesecu. Realizacija navedenega medrepubliškega dogovora 
torej terja, da se predlog zakona sprejme po hitrem postopku. Po naših 
informacijah so odlok o pristopu k medrepubliškemu dogovoru doslej sprejele 
že štiri republike in pokrajini, v preostalih pa je v zaključni fazi priprav. 
Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste prejeli z 
razširitvijo dnevnega reda 22. januarja. Izvršni svet predlaga, da ta akt ob- 
ravnavamo po hitrem postopku v smislu 295. člena poslovnika Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije. Tak predlog je Izvršni svet tudi posebej ob- 
razložil, 

O tem, ali bomo ta zakon obravnavali po hitrem postopku, to je v zadnji 
fazi, kot predlog zakona, pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne 
želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (57 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Vzdržan? (Tudi ne.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
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Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora 
in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) Hvala. 

Pričenjam razpravo! Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Vzdržan? 
(1 delegat.) Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o statističnih raziskovanjih Socialistične republike Slovenije v letu 1979, ki ga 
je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Franta Komela, 
direktorja Zavoda SRS za statistiko. Želi tovariš Franta Komel predlog tudi 
ustno obrazložiti? (Ne želi.) 

Predlog odloka ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitični 
in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila 
pismeni poročili. Želita morda poročevalca Odbora in Komisije poročili ob- 
razložiti? (Ne.) Pismenih prijav ni. Zeli morda kdo od delegatov besedo? Pro- 
sim, delegat iz občine Celje ima besedo! 

Rudi Stopar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati skupine delegatov za Zbor občin Skupščine Socialistične republike 
Slovenije iz Skupščine občine Celje dajemo k predlogu odloka o statističnih 
raziskovanjih Socialistične republike Slovenije v letu 1979 naslednjo pri- 
pombo: 

Statistične raziskave bi morale biti usklađene z raziskavami, ki so pred- 
videne v aktivnosti Zavoda Socialistične republike Slovenije za družbeno pla- 
niranje pri pripravi srednjeročnega družbenega plana 1981—1985 in dolgo- 
ročnega plana 1986—1995. Menimo, da bi morale biti statistične raziskave 
usmerjene na tista pomembna področja, ki bodo predmet proučevanja v fazi 
priprav planskih dokumentov v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! S tako sugestijo se zbor 
gotovo strinja! Kaj meni o njej predstavnica Izvršnega sveta? 

Milojka Virant: Sprejemamo pripombo! Delno je že upoštevana v 
49. raziskavi, ki se bo opravljala posebej za potrebe družbenega planiranja, 
tako srednjeročnega kot tudi dolgoročnega. Te statistične raziskave bodo ver- 
jetno kasneje še dopolnjene. V zvezi se sedaj pripravlja metodologija vklju- 
čevanja statistike v družbeno planiranje. Znano vam je, da v Sloveniji akcija 
minimalnih kazalcev že teče. Sugestijo tovariša iz Celja bomo upoštevali in 
skušali zadovoljiti te potrebe. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo razpravljati ali postaviti kakšno 
vprašanje? (Ne.) Ste zadovoljni? Če ne želi nihče razpravljati, potem zaklju- 
čujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o posebni taksi na uvoženo blago, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Igor Vandot, pomočnik republiške 
sekretarke za finance, predstavnik naše delegacije pa tovariš Rudi Kropivnik. 
Želi predstavnik Izvršnega šveta besedo? Prosim, besedo ima tovariš Vandot! 

Igor Vandot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakon o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino ne omogoča uvedbe 
takšne vrste taks, kot jih predvideva predloženi zakon. Po 178. členu zakona 
o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino je možna uvedba po- 
sebne takse, vendar na vsa plačila v tujino, to pa samo v primerih, če se 
ugotovijo večje motnje pri uresničevanju ciljev skupne devizne politike oziroma 
v razmerjih, določenih v projekcijah plačilne in devizne bilance Jugoslavije. 
Te takse se lahko uvedejo le na podlagi dogovora federacije, republik in 
avtonomnih pokrajin oziroma jih lahko uvede Zvezni izvršni svet samo v pri- 
meru, da dogovor ni sklenjen v predvidenem roku. Prihodki od teh posebnih 
taks ne gredo v proračun federacije, temveč se v celoti odstopajo skladu In- 
teresne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino za pospeševanje 
izvozne dejavnosti. 

V nasprotju s temi določili se v predlaganem osnutku zakona o posebni 
taksi zadržuje stari sistem taks za uvoženo blago kot redni proračunski do- 
hodek federacije, od katerega se del odstopi skladu za pospeševanje razvoja 
pri Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. V zveznih 
svetih so se z zakonom predložene takse na uvoz blaga obravnavale le kot 
možen korektor tečaja dinarja v primerih, ko ni vodena politika realnega 
tečaja. Za leto 1979 se kot vir zveznega proračuna ter sklada Interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino za pospeševanje izvoza že upoštevajo tudi 
sredstva iz naslova posebnih taks na uvoženo blago na osnovi zakona iz leta 
1970. Vsebinska sprememba ali celo odprava tega zakona bi pomenila ponovno 
razpravo o zveznem proračunu in sredstvih za pospeševanje izvoza. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije predlaga, da 
Skupščina Socialistične republike Slovenije sprejme naslednja stališča: 

1. Predlagatelj naj ponovno prouči pravno sistemsko opravičenost oziroma 
osnovo za sprejetje predloženega zakona. Istočasno je potrebno sprožiti raz- 
pravo o sistemski trajni utemeljenosti zakona v zveznih svetih. 

2. Glede na sredstva, ki so predvidena v zveznem proračunu in v skladu 
Interesne skupnosti za ekonomske odnose Jugoslavije s tujino iz naslova taks 
na uvoženo blago, Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije 
predlaga naslednji dopolnitvi zakona: 

a) V drugem odstavku prvega člena naj se besedilo dopolni tako, da Zvezni 
izvršni svet lahko določa blago oziroma skupine blaga, za katere se pri uvozu 
plačuje posebna taksa na uvoženo blago, višina takse in čas, v katerem se taksa 
pobira, pa se določa le v soglasju s pristojnimi organi v republikah in avto- 
nomnih pokrajinah. 

b) 6. člen osnutka zakona naj se dopolni tako, da zakon velja le za leto 
1979. Četudi bo zakon sprejet samo za letošnje leto, Izvršni svet vztraja pri 
dopolnitvi, da Zvezni izvršni svet določa blago oziroma skupine blaga, višino 
takse in čas, v katerem se taksa pobira, pa le v soglasju s pristojnimi organi 
socialističnih republik in socialitičnih avtonomnih pokrajin. 
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Predsednica Silva Jereb: To se pravi, da Izvršni svet ne nasprotuje 
sprejetju zakona za leto 1979, je pa proti zakonu o posebni taksi na uvoženo 
blago. 

Preden preidemo na razpravo, moram prebrati formalnosti. 
Osnutek tega zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi ugotovitve in stališča 

Izvršnega sveta, ki jih je tovariš Vandot še posebej in dodatno obrazložil. 
Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in pa Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Ali želita poročevalca Od- 
bora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) Pričenjam razpravo. Besedo 
ima tovariš Rudi Kropivnik, član naše delegacije v Zboru republik in pokrajin! 

Rudi Kropivnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Predlagal bi nekoliko spremenjeno formulacijo sklepa zbora o tem 
zakonu: 

1. Skupščina SR Slovenije ne daje soglasja k zakonu ter pooblašča dele- 
gacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin, da poskrbi, da 
predlagatelj ponovno prouči pravno sistemsko upravičenost oziroma osnovo za 
sprejetje predloženega zakona. Hkrati je pa potrebno začeti razpravo o sistem- 
ski utemeljenosti zakona o posebni taksi za leto 1979 in sprejeti ustrezne re- 
šitve jeseni leta 1979. 

2. Skupščina SR Slovenije ne bi nasprotovala sprejetju tega zakona, če bi 
ta veljal le za leto 1979, s tem da se dopolni drugi odstavek 1. člena, da Zvezni 
izvršni svet lahko določa blago oziroma skupine blaga, za katere se pri uvozu 
plačuje posebna taksa na uvoženo blago, višino takse in čas, za katerega se 
taksa pobira, pa le v soglasju s pristojnimi organi v republikah in pokrajinah. 

Tovarišice in tovariši delegati! Lahko ste opazili, da moj predlog bolj 
poudarja, da Skupščina ne sprejema predloženega osnutka, ker je v nasprotju 
z veljavnim sistemom in zato ne moremo dati soglasja. Glede na dejstvo, da 
se pa taksa dejansko že pobira v letošnjem letu in se iz te takse že financi- 
rajo stimulacije za izvoz in zvezni proračun, je potrebno, da takšno stanje 
tudi pravno uredimo. Zato predlagamo, da bi zakon, ki ga v osnutku pred- 
laga Zvezni izvršni svet, lahko veljal samo v letu 1979. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo o tem, kar smo sedaj 
slišali? Predlaga se, da smo za veljavnost zakona za leto 1979, ker zakon ni v 
skladu s sistemom. Zeli kdo razpravljati, kaj vprašati? (Ne.) 

Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
1. Ne daje se soglasja k osnutku zakona o posebni taksi na uvoženo blago. 
2. Delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru repu- 

blik in pokrajin Skupščine SFRJ se pooblašča, da v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ predlaga, naj predlagatelj ponovno prouči pravno si- 
stemsko upravičenost oziroma osnovo za sprejetje zakona o posebni taksi na 
uvoženo blago. Istočasno je potrebno sprožiti razpravo o sistemski utemeljeno- 
sti zakona o posebni taksi na uvoženo blago iz leta 1970 in sprejeti ustrezne 
rešitve do jeseni tega leta. 

3. Skupščina Socialistične republike Slovenije pa ne nasprotuje sprejetju 
zakona z veljavnostjo za leto 1979, s tem, da se dopolni drugi odstavek 1. člena 
tako, da Zvezni izvršni svet lahko določa blago oziroma skupine blaga, za ka- 
tere se pri uvozu plačuje posebna taksa na uvoženo blago, višino takse in čas, 
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za katerega se taksa pobira, pa le v soglasju s pristojnimi organi v republikah 
in pokrajinah. 6. člen se potem dopolni tako, da zakon velja le za leto 1979. 

Ali je sklep zdaj usklađen? (Da.) 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 soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o posebni davščini za poravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga, ki ga je 
Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Ivan Vandot, pomočnik republiške 
sekretarke za finance, predstavnik naše delegacije pa tovariš Rudi Kropivnik. 

Želita morda besedo tovariš Kropivnik ali tovariš Vandot? (Ne želita.) 
Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje oziroma pripombe Iz- 

vršnega sveta. Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita morda 
poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Pismenih prijav ni. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne 
želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in predlagam, da zbor 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje 
k osnutku zakona o posebni davščini za poravnavo davčne obremenitve uvo- 
ženega blaga. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, ki jih navajata Izvršni svet 
v svojem mnenju in Odbor za finance v svojem poročilu. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajeval- 
nem postopku v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje 
k predlogu zakona o posebni davščini za poravnavo davčne obremenitve uvo- 
ženega blaga. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog pro- 
grama dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
za leto 1979, ki ga je pripravila in predložila skupina delegatov za pripravo 
programa dela zbora, imenovana na 13. seji zbora dne 25. 12. 1978. 

Predlog programa dela bo obrazložil član skupine delegatov in podpred- 
sednik zbora tovariš Polde Slapnik! 

Polde Slapnik: Tovarišice in tovariši delegati! Ko bomo danes 
razpravljali in se odločali o sprejetju programa dela Skupščine Socialistične 
republike Slovenije za 1979. leto, je prav gotovo potrebno, da predvsem z 
družbenopolitičnega vidika osvetlimo nastajanje osnutka programa dela in 
aktivnosti vse do izdelave končnega predloga. Sam osnutek programa dela 
Skupščine Socialistične republike Slovenije je nastajal ob široki mobilizaciji 
vseh dejavnikov, med katerimi je potrebno omeniti zlasti delovna telesa zbo- 
rov Skupščine, Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, skup- 
ščine občin in njihove organe, Republiške konference Socialistične zveze, sa- 
moupravne interesne skupnosti, združeno delo in druge dejavnike. 
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Prav aktivna prisotnost vseh dejavnikov jasno kaže, da ne gre za program, 
ki naj bi predstavljal seštevek točk dnevnih redov posameznih zasedanj zbo- 
rov, ampak gre za politično opredelitev delovanja skupščine naše republike, 
s posebnim poudarkom na krepitvi delegatskega sistema na vseh nivojih ter 
uveljavljanju interesov delovnih ljudi in občanov. Razumljivo je, da dobro 
organizirana in poglobljena razprava dopolnjuje izdelane osnutke ter jih obo- 
gati s konkretnejšimi in jasnejšimi usmeritvami, kar velja tudi za program 
dela Skupščine v 1979. letu. 

Vendar pa je že široka aktivnost pri pripravi osnutka programa prispe- 
vala k temu, da večjih vsebinskih dopolnil k predlogu programa, glede na 
osnutek, ni bilo. To kaže tudi na dejstvo, da se s tako politično in delovno us- 
meritvijo Skupščine Socialistične republike Slovenije strinjajo tudi družbeno- 
politične organizacije, skupščine občin in drugi dejavniki, ki tako usmeritev 
podpirajo. Prav je, da poudarimo, da pri vsakem snovanju programa nastaja 
dilema, kako opredeliti najprioritetnejše naloge, obenem pa zagotoviti, da bodo 
programske naloge dela Skupščine omogočile vsem delegatom aktivno so- 
delovanje pri nastajanju vseh pomembnih gradiv ter njihovo vsebinsko so- 
delovanje pri dopolnitvah in končnih odločitvah. Hiter in dinamičen razvoj 
samoupravnih odnosov, krepitev vloge delegatskega sistema, pa tudi druga 
pomembna politična in gospodarska vprašanja narekujejo delegatski skup- 
ščini mnogo pomembnih nalog, kar pomeni, da ima program dela tendenco 
širjenja. Vendar pa je programiranje potrebno celovito analizirati in ugoto- 
viti, kdaj lahko kvantiteta ogroža kvaliteto dela delegatov, skupščinskih teles 
in drugih dejavnikov. Prav zato. predstavlja predloženi predlog programa 
tisti okvir, ki bo sicer zahteyal veliko delovnega angažiranja vseh pri njegovi 
realizaciji, obenem pa omogočal, da ga tudi kvalitetno realiziramo. 

Iz poročila o spremembah in dopolnitvah programa ste videli, da so bile 
k osnutku programa dane pripombe in dodatni predlogi, zlasti s strani Iz- 
vršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze delovnega ljudstva, Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije, delovnih teles Skupščine Socialistične republike Slovenije in njenih 
zborov, prav tako pa so dali pripombe tudi delegati zborov skupščine ter ob- 
činske skupščine. 

Vse pripombe, predloge in sugestije je obravnavalo Predsedstvo Skup- 
ščine SR Slovenije, skupina delegatov vseh treh zborov Skupščine SR Slo- 
venije pa je, upoštevajoč dane pripombe in predloge, pripravila predlog pro- 
grama dela zborov Skupščine Slovenije, katerega ste skupaj z drugimi gradivi 
za današnjo sejo tudi prejeli. Ker sodim, da ni potrebno podrobno naštevati 
spremembe med osnutkom in predlogom programa, bom kratko povzel po- 
samezne temeljne značilnosti tega programa. 

Pripombe s strani Izvršnega sveta Skupščine v večji meri zadevajo raz- 
vrstitev posameznih področij, ki jih bo Skupščina obravnavala v tem letu glede 
na čas obravnave. Tako naj bi po predlogu Izvršnega sveta nekatera vpra- 
šanja premaknili na kasnejše obdobje, predvsem v jesenski čas oziroma na 
november in december letošnjega leta. Obrazložitev temelji predvsem na mož- 
nostih temeljite priprave gradiva, zato sta Predsedstvo Skupščine in skupina 
delegatov sprejela posamezne predloge, s tem, da pri spreminjanju posameznih 
terminov nista ogrožena čas in kvaliteta razprave o gradivih, saj je že praksa 
v 1978. letu pokazala, da so bili tako delegati kot drugi dejavniki ravno v 
zadnjem trimesečju lanskega leta preobremenjeni s pripravo, proučevanjem in 
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spre j eman j eni velikega števila vsebinsko pomembnih, zakonov, družbenih do- 
govorov, poročil, analiz in drugih skupščinskih gradiv. 

Občinske skupščine so poudarile zahtevo, naj se čimbolj konkretno opre- 
delijo kriteriji angažiranja Skupščine pri temeljnih vprašanjih celovitega 
družbenoekonomskega razvoja. Predvsem gre za iniciativo za bolj dodelan 
sistem svobodne menjave dela, zagotavljanje razširjene reprodukcije v go- 
spodarstvu, skladnejši razvoj na področju stanovanjske politike, družbeno 
planiranje, usmerjeno izobraževanje in podobno. Prav zato so v tekstualnem 
delu predloga programa ta področja močneje poudarjena kot v samem osnutku. 
V predlogu programa so upoštevane tudi sugestije in predlogi samoupravnih 
interesnih skupnosti, zlasti še Skupnosti socialnega varstva, ki je k osnutku 
podala konkretne dopolnitve, ter družbenopolitična izhodišča Republiške kon- 
ference Socialistične zveze. 

Predlog programa je v odnosu na osnutek konkretneje opredelil tudi na- 
loge s področja sistema informiranja, uresničevanja koncepta splošnega ljud- 
skega odpora in družbene samozaščite, spremljanja problematike produktiv- 
nosti dela in reproduktivne sposobnosti gospodarstva, uresničevanja sklepov 
in stališč Skupščine Socialistične republike Slovenije, obmejnega gospodarskega 
sodelovanja, spremljanja in ocenjevanja razvoja družbenoekonomskih odno- 
sov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in druge 
naloge, ki zadevajo dolgoročno angažiranje Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Čeprav je predlog programa dela Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije močno povezan tudi s programi dela samoupravnih interesnih skup- 
nosti tako družbenih kot gospodarskih dejavnosti, pa v tekst programa ni bilo 
mogoče vnesti vseh pobud teh interesnih skupnosti, da bi se njihova dejav- 
nost v večji meri vključila tudi v program Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. Gre predvsem za to, da so te dejavnosti samostojne in se morajo 
prek svoje delegatske baze razvijati in stalno dograjevati področje svojih 
dejavnosti v skladu s splošno opredeljenimi interesi naše družbe. 

V prilogi, ki je sestavni del predloga programa dela Skupščine, so opre- 
deljene posamezne naloge, o katerih bodo razpravljala predvsem delovna te- 
lesa Skupščine in zborov ter po potrebi predlagala posameznim zborom, da v 
posameznih gradivih razpravljajo in zavzemajo stališča oziroma sklepe. Hkrati 
pa skupina na podlagi še nekaterih sugestij, ki so prispele, medtem ko je bil 
predlog programa že pripravljen, predlaga, da se na strani 11. v točki 5. 
v drugi vrsti drugega odstavka za besedo »podalo« vnese besedilo »skupno 
oceno razvoja samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje.« 
Takšna dopolnitev je potrebna zato, ker bo v okviru celotne ocene razvoja 
družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje podano še posebej poročilo o stanju in uveljavljanju teh odnosov 
v vodnem in komunalnem gospodarstvu. Zato bi bilo potrebno na podlagi teh 
posamičnih analiz pripraviti tudi skupno oceno razvoja samoupravnih inte- 
resnih skupnosti materialne proizvodnje. 

Nadalje predlagamo, da naj se na 40. strani, točka 56 dopolni tako, da se 
glasi: »Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka«. Gre za 
redakcijski popravek. V tej točki je namreč navedeno, da bo izdan nov zakon 
o varstvu zraka, v bistvu pa bodo Skupščini predložene le spremembe in do- 
polnitve tega zakona. 
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Skupina tudi predlaga, da se poročilo o izvajanju zakona o varstvu zraka, 
navedeno na 7. strani pod točko 20 priloge, obravnava namesto v tretjem 
v drugem trimesečju, tako kot je to predvideno za obravnavo predloga za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka. 

Ne nazadnje je prav, da poudarimo, da predlog programa dela Skupščine 
Socialistične republike Slovenije jasno opredeljuje prioritetne naloge, ki so 
bistvenega pomena za razvoj socialistične samoupravne demokracije, obenem 
pa obvezujejo nas vse, da bomo z našimi odločitvami omogočili spodbujanje 
rasti gospodarstva, širili njegovo reproduktivno moč, razvijali samoupravne 
odnose in na načelih ustave, zakona o združenem delu, programov in drugih 
dokumentov družbenopolitičnih organizacij ustvarjali trdnejše pogoje za zdru- 
ževanje interesov združenega dela s področja skupne porabe ter povečevali 
naš znanstveno-strokovni delež ob sprejemanju vseh pomembnih odločitev. 

Sodim, da je ob tem potrebno poudariti tudi dejstvo, da predlog programa 
vsebuje združitev sklopov vprašanj, kar pomeni, da se bodo na posameznih 
zasedanjih zbora obravnavala problemska vprašanja, ki pomenijo določeno 
celoto. Ob tem se je treba zavedati, da bomo morali biti ob uresničevanju 
predloženega programa elastični, da bo občasno potrebno določena vprašanja 
iz teh ali drugih razlogov umakniti z dnevnega reda ter uvrstiti druga, če bo 
tako terjala naša praksa. 

Pomembno je predvsem, da vztrajamo pri prioritetnih nalogah, da jih ce- 
lovito in v roku obravnavamo ter o njih odločamo, pri tem pa zahtevamo, da 
bodo gradiva posredovana v razpravo v času, ki bo tako zborom kot delovnim 
telesom zbora omogočil vsaj poslovniško določen čas za konkretno izvedbo 
razprav. 

Ob koncu naj ponovim, da predloženi program dela Skupščine Socialistične 
republike Slovenije predstavlja politično usmeritev in napore delegatske skup- 
ščine, ki jih je potrebno realizirati še v 1979. letu, če hočemo s tem uresničiti 
tudi naloge, ki smo si jih zadali ob sprejemanju srednjeročnega plana razvoja 
Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980. Ker tak program spre- 
jemajo tudi vsi drugi subjekti našega družbenopolitičnega in gospodarskega 
razvoja, predlagam v imenu skupine delegatov Zbora občin za izdelavo pred- 
loga programa, da Zbor občin sprejme program dela Skupščine Socialistične 
republike Slovenije za 1979. leto. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog programa dela zborov ste dobili. 
Prav tako ste prejeli poročilo o spremembah in dopolnitvah programa dela 
zborov, iz katerega je razvidno, da so k osnutku programa dela dali pri- 
pombe Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, Republiška 
konferenca Socialistične zveze, Skupnost socialnega varstva SR Slovenije, de- 
lovna telesa Skupščine ter delegati ob razpravi o osnutku programa dela in 
občinske skupščine. Iz poročila je tudi razvidno, kako so te pripombe v pred- 
logu programa upoštevane. 

Program dela so obravnavala vsa delovna telesa Skupščine in Zbora, ki so 
predložila zboru pismena poročila. Ali želijo morda poročevalci delovnih teles 
poročila ustno obrazložiti? (Ne.) 

Obveščam vas tudi, da so na seji navzoči člani skupine delegatov, ki je pri- 
pravila program dela, da bodo spremljali razpravo in po potrebi zboru pred- 
ložili morebitne spremembe in dopolnitve programa dela. Na podlagi vseh 
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predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Adrijan Berlot, 
delegat iz občine Nova Gorica! 

Adrijan Berlot': Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegati iz Nove Gorice smo proučili predlog programa dela Skupščine 
Socialistične republike Slovenije za leto 1979 in dajemo k njemu naslednje 
pripombe: 

Program dela zborov je izredno obsežen, zato bo potreben velik napor 
vseh, tako izvršilnih organov kot tudi delegatov, da bo izpeljan v celoti in v 
skladu z načeli delegatskega sistema. Vendar bi radi opozorili na nekatere 
negativne pojave, ki so se v pretekli praksi pokazali pri delu delegatov v 
Skupščini. 

Izkušnje kažejo, da prihaja nemalokrat do zamud pri pripravljanju po- 
sameznih gradiv, kar lahko pomeni, da bo prišlo v drugi polovici leta in še 
posebej v četrtem trimesečju do prenatrpanosti dnevnih redov, kar že samo 
po sebi otežuje delegatsko delo. Novi nezaželjeni pojavi v delegatski praksi 
imajo vzrok tudi v takem načinu dela. Zato menimo, da je potrebno opozoriti, 
da je poleg vsebinskega dela programa važen tudi časovni razpored, ki ga je 
treba spoštovati, če hočemo, da bo skupščinsko delo plodno in učinkovito. 

Po predlogu programa dela je predvideno, da naj bi ustrezni zbori obrav- 
navali predlog zakona o skupnostih za ceste v četrtem trimesečju leta 1979. 
V tej zvezi bi radi opozorili, da smo ob razpravi o resoluciji za leto 1979, pa 
tudi ob drugih prilikah sprejeli stališča, da mora biti cestno gospodarstvo ena 
izmed prioritetnih panog Socialistične republike Slovenije. Iz tega sledi, da 
mora biti poudarek tudi na oblikovanju in delovanju Skupnosti za ceste. 
Poleg tega smo bili že večkrat opozorjeni, da je zakon že dokaj dolgo v pri- 
pravi ter da ga lahko pričakujemo v najkrajšem času. 

In nazadnje bi omenil tudi vprašljivost dela sedanje Skupnosti za ceste, 
kjer delujejo po naših podatkih delegati, ki so bili izvoljeni leta 1972, kar 
pomeni, da jim traja mandat že sedmo leto. Pričakujemo, da bo po sprejetem 
zakonu tudi ta skupnost delovala po načelu in stališčih, za katera smo se do- 
govorili pri oblikovanju ostalih samoupravnih interesnih skupnosti. Zato de- 
legati iz Nove Gorice predlagamo, da se skrajša rok za pripravo predloga za- 
kona o skupnostih za ceste in da se njihova obravnava premakne iz četrtega 
trimesečja na prvo polletje tega leta, tako da bi o predlogu razpravljali in 
odločali čimprej. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Berlot! Besedo ima 
tovariš Vlado Ovčar, delegat Skupščine mesta Ljubljana! 

Vlado Ovčar: Tovarišice in tovariši delegati! Naša skupina dele- 
gatov je razpravljala o programu dela Zbora združenega dela in Zbora občin 
in daje naslednje pripombe k programu dela zborov Skupščine SR Slovenije. 

Delegati menimo, da bi bilo prav proučiti tiste predpise, ki se nanašajo na 
imenovanje in na dajanje soglasja k imenovanju individualnih poslovodnih 
organov in predstavnikov družbenopolitičnih skupnosti v organih posameznih 
organizacij. Zakoni, ki urejajo te zadeve, so deloma že zastareli, zlasti na pod- 
ročju družbenih služb, in dosledno določajo, da imajo glede imenovanja in 
razreševanja poslovodnih organov ter imenovanja predstavnikov družbenih 
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skupnosti v organih organizacij, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, vse pravice samo skupščine družbenopolitičnih skupnosti. 

Glede na to, da ta imenovanja predhodno obravnavajo komisije družbeno- 
političnih skupnosti, pristojne za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve, 
v katerih sodelujejo predstavniki vseh družbenopolitičnih organizacij, bi za- 
dostovalo, če bi o njihovih predlogih odločal izvršni svet pristojne družbeno- 
politične skupnosti. Skupščine družbenopolitičnih skupnosti pa naj bi morda 
obravnavale le tiste izjemne primere, ko ne bi bilo mogoče doseči soglasja med 
komisijo in izvršnim svetom. 

Pred izdajo novih zakonov bi bilo potrebno upoštevati obstoj samouprav- 
nih interesnih skupnosti, katerih skupščine so dvodomne in zajemajo zelo 
široko delegatsko bazo med delovnimi ljudmi in občani. Postavlja se vprašanje, 
ali je še potrebno in primerno, da daje skupščina družbenopolitične skupnosti 
soglasje k sklepom, ki so jih sprejele tako široko sestavljene skupščine samo- 
upravnih interesnih skupnosti. Menimo, da bi v takih primerih popolnoma 
zadostovalo pooblastilo izvršnim svetom družbenopolitičnih skupnosti, da lahko 
preverijo, če je bil sklep sprejet po postopku, ki ga predpisuje zakon, in če ga 
je sprejel organ, ki ga pooblašča zakon. 

Nadalje delegati menimo, da bi morali biti tudi večkrat informirani o 
uresničevanju načel jugoslovanske zunanje politike, z oceno o konkretnem 
sodelovanju s posameznimi deželami. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo o pro- 
gramu? (Ne.) Pismeno smo dobili še pripombe Skupščine občine Ravne na 
Koroškem, Skupščine občine Domžale in Skupščine občine Ljubljana-Šiška. 

Skupščina občine Ravne predlaga, da naj bi razpravo o dosedanjih od- 
nosih med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in EGS Skupščina 
uvrstila na dnevni red že v prvem in ne šele v drugem trimesečju. ¥ tej zvezi 
bi morala vendarle reči, da je prvo trimesečje skoraj že za nami. Ob spreje- 
manju periodičnega programa za drugo trimesečje bomo imeli to pripombo 
pred očmi in skušali v dogovoru s predlagatelji zagotoviti, da pride ta tema 
v drugem trimesečju čimprej na dnevni red. Za prvo trimesečje je skorajda 
že zamujen čas, tudi če bi bile stvari pripravljene. 

Druge pismene pripombe niso tolikšnega pomena, da bi se skupina dele- 
gatov morala posebej sestati. Najbrž pa skupina ocenjuje, tako kot jaz, da bi 
bilo namreč razpravo na seji zbora mogoče upoštevati pri njenem poznejšem 
delu in se ne bi skupina sedaj posebej za to sestajala. 

Zeli morda še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče več razpravljati o 
tej točki dnevnega reda, prosim, da o predlogu programa glasujemo. Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog programa dela. 
Glede na pripombe in predloge skupin delegatov predlagam, da zbor 

sprejme še naslednji sklep: 
1. Skupina delegatov za pripravo programa dela Zbora občin Skupščine 

Socialistične republike Slovenije za leto 1979 naj opravi končno redakcijo pro- 
grama dela zbora, pri čemer naj upošteva pripombe in predloge, ki jih je 
podala na današnji seji zbora, pripombe in predloge delegatov, izražene v raz- 
pravi na seji zbora, in pismene pripombe skupin delegatov. 
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2. Program dela Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije 
za leto 1979 se objavi v Poročevalcu Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije. 

3. Občinske skupščine kot konference delegacij naj se vključijo v uresni- 
čevanje programa dela zbora tako, da bodo po možnosti vse temeljne točke iz 
tematskega in zakonodajnega dela vključile v svoje programe in jih ustrezno 
obravnavale. Hkrati pa zbor poziva občinske skupščine, da z enako pozornostjo 
proučijo tudi program dela delovnih teles zbora in s svojimi dopolnilnimi 
predlogi z vidika specifičnih interesov občin pripomorejo, da bodo delovna 
telesa še v večji meri sodelovala pri oblikovanju in spremljanju v Skupščini 
sprejete politike. 

Želi morda o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, potem 
prosim, da glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije je predložila zboru v obravnavo in sprejetje naslednje predloge od- 
lokov: 

1. predlog odloka o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča Socialistične 
republike Slovenije, 

2. predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela Sociali- 
stične republike Slovenije, 

3. predlog odloka o razrešitvi namestnika republiške sekretarke za finance. 
Želi predstavnica predlagatelja besedo? (Ne želi.) 
Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča So- 

cialistične republike Slovenije. 
O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil za 
sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije izvoljen kandidat, naveden v predlogu 
odloka. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega 
dela SR Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je 
za predlog odloka, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem so bili za 
sodnike Sodišča združenega dela SR Slovenije izvoljeni kandidati, navedeni 
v predlogu odloka. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi namestnika republiške sekretarke 
za finance. 

K tej točki ste prejeli tudi predlog predsednika Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o razrešitvi namestnika republiške sekretarke za finance 
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in predlog odloka o razrešitvi tega namestnika, ki ga je pripravila Komisija 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če nihče, 
potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim gla- 
suje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi na- 
mestnika republiške sekretarke za finance. 

Preden preidemo na 17. točko dnevnega reda, vas moram obvestiti, da je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal, da se pred prehodom na dele- 
gatska vprašanja oziroma na informacijo o poplavah vključi na dnevni red 
današnje seje naslednja točka: ocena Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o presežkih v samoupravnih interesnih skupnostih za družbene dejavnosti s 
predlogi ukrepov za uskladitev tozdov z dogovorjeno višino sredstev, spre- 
jetih s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov. 

Se zbor strinja s tem ,da uvrstimo to točko na dnevni red današnje seje? 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 dele- 
gat.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov uvrstil to točko na dnevni red 
današnje seje zbora. 

Obrazložitev bo podala tovarišica Milica Ozbič, republiška sekretarka za 
finance. 

Poleg tega vas moram obvestiti, da poročilo še razmnožujejo, tako da ga 
boste tudi vi dobili in tako lažje spremljali celotno problematiko. Predlagam, 
da medtem nadaljujemo z dnevnim redom, to je z informacijo o poplavah. To- 
variš Bojan Ušeničnik, prosim, da podaste informacijo! 

Bojan Ušeničnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! S to informacijo vas Izvršni svet seznanja z nekaterimi pomembnejšimi 
značilnostmi poteka zaščitnih in reševalnih akcij ter s posledicami poplav, ki 
so v zadnjih dneh januarja ogrožale prebivalstvo in prizadele precejšnjo ma- 
terialno škodo v širšem območju Slovenije. 

Zaradi močnega deževja, ki se je pričelo 27. januarja, in toplega fenskega 
vetra, ki je skupaj z dežjem povzročil hitro topljenje snega, so že v poznih 
večernih urah reke v severozahodnem in zahodnem delu Slovenije močno na- 
rasle, naraščati pa je pričela tudi talna voda. Naraščanje voda je bilo hitrejše 
kot običajno tudi zato, ker je voda naglo odtekala z zmrznjene površine zemlje 
v rečne struge. 

Po podatkih Meteorološkega zavoda pade v Sloveniji letno v povprečju 
okrog 1500 mm padavin, samo v prvih 24 urah pa je padlo na zasnežene in 
zmrznjene površine na območju hidroelektrarne Savica v Bohinju 263 mm, na 
Jezerskem 125 mm in v povodju Soče 200 mm padavin, kar lahko enačimo z 
znanimi ekstremnimi vrednostmi padavin v zadnjih 50 letih. Padavine so bile 
znatne v celotnem območju Slovenije, vendar mnogo manjše od omenjenih treh 
centrov ekstremnih padavin. 

Pretok reke Save je v nedeljo 28. januarja znašal v Radovljici 650 m3/sek., 
v Medvodah 840 m3/sek., naslednjega dne v Radečah pa 2509 m3/sek., kar je le 
nekaj pod 100-letnimi vodami, ki so ocenjene na 2870 m3/sek. Zanimivo, zlasti 
glede pripravljenosti za zaščito in reševanje, je modra še to, da je val visokih 
voda potoval med Radovljico in Radečami 24 ur ali povprečno 6 km na uro. 
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Tako je v teh nekaj dneh odteklo okoli 14% celotnega letnega pretoka voda 
na Savi. 

O naraščanju vode so bile nižje občine vzdolž Save sproti obveščane. 
Poplavljale oziroma škodo so povzročale praktično vse reke in potoki 

na Gorenjskem in Primorskem, pa tudi vode na Štajerskem, zlasti Savinja in 
Dreta. 

Čeprav je bilo stanje kritično na mnogih mestih v prizadetih območjih, 
velja posebej opozoriti, da je bilo kot najbolj kritično ocenjeno stanje v ob- 
močju Brežic, Čateža, Krške vasi in Mosteca, zelo prizadet je bil levi breg 
Save v Krškem, nadalje območje Logatca, kjer je bil zaledenel edini večji 
požiralnik Jačka, ki sicer odvaja vode potoka Logaščica; kritično je bilo stanje 
pri novem Šentjakobskem mostu čez Savo, na sotočju Soče, Idrijce in Bače, 
nad jezom Hidroelektrarne Doblar, v Breginjskem kotu in v območju Tolmina. 

V zahodnih predelih Slovenije so močne padavine in zlasti visoke talne 
vode povzročile na mnogih mestih premikanje zemeljskih mas (usade, zemelj- 
ske plazove), kar je škodo, zlasti na komunikacijah, še povečalo. Kolikor 
družba v zadnjih letih ne bi vlagala večjih sredstev v vodno gospodarstvo, bi 
bile poplave še obsežnejše, škoda pa bistveno večja. 

Kot je znano, je zaradi poplav hudourniških in visokih talnih voda ter 
zemeljskih plazov nastala škoda predvsem na cestah, komunalnih napravah, 
zlasti na mostovih, kanalizacijskem in vodnem omrežju ter zajetjih pitne vode, 
nadalje na stanovanjskih in gospodarskih objektih ter premičninah, na ob- 
jektih organizacij združenega dela in drugih organizacij, zlasti v skladiščih 
surovin in repromateriala, v manjši meri pa tudi na strojih; zaradi naplavin 
in erozije pa tudi na kmetijskih obdelovalnih površinah, predvsem na površi- 
nah, posejanih z ozimino. Na poplavljenih cestah je bil zaprt promet (deloma 
na republiških, v glavnem pa na regionalnih in komunalnih); zaradi visoke 
vode je bilo začasno ustavljeno obratovanje HE Doblar, po mnogih organiza- 
cijah združenega dela in drugih organizacijah je bila začasno ustavljena pro- 
izvodna oziroma prekinjena dejavnost, v mnogih primerih pa je bila ta tudi 
močneje motena zaradi udeležbe delavcev in delovnih sredstev v reševalnih 
akcijah. 

Iz nekaterih ogroženih krajev, predvsem na Tolminskem, Krškem, Bre- 
žicah in Logatcu, je bilo treba evakuirati prebivalce, ponekod pa tudi živino. 
Na ceste, kmetijske površine in komunalne naprave je voda nanesla znatne 
količine zemlje in proda, določeno škodo pa so hudourniki povzročili tudi v 
gozdovih. 

Nuklearna elektrarna Krško, pa tudi drugi pomembnejši sistemi, niso bili 
ogroženi, voda je zalila le gradbeno jamo jezu HE Krško. 

Človeških žrtev poplave niso terjale, prav tako tudi ni bilo hujših po- 
škodb. Poplave niso povzročile hujših motenj v življenju in delu ljudi in obča- 
nov, pa tudi glede obsega škode in nastalih posledic je mogoče zaključiti, da 
poplave niso bile katastrofalne. 

Pri ocenjevanju pripravljenosti, organiziranosti in vključevanja delovnih 
ljudi in občanov ter organov, organizacij in skupnosti v zaščitne in reševalne 
akcije ob poplavah je nujno upoštevati doseženo razvojno stopnjo organizira- 
nosti za obrambo in zaščito, stopnjo njihove usposobljenosti in opremljenosti, 
pa tudi dejstvo, da je bilo glede na naravo nastanka te vodne ujme za izvedbo 
neposrednih priprav za zaščito in reševanje na razpolago, v primerjavi z ne- 
katerimi drugimi nesrečami, nekoliko več časa. Vsekakor pa velja ocena, da so 
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se delovni ljudje in občani v splošnem odgovorno in vsestransko vključevali v 
zaščitne in reševalne akcije, s samozaščitnim ravnanjem pa so še posebej po- 
membno prispevali k zmanjševanju posledic poplav. Primeri, da bi odklonili 
pomoč ali sodelovanje v reševalnih akcijah, so bili redki, več pa je bilo pri- 
merov, da so se upirali izvršitvi pravočasne evakuacije iz ogroženih območij. 

Po oceni Izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije in Republi- 
škega štaba za civilno zaščito so se štabi za civilno zaščito v organizacijah 
združenega dela in drugih organizacijah, krajevnih skupnostih in občinah 
pravočasno aktivirali in uspešno delovali, kar se je kazalo v tem, da so bili 
v glavnem pravočasno izvedeni potrebni in možni ukrepi za zaščito in reševanje 
v ogroženih območjih. 

Ugotovljeni so le posamezni primeri, da štabi za civilno zaščito v neka- 
terih sredinah niso pravilno ocenili nastale situacije in so se pozno odločili za 
aktiviranje enot in drugih sestavin civilne zaščite. Tudi koordinacija med štabi 
za civilno zaščito v prizadetih območjih je bila zadovoljiva. 

Ob tem pa je treba pripomniti, da se je tudi v teh akcijah pokazalo, da za 
učinkovito ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah še vedno nismo najbolje 
pripravljeni, kar se odraža predvsem v še vedno pomanjkljivi kadrovski se- 
stavi nekaterih štabov za civilno zaščito, zlasti v krajevnih skupnostih, na- 
dalje v premalo učinkovitih zvezah, v pomanjkljivi usposobljenosti za reše- 
vanje ob posameznih vrstah nesreč, najbolj pereče pa je vprašanje opremlje- 
nosti štabov in enot civilne zaščite za učinkovito zaščito in reševanje. 

K učinkovitejšim pripravam bi pomembno prispevale tudi temeljitejše 
ocene ogroženosti in nevarnosti zaradi posameznih vrst nesreč, saj če bi bile 
te povsod ustrezno ocenjene, bi lahko še bolj uspešno izvajali preventivne 
ukrepe. Sposobnost in pripravljenost za hitro aktivizacijo vseh sil in sredstev 
bi še povečali, bolj usmerjeno in učinkovito pa bi lahko izvajali tudi kadro- 
vanje ter usposabljanje in opremljanje v civilni zaščiti. 

V ogroženih območjih so se v reševanje ljudi in materialnih dobrin poleg 
civilne zaščite vsestransko in uspešno vključili delavci organov za notranje 
zadeve, nekatere družbene organizacije, gasilske organizacije, jamarji, radio- 
amaterji, posamezne enote oboroženih sil, narodna zaščita ter organizacije zdru- 
ženega dela s področja vodnega gospodarstva, komunale, gradbeništva, zdrav- 
stva, nadalje Meteorološki zavod, vodne skupnosti, Republiški sekretariat za 
urbanizem in drugi, pri obveščanju prebivalstva o odstranjenih posledicah 
pa sredstva javnega obveščanja. 

Strokovna služba Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo je s te- 
kočim spremljanjem situacije in usmerjanjem akcij, kjer je bilo to potrebno, 
pričela že v dopoldanskih urah v nedeljo 28. januarja, od samega začetka pa 
so bili v akcijo vključeni tudi organi Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve. Dan kasneje se je sestal tudi Republiški štab za civilno zaščito in 
sprejel najnujnejše ukrepe. Vseskozi je bila organizirana dežurna služba in 
treba je poudariti, da je informiranje dobro potekalo. To je omogočilo sprotno 
ocenjevanje razmer v prizadetih in ogroženih območjih ter potreb glede po- 
moči širše družbene skupnosti, ki pa razen manjših intervencij za zagotavlja- 
nje potrebnih informacij občinskim štabom za civilno zaščito ni bila potrebna. 

Po podatkih iz občine je ugotovljeno, da je sanacija v prizadetih občinah 
stekla že takoj, ko je minila neposredna nevarnost poplav. Da bi ta še bolj 
organizirano in uspešno potekala, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel 
na seji v četrtek 1. februarja naslednje ukrepe: 
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— Izvršni sveti občinskih skupščin naj zagotovijo, da bodo ocene škode 
in drugih posledic poplav čimprej izdelane, na podlagi teh pa tudi programi 
sanacije. Hkrati s tem je treba angažirati vse sile, da se življenjski in delovni 
pogoji in razmere v prizadetih območjih čimprej normalizirajo. 

— Da bo sanacija kar najbolj uspešno potekala, je zadolžil republiške 
upravne organe, da se v sodelovanju z ustreznimi samoupravnimi skupnostmi 
čimbolj neposredno vključijo v izvajanje teh nalog in tudi strokovno pomagajo 
prizadetim občinam. 

— Republiški sekretariat za ljudsko obrambo je zadolžil, da v 14 dneh 
predloži Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije kompleksno poročilo z oceno 
nastale škode in predlogi ukrepov za odpravo posledic te nesreče, ki ga bo 
obravnaval na eni od prihodnjih sej in na podlagi tega sprejel ustrezne 
ukrepe za načrtno in popolno odpravo posledic poplav. 

—-Poleg teh je Izvršni svet sprejel še vrsto drugih ukrepov, katerih namen 
je predvsem ta, da se na vseh ravneh in v vseh sredinah še močneje in trajno 
angažiramo pri načrtovanju in izvajanju preventivnih in drugih zaščitnih 
ukrepov, katerih namen je preprečiti oziroma ublažiti posledice vseh narav- 
nih in drugih hudih nesreč. 

Tovarišice in tovariši delegati! S to informacijo so bile predstavljene le 
nekatere posledice in aktivnosti, ki so jih ob poplavah izvajali posamezni 
družbeni dejavniki. O celotnem obsegu škode in sanaciji pa vas bo Izvršni svet 
seznanil naknadno. 

Predsednica Silva Jereb: Želi morda kdo postaviti kakšno vpra- 
šanje? (Da.) Prosim, tovariš Stanko Rebernik, delegat iz občine Brežice! 

Stanko Rebernik: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice 
in tovariši delegati. Ker se moje delegatsko vprašanje nanaša na to temo, do- 
volite, da ga postavim kar sedaj. 

Zadnje poplave v Sloveniji, mislim na poplave reke Save v občini Bre- 
žice, so povzročile znatno škodo. Popljavljenih je bilo več tisoč hektarjev kme- 
tijskih površin, 93 stanovanjskih hiš in še večje število gospodarskih objektov, 
evakuiranih pa je bilo nekaj ljudi in večje število živine. 

Ne mislim izpostavljati škode v nominalnem znesku niti apelirati na fi- 
načno pomoč. Ker je o posledicah zadnjih poplav že razpravljal Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, postavljam odgovornim za vodno gospodarstvo Slo- 
venije vprašanje, kakšne so realne možnosti za izgradnjo obrambnih nasipov 
od meje Socialistične republike Hrvatske navzgor — konkretno v občini Bre- 
žice, glede na to, da Sava to področje poplavlja zelo pogosto. 

Prosim za odgovor v pismeni obliki. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Rebernik! 

Predlagam, da sedaj preidemo na 17. točko dnevnega reda in 
poslušamo obrazložitev te točke, ki jo bo podala tovarišica Milica Ozbič, re- 
publiška sekretarka za finance. Prosim! 

Milica Ozbič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet je na današnji seji sprejel tudi tole informacijo, ki vam jo bom 
posredovala, tako kot je bila posredovana pravkar tudi na Zboru združenega 
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dela. Naslov informacije je Ocena Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
presežkih v samoupravnih interesnih skupnostih za družbene dejavnosti s 
predlogi ukrepov za uskladitev obveznosti temeljnih organizacij združenega 
dela z dogovorjeno višino sredstev, sprejetih s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladu s svojo funkcijo pri ures- 
ničevanju družbenega plana SR Slovenije in resolucijo o uresničevanju plana 
v letu 1979 spremlja uresničevanje planov in samoupravnih sporazumov o te- 
meljih planov v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti. 
Po zadnjih ocenah in podatkih, ki so Izvršnemu svetu na razpolago, ponovno 
ugotavlja, da znašajo presežki za leto 1978 v vseh samoupravnih interesnih 
skupnostih družbenih dejavnosti približno 1517 milijonov din. Od tega zneska 
je 837 milijonov din že upoštevanih pri določanju obveznosti temeljnih organi- 
zacij združenega dela po samoupravnih sporazumih za leto 1979. Osnutek 
presežkov pa bo ob zaključnih računih po ocenah znašal okrog 680 milijonov 
din. Izvršni svet se s pojavom presežkov samoupravnih interesnih skupnosti 
srečuje že nekaj let. Nastanek presežkov povzroča obstoječi sistem zagotav- 
ljanja sredstev, v največjem obsegu z avtomatizmom na osnovi bruto osebnih 
dohodkov, kakor tudi gibanja dohodka v gospodarstvu, predvsem osebnega 
dohodka, ki se ne odvijajo v planskih okvirih. 

Zaradi odstopanj od sprejete politike na področju delitve ustvarjenega 
dohodka v letu 1978, predvsem pa v skrbi za širjenje materialne osnove te- 
meljnih organizacij združenega dela, je bil Izvršni svet pri ocenjevanju stanja 
mnenja, da predloži za današnjo sejo Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije zakon, ki bi ga obravnavali po hitrem postopku. V njem bi predlagal 
konkretne ukrepe za uskladitev obveznosti temeljnih organizacij združenega 
dela z dogovorjeno višino sredstev, sprejetih s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov. Zaradi krepitve odgovornosti neposrednih nosilcev sporazu- 
mevanja, kot tudi skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, ki morajo ob 
zaključnih računih dati poročila uporabnikom o uresničevanju programov, o 
obveznostih in odgovornostih, sprejetih s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov, je Izvršni svet v dogovoru z družbenopolitičnimi organizacijami za- 
enkrat odstopil od te namere. 

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti, ki združujejo 
sredstva iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela (Izobraževalna skup- 
nost Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije, Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in Skupnost starostnega zavarovanja kmetov), so na 
pobudo Izvršnega sveta že julija lani, ob ugotovitvi, da sredstva hitreje dote- 
kajo, kot je bilo planirano, sprejele ukrepe za uskladitev dotoka z dogovorjeno 
višino sredstev. Tako sta Izobraževalna skupnost Slovenije in Raziskovalna 
skupnost Slovenije sprejeli sklepe o prenehanju plačevanja prispevkov za 
zadnje mesece v letu 1978 ter temu primerno znižale povprečno letno prispevno 
stopnjo (npr. Izobraževalna skupnost Slovenije od prejšnje stopnje 9,47 na 7, 
Raziskovalna skupnost od 1,7 na 1,4, Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja pa je ukinila poseben prispevek iz osebnega dohodka v višini 
3%, ki se plačuje iz dohodka). V dopolnilih k samoupravnim sporazumom 
o temeljih planov za leti 1979 in 1980 so samoupravne interesne skupnosti pri 
izračunavanju predlogov prispevnih stopenj upoštevale tudi takratne ocene 
možnih presežkov ter temu primerno znižale prispevne stopnje za leto 1979. 
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Hkrati so v samoupravnih sporazumih zavezujoča določila, da bodo samouprav- 
ne interesne skupnosti presežke vrnile uporabnikom. 

Na osnovi navedenega Izvršni svet meni, da je potrebno zagotoviti izva- 
janje sprejetih obveznosti in odgovornosti, izhajajočih iz samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov v zvezi s presežki in zato predlaga Skupščini Socia- 
listične republike Slovenije, da sprejme naslednje sklepe in priporočila: 

1. Samoupravnim interesnim skupnostim na ravni republike, ki združujejo 
sredstva iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela na osnovi dohodka, 
se priporoča, da najkasneje do 15. 2. 1979 ugotovijo in uskladijo z Republi- 
škim sekretariatom za finance ter Zavodom Socialistične republike Slovenije 
za družbeno planiranje višino presežkov in na tej osnovi sprejmejo ustrezne 
ukrepe o poračunu presežkov, tako, da jih bodo temeljne organizacije zdru- 
ženega dela lahko upoštevale že v zaključnih računih za leto 1978. Izvršni svet 
priporoča, da se sredstva iz zmanjšanih obveznosti uporabijo za razširitev ma- 
terialne osnove temeljnih organizacij združenega dela. 

2. Samoupravnim interesnim skupnostim, ki združujejo sredstva na osnovi 
osebnih dohodkov, se priporoča, da prav tako izkažejo višino presežkov, o tem 
seznanijo temeljne organizacije združenega dela in zbore združenega dela 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter sprejmejo znižane prispevne stopnje 
od 1. 2. 1979. leta dalje. Hkrati naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo zago- 
tovile, da se bodo presežki, nastali iz teh virov, dosledno vrnili temeljnim orga- 
nizacijam združenega dela. 

Samoupravne interesne skupnosti na ravni republike naj v roku 10 dni 
organizirajo posvetovanja z občinskimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi 
v zvezi z izvajanjem navedene naloge. 

3. SDK naj v skladu s svojimi pristojnostmi spremlja in oceni izvajanje 
teh določil iz samoupravnih sporazumov o temeljih planov in o svojih ugoto- 
vitvah obvesti skupščine družbenopolitičnih skupnosti. 

4. Družbeni pravobranilci samoupravljanja naj spremljajo izvajanje do- 
govorjenih obveznosti iz samoupravnih sporazumov o temeljih planov ter v 
skladu s svojimi pristojnostmi ukrepajo v primerih, ko se določila samo- 
upravnih sporazumov ne spoštujejo. 

5. Izvršni svet predlaga Skupščini Socialistične republike Slovenije, da 
sprejme sklep, da samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti pred- 
ložijo v marcu 1979 poročila o uresničevanju teh sklepov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v skladu s svojimi pristojnost- 
mi proučil in ocenil tudi stanje na drugih področjih združevanja sredstev 
v samoupravnih interesnih skupnostih z vidika uresničevanja z družbenim 
planom sprejete politike ter bo o tem obvestil Skupščino SR Slovenije. 

V zvezi s vprašanjem, ki ga je danes predložila skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 16. okoliša, Izvršni svet ocenjuje, da so v oceni in infor- 
maciji vsebovani odgovori na vsa prejeta delegatska vprašanja. 

Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da to oceno s predloženimi 
stališči in priporočili sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli k tej točki dnevnega 
reda kdo besedo? Prosim, besedo ima tovariš Albin Levičnik, delegat iz občine 
Lj ubij ana-Moste-Polj e! 
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Albin Levičnik: V zvezi z informacijo glede vračila presežkov pri- 
spevkov samoupravnim interesnim skupnostim imam nekatere pripombe. De- 
jansko gre pravzaprav za poračun sredstev, takšnih poračunov pa je v pre- 
teklosti bilo že precej. Vemo, da so taki poračuni zelo komplicirani, dragi in 
marsikdaj počasni. Ne bi želel vplivati na drugačne odločitve, kot jih je prav- 
kar predlagal Izvršni svet, vendar ko o tem razmišljam, izhajajoč iz prakse, 
se mi vsiljuje naslednja rešitev. Glede na to, da se zelo mudi, bi morda 
dosegli isti učinek in pri tem ne kršili kakršnih koli dogovorov ali predpisov, 
če bi namesto teh poračunov objavili, kdo so tisti, ki morajo vrniti ugotov- 
ljene presežke, in določiti, da za februar, marec in morda še april ni potrebno 
obračunavati prispevnih stopenj. Morda bi bil to zelo enostaven način ureditve 
tega vprašanja, saj je del teh denarnih presežkov že na računih zavezancev. 
Za naprej pa bi se te zadeve urejale s stopnjami, kakršne pač bodo. 

In nazadnje še malo kritike, ker mislim, da delamo trimesečne obračune 
zato, da nečemu služijo. To so rezultati našega dela in tudi podatki o more- 
bitnih slabostih ali dobrem delu ter hkrati kazalci, kako se moramo obnašati 
v naslednjem obdobju. Precej je bilo govora o tem, da se nabirajo v samo- 
upravnih interesnih skupnostih presežki. Ob trimesečjih smo imeli verjetno 
že precej dobre podatke, na osnovi katerih je bilo mogoče sklepati, kakšna 
bo situacija do konca leta 1978. Zato bi že v novembru in decembru ali pa 
še prej morali slediti določeni ukrepi, po katerih naj bi se prispevna stopnja 
znižala ali pa prenehalo nakazovanje prispevkov, kar so nekatere interesne 
skupnosti tudi uredile. Hočem reči, da bi bilo verjetno prav, da bi v letošnjem 
letu tekoče spremljali gibanja na vseh področjih in pravočasno ukrepali v za- 
dovoljstvo vseh, tistih, ki prejemajo, in tistih, ki dajejo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Sicer pa se strinjate s predlogi sklepov in 
priporočil? (Da.) Tovarišica Milica Ozbič, ali želite besedo? 

Milica Ozbič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na tale vprašanja in pripombe bo lahko odgovoriti. Poračuni so res kompli- 
cirani, in ker so komplicirani, so seveda tudi dragi. Poračune poznamo v vsa- 
kem sistemu financiranja in tudi v sistemu financiranja družbenih dejavnosti 
ne more brez njih. Komplicirani in dragi so zaradi zamotanega sistema finan- 
ciranja, ne pa zaradi tega, ker je obračun tega financiranja drag. Torej moram 
ugotoviti, da mimo tega ne moremo. 

Ali namesto poračunov lahko služi neka objava, na primer objava, ki bi 
pomenila, da se opustijo plačila v nekem določenem časovnem razdobju in tako 
kompenzirajo presežki? Naj vas spomnim, da je to bila metoda dela v lan- 
skem letu. Če trimesečnih obračunov ne bi imeli, seveda tudi v lanskem letu 
tega ne bi mogli s skupnostmi početi. Na podlagi trimesečnih obračunov je 
Republiška samoupravna interesna skupnost za izobraževanje z objavo obve- 
stila vse prizadete in opustila plačilo dveh mesečnih akontacij, Republiška 
raziskovalna skupnost pa celo treh. Trimesečni obračuni v lanskem letu so 
služili tudi zato, da smo že v septembru lahko Skupščini predlagali sprejetje 
ustreznih ukrepov na davčnem področju, ki izvirajo iz istih situacij v orga- 
nizacijah združenega dela kot presežki, ki jih sedaj ugotavljamo v samouprav- 
nih interesnih skupnostih s področja družbenih dejavnosti. Če ti ukrepi v 
lanskem letu v skupnostih ne bi bili sprejeti, bi imeli opraviti z znatno večjimi 
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presežki, kot pa jih imamo sedaj. Materialni učinek uporabe podatkov iz tri- 
mesečnih obračunov v lanskem letu je mogoče danes oceniti v grobem pri 
davčni politiki in pri politiki, ki se izvaja na področju prispevkov, na približno 
100 milijard. 

Kar zadeva uporabo raznih metod, s katerimi skušamo preseči problem 
presežkov oziroma sredstev, odtegnjenih organizacijam združenega dela prek 
potrebnega obsega, moram pojasniti, da sta metodi dve: Za samoupravne inte- 
resne skupnosti pa tudi druge porabnike raznih vrst samoupravno dogovor- 
jenih prispevkov, ki jih. plačujejo uporabniki teh uslug iz tekočega dohodka, 
velja metoda, ki je sorazmerno enostavna. V pripravljanem, pa neupoštevanem 
zakonu, ki ga nadomeščajo danes predloženi sklepi, je bila ta tehnika tudi sicer 
razčlenjena. Bilanca uspeha v temeljnih organizacijah združenega dela ali 
dohodkovna bilanca, kot ji v žargonu pravimo, je eno, fizično gibanje sredstev 
po računih in v kanalih plačilnega prometa pa drugo. Ta trenutek gre za to, 
da se zadnji razpoložljivi podatki uporabijo za take ukrepe, ki bodo dohod- 
kovne bilance v organizacijah združenega dela še ujeli, preden bodo te do- 
končne in predložene v razprave. 

Na kratko povedano, ugotovitve o presežkih iz plačanih prispevkov od 
dohodka služijo za to, da se napravi zelo enostaven poračun, iz katerega bo 
sledilo, da uporaba osnov in stopenj, ki so predmet sporazumov, ostane. Iz 
osnov in stopenj ugotovljeni skupni znesek prispevkov se postavi v odnos 
s sprejeto vrednostjo programov teh skupnosti za lansko leto, ki jih je po- 
trebno financirati, razlika se pretvori v relativni delež in naloži zavezancem 
tega prispevka, v zaključnem računu pa se njihov dohodek za toliko zmanjša, 
kolikor znaša potreben obseg sredstev za pokritje programov v relativnem 
deležu. Naj vas opozorim, da organizacije združenega dela iz dohodka plačujejo 
akontacije med letom. Končna obveznost se izračuna z zaključnim računom 
in razlike plačajo ali refundirajo. Razliko je potrebno, kot sledi iz predlaganih 
sklepov, zagotoviti za krepitev materialne osnove združenega dela in torej ne 
sme stopiti v nadaljnjo delitveno bilanco dohodka. 

Zaradi komplikacij, ki jih ta strokovna terminologija in postopki zahte- 
vajo, vsega tega v sklepe nismo pisali in odtod tudi potreba po pooblastilih 
Republiškega sekretariata za finance, da skupaj s skupnostmi in Republiškim 
zavodom za plan uredi to tehniko. 

Pri prispevkih iz osebnega dohodka je stvar seveda dosti bolj komplici- 
rana in težja, predvsem zaradi tega, ker imamo pri teh skupnostih opraviti 
z relativno velikim številom skupnosti v vseh občinah. Pri vsaki od njih je 
materialna situacija po obračunu in poračunu drugačna, kar pomeni, da bo 
vsaka skupnost na nivoju občine morala sama zase ugotavljati stanje. Pri 
tem pa se bo potrebno izogniti težkim, kompliciranim, dragim, pa tudi ne- 
učinkovitim operacijam v organizacijah združenega dela, ki se ukvarjajo s 
plačevanjem prispevkov, njihovimi obračuni in korekcijami. Zaradi tega smo 
se tudi izognili metodi kot pri prispevkih iz dohodka in predlagamo drugo 
metodo, katere osnovni namen je, da se zmanjša potrebno število dodatnih 
operacij v računovodstvih organizacij združenga dela, s tem pa tudi metodo- 
loška nevarnost, da se razlike oziroma presežki preselijo v kuverte za iz- 
plačilo neto osebnega dohodka. 

Upam, da vas je kratka pojasnitev zares komplicirane situacije na tem 
področju zadovoljila. Ponovno predlagam, da sprejmete predlagane sklepe. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Ozbič! Zeli še 
kdo besedo? (Nihče.) Medtem ste dobili tudi že pismeno pripravljen predlog 
sklepov in priporočil. Če ne želi nihče več razpravljati, predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

Zbor občin soglaša z oceno Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
presežkih samoupravnih interesnih skupnosti za družbene dejavnosti in spre- 
jema sklepe in priporočila s predlogi ukrepov za uskladitev obveznosti tozdov z 
dogovorjeno višino sredstev, sprejetih s samoupravnim sporazumom o te- 
meljih planov. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

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

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima de- 
legat v Zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionar- 
jem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo 
na njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi 
delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine, predsednikom zborov ali pred- 
sednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne interesne skup- 
nosti ža območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje skupine delega- 
tov iz občine Žalec in delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Nova 
Gorica. 

Na vprašanje skupine delegatov iz občine Žalec bo odgovoril tovariš 
Dušan Brglez, namestnik predsednika Republiškega komiteja za ekonomske 
odnose s tujino. Še pred tem pa bom povedala, kako je z delegatskimi vpra- 
šanji, ki so bila postavljena danes. 

Ker zastavljeno vprašanje skupine delegatov iz občine Nova Gorica za- 
hteva vsestransko proučitev, nas je Izvršni svet obvestil, da bo odgovor na to 
vprašanje posredoval na naslednji seji zbora. Dopis Izvršnega sveta ste danes 
dobili tudi na klop. 

Obveščam vas tudi, da je skupina delegatov iz občine Ljubljana-Šiška po- 
slala pismeno delegatsko vprašanje, ki je bilo posredovano Izvršnemu svetu, 
ta pa je obvestil zbor, da bo na to vprašanje odgovoril na naslednji seji. 

Izvršni svet nadalje obvešča, da bo na naslednji seji odgovoril tudi na vsa 
delegatska vprašanja, ki so bila postavljena danes. Eno smo že slišali, to je 
bilo delegatsko vprašanje iz Brežic, imamo pa še delegatska vprašanja iz 
občin Kamnik, Litija in Celje. Odgovore nanje bomo dobili na naslednji seji 
zbora. 

Sedaj pa prosim tovariša Dušana Brgleza, če bi odgovoril na vprašanje 
skupine delegatov občine Žalec. 

Dušan Brglez: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Vprašanje, ki ga je postavila skupina delegatov iz občine Žalec, se glasi: 

Kaj meni Izvršni svet o tolmačenju 11. člena samoupravnega sporazuma o 
pospeševanju izboljšanja ekonomskih odnosov s tujino in kaj bo ukrenil, da bo 
organizacija združenega dela Hmezad-Zalec zaradi realiziranja izvoza dobila 
pripadajoči, že kalkuliran dohodek? 
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Odgovor Izvršnega sveta se glasi: 
Problem, ki je predmet delegatskega vprašanja, izhaja iz tega, ker orga- 

nizacija združenega dela Hmezad-Zalec ni prejela rednih izvoznih stimulacij, 
kot ji pripadajo na podlagi samoupravnega sporazuma o pospeševanju iz- 
boljšanja ekonomskih odnosov s tujino za razdobje, ko še ni bila članica sklada 
za pospeševanje proizvodnje in izvoza sadja in zelenjave ter izdelkov iz sadja 
in zelenjave. 11. člen omenjenega samoupravnega sporazuma v predzadnjem 
odstavku namreč navaja, da se redna povračila in izplačila davčnih, carinskih 
in drugih dajatev in posebnih olajšav lahko opravljajo prek skladov po pra- 
vilih teh skladov. Glede na to, da navedeno določilo 11. člena samoupravnega 
sporazuma dejansko ni povsem jasno, ter glede na to, da so samoupravni spo- 
razumi o pospeševanju izboljšanja ekonomskih odnosov v interesnih skupno- 
stih Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino usklajevale in sprejele samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino republik in avto- 
nomnih pokrajin, je Izvršni svet 'Skupščine SR Slovenije zaprosil za mnenje 
Samoupravno interesno skupnost Socialistične republike Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino, ki je podpisnik samoupravnega sporazuma. Odgovor Sa- 
moupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino 
navajamo v celoti: 

»V zvezi z 11. členom samoupravnega sporazuma za pospeševanje izbolj- 
šanja ekonomskih odnosov s tujino, ki se glasi, da se lahko opravlja povračilo 
in izplačilo dela davčnih in carinskih dajatev in posebnih olajšav iz 3., 4., 8., 
9. in 10. člena prek sklada za pospeševanje proizvodnje in izvoza zelenjave 
in sadja ter izdelkov iz sadja in zelenjave, menimo, da ni obvezno, da se redne 
stimulacije izplačujejo prek sklada, ker je v veljavi princip, da stimulacija na 
priliv proizvoda, ki se izvozi, v vsakem primeru pripada temeljni organizaciji 
združenega dela, ki izvaža. 

Problem v zvezi z vprašanjem Hmezad-Žalec pa ni v nejasnem besedilu 
člena 11, ampak se ni izplačevala stimulacija za sadje in zelenjavo zato, ker ni 
bil sklad v zadnjih mesecih preteklega leta konstituiran in se ni vedelo, kako 
bo posloval. Zato je Narodna banka zadrževala vsa izplačila, tako redne kot 
dodatne stimulacije v višini 8,96 odstotka, ki pripadajo tem izdelkom. 

Kakor nas je obvestil Hmezad-Zalec eksport-import, se je zadeva uredila 
in je Narodna banka, podružnica Celje, že obračunala vse stimulacije, ki so pri- 
padale blagu, ki je bilo izvoženo.« 

Glede na odgovor Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije 
ugotavlja, da je problem organizacije združenega dela Hmezad-Zalec rešen, 
ter meni, da nadaljnje ukrepanje ni potrebno. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Sprašujem tovarišico Alenko 
Bonajo, delegatko iz Žalca, ali je zadovoljna z odgovorom? (Da.) 

Zeli še kdo postaviti kakšno delegatsko vprašanje? (Nihče.) Potem vas 
obveščam, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejeli končno 
odločitev, usklađeni z Zborom združehega dela in Družbenopolitičnim zborom. 
Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, se vsem zahvaljujem za ude- 
ležbo, sodelovanje v razpravi in zaključujem 14. sejo Zbora občin. Hvala lepa. 

(Seja je bila končana ob 14.20.) 



15. seja 

(27. februarja 1979) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši! Pričenjam 15. sejo 
Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, 
preden preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pri- 
pravi poročilo za zbor. V Komisijo predlagam po abecednem redu občin na- 
slednje delegate: tovariša Jožeta Bogoviča, delegata iz Sevnice za predsed- 
nika in tovarišico Danico Potočnikovo, delegatko iz Slovenj Gradca, in tovariša 
Franca Bana, delegata iz Slovenjskih Konjic za člana. 

Želi morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, potem 
prosim, da z dvigom rok glasujemo. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisiji za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 15. sejo Zbora občin izvoljeni tovariš Jože Bogovič za predsednika 
in tovarišica Danica Potočnikova in tovariš Franc Ban za člana. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, da pregleda pooblasti- 
la delegatov in da pripravi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da osta- 
nete na svojih mestih, ker bo komisija kmalu opravila svoje delo. 

Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor je seveda v njegovi moči, na 
vprašanja delegatov čimprej odgovoril, prosim tiste delegate, ki imajo morda 
že pismeno pripravljena delegatska vprašanja, da jih takoj oddajo sekretarju 
zbora. Ta vprašanja bi takoj posredovali Izvršnemu svetu oziroma drugim 
naslovnikom z željo, da bi odgovor dali, če se da, že na tej ali pa na prihod- 
nji seji. 

Še nekaj bi se rada posvetovala z vami v tem času, ko čakamo na poročilo 
Verifikacijske komisije. Tisti, ki ste bili na prejšnji seji zbora, ste lahko videli, 
da smo imeli ob razpravi o naravni in kulturni dediščini težave zaradi tega, ker 
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smo razpravljali o treh zelo tesno med seboj povezanih točkah in je bilo raz- 
pravo težko omejevati le na posamezno točko. Takrat smo združili razpravo 
preprosto o vseh treh točkah. Ko smo se pripravljali na današnjo sejo, smo 
predvidevali, da bi se nam utegnilo nekaj podobnega zgoditi ob razpravi o toč- 
kah od 7 do 13, se pravi ob razpravi o predlogih za izdajo posameznih zakonov 
o samoupravnih interesnih skupnostih — za izobraževanje, raziskovanje itd. 
Zakoni so med seboj povezani in precej načelnih pripomb je, ki običajno veljajo 
za več predlogov hkrati. To se je pokazalo tudi na sejah naših odborov, kar ste 
lahko videli tudi iz njihovih poročil, pa tudi iz poročila skupne komisije. Zato 
bi vas sedaj, ko imamo nekaj časa vprašala, ali mislite, da bi bilo dobro, da 
razpravo o teh točkah, ki so vsebinsko med seboj povezane, združimo. To bi 
praktično pomenilo, da načelne pripombe poveste skupaj in da konkretne pri- 
pombe k več predlogom za izdajo zakonov poveste tudi naenkrat. Za tiste, ki 
mislite razpravljati o enem samem, pa se tako nič ne spremeni. 

Prosim, da o predlogu glasujete! Kdo je za združitev razprave o točkah od 
7 do 1.3? (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ker vidim, da je Komisija že opravila svoje delo, prosim predsednika, da 
poda poročilo zboru! 

Jože Bogovič: Tovarišice in tovariši! Poročilo o pregledu pooblastil 
za 15. sejo Zbora občin, ki je bila sklicana za 27. 2. 1979 ob 9. uri v mali dvo- 
rani poslopja Skupščine SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije ima 62 delegatskih 
mest. Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin 
je na podlagi 16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delega- 
tov na seji Zbora in iz teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se 
udeležujejo današnjega zasedanja delegati i z vseh občin Socialistične republike 
Slovenije in Obalne skupnosti občine Koper, razen delegatov občine Dravograd, 
Gornja Radgona, Ravne na Koroškem in mesta Ljubljana. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato v smislu prvega odstavka 17. 
člena poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem 
verificira pooblastila delegatov za današnjo 15. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste 
ga pravkar slišali. Zeli morda kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker 
ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (58 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 15. sejo Zbora občin. 

Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
razpravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni še: 
Republiška konferenca Socialistične zveze in Skupnost slovenskih občin k vsem 
točkam dnevnega reda ter Zveza vodnih skupnosti k 14., Skupščina mesta 
Ljubljana k 15. in Samoupravna interesna skupnost Socialistične republike Slo- 
venije za ekonomske odnose s tujino k 17. točki dnevnega reda po sklicu. 
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Seje zbora se udeležujejo tovarišica Mara Žlebnik, podpredsednica Izvrš- 
nega sveta, in ostali predstavniki Izvršnega sveta k posameznim točkam dnev- 
nega reda, tovariš Marjan Grampovčan, odgovorni urednik lista Občan, to- 
variš Franc Jere, predsednik Skupščine Zveze vodnih skupnosti Slovenije, to- 
variš Stane Savič, član Izvršnega sveta in predsednik Komiteja za promet 
in zveze Skupščine mesta Ljubljana, in tovariš Zvonko Uršič, sekretar Samo- 
upravne interesne skupnosti Socialistične republike Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino. 

Zbor tudi obveščam, da so na današnji seji navzoči naslednji poročevalci 
delovnih teles našega zbora in skupščine: za Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj član Odbora tovariš Franc Ban, za Odbor za družbenopolitični in 
komunalni sistem članica tega odbora tovarišica Jožica Jarčeva, za Odbor za 
finance članica tega odbora tovarišica Mira Frolov, za Odbor za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja podpredsednik Odbora 
tovariš Marjan Ašič, za Zakonodajno-pravno komisijo predsednik Komisije 
dr. Lojze Ude, za Komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
predsednik Komisije tovariš Franjo Turk, za Komisijo za narodnosti član te 
komisije tovariš Gianfranco Sillian, za Komisijo za mednarodne odnose član 
Komisije tovariš Vlado Uršič in za Komisijo za vprašanja borcev NOV pod- 
predsednik te komisije tovariš Franc Mrcina. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 15. seje Zbora občin. 

Ker Izvršni svet ni predložil v obravnavo predloga zakona o prenehanju 
veljavnosti zakona o ustanovitvi Mednarodnega centra za upravljanje podjetij 
v javni lastnini, umikam z dnevnega reda 16. točko dnevnega reda. Prav tako 
umikam z dnevnega reda 19. točko, to je družbeni dogovor o enotnih temeljih 
za klasifikacijo poklicev in strokovne izobrazbe, ker so Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in za druž- 
benopolitični in komunalni sistem menili, da družbeni dogovor ne izhaja dovolj 
iz zakona o združenem delu. Zato je- potrebno sprožiti akcijo za ponovno uskla- 
jevanje med republikami in avtonomnima pokrajinama. 

Obveščam vas nadalje, da Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve ni predložila nobenega predloga odloka, zato umikam tudi 20. 
točko dnevnega reda, to je volitve in imenovanja. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 15. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 14. seje Zbora občin, 
3. poročilo Odbora podpisnikov dogovora o temeljih družbenega plana, 

s predlogom sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980, 

4. osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju, 
5. predlog za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 
6. predlog za izdajo zakona o osnovni šoli, 
7. predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih, 
8. informacijai o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov o razisko- 

valni dejavnosti kot sestavini združenega dela, 
9. predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 

skupnostih, 
10. predlog za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva, 
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11. predlog za izdajo zakona o socialnem skrbstvu, 
12. predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih 

otroškega varstva, 
13. predlog za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih, 
14. poročilo o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih 

odnosov v vodnem gospodarstvu, 
15. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 6. in 18. člena zakona 

o varnosti cestnega prometa, 
16. statut Samoupravne interesne skupnosti Socialistične republike Slo- 

venije za ekonomske odnose s tujino, 
17. predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za 

informiranje. 
18. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, potem 

prosim, da glasujete! Kdor je za ta dnevni red, naj prosim glasuje! (58 dele- 
gatov glasuje 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. 

Pred prehodom na obravnavo posameznih točk dnevnega reda vas ob- 
veščam, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Druž- 
benopolitičnim zborom poslušali uvodni obrazložitvi k 3. točki, to je k poro- 
čilu Odbora podpisnikov dogovora o temeljih družbenega plana, s predlogom 
sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-nl980, ki ga bo podal tovariš Jože Zakonjšek, član 
Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje 
in informacijski sistem, in k 4., 5. in 6. točki dnevnega reda, to je k osnutku 
zakona o usmerjenem izobraževanju, k predlogu za izdajo zakona o vzgoji 
in varstvu predšolskih otrok in k predlogu za izdajo zakona o osnovni šoli, 
ki jo bo podala tovarišica Majda Poljanškova, članica Izvršnega sveta in 
predsednica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

To skupno zasedanje bom po dogovoru med predsedniki zbora in po vrst- 
nem redu vodila jaz. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 14. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima morda kdo k zapisniku 14. seje zbora 
kakšno pripombo ali popravek? (Ne.) Ce nihče, potem dajem odobritev zapis- 
nika na glasovanje! Kdor je za to, da se odobri zapisnik, naj prosim glasuje! 
(58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 14. seje Zbora. 
Zdaj vas pa prosim, da gremo skupaj v veliko dvorano, kjer bomo opravili 

skupno zasedanje, potem pa bomo sejo nadaljevali v naši dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20. in se je nadaljevala ob 10.25.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo z delom našega zbora. Preden 
preidemo na 3. točko, vas moram seznaniti, da sta prišla medtem še delegata 
mesta Ljubljana in občine Ravne na Koroškem. 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo Odbora 
podpisnikov dogovora o temeljih družbenega plana, s predlogom sprememb in 
dopolnitev družbenega dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične re- 
publike Slovenije za obdobje 1976 do 1980, ki ga je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovariša Tomaža Banovca, namestnika 
direktorja Zavoda Socialistične republike Slovenije za družbeno planiranje. 

Uvodno obrazložitev smo pravkar slišali na skupnem zasedanju. Poročilo 
Odbora podpisnikov dogovora in predlog sprememb in dopolnitev družbenega 
dogovora sta bila objavljena v Poročevalcu št. 3. Prejeli ste tudi predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, da 
sklene dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 in pripombe 
Izvršnega sveta, Skupščine Obalne skupnosti občin Koper in pripombe sku- 
pine delegatov občine Maribor. 

Gradivo so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pis- 
mena poročila. Želijo morda poročevalci odborov in Komisije poročila ustno 
dopolniti? (Ne želijo.) 

Prejeli ste tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbeno- 
političnega zbora, v katerem je vsebovan predlog stališč, ki naj jih sprejme 
Družbenopolitični zbor, ki obravnava predlog sprememb in dopolnitev dogo- 
vora o temeljih družbenega plana v smislu 72. člena poslovnika Skupščine, 
tako da daje pristojnima zboroma o njem stališče. 

V zvezi z dogovorom smo prejeli že nekaj konkretno oblikovanih predlo- 
gov in pripomb, ki jih bomo skupaj z današnjo razpravo posredovali Izvršnemu 
svetu. Glede na to, da je Izvršni svet samo eden od podpisnikov sprememb in 
dopolnitev dogovora, ki jih je potrebno uskladiti z vsemi podpisniki, ni mo- 
goče v tej fazi obravnavati tega akta tako, da bi sprejemali amandmaje, pač 
pa bomo Izvršnemu svetu posredovali vse konkretne predloge za spremembo 
in dopolnitev dogovora. O tem je obsežnejše govoril tudi tovariš Zakonjšek v 
uvodni besedi. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo! Besedo ima to- 
variš Jože Cilenšek, delegat Obalne skupnosti Koper. Prosim, tovariš Cilenšek! 

Jože Cilenšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov Skupščine Obalne skupnosti Koper za delegiranje de- 
legatov v Skupščino Socialistične republike Slovenije na) seji dne 22. fe- 
bruarja 1979 obravnavala poročilo Odbora podpisnikov dogovora o temeljih 
družbenega plana s predlogom sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o 
temeljih družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 in predlaga, da se zaradi večje jasnosti vnesejo v zadnji odstavek točke 
1.3 predloga sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 — odstavek se nanaša na energetsko in- 
dustrijsko cono Koper — naslednji popravki: 

1. V začetku drugega stavka naj se izraz »ta cona bo vključevala« za- 
menja z: »energetski del te cone bo vključeval«. Izraz »ta cona« zoži koncept 
energetsko industrijske cone Koper na rafinerijo nafte, terminale za naftne 
derivate in kemikalije ter utekočinjeni energetski plin in na tiste petroke- 
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mične in druge industrijske kapacitete, ki so neposredno vezane na rafinerijo 
nafte, medtem ko izhodišča za ustanovitev poslovne skupnosti predvidevajo 
poleg energetskega tudi industrijski del cone, v katerem bodo aktivnosti in 
dejavnosti, ki niso neposredno povezane z energetiko in petrokemijo. 

Tudi termoelektrarne in petrokemične zmogljivosti bi bile nujno in ne- 
posredno vezane na rafinerijo, saj se njihova gradnja začenja še pred začet- 
kom gradnje rafinerije in se bo intenzivna nadaljevala ob ustreznem sodelo- 
vanju jugoslovanskega naftno-plinskega gospodarstva, tudi če bi se gradnja ra- 
finerije časovno odmikala. 

2. V zadnjem stavku naj se namesto poslovne skupnosti navedejo no- 
silci projektov kot tisti, ki bodo zagotovili sredstva in kadre ter začeli grad- 
njo posameznih objektov v coni, ko bodo pripravljene študije in opravljena pri- 
pravljalna dela za posamezne objekte. V predlaganem besedilu se namreč 
določa poslovna skupnost energetsko-industrijske cone Koper, ki je ustanov- 
ljena, kot nosilec vseh aktivnosti pri pripravah skupnih naložb, za ugotav- 
ljanje potreb po sredstvih in kadrih ter po graditvi posameznih energetskih 
objektov v coni. Ne obstajajo niti organizacijski niti objektivni pogoji, da bi 
mogla poslovna skupnost opravljati tako vlogo, vsaj kar zadeva zahteve ener- 
getskih objektov. Zato naj bi bili osnovni nosilci razvoja energetike in petro- 
kemije v Sloveniji tudi nosilci izgradnje posameznih energetskih in petro- 
kemičnih objektov v energetski coni. 

Vloga poslovne skupnosti energetsko-industrijske cone v Kopru bi bila 
v skladu z do sedaj oblikovanimi izhodišči za njeno ustanovitev. Gre za omo- 
gočanje urejanja cone z združevanjem sredstev, spodbujanjem in pridobivanjem 
interesentov za gradnjo objektov v coni ter spodbujanjem teh interesentov za 
razvijanje raznih oblik sodelovanja in skupnih vlaganj, vključno z medna- 
rodnim gospodarskim sodelovanjem med organizacijami združenega dela in 
drugimi organizacijami — zainteresiranimi za urejanje cone, ki naj bi se že 
od vsega začetka vključile v poslovno skupnost ter sodelovale pri ustvarjanju 
osnovnih in splošnih pogojev za njen razvoj. To pa so vsekakor nosilci iz- 
gradnje navedenih energetskih objektov. Glede na navedeno predlagamo, da 
bi se besedilo zadnjega odstavka točke 1.3 dogovora glasilo takole: 

»Zaradi izboljšanja plačilne bilance z razvitimi deželami po letu 1980, po- 
večanja obsega gospodarske menjave z deželami v razvoju in neuvrščenimi de- 
želami, razvoja petrokemične industrije in krepitve energetske in surovinske 
osnove in ker zmogljivosti predelave nafte v SR Sloveniji ne pokrivajo potreb 
po derivatih, bo pričeta fazna izgradnja energetsko-industrijske cone v Kopru. 
Energetski del cone bo vključeval rafinerijo nafte, terminale za naftne deri- 
vate in kemikalije, terminale za utekočinjene energetske pline in tiste petro- 
kemične in druge industrijske kapacitete, ki so neposredno vezane na rafine- 
rijo nafte, pri čemer bo uporabljena takšna tehnologija, ki bo preprečila one- 
snaževanje okolja. Poslovna skupnost za izgradnjo energetsko-industrijske 
cone Koper, ki bo v svojem sestavu zajemala vse zainteresirane organizacije 
združenega dela in druge organizacije in skupnosti, bo z združevanjem sredstev 
omogočila financiranje potrebnih projektnih študij, tehničnih, ekoloških in 
pripravljalnih del. Ko bodo pripravljene študije in opravljena pripravljalna 
dela ter doseženo soglasje partnerjev o skupni naložbi, bodo nosilci teh projek- 
tov z ostalimi partnerji zagotovili potrebna sredstva in kadre ter leta 1979 za- 
čeli z izgradnjo posameznih objektov v coni. 

16 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Cilenšek! 
Besedo ima tovariš Ciril Plut, delegat iz občine Krško. Prosim! 

Ciril Plut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina občine Krško je na seji vseh treh zborov dne 23. 2. 1979 razprav- 
ljala o predlogu sprememb in dopolnitev družbenega dogovora s predlogom 
sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o temeljih družbenega plana So- 
cialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980. Na predlog Izvršnega 
sveta občinske skupščine so zbori sprejeli sklep, da se predlaga sprememba in 
dopolnitev predloga sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o temeljih 
družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976 1980, in 
sicer: 

Pod točko 3.1 naj se drugi odstavek spremeni tako, da iz njegovega bese- 
dila ne bo izhajalo, da je Aero tovarna celuloze Medvode v sestavi SOZD Slo- 
venija-papir, ker to ni. Zato tudi realizacije njihove planirane investicije ni 
obravnaval noben samoupravni organ SOZD Slovenija-papir. 

Besedilo tretjega odstavka pod isto točko pa naj se v celoti zamenja in 
glasi: »Tovarna celuloze in papirja Djuro Salaj v Krškem, ki je v sestavi SOZD 
Slovenija-papir, pa ne namerava zgraditi planirane zmogljivosti za proizvod- 
njo 45 000 ton polceluloze. Glavni vzrok za to odstopanje je nezadovoljiva pre- 
skrba s celuloznim lesom, ki ne pokriva potreb niti za obstoječe zmogljivosti. 
Slaba in nezadovoljiva preskrba s celuloznim lesom predvsem iz domačih 
virov pa ima tudi negativen vpliv na slabšo akumulativnost delovne organiza- 
cije. Kljub temu pa je delovna organizacija Djuro Salaj že pričela intenzivno 
vlagati v razširjeno gozdno-biološko reprodukcijo. Delovna organizacija pri- 
čakuje, da se bo na tej osnovi preskrba s celuloznim lesom v naslednjih letih 
zadovoljivo popravila in da bo v letih 1981—1985 postavila kapaciteto za pro- 
izvodnjo polkemične in termomehanske lesovine. Ta proizvodnja lesovine pa 
bo nadomestila v sedanjem družbenem planu predvideno proizvodnjo pol- 
celuloze. 

Zaradi pomanjkanja lesne mase v Socialistični republiki Sloveniji je po- 
trebno najkasneje do naslednjega srednjeročnega planskega obdobja oziroma 
hkrati z izdelavo študije razvoja porabnikov lesne mase izdelati novo lesno 
bilanco, v kateri pa naj bodo vključene tudi dobave iz ostalih republik ter iz 
uvoza. Tako izdelana bilanca pa bo ena od osnov nadaljnjega razvoja tovrstne 
industrije. 

Zaradi kompleksne problematike in strateškega pomena lesne surovine bi 
moral določiti nosilca naloge iz zadnjega odstavka Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije.« 

Obrazložitev k predlogu sprememb: 
Iz predloga sprememb in dopolnitev dogovora je razvidno, da je prišlo do 

nekaterih bistvenih sprememb dogovora o temeljih družbenega plana, ki bodo 
imele za posledico, da se nekatere naloge ne bodo uresničile. Hkrati pa je raz- 
vidno, da so zahteve nekaterih podpisnikov dogovora zelo skromno argumen- 
tirane. Slabosti v procesu usklajevanja izvirajo prav gotovo iz tega, da je bil 
šele v decembru 1978 sprejet poslovnik Odbora udeležencev dogovora o te- 
meljih družbenega plana. Njegova naloga je, da tekoče spremlja izvajanje na- 
log in obveznosti podpisnikov dogovora. 
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V zvezi s tem podpiramo predlog spremembe in dopolnitve 29. člena do- 
govora, s katerim naj se izboljša učinkovitost tega odbora že pred izidom 
ustreznega dela teh zakonskih predpisov. 

Predvsem menimo, da je nujno potrebno, da so vključeni pri delu Odbora 
občasno tisti udeleženci, katerih planske obveznosti se sprejemajo oziroma 
spreminjajo. Pri tem pa predlagamo, da Odbor hkrati z obravnavo predlogov 
sprememb ugotovi, kakšen vpliv imajo spremenjene obveznosti na že skle- 
njene medsebojne sporazume in dogovore udeležencev. Le-te naj se po po- 
trebi ustrezno popravijo, hkrati s formulacijo končnega besedila. 

Tovarna celuloze in papirja Djui:o Salaj Krško je Izvršnemu svetu po- 
sredovala pripombo, ki se nanaša na predlog sprememb 11. in 12. člena dogo- 
vora. Omenjena delovna organizacija je opozorila, da je iz nepojasnjenih raz- 
logov in brez njenega soglasja prišlo do spremembe besedila predloga spre- 
memb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana. Tovarna ima 
svoje planske obveznosti določene s samoupravnim sporazumom v okvirih 
SOZD Slovenija-papir, ki je podpisnik dogovora o temeljih družbenega plana 
Socialistične republike Slovenije. V omenjenem poglavju se obravnavajo ob- 
veznosti Aero tovarne Medvode skupaj z obveznostmi SOZD Slovenija-papir, 
čeprav le-ta ni članica SOZD Slovenija-papir. Prav tako pa obveznosti po 
predlogu besedila niso v skladu z obveznostmi, za katere se je kolektiv za- 
vezal v okviru samoupravnega sporazuma SO;ZD Slovenija-papir. 

Prav gotovo je tudi nerazumljivo, da se v isti sapi ugotavlja, da je za 
določen projekt preskrba z lesno maso nezadovoljiva, hkrati pa govorimo 
o zadostni količini oziroma tega sploh ne omenjamo, čeprav gre za isto vrsto 
surovine. 

Glede na predvidene razširitve zmogljivosti uporabnikov lesa je treba 
namreč opozoriti na velike težave, ki jih ima Djuro Salaj s preskrbo z lesno 
maso. Te težave so se povečale v preteklem letu, ko so se proizvodne kapa- 
citete večale v skladu s planskimi obveznostmi. V letu 1977 je bil sprejet sa- 
moupravni sporazum o temeljih plana gospodarjenja z gozdovi in o osnovah 
za usklajevanje razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva v obdobju 1976 do 
1980, katerega podpisniki so vse organizacije s področja gozdnega gospodarstva 
in večina organizacij s področja mehanske in kemične predelave lesa. Iz po- 
ročila o izvajanju omenjenega sporazuma, ki ga je pripravila Samoupravna 
interesna skupnost za gozdno gospodarstvo Socialistične republike Slovenije, 
pa je razvidno, da so bila v letih 1976 in 1977 dosežena predvidena lesnobi- 
lančna razmerja z izjemo lesa za celulozno industrijo, kjer je realizacija bistve- 
no nižja. Poudariti moramo, da je ravno krška tovarna morala kriti ta pri- 
manjkljaj iz uvoza. Zaradi tega je tovarna poskušala reševati nastali položaj 
z različnimi ukrepi, s katerimi bi si zagotovila večje količine lesa iz slovenskih 
gozdov. Poleg tega, da redno izpolnjuje vse finančne obveznosti po sporazumu 
z gozdnimi gospodarstvi, se je vsaj v preteklem letu z njimi povezala na do- 
hodkovnih principih, prav tako pa je že vrsto let sovlagatelj sredstev v bio- 
loško reprodukcijo, to je v topolove nasade. 

Kljub vsem tem prizadevanjem pa tovarni ni uspelo povečati dobave 
lesa iz Socialistične republike Slovenije, saj se je le-ta v zadnjih letih zmanj- 
šala od 170 000 prostorninskih metrov v letu 1(975 na 155 000 v letu -1978. Ker 
se tudi dobava iz ostalih republik ni povečala, je delovna organizacija v letu 
1978 morala pokriti nad 50 % potreb po lesu iz uvoza. 'Ni treba posebej pou- 
dariti, da se je zaradi povečanih stroškov močno zmanjšala akumulacija in 
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posluje kolektiv na robu rentabilnosti. Nevzdržno je, da se na ta način pre- 
vrnejo vsa bremena v zvezi z neizpolnjevanjem planskih obveznosti le na eno 
sestavljeno oziroma delovno organizacijo. Hkrati pa je razvidno, iz teksta 
sprememb dogovora o temeljih družbenega plana, da se bistveno povečujejo 
proizvodne zmogljivosti uporabnikov lesa, kot na primer iverk, kljub temu, 
da so tudi ti že do sedaj odvisni od uvoza. Mislimo, da pomeni takšna obrav- 
nava kršitev dogovora o temeljih družbenega planiranja in zaradi tega pred- 
lagamo, da se tekst predloga sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih 
družbenega plana Socialistične republike Slovenije na strani 6 Poročevalca 
št. 3 spremeni, kot je navedeno zgoraj. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Plut! Besedo ima to- 
varišica Anica Novak, delegatka iz občine Ljutomer. Prosim! 

Anica Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin iz Ljutomera je na svoji seji dne 23. februarja 
1979 obravnavala predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje do 1980 in pri tem ugotovila naslednje: 

1. Spremembe in dopolnitve, ki se predlagajo, ne bi smele temeljiti na 
dodatnih sredstvih, ki bi jih zagotavljale organizacije združenega dela na 
podlagi zakonskih in drugih predpisov, temveč morajo biti zagotovljena na 
podlagi združevanja dela in sredstev. Ugotavljamo namreč, da je že sedaj do- 
hodek organizacij združenega dela preveč obremenjen z zakonskimi in dru- 
gimi samoupravno dogovorjenimi obveznostmi. 

2. Težko sprejemamo odločitev nekaterih podpisnikov oziroma udeležen- 
cev dogovora, ki sporočajo, da določene nujne naloge za pokrivanje širših 
družbenih potreb ne bodo realizirane, in to brez ustrezno utemeljene obraz- 
ložitve in iskanja rešitev z drugimi sorodnimi partnerji. 

3. Odbor podpisnikov naj v bodoče bolj dosledno spremlja izvajanje do- 
govora in po potrebi ukrepa oziroma pripravi pobude za odstranjevanje vzro- 
kov neizpolnjevanja nalog. 

Nadalje predlagamo odboru podpisnikov, da čimprej preveri izvajanje do- 
govora vseh podpisnikov, podrobnejše pa zlasti tistih udeležencev, ki so od- 
govorni za temeljne naloge nadaljnjega razvoja Socialistične republike Slove- 
nije. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Janez Ar- 
senjuk, delegat iz občine Maribor! 

Janez Arsenjuk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin Socialistične republike Slovenije je 
obravnavala predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega 
plana socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 in sprejela na- 
slednja stališča, pripombe in spreminjevalne predloge. Te ste dobili delegati 
tudi na mizo, vendar pa, ker ste jih komaj danes dobili, dovolite, da jih vse- 
eno preberem. 

Načelne pripombe: Za sprejemanje novih članov v družbeni dogovor bi 
morali biti postavljeni kriteriji, ki bi to racionalno upravičevali. Praviloma 
bi to lahko bile samo sestavljene organizacije združenega dela ali večje aso- 
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ciacije, ki lahko zagotovijo ustrezno združevanje sredstev in dela. Nesprejem- 
ljivi so primeri neusklajenega sprejemanja novih zmogljivosti znotraj sedanjih 
podpisnikov, zlasti pa še z novimi podpisniki. Predvidena je gradnja novih 
zmogljivosti tam, kjer ni več razpoložljive delovne sile, kar je proti sprejetim 
smernicam in dokumentom. 

Ugotoviti in poudariti je treba neresnost nekaterih podpisnikov, ki so 
brez utemeljenih razlogov postavljali preobsežne programe, ki so bili tudi 
sprejeti kljub strokovnim opozorilom, da so nerealni. Na ta način so uživali 
neupravičene prednosti in zavirali razvoj drugih podobnih dejavnosti. 

Konkretne pripombe: 
1. Združena industrija vozil TAM Maribor pokriva 80 % jugoslovanskega 

trga kotlov, zato skupina ocenjuje sanacijo EMO Celje z enostavno podvojit- 
vijo kapacitet za neustrezno, zagovarja pa reševanje z neposrednim dogovarja- 
njem in vključevanjem v obstoječi program toplotne tehnike pri TAM, s skup- 
nim nastopanjem ter združevanjem dela in sredstev. 

2 Zniževanje proizvodnje slovenskih železarn ima lahko kljub večjemu 
uvozu dolgoročne posledice glede cen in rokov dobave. Uporabniki proizvodov 
železarn: Metalna, TAM in drugi, opozarjajo na neumestnost preusmerjanja 
železarn na kovinsko predelovalno proizvodnjo, ker železarne z zmanjšanjem 
svojih dobav negativno vplivajo na proizvodnjo kovinsko-predelovalne indu- 
strije. Železarne torej niso namensko uporabile prednosti, ki so jih uživale ves 
čas od dogovora o prioriteti proizvajalcev surovin in repromateriala. 

3. Sestavljena organizacija združenega dela Gorenje opušča v družbenem 
planu programirano celično stanovanjsko gradnjo, ker ni bila pri sprejemanju 
družbenega dogovora upoštevana kompleksnost naloge ter dolgotrajno samo- 
upravno dogovarjanje in izvajanje skupnih programov^ ter dolgotrajni po- 
stopki pri pridobivanju raznih soglasij niti niso bila upoštevana mnenja stro- 
kovne javnosti pri ocenjevanju programa celične gradnje. 

4. Iz predloga sprememb ni razvidno, ali gre pri novo postavljenem planu 
za leto 1980 za celično industrijsko gradnjo stanovanjskih in drugih objektov 
ali gre za proizvodnjo montažnih stanovanjskih in drugih objektov po sedaj 
vpeljani proizvodni tehnologiji. Kolikor ne gre za celično gradnjo, zahtevamo, 
da se predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana 
Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 ne sprejme, ker ni sa- 
moupravno dogovorjen z vsemi člani, podpisniki dogovora o temeljih družbe- 
nega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980. 

Prav tako ugotavljamo, da je potrebno, v kolikor ne gre za celično gradnjo, 
da bi se proizvajalci industrijske montažne gradnje stanovanjskih in drugih 
objektov, ki proizvajajo po obstoječi tehnologiji, samoupravno dogovarjali o 
nadaljnjem dolgoročnem razvoju tovrstne proizvodnje in gradnje. 

Zaradi vsega navedenega predlagamo spremembo teksta na strani 7 v 
petem odstavku točke 6.: »SOZD Gorenje Velenje bo v Socialistični republiki 
Sloveniji zagotovila proizvodne kapacitete za industrijsko proizvodnjo stano- 
vanjskih objektov in objektov družbenega standarda tako, da bo do leta 1980 
nudila trgu okoli 1200 stanovanj ter okoli 100 000 m2 objektov družbenega 
standarda po sistemu celične gradnje. Za uresničitev tega programa se bo Se- 
stavljena organizacija združenega dela Gorenje samoupravno povezala tudi 
z drugimi proizvajalci finalnih, instalacijskih in ostalih elementov ter opreme 
za gradbeništvo.« Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Arsen j uk! Želi še kdo 
besedo? Prosim, tovariš Banovec! 

Tomaž Banovec: Tovarišice in tovariši! Večji del pripomb, ki ste 
jih slišal v razpravi, je Odbor podpisnikov sprejel in jih bo proučil. Predvsem 
bo potrebno upoštevati tudi vse tiste pripombe, ki smo jih dobili iz odborov 
Družbenopolitičnega zbora, kjer pa se bolj govori tudi o funkciji dogovora o 
temeljih družbenega plana. 

Mogoče samo eno pojasnilo! Včasih zamenjujemo dokument, ki mu re- 
čemo dogovor o temeljih družbenega plana, z družbenim dogovorom. Opozoril 
bi samo na bistveno razliko. V dogovoru o temeljih družbenega plana lahko 
včasih združimo dva od elementov, ki jih običajno rešujemo s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih plana in pa z družbenimi dogovori o temeljih. To se pravi, 
da lahko poleg družbenopolitičnih skupnosti kakšno konkretno nalogo pre- 
vzemajo tudi kakšni drugi nosilci. 

Glede na ostale probleme, ki so bili poudarjeni v tej razpravi, pa mislim, 
da bo Izvršni svet te sugestije, ki se zlasti nanašajo na delo Odbora, poro- 
čanje in na bilance, proučil. Vendar je treba to gledati glede na celovit druž- 
beni plan, ne samo na dogovor. 

Tovarišice in tovariši! Kot veste, se tudi resoluciji o izvajanju plana, to je 
letni resoluciji določa nova funkcija. O sistemskih zadevah se bomo morali še 
pogovarjati in prosimo za boljšo in obširno razpravo ob osnutku zakona o 
sistemu družbenega planiranja, ki bo po programu v razpravi prihodnji mesec. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Banovec! 
Ta poziv naj bi zlasti veljal za res široko javno razpravo ob osnutku za- 

kona o družbenem planiranju. 
Želi morda še kdo postaviti kakšno vprašanje ali razpravljati? (Nihče.) 

Ce nihče, potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Na glaso- 
vanje dajem najprej predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da sklene dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o te- 
meljih družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976 do 
1980! Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Ugotavljam tudi, da je bil predlog odloka sprejet v skladu s stališči Druž- 

benopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora še posebej obve- 
stila. 

Sedaj pa predlagam zboru, da sprejme še naslednji sklep: 
1. Zbor občin sprejema na znanje poročilo Odbora udeležencev dogovora 

o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—^1980 o delu Odbora 
in pripravi predloga sprememb in dopolnitev dogovora ter predlog sprememb 
in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980. 

Zbor občin sprejema tudi stališča Družbenopolitičnega zbora in predloge, 
mnenja in stališča delovnih teles Skupščine in Zbora v zvezi s poročilom in 
predlogom sprememb in dopolnitev dogovora, ki jih bo posredoval Izvršnemu 
svetu skupaj s pripombami skupin delegatov in občinskih skupščin in skupaj 
z razpravo z današnje seje zbora. 



15. seja 
247 

2. Izvršni svet naj ob poročanju o uresničevanju družbenega plana SR 
Slovenije poroča tudi o uresničevanju sprejetih obveznosti po dogovoru o te- 
meljih družbenega plana. Med letom pa naj sproti predlaga Skupščini SR Slo- 
venije vse ugotovljene in usklađene predloge za spremembo in dopolnitev do- 
govora. ..... 

3. Zbor ugotavlja, da udeleženci dogovora o temeljih družbenega piana 
kasnijo s pobudami za spremembe in dopolnitve dogovora. Stališča in sklepi 
Skupščine SR Slovenije, sprejeti ob polletnem poročilu in ob resoluciji, so 
obvezni in predstavljajo usmeritev za vse udeležence dogovora. Zato so dolžni 
redno spremljati uresničevanje z dogovorom o temeljih plana sprejetih obvez- 
nosti in odgovornosti ter argumentirano predlagati ustrezne spremembe in 
dopolnitve dogovora. Kolikor pa posamezni udeleženci sprejetih obveznosti ne 
uresničujejo, namreč da sproti spremljajo in sproti predlagajo spremembe in 
dopolnitve, naj da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pobudo za spremembo 
oziroma dopolnitev dogovora o temeljih plana. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, ga dajem na glaso- 
vanje! Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
Na predlog Odbora za finance, ki ste ga dobili v njegovem poročilu, pa 

predlagam zboru, da sprejme še naslednji sklep: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj prouči vprašanja, ki se nana- 

šajo na veljavni sistem združevanja sredstev v samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje, na katera opozarja Odbor za finance v poro- 
čilu, in predloži dopolnjen in aktualiziran prikaz združevanja sredstev ter iz- 
hodišča za poenotenje urejanja teh vprašanj v okviru smernic za pripravo 
srednjeročnega programa za obdobje 1981—1985. 

2. Zbor občin poziva občinske skupščine, da v sodelovanju s' samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi materialne proizvodnje, z gospodarskimi zbor- 
nicami v svojem območju in s sindikatom proučijo ta vprašanja in da ob pol- 
letnem poročilu o uresničevanju svojih planov v okviru svojih pristojnosti 
sprejmejo ukrepe in smernice za enotno ureditev za naslednje srednjeročno 
obdobje. „ 

Zeli morda o tem predlogu sklepa kdo razpravljati? (Ne.) Ce mhce, potem 
prosim, da glasujemo! Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o usmerjenem izobraževanju. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svoja predstavnika določil tovariša Leopolda Kejžarja, namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, in tovarišico Marjano Smuc, 
svetovalko predsednice tega komiteja. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Osnutek zakona je bil objavljen v prilogi Poročevalca dne 28. januarja 

1979. V tej prilogi je bil objavljen tudi pregled akcij in nalog za preobrazbo 
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji ter stališča in predlogi Republiškega 
sveta za vzgojo in izobraževanje o nadaljnjem uresničevanju samoupravne pre- 
obrazbe vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 
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Prejeli ste tudi stališča in predloge Sveta za vzgojo in izobraževanje pri 
Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze Slovenije. 

Celotno gradivo so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za narod- 
nosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Želijo morda poročevalci odborov in komisij poročila še ustno dopolniti? 
Prosim, besedo ima tovariš Gianfranco Sillian, poročevalec Komisije za na- 
rodnosti! 

Gianfranco Sillian: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Komisija za narodnosti Skupščine Socialistične republike Slovenije je 
na svoji seji dne 19. 2. 1979 obravnavala osnutek zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju. Po mnenju Komisije je potrebno predlagati določene dopolnitve k 
temu zakonu, ki jih je Komisija poslala zborom Skupščine. 

Predlagane pripombe se nanašajo na 12., 17. in 64. člen in vse težijo k 
temu, da se v reorganizirani srednji šoli zagotovi čim doslednejše uresniče- 
vanje pravic italijanske in madžarske narodnosti v Sloveniji. 

Gre predvsem zato , da že s temeljnim zakonom zagotovimo v usmerje- 
nem izobraževanju v dvojezičnih območjih na Koprskem in v Pomurju obli- 
kovanje dvojezičnih kadrov, in to v šolah s slovenskim učnim jezikom in v 
šolah z italijanskim učnim jezikom ter v dvojezičnih šolah. Tako bi se ustva- 
rili osnovni pogoji za normalen razvoj vseh dejavnosti v teh območjih. Pri- 
padnikom teh dveh narodnosti pa bi bilo omogočeno, da se uveljavljajo kot 
subjekti na vseh področjih javnega življenja. Ce mi dovolite, bi izrazil po- 
dobne pripombe k dvema dokumentoma, o katerih bomo v nadaljnjem raz- 
pravljali, to je k osnutku zakona o predšolski vzgoji in osnovni šoli. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Danes ste na klop prejeli tudi 
stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora, ki ta akt obravnava v smislu 
88. člena poslovnika Skupščine kot zainteresiran zbor. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima to- 
variš Geza Farkeš, delegat Republiške konference Zveze socialistične mladine 
Slovenije. Prosim! 

Geza Farkeš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Imam 
dolžnost, da zbor seznanim z nekaterimi stališči, ki so se izoblikovala v Zvezi 
socialistične mladine. Že na X. kongresu je bila tvorna razprava prav o pre- 
obrazbi vzgoje in izobraževanja v smeri usmerjenega izobraževanja. Prav tako 
so se mladi že aktivno vključili v razpravo o predlogu za izdajo zakona in se- 
veda, kolikor je bilo v moči, tudi v dosedanje razprave o osnutku zakona. 

Predsedstvo Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije 
meni, da je osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju v predloženi obliki v 
nekaterih svojih elementih dovolj konkreten in konkretizira stališča o preosnovi 
vzgoje in izobraževanja. Vendar osnutek pušča še odprta tudi nekatera vpra- 
šanja. Na večino teh bo seveda dala odgovor javna razprava, že v tej fazi 
pa bi opozoril na nekatere pomanjkljivosti. Ker je material sorazmerno dolg, 
ga bom potem oddal v celoti, bom pa povzel nekatera mnenja in stališča, ki so 
se v vrstah ZSMS izoblikovala v tem času. 

Poleg ostalih odprtih vprašanj s področja svobodne menjave dela je po- 
trebno opozoriti zlasti na vprašanje elementov cene vzgojno-izobraževalnih sto- 
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ritev, ki bi morali zagotavljati tudi razširjeno reprodukcijo izobraževalnih or- 
ganizacij, kot je bilo že opredeljeno v enem od predosnutkov zakona o usmer- 
jenem izobraževanju, vendar v osnutku to ni več omenjeno. Poleg tega pa v 
kontekstu svobodne menjave dela nikjer niso omenjeni udeleženci izobraže- 
vanja. To je danes poudarjeno dosti bolj, ker je precej velik razkorak med 
samoupravnim in družbenoekonomskim položajem študentov, na kar opozar- 
jajo mladi iz obeh univerzitetnih konferenc. Sedanja praksa je, da ima študent 
precej velik vpliv v višješolskem tozdu, to je v visokošolskih delovnih orga- 
nizacijah in na univerzi, in skoraj nikakršnega vpliva v družbenopolitičnih 
skupnostih in v samoupravnih interesnih skupnostih, na primer tudi ne v izo- 
braževalnih skupnostih. Seveda samoupravnega položaja v nobenem primeru 
ne more direktno povezovati s svojim družbenoekonomskim položajem. Saj 
na primer tudi na štipendije praktičnoi nima neposrednega vpliva. Student sicer 
lahko soodloča o vprašanjih v organizacijah vzgojno-izobraževalnega procesa, 
tudi o takih stvareh, ki bistveno vplivajo na njegove učne rezultate. Učni re- 
zultati pri nekaterih študentih direktno vplivajo tudi sicer na višino štipendije, 
tako da je vzpostavljen vsaj vzporeden odnos med samoupravnim in družbe- 
noekonomskim položajem. Vendar kljub temu ta razlika v veliki meri vpliva 
na manjšo angažiranost študentov v vzgojno-izobraževalnem procesu in tudi 
v samoupravnem ter družbenopolitičnem dogajanju naše družbe nasploh. 

Nekoliko drugačen položaj imajo seveda študenti ob delu. Ti so v delov- 
nem razmerju v tozdu, kjer uresničujejo tudi vse svoje pravice iz dela in so- 
delujejo seveda tudi v samoupravnem procesu. Nekatere samoupravne pravice 
pa uresničujejo tudi v izobraževalni organizaciji kot študentje. Tam soodlo- 
čajo o istih vprašanjih kot seveda ostali redni študentje. 

Položaj rednih študentov in študentov ob delu in iz dela se sicer razli- 
kuje v mnogih elementih, vendar najdemo v odnosu do temeljnega ekonom- 
skega odnosa v izobraževanju, ob vsem, kar iz njega izvira, nekatere skupne 
točke, ki so determinirane s položajem udeležencev v vzgojno-izobraževalnem 
procesu. Te pa so: skupna odgovornost vseh udeležencev izobraževanja, torej 
skupaj z učitelji za rezultate oziroma učinkovitost vzgojno-izobraževalnega 
dela, skupna odgovornost pri uresničevanju širših smotrov in nalog usmer- 
jenega izobraževanja, skupna odgovornost udeležencev pri sodelovanju v vzgoj- 
no-izobraževalnem in raziskovalnem delu, skupna odgovornost udeležencev 
pri programiranju in organiziranju interesnih dejavnosti ter skupna zainteresi- 
ranost vseh udeležencev pri programiranju vzgojno-izobraževalnega dela. 

Pri teh skupnih točkah, ki so zanje zainteresirani udeleženci ne glede na 
način študija, je potrebna njihova enakopravna prisotnost. Student v svobodni 
menjavi dela ne more sodelovati tako, da postavlja svojo ceno-. (Lahko pa so- 
deluje pri oblikovanju programov, pri oblikovanju cene vzgojno-izobraževalne 
storitve, saj je tudi sam udeleženec vzgojno-izobraževalnega procesa in mora 
sodelovati pri obravnavanju rezultatov, za katere je tudi sam odgovoren. Nje- 
gpva vloga bo seveda manjša kot vloga uporabnikov, a mora biti večja od 
vloge navadnega statista. Vloga študenta v tem temeljnem odnosu se namreč 
odraža tudi v odnosih znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Naslednje pomembno vprašanje, ki se nanaša na vključevanje v izobra- 
ževanje, odpira dva pomembna problema. V prvi vrsti gre za usmerjanje v 
izobraževanje in določanje pogojev za nadaljevanje izobraževanja na višji stop- 
nji zahtevnosti. Gre za vprašanja, ko moramo pri usmerjanju usklajevati in- 
terese in sposobnosti posameznika z interesi širše družbene skupnosti. Za to 
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drugo je znana problematika, ki izvira iz težav pri siceršnjem planiranju druž- 
benega razvojia. [Neodvisno od teh težav je povsem jasno, da je lahko plani- 
ranje izobraževanja samo okvir, znotraj katerega bodo odstopanja pogojena 
z dinamičnim razvojem družbe. 

Dandanes je težko tudi v okviru temeljnih organizacij planirati kadre, 
saj je to dolgoročna investicija. Planiranje je torej potrebno in je pomembno, 
da se začenja reforma pri njem, vendar smo mnenja, da sta pomembni tudi 
kvaliteta in usposobljenost kadrov, da razvijajo nova znanja, ki so ustvarjalni 
in sposobni biti nosilci razvoja. Take kadre pa lahko oblikujejo le spremenje- 
ni, revolucionarni vzgojno-izobraževalni programi dela. Težišče reforme mora 
torej biti tudi na integraciji znanstvenega, vzgojno-izobraževalnega in proiz- 
vodnega dela. 

Združeno delo je potrebno s sistemom izobraževanja povezati ne samo 
prek samoupravnih in ekonomskih povezav, ampak tudi tako, da se bo del 
izobraževalnega procesa odvijal v proizvodnji in nasprotno. Temu pa daje 
osnutek zakona premalo poudarka, čeprav je to ključnega pomena pri obliko- 
vanju strokovnjakov. Ob tem tudi odpade vsiljena dilema, ali mlade čimprej 
vključiti v združeno delo in s tem tvegati prekinitve v študiju, vključiti pa 
jih v združeno delo zato, ker so drugače do 25. leta praktično ločeni od proiz- 
vodnje, ali pa težiti za tem, da naj mladi čimprej končajo študij in s tem 
tvegati ločenost od združenega dela. Formalna zahteva, da bi se vsi mladi 
po končani srednji šoli morali vključiti v združeno delo, postaja ob tem sicer 
pomembna alternativa, ne pa pogoj. V tem smislu bi bilo potrebno dopolniti 
3. odstavek 54. člena osnutka. Dovolj jasno je namreč, da samo s formalno 
vključitvijo mladih v delovni proces po srednji šoli ne dosežemo skoraj nič, 
če radikalno ne spremenimo vzgojno-izobraževalnih programov v smislu večje 
povezave s proizvodno prakso. Proizvodno prakso pa bo potrebno seveda spre- 
meniti v primerjavi s sedanjim stanjem. Biti mora programirana, oganizirana 
in vodena ter tudi temu primerno vrednotena. 

Pomembno je tudi to, da zakon ne bo omejeval posamezniku možnosti, 
da se izobražuje, seveda v nekaterih primerih na osnovi zgolj lastnega inte- 
resa, brez povezave s tozdom. To je končno tudi pravica, ki izhaja iz ustave. 
Seveda pa je jasno, da je v takem primeru nujno, da bo ta občan-študent moral 
imeti enake pravice in dolžnosti iz študija kot vsi ostali študentje. 

Izhajajoč iz ugotovitev je moč predvidevati, da bosta v bodoče postala 
študij ob delu in iz dela dominantni obliki izobraževanja. Ob tem pa bo vsaj 
še v naslednjih nekaj letih pomemben tudi delež študentov pred vstopom 
na delo. 

Izhajajoč iz tega in pa iz ugotovitve iz prejšnje točke je potrebno temu 
prilagoditi tudi samoupravno organiziranost. Mnenja smo, da je potrebno naj- 
prej razvijati samoupravno vlogo študentov v obliki tripartitnosti, kot je sedaj 
v višješolskih tozdih in visokošolskih delovnih organizacijah in univerzah, se- 
veda s tem, da enakopravno vključujemo v to učence oziroma študente ob 
delu in iz dela in seveda redne udeležence študija, kljub temu, da se sedaj po- 
javlja dvojnost, saj se študentje ob delu pojavljajo enkrat v vlogi uporabnikov 
in drugič seveda kot udeleženci tega učno-vzgojnega procesa. Menimo, da ni 
nujno, da ta dvojnost vpliva na spremembo samoupravne organiziranosti. 
Verjetno je nemogoče najti tako organizacijsko obliko, kjer bi to dvojnost 
lahko izrazili. Rešitev je v tem, da takrat, ko je nekdo delavec na študiju, ne 
more hkrati biti tudi delegat uporabnikov, ampak samo delegat udeležencev v 
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delegaciji udeležencev. Svoje interese kot uporabnik pa lahko uresničuje v 
tozdu, saj ima ta tozd tudi svojega delegata v različnih delegacijah. 

Seveda je tu še posebno vprašanje, kako se samoupravno organizirati in 
zagotoviti enakopravno zastopanost v samoupravnih interesnih skupnostih s 
področja izobraževanja. Menimo, da po vsej verjetnosti v tem trenutku ne bi 
bil sprejemljiv predlog za oblikovanje posebnega zbora v okviru samoupravne 
interesne skupnosti, zato predlagamo, da naj bi šli naši nadaljnji razgovori v 
naslednji smeri, in sicer, da skupni udeleženci oblikujejo zbor skupaj z izva- 
jalci, kljub temu, da obstaja določena razlika med interesi izvajalcev in ude- 
ležencev. Povsem nesprejemljiva pa bi bila rešitev, da bi bili študentje ob delu 
in iz dela vključeni v zbor uporabnikov, redni študentje pa v zbor izvajalcev, 
pa čeprav na enakopraven način, ker bi bilo to v nasprotju z naravo in na- 
činom vzgojno-izobraževalnega dela, v katerem bi taki redni študentje in štu- 
dentje ob delu in iz dela sedeli za isto mizo. 

Prav tako je bila dana pripomba, da je potreben diferenciran pristop po- 
sebej za dijake in posebej za študente. To je v narekovaju; po novi terminolo- 
giji tega ni. Tak pristop bi bil očitno potreben tudi pri določanju časovnega 
obsega organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela predvsem zaradi že dose- 
danje preobremenjenosti urnikov študentov. 

Precej pozornosti zasluži po< našem mnenju ukinitev institucije ponavljanja 
v, osnutku zakona, kar je razvidno iz 81. in 82. člena osnutka. Pomembno je, 
da se doseže večja učinkovitost izobraževanja. Pomembno je tudi, da tisti, ki 
ne zmorejo delati in absolvirati vzgojno-izobraževalnega programa, poiščejo 
krajšo pot in sistem izobraževanja zapustijo po drugi, lažji poti. To pa v no- 
benem primeru ne sme in ne more pomeniti, da človek, ki je storil napako, ki 
se odraža v tem, da pač ni izpolnil pogojev za napredovanje, pa zato nima 
razlogov, kot so bolezen, invalidnost, materinstvo in tako naprej, nima mož- 
nosti te napake popraviti. To bi bila prehuda sankcija, ki bi odločilno vplivala 
na nadaljnjo pot mladega čloiveka. Smiselno je zato ohraniti institucijo v pri- 
merih, ko je očitno, da je udeleženec dokazal sposobnost, a ga je nepremišlje- 
nost ali podcenjevanje ali pomanjkanje delovnih navad privedlo do tega, da 
ni v celoti obvladal določenega vzgojno-izobraževalnega programa. Gre za 
to, da neuspeh še ne pomeni takoj nesposobnosti niti ne neprimernosti. Možnost 
korekcije bi morala obstajati, verjetno pa je sprejemljivo, da se število ponav- 
ljanj omeji samo na eno na ravni srednjih šol in samo na eno na ravni visokih 
šol. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! O stvareh bo gotovo še precej 
govora v nadaljevanju javne razprave, ki jo predlaga Republiška konferenca 
Socialistične zveze. Besedo ima tovarišica Florijana Mušič, delegatka iz Nove 
Gorice. Prosim! * 

Florijana Mušič: Tovarišica predsednica, tovariši delegati in tova- 
rišice delegatke! Po razpravah, ki so bile v osnutku zakona o usmerjenem 
izobraževanju v občini Nova Gorica, posredujemo delegati 5. okoliša s pod- 
ročja prosvete in kulture za Zbor združenega dela, delegati 7. okoliša s področ- 
ja gospodarstva za Zbor združenega dela in delegati za Zbor občin naslednje 
predloge za dopolnitev in spremembo osnutka zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju: 
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Temeljne določbe osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju so preveč 
splošne. Prav tako je zakon v celoti premalo konkreten in preveč prepuščen 
kasnejšim zakonom, zakonu o posebnih izobraževalnih skupnostih na primer 
in drugim izvedbenim predpisom. Mislimo, da je treba v poglavju temeljnih 
določb natančno določiti, kaj naj vsebuje zakon, izogibati pa bi se morali re- 
solucij skim členom. 

29. in 30. člena sta premalo jasna. Menimo, da je treba natančneje opre- 
deliti praktični pouk. Res je, da bodo nekatere obveznosti lahko reševale 
izobraževalne organizacije s samoupravnim splošnim aktom in samoupravnim 
sporazumevanjem med izobraževalnimi in drugimi organizacijami. Toda pre- 
cizirati je treba, kje se bo praktični pouk izvajal. Praktični pouk se bo iz- 
vajal v učilnicah za proizvodno-tehnični pouk pri izobraževalnih organizacijah, 
lahko pa tudi v delovnih organizacijah, 14-dnevna proizvodna praksa pa v 
drugih delovnih organizacijah. 

V 39. členu je nejasno, kdo daje soglasja k vzgojnoizobraževalnim progra- 
mom za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe. Ker mislimo, da bodo nekatere 
vzgojno-izobraževalne programe za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe finan- 
cirale posamezne izobraževalne skupnosti, nekatere pa bo financirala delovna 
organizacija sama, naj daje soglasje za take vzgojno-izobraževalne programe 
posebna izobraževalna skupnost. Vsak drugačen način bi, menimo, omogočal 
stihijsko in nekontrolirano ekspanzijo izobraževanja in bi lahko porušil finan- 
čne načrte posebnih izobraževalnih skupnosti. 

Vsebina 54. člena se nam zdi premalo premišljena in vzbuja številne po- 
misleke : 

Za večino študentov so predpisane ustrezne delovne izkušnje. Menimo, da 
mora biti, če že je v zakonu, natančno določeno minimalno trajanje prido- 
bivanja praktičnih znanj. Zakon v tem členu predvideva reguliranje vpisa. 
Pri tem pa moramo vedeti, da bo verjetno moral učenec po eno ali dvoletnem 
praktičnem delu na služenje vojaškega roka, da bi bo 20-letno dekle ustvarilo 
družino. Glede na današnje možnosti za stanovanje mladih družin študentov in 
glede na načrtovane spremembe glede tega menimo, da bo študij mladim za- 
koncem, ki stanujejo zunaj univerzitetnih središč, onemogočen. Takega raz- 
likovanja zakon ne more dovoljevati. 

Tretja varianta naj se črta, ker je preveč abstraktna in ničemur ne služi. 
Varianta v 65. členu naj ostane. Crta naj se besedilo, in sicer »med 15. 

januarjem in 28. februarjem ter med 1. junijem in 31. avgustom«. 
Glede na nujnost, da je šolski koledar enoten za vso Slovenijo, je nujno, 

da časovno razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela predpiše Republiški 
komite za vzgojo< in izobraževanje. 

Letni delovni načrt, zajet v 67. členu, mora vsebovati tudi družbenoeko- 
nomski del, kjer naj bo finančno vrednotenje programa dela in zagotovitev 
materialne osnove dela, kako se zagotavlja osebni standard zaposlenih. 

Varianta v 77. členu naj ostane. Ocenjevanje vedenja naj se razume kot del 
vzgojno-izobraževalnega dela v srednjem usmerjenem izobraževanju in je tudi 
sestavni del ocene splošnega uspeha učenca. 

Peta alinea 78. člena naj se črta. Menimo, da ni kompetenca statuta izo- 
braževalne organizacije, da določa oblike in načine za preverjanje znanja. 
Alinea je odveč tudi zato, ker o tem govori 86. člen tega zakona. 

Tretja alinea 79. člena naj se črta. Roke, pogoje in način za naknadno 
izpopolnjevanje obveznosti naj predpiše Republiški komite za vzgojo in izo- 
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braževanje, ker morajo biti zlasti način in pogoji enotni za vse šole v Sociali- 
stični republiki Sloveniji. Ustrezno besedilo tretjega stavka 79. člena naj se 
torej doda 86. členu. . 

83. člen je nejasen v prvem odstavku. Menimo, da je treba določiti plač- 
nika za prvo preverjanje znanja, ki je za občana - udeleženca brezplačno. 
Drugi odstavek naj se popravi, in sicer: »Občan, ki je bil pri preverjanju 
znanja po prejšnjem odstavku neuspešen, povrne stroške ponovnega prever- 
janja znanja.« Popravek je nujen zaradi poenotenja kriteriijev. 

Varianta v 84. členu naj ostane. Menimo, da so se danes v praksi uve- 
ljavili poklici prek strokovnega naziva. Z nazivom je pred nami bolj prisotno 
delovno področje in opravila, za katera se je nekdo izpopolnjeval in izobra- 
ževal. „ . 

Varianta v 85. členu naj se črta. Že prvi odstavek je natančno določil, kdaj 
je dokument o uspešno končanem izobraževanju javna listina, in se zato v 
varianti samo ponavlja. 

Drugi odstavek 89. člena je treba natančneje opredeliti. V drugem odstavku 
je nejasno, kaj je drugo izobraževanje. Menimo, da je treba natančneje de- 
finirati to drugo izobraževanje in dodati besedilo: »Delavske univerze izvajajo 
tudi izobraževanje, ki ga še ne izvajajo druge vzgojno-izobraževalne organi- 
zacije v regiji«. Menimo, da je to potrebno zaradi usklajevanja kadrovske 
politike, usklađenih vzgojno-izobraževalnih programov in enakih kriterijev za 
pridobitev nekega poklica. 

Zadnja alinea 97. člena naj se črta. Menimo, da zadnja alinea izključuje 
prvo. Ni racionalno, da ustanavljamo šolo, ki bo delovala samo nekaj let. 
Problem trenutnih kadrovskih potreb v neki regiji lahko rešimo enostavneje 
z ustanovitvijo dislociranega oddelka. 

V 107. ali katerem naslednjih členov naj se opredeli samoupravna orga- 
niziranost učencev. Zakon govori o delegatih učencev, ne govori pa, kako in 
od kod se formirajo delegacije študentov in učencev. Menimo, da je treba v 
zakonu opredeliti samoupravno organiziranost učencev v skupnosti učencev. 
Izraz »šolska skupnost« je manj ustrezen, ker kot tak vključuje tudi delavce v 
vzgojno-izobraževalnih organizacijah. 

Besedilo 140. člena naj se spremeni tako, da se glasi: »Delavci, ki v de- 
lavskih univerzah in v izobraževalnih centrih v organizacijah združenega dela 
opravljajo naloge v zvezi z načrtovanjem in organizacijo izobraževanja zaposle- 
nih delavcev, morajo imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ter pedagoško- 
andragoško izobrazbo po programu iz drugega odstavka 139. člena tega za- 
kona.« 

Druga alinea 145. člena naj se dopolni tako, da se glasi: »Pripravniška 
doba traja najmanj 6 mesecev in največ eno leto.« To bi bilo tudi v skladu z 
zakonom o pripravništvu. 

Varianta v 147. členu naj se črta ali ustrezno dopolni. Menimo, da merila 
za določitev razmerij med posameznimi vrstami dela najbrž najlažje ugotavlja 
in pripravlja vsaka vzgojno-izobrazevalna organizacija zase, glede na specifi- 
čen način dela in kakovostni sestav. Republiški komite za vzgojo in izobraževa- 
nje pa naj pripravi groba merila, na primer, kakšna je minimalna učna ob- 
veznost. 

Drugi odstavek 149. člena je prerigorozen in ni v skladu z zakonom o zdru- 
ženem delu. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Mušičeva! Besedo 
ima tovarišica Ivana Radovič, delegatka iz Metlike. Prosim! 

Ivana Radovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delovna skupina Komisije za usmerjeno izobraževanje pri Izvršnem svetu 
Skupščine občine Metlika je na delovnem sestanku dne 22. 2. 1979 obravnavala 
osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju in k temu daje naslednje pri- 
pombe: 

V prvem in drugem poglavju je formulacija osnutka ustrezna, če se meni, 
da poteka financiranje celotnega izobraževanja po enotnem principu. Će pa 
naj bi bilo izobraževanje iz dela in ob delu drugače financirano, je treba to 
v zakonu jasno opredeliti. Iz osnutka ni razvidno, ali se izobraževanje ob delu 
in iz dela drugače financira kot redno izobraževanje. 

K 19. členu: Člen je treba oblikovati tako, da bo bolj jasen.' 
K 24. členu: Pri programu storitev naj bodo osnovna merila enaka, posebej 

pa naj se označi, katera so posebna merila. 
K tretjemu poglavju, k 41. členu: Pojma usmeritev in smer morata biti 

v zakonu bolj jasno opredeljena. 
K 46. členu: Pri 6. točki naj se varianta črta. 
K 54. členu: V tretji in četrti točki naj zakon jasno opredeli, ali se zahte- 

vajo delovne izkušnje in praktična znanja ali ne. 
K 4. poglavju: Samoupravna organiziranost delavcev naj se v zakonu 

bolj opredeli. 
K 6. poglavju, in sicer k 133. členu: V zakonu je treba jasno opredeliti 

izraz delavcev z različnimi nazivi, izraz »sodelavec« naj se ne uporablja za de- 
lavce, ki opravljajo neko redno delo v izobraževalnem procesu. Izraz bi bil 
ustrezen za zunanje sodelavce, ki občasno posegajo s svojim delom v izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega programa. 

K 137. členu: Za delavce, ki nimajo pedagoško-andragoške izobrazbe, bi se 
pridobitev le-te lahko združila s strokovnim izpitom. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Zvone Filipovič, de- 
legat iz občine Kranj! 

Zvone Filipovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupini delegatov, ki delegirata delegata v zbore Skupščine SR Slove- 
nije, sta se na osnovi razprave, ki je bila v organih Izobraževalne skupnosti, 
družbenopolitičnih organizacijah ter organih Skupščine in Izvršnega sveta o- 
predelili, da je osnutek zakona, ki temelji na izhodiščih usmerjenega izobraže- 
vanja, dovolj dodelan za javno razpravo. Obenem pa ugotavljamo, da je v os- 
nutku opredeljeno področje družbenoekonomskih odnosov v usmerjenem izo- 
braževanju. Podane so osnove za uresničevanje svobodne menjave dela ter za 
uresničevanje samoupravnega organiziranja ter odločanja o vzgoji in izobraže- 
vanju. 

Temeljna pripomba v zvezi s tem pa je, da osnutek načelno pravilno, ven- 
dar za uporabo premalo razločno opredeljuje prav področje družbenoeko- 
nomskih odnosov ter samoupravnega organiziranja. Med konkretnimi vpra- 
šanji so posebej poudarjena merila za ugotavljanje kvalitete in učinkovitosti 
dela, razmerja med posameznimi oblikami svobodne menjave in razmerje te, 
torej svobodne menjave, do ostalih oblik ustvarjanja dohodka vzgojno-izo- 
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braževalnih organizacij. Kot konkretno vprašanje ostaja tudi odprto oprede- 
ljevanje šolnine v odnosu do pridobivanja sredstev z ostalimi oblikami menjave. 
Zavzeli smo se tudi, da se opredelitve v 30. členu, ki govorijo o obveznostih 
izobraževalnih in drugih organizacij, ki izvajajo praktični P°uk, razširijo s 
tem, da naj se zagotovi udeležencem izobraževanja pri praktičnem pouku 
tudi materialno-tehnični pogoji in strokovno-pedagoško vodenje. 

V načelih je samoupravljanje opredeljeno kot vsebina in metode vzgojno- 
izobraževalnega procesa. Vendar pa izpeljava tega načela po našem mnenju 
ne ustreza, ko je govora o samoupravni organiziranosti in delu organov samo- 
upravljanja oziroma izobraževalnih organizacij srednje stopnje. V bistvu je 
ohranjena shema, ki deli učence in učitelje na dva tabora. Spor med njima 
nastaja šele v svetu šole z udeležbo delegatov in učencev. Menimo, da je po- 
trebno medsebojno povezovanje in skupno delo začeti že v oddelčni skupnosti 
in to tudi zakonsko določiti. V tem smislu ne bi samoupravljanja reducirali 
zgolj na udeležbo učencev v svetu vzgojno-izobraževalnih organizacij, ampak 
bi postalo metoda vzgojnega dela in vsebina celotnega vzgojno-izobraževalnega 
procesa. 

126. člen, ki govori o zboru učencev oddelka ali šole, bi moral določati te 
organe tako,'da bi bili sestavljeni iz učiteljev in učencev na nivoju oddelka 
oziroma na nivoju šole. Tem organom kot zborom oddelčnih skupnosti učencev 
in učiteljev bi moral zakon nakazati osnovne pravice in dolžnosti. S tem bi 
odpadla dvojnost organiziranja, obenem pa bi odpravili položaj, v katerem so 
organi učencev le osnova za aktivnost delegatov učencev, kar zadeva odločanje, 
sicer pa samo oblikovalec mnenj in predlogov. »Spremeniti je potrebno s tem 
v zvezi tudi 118. in 119. člen, ki govorita o strokovnih organih ter o učiteljskem 
zboru oddelka oziroma vzgojno-izobraževalne organizacije, in sicer tako, da bi 
v obeh vrstah organov zagotovili tudi udeležbo1 delegatov učencev. Poleg tega, 
morda je še pomembneje, pa učiteljski zbor z delegati učencev ne bi bil mesto, 
kjer bi se odločalo, tudi ne glede na statut šole, temveč bi moral enako kot 
pedagoško-znanstveni svet po 120. členu biti le mesto obravnave in dajanja 
mnenj ter predlogov svetu, izvršilnim in poslovodnim organom. 

Menimo, da bi bilo koristno, da bi se tudi precizneje navedle pravice in 
dolžnosti zbora učiteljev in učencev na oddelčnem nivoju, pri čemer bi razmejili 
vprašanja, o katerih ta organ odloča ali sklepa samostojno ali o katerih podaja 
svoja stališča. Ustrezno načelu, da je samoupravljanje vsebina vzgojno-izobra- 
ževalnega procesa, je potrebno v 59., 67. in 123. členu določiti oblike vklju- 
čevanja učencev v samoupravno odločanje ter poudariti samoupravno aktivnost 
učencev pri pripravi vzgojno-izobraževalnih programov in ostalih dejavnosti. 

Zakon še vedno preveč izhaja iz vzgojno-izobraževalne organizacije kot 
enotne delovne organizacije, kakršna je sedanja šola. Glede na interes po 
združevanju dela in sredstev vzgojno-izobraževalnih organizacij je zato pre- 
malo opredeljeno organiziranje temeljnih organizacij in pogoji za združevanje 
v sestavljene delovne organizacije in širše oblike združevanja. Tako je nejasno 
tudi prenehanje in organizacijske spremembe v temeljni organizaciji oziroma 
dislociranih enotah. 

Osnutek zakona še vedno preveč izolirano in premalo povezano obravnava 
visoko šolstvo z ostalim usmerjenim izobraževanjem — vertikalna povezanost 
visokega in srednjega šolstva. V osnutek zakona so v glavnem prenesena do- 
ločila dosedanjega zakona o visokem šolstvu. 
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Pri izbiri ravnatelja v zvezi s 113. in 114. členom je prenesena rešitev iz 
sedanjega zakona, da je ravnatelj lahko le iz vrst učiteljev. Menimo, da taka 
rešitev ne ustreza, še posebno, če predpostavljamo združevanje temeljnih or- 
ganizacij, oblikovanje temeljnih organizacij in tako dalje. Posebno na drugi 
stopnji, to je na nivoju delovne organizacije, je potrebno omogočiti, da vodi 
take vzgojno-izobraževalne organizacije lahko tudi delavec, ki ni učitelj in je 
ustrezno strokovno usposobljen. V tem primeru bo seveda potrebno predvideti 
pomočnika in individualni poslovodni organ, ki bo delal kot pedagoški vodja. 

Izobraževalni center v organizacijah združenega dela in vloga organizacij 
združenega dela kot izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa so pomanj- 
kljivo obravnavani. Zakon bi moral urejati obveznosti organizacij združenega 
dela — uporabnikov pri usmerjanju delavcev v izobraževanje, organizacijo in 
izvajanje izobraževalnih oblik v neposredni zvezi z delom in tudi uskladiti 
izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa z veljavnimi nomenklaturami po- 
klicev in profilov poklicev. 

Zakon predvideva obvezno delo 34 ur tedensko in sodelovanje učencev pri 
vzgojno-izobraževalnem procesu. Glede na dosedanje izkušnje menimo, da bo 
gornji limit verjetno povsod presežen, kar bo imelo za posledico čezmerno 
obremenitev učencev. 

Glede razporeditve šolskih počitnic pa vemo, da bomo ta problem naj- 
ustrezneje reševali v okviru občine, kjer bi se dosegla uskladitev med časom 
šolskih počitnic ter dopustom v organizacijah združenega dela. Obvezna po- 
čitniška praksa naj bi se zaradi odsotnosti strokovnih delavcev, mentorjev, ne 
opravljala v času šolskih počitnic oziroma občih počitnic, to se pravi julija in 
avgusta. 

Sistem štipendiranja mora biti v zakonu obdelan v taki obliki, da bo pre- 
prečeval ter onemogočal socialno selekcijo pri vključevanju v izobraževanje. 

V 45. členu osnutka zakona se ohranja bistvo današnje gimnazije, obenem 
pa se predvideva oziroma nalaga, da bo takšen program usposobil učence za 
neposredno delo, torej tudi za finalne poklice, kar bi bilo potrebno zagotoviti. 

Y 54- členu predlagamo sprejete variante, če bo sprejeto načelo opravlja- 
nja. Če pa bo sprejeto načelo opravljanja nadaljevalnega izpita, predlagamo, da 
se ne opravlja na srednji stopnji oziroma na srednji šoli, kjer učenec opravlja 
vzgojno-izobraževalni program ustrezne smeri, ampak na ustrezni višji oziroma 
visoki šoli, kamor bi se vpisali. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Jožica 
Jarčeva, delegatka iz občine Tolmin! 

Jožica Jarc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Javna razprava o osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju se je šele pričela, 
kljub temu pa smo v občini Tolmin želeli že pred sprejetjem osnutka pridobiti 
čimveč mnenj in pripomb k predloženemu osnutku. Opredelili smo se, da bomo 
o osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju razpravljali v Zboru združenega 
dela, Družbenopolitičnem zboru občinske skupščine ter v Predsedstvu občinske 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva. Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije je iz razprav povzela naslednja mnenja, pri- 
pombe in stališča: 

Zakon o usmerjenem izobraževanju bo prinesel v naš vzgojno-izobraževalni 
proces bistvene novosti, pomembne tako za združeno delo, katerega potrebam se 
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bo proces izobraževanja prilagajal, za izobraževalne organizacije, ki bodo izobra- 
ževanje izvajale, kot tudi za celotno družbenopolitično skupnost. Gle-de na to, 
da bo novi zakon pred združeno delo postavljal pomembne in odgovorne naloge, 
saj ga določa za osnovnega kreator j a procesa usmerjenega izobraževanja, bo 
gotovo potrebno posvetiti več pozornosti oblikovanju in urejanju kadrovskih 
služb v temeljnih organizacijah združenega dela, kar je bilo doslej pogosto zapo- 
stavljeno področje. Samo natančno izdelan srednjeročni in dolgoročni plan 
potreb po kadrih bosta privedla do uspešnega uresničevanja procesa usmer- 
jenega izobraževanja. 

Ob usmeritvah, ki jih prinaša osnutek glede ustanavljanja oddelkov posa- 
meznih smeri v usmerjenem izobraževanju, ter normativih, ki veljajo, se upra- 
vičeno postavlja vprašanje, kaj predstavlja uresničevanje zakona o usmerjenem 
izobraževanju za manjše ah manj razvite občine v Sloveniji, med katere spada 
tudi občina Tolmin. Gospodarske potrebe po kadrih, pri tem smo mislili na iste 
smeri in izobraževanje, nikoli ne bodo dosegle normativov, ki so predpisani za 
upravičenost oddelka. Tako se bo ponovno potrebno usmerjati na šole izven 
občine, lahko rečem skoraj za vsa področja. 

Jasno' je, da bodo v manjših občinah zelo omejene možnosti organiziranja 
različnih smeri osnovnega izobraževanja. V razpravah je bil posebej poudarjen 
problem omejevanja števila oddelkov gimnazije z določenimi usmeritvami. Nor- 
mativi za občino Tolmin dovoljujejo delo enega oddelka splošne usmeritve in 
enega oddelka pedagoške usmeritve. To nikakor ne zadostuje potrebam in tež- 
njam učencev, ki končujejo osnovno šolo, kajti veliko vec bi se jih želelo šolati 
na gimnaziji splošne usmeritve in nato nadaljevati študij na višjih in visokih 
šolah. Nekajletne izkušnje kažejo, da so možnosti izobraževanja na gimnaziji, 
in to seveda v domači občini, ter nato nadaljevanje študija na višjih in visokih 
šolah privedle do znatnega izboljšanja kadrovske strukture in pridobivanja 
strokovnjakov za potrebe združenega dela. 

Že nekajkrat prej, pa tudi v razpravi o osnutku zakona, je bila poudarjena 
potreba po dogovarjanju v regijah, dogovarjanju o tem, katere smeri izobra- 
ževanja bo določen center razvijal, da bo omogočeno delovanje vseh. Menimo, 
da je nedopustno, da se bodo ekonomsko močnejše občine idealno razvijale tudi 
z organiziranjem usmerjenega izobraževanja, medtem ko se bo izobraževalna 
dejavnost šibkejših občin skrajno osiromašila. 

Pripombe, ki se nanašajo konkretno na osnutek zakona, obsegajo naslednja 
področja, ki v osnutku niso dovolj natančno opredeljena: 

Temeljne določbe so preveč splošne, zakon bi moral natančno opredeliti 
naloge uporabnikov in izvajalcev v procesu usmerjenega izobraževanja. 

25. člen opredeljuje svobodno menjavo dela. Gotovo obstajajo možnosti 
sporov, ki bi lahko nastali med uporabniki in izvajalci, zato naj bi zakon pred- 
videl tudi mesto reševanja takih sporov, to so posebna sodišča združenega dela. 

53. člen navaja, da je pogoj za srednje izobraževanje ustrezno končana 
osnovna šola. Pri tem se postavlja vprašanje, kaj z učenci, ki osnovne šole ne 
končajo uspešno, ter kakšna je nadaljnja pot izobraževanja otrok z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju, ki uspešno končajo obvezno usposabljanje v 
posebnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. 

Ob 77. členu osnutka je bil dan predlog, da naj zakon natančno opredeli 
načine preverjanja znanja, ki naj bi bili pismeni in ustni. Izkušnje kažejo, da 
je zaradi vse pogostejših oblik pismenega preverjanja močno osiromašeno ustno 
izražanje učencev. Ocenjevanje vedenja v srednjih šolah naj bi odpadlo. 

17 
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V poglavju o samoupravnem organiziranju bi morale biti pravice in dolž- 
nosti delavcev na področju izobraževanja natančneje opredeljene. 

148. in 149. člen govorita o ocenjevanju uspešnosti ali neuspešnosti delavca. 
Kriteriji, ki jih bo svet izobraževalne organizacije uporabljal pri presoji uspeš- 
nosti ali neuspešnosti, menimo, da bi morali biti v zakonu opredeljeni. 

Nobena od variant 171. člena ne predvideva poleg nadzora tudi oblike 
svetovanja, ki je vsakemu delavcu na področju izobraževanja in vzgoje potrebno 
in dobrodošlo. Zato bi moralo biti opredeljeno tudi v zakonu. 

To je nekaj osnovnih pripomb k osnutku zakona. Na vsa morebitna druga 
odprta vprašanja pa bo gotovo opozorila nadaljnja javna razprav. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Jarčeva! Besedo ima 
tovariš Rajko Stradar, delegat iz občine Trbovlje. Prosim! 

Rajko Stradar: Tovarišice in tovariši delegati! V Zasavju ves čas 
sledimo prizadevanju preobrazbe vzgoje in izobraževanja, še posebno pa ob 
prehodu na usmerjeno izobraževanje. Ravno sedaj imamo v zasavskih občinah 
v javni razpravi predlog sistema usmerjenega izobraževanja v Zasavju. Ta pred- 
log je pripravila Komisija za usmerjeno izobraževanje pri Medobčinskem svetu 
SZDL, v -sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami in predstavniki Za- 
voda z šolstvo Socialistične republike Slovenije. Komisija je pri oblikovanju 
predloga upoštevala usmeritve družbenoekonomskega razvoja zasavske regije, 
obstoječo mrežo šol in potrebe združenega dela. Predlog je v skladu s stališči 
in predlogi Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje in z osnutkom za- 
kona o usmerjenem izobraževanju. Predvideno je, da se obstoječa mreža šo1- 
prilagodi vzgojnoizobraževalnim potrebam združenega dela in celotne druž- 
bene dejavnosti. 

Pri nadaljnjem organiziranju usmerjenega izobraževanja pa vidimo težavo 
v tem, da osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju v četrtem poglavju ne 
nakazuje organizacijske povezanosti oziroma sodelovanja med srednjimi šolami, 
sorodnih in različnih usmeritev. Menimo, da je to v krajih z manjšimi vzgojno- 
izobraževalnimi organizacijami zaradi racionalne izkoriščenosti kadrov, učnih 
prostorov in učil nujno potrebno. Zato predlagamo, da se temu primerno dopol- 
nijo 93. člen osnutka, ki govori o povezovanju izobraževalnih organizacij, in 
členi od 113 do 117, ki govorijo* o vodenju in pedagoškem vodenju izobraževal- 
nih organizacij. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Zlata 
Strel, delegatka iz občine Laško. Prosim! 

Zlata Strel: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke, tovariši de- 
legati ! 

Ker so bile zadnje pripombe, ki jih je naša delegacija za Zbor občin obrav- 
navala, že povedane, dovolite, da jih znova ne berem. Javna razprava bo še tra- 
jala in tudi pismene pripombe smo že posredovali. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Marjan Ašič, delegat 
iz občine Celje ima besedo ! 
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Marjan Ašič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na obtoječo prakso, družbeno usmeritev in že sprejeta stališča in skle- 

pe o reformi usmerjenega izobraževanja ugotavljamo v Celju, da predloženi 
osnutek sledi tem prizadevanjem. Je pa še marsikje presplošen, predvsem v 
prvem delu nedodelan, dvoumen in pomanjkljiv. 

Na osnovi navedenega je delegacija oblikovala tudi pripombe, ki so k pr- 
vemu delu bolj splošne, k drugemu delu pa konkretne, k posameznim členom. 
Predlagamo, da jih pri pripravi predloga zakona sestavljalci proučijo in upo- 
števajo. 

Splošne pripombe: Vloga in obveznosti organizacij združenega dela pri na- 
črtovanju in izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov je v osnutku premalo 
obvezujoča. Zakon terja bistveno spreminjanje obstoječe stvarnosti in prinaša 
s seboj določene materialne obveznosti. Zato utemeljitev v osnutku, da izvajanje 
zakona ne bo bremenilo republiškega proračuna, po našem mnenju ni ustrezna. 
Potrebno je jasno in glasno povedati, kolikšne materialne obveznosti bo povzro- 
čilo izvajanje takšnega zakona. 

Vloga Gospodarske zbornice in drugih strokovnih institucij, kot so Zavod 
za šolstvo, Pedagoški inštitut, razni strokovni sveti, ki bodo morale sodelovati pri 
oblikovanju programov šolske mreže, ugotavljanju kadrovskih potreb, obliko- 
vanju poklicnega profila itd., je premalo izpostavljena in določena. 

Posebne izobraževalne skupnosti in enote so premalo precizirane, predvsem 
z vidika organiziranja, medsebojnega povezovanja svobodne menjave dela in 
sredstev in strokovnih organov v okviru njih. Premalo je obdelana koncepcija 
permanentnega izobraževanja. Jasneje bi morali opredeliti vse vrste izobraže- 
vanja. Taka korenita reforma izobraževanja posega na področje človekovih pra- 
vic, dolžnosti in svoboščin, pri čemer opozarjamo na 24. člen ustave SFRJ. 

Presplošna so načela in določila o izobraževanju nadpovprečno sposobnih 
učencev in ni zajeto vprašanje manj nadarjenih učencev. Niso jasno razčlenjeni 
pogoji za vključevanje v vzgojno-izobraževalni proces. Pri vrstah šol so izpu- 
ščeni šolski centri, ki bodo verjetno* še obstajali, saj bodo v usmerjenem izobra- 
ževanju ena od najobsežnejših oblik vertikalne in horizontalne povezave. V 
zvezi s tem bi bilo, po našem mnenju, potrebno predvideti tudi povezanost di- 
jaških domov s centri kot tudi druge oblike tega povezovanja. Jasneje bi kaza- 
lo opredeliti pogoje za ustanavljanje dislociranih oddelkov. 

V Sloveniji že imamo študij domske pedagogike na drugi stopnji in sicer 
zaradi potreb domov, ne pa samovolje Filozofske fakultete v Ljubljani. Naše 
mnenje je, da je vzgojitelju visoka izobrazba potrebna, kajti domov nimamo 
predvsem zato, da nudimo učencem oskrbo namesto staršev, temveč v prvi 
vrsti zaradi tega, da namesto njih prevzamejo vzgojno in še nekatere druge 
funkcije. Zavedamo se, da trenutno prevladujejo v domovih delavci z višjo izo- 
brazbo in da hitro ne bo možno ugoditi zahtevi po visoki izobrazbi. Vendar pa 
bi bilo potrebno v zakon napisati to, kar je nuja, ne pa kar je dejansko ne- 
mogoče stanje. 

Nekaj konkretnih pripomb: 
12. člen: Samoizobraževanje je potrebno natančneje opredeliti, predvsem 

kot samostojno obliko. Ne bi ga smeli vezati na organizirane oblike izobraže- 
vanja. Podlaga tega izobraževanja je namreč lastna motivacija. Postavlja se tudi 
vprašanje, ali so 20., 25. in 27. člen osnutka zakona usklađeni z zakonom o 
združenem delu in z osnutkom zakona o svobodni menjavi dela. Menimo, da je 
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potrebno natančno opredeliti program storitev, ki je predmet svobodne me- 
njave dela, in ta določila uskladiti z omenjenima zakonoma. 

K 25. in 26. členu osnutka: Vprašanje je, kdo bo tisti, ki bo zagotovil manj- 
kajoča sredstva, če uporabniki v posebnih izobraževalnih skupnostih ne bodo 
mogli v celoti izpolniti obveznosti iz samoupravnega sporazuma ali pogodbe, 
medtem ko bodo izobraževalne organizacije v celoti izvedle svoj program. Gre 
za solidarnost med posebnimi izobraževalnimi skupnostmi, zagotavljanje sred- 
stev za minimalni program in tako dalje. 

K 33. členu: Morali bi opredeliti tudi čas, v katerem mora temeljna orga- 
nizacija objaviti svoje letne potrebe po kadrih, in ga povezati z obdobjem vpisa 
v izobraževalnih organizacijah. 

K 42. členu: Vertikalna povezanost med programi v osnovni šoli in programi 
na višjih šolah ni dovolj opredeljena. Pri skupni vzgojno-izobraževalni osnovi 
se naj ne ponavljajo programi osnovne šole. Ti naj bodo nadaljevanje le-teh. 
Pri tem bi verjetno kazalo ločiti programe za mladoletnike z motnjami v 
razvoju. Sem pa bi lahko usmerili tudi manj uspešne učence iz rednih osnovnih 
šol. Tu gre za mejne primere. 

K 51. členu: Opredeliti bi bilo potrebno obveznost zbora uporabnikov, 
izobraževalnih organizacij in drugih, da izdelajo in imajo programe trajnega 
usposabljanja. 

K 54. členu, 1. odstavek: Tu podpiramo variante, in sicer zadnje. 
K 59. členu: Verjetno bi kazalo določiti, kdo lahko to organizira in izvaja. 
K 60. členu: Vprašanje je, kaj pomeni »pomemben obseg delovnih in živ- 

ljenjskih izkušenj«. Ta termin bi bilo treba jasneje definirati. 
K 62. členu, 2. odstavek: Potrebno bi bilo definirati, kako sodeluje izobra- 

ževalna organizacija pri izvajanju praktičnega pouka zunaj nje. 
70. člen: Zakon premalo opredeljuje študij tretje stopnje. Razmejiti je po- 

trebno tudi stopnjo specialist in magister. 
K 77. členu: Varianta naj odpade. V točki 5. pa naj se jasneje opredeli, kaj 

je to javno ocenjevanje. 
K 84. členu: Sprejme naj se tudi varianta, vendar samo tisti del, ki govori 

o strokovnem nazivu, ne pa tudi o poklicu. 
K 85. členu: Sprejme naj se varianta. 
Tretji odstavek 86. člena: 2e v zakonu bi bilo potrebno navesti osnovno 

usmeritev za preverjanje in ocenjevanje znanja. 
89. člen: Centri naj bi imeli možnost organizirati izvajanje izobraževalnih 

programov oziroma posameznih predmetov. Pri opredelitvi vloge delavske uni- 
verze se bosta morali natančneje konkretizirati vloga in pomen, zlasti glede na 
pomen za sedanjo prakso. 

V 91. členu predlagamo, da naj odpade varianta. 
V 95. členu pa predlagamo, naj se varianta vključi. 
105. člen: Podrobno je potrebno opredeliti pogoje za organiziranje izobraže- 

vanja zunaj sedeža— v dislociranih enotah. 
106. in 108. člen: Podrobno bi bilo treba opredeliti organe družbenopolitičnih 

skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, ali gre za nivo krajevnih skupno- 
sti, občin, republike, organizacij združenega dela in podobno. 

121. člen: Opredeljujemo se za variantno rešitev, pri čemer pa delegati 
ugotavljamo, da tudi tu preveč obremenjujemo skupščine. Verjetno bi bilo 
možno glede tega pooblastiti izvršne svete. 
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131. člen: V 3. točki bi morali določiti vsaj minimalne kriterije za vpis. 
Osnova za to pa naj bi bili: način selekcije oziroma napredovanja, obveznost 
permanentnega usposabljanja in fleksibilnost programiranja. 

130. in 131. člen omejujeta ustavne pravice in svoboščine. Po naši oceni je 
treba primemo upoštevati ustavna določila. 

141. člen: Formulacije v tem členu so zelo splošne in se v praksi lahko zelo 
različno tolmačijo. Njihov smisel je potrebno določno izpeljati. 

147. člen: Predlagamo, da naj se obvezno doda varianta in naj se že v ob- 
stoječem tekstu opredeli 42-urni delavnik. 

In končno predlagamo,. da se v 171. členu osnutka smiselno vključita obe 
varianti. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Ašič! Pismenih prijav 
ni več. Obveščam vas, da smo dobili pismene prispevke še iz občin Ravne, Idrija, 
Ljubljana-Šiška, Ljubljana-Center, Ljubljana Viič-Rudnik, Ljubljana-mesto', 
Kranj in Laško. 

K besedi se prijavlja tudi tovariš Ciril Plut, delegat iz občine Krško. Prosim 
tovariš Plut. 

Ciril Plut: Skupščina občine Krško je 23. 2. obravnavala osnutek za- 
kona o usmerjenem izobraževanju in ugotovila, da je dober. Prinaša napredek 
v vsebino izobraževanja in ga kot takega podpira. K osnutku je dala 11 pripomb 
in želim, da jih sestavljalci upoštevajo pri sestavi predloga zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? Besedo ima Janko 
Pučnik! 

Janko Pučnik: Stališča skupin delegatov, ki delegirata delegate v 
Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz 35. okoliša za 
gospodarsko področje: Skupini delegatov, ki delegirata delegate v Zbor občin in 
Zbor združenega dela, sta na sestanku dne 26. 2. k obravnavanemu gradivu 
zavzeli več stališč. Poleg rbistih, katere so že tovariši pred menoj povedali, naj 
izpostavim še naslednje: 

V ospredju vzgojno-izobraževalnega procesa sta, kot vemo, človek in nje- 
govo vključevanje v delo, življenje in v dograjevanje samoupravnega socializ- 
ma. Glavni cilj vzgojno-izobraževalnega sistema morajo še nadalje biti obliko- 
vanje celovite in vsestransko razvite in socialistično usmerjene ter samouprav- 
no angažirane osebnosti. Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju ne zanika 
zgornje trditve. Vprašanja o samoupravnem položaju učencev oziroma študen- 
tov urejata poglavje o samoupravljanju in poglavje o organizaciji, vendar pa ni 
kompleksno predstavljena trditev, ki je že skoraj krilatica v našem vsakdanu, 
to je, da je učenec subjekt vzgojno-izobraževalnega procesa. Vsekakor osnutek 
zakona o usmerjenem izobraževanju spodbuja procese, v katerih naj bi učenci 
postajali subjekti vzgojno-izobraževalnega procesa, ne opredeljuje oziroma ne 
nakazuje pa metod in oblik teh procesov. 

Nikakor ne smemo dopustiti, da se v sistemu samoupravne socialistične 
vzgoje opredeli učenec oziroma študent kot objekt svobodne menjave med 
uporabniki in izvajalci. Do tega lahko pride v primeru nedorečenosti v petem 
poglavju, v katerem bi se moral jasneje opredeliti status učenca oziroma štu- 
denta. Vemo pa, da je v tem poglavju, v 132. členu, opredeljeno prenehanje 
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tega statusa. Ob celoviti izgradnji izobraževalnega sistema bi bilo treba raz- 
mišljati še o tem, da že na ravni srednjega usmerjenega šolstva večina ude- 
ležencev pridobi status delavca v združenem delu, saj bo to naložba v izgradnjo 
naše družbe, v kateri bomo jutri lahko dosegali večjo produktivnost le z zna- 
njem, z boljšo organizacijo dela, z boljšo tehnologijo. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? Razprava je bila v 
skupinah in občinah očitno zelo živahna. Sami ste slišali, da si nekatera sta- 
lišča tudi nasprotujejo. Nadaljnja javna razprava, ki jo bo organizirala So- 
cialistična zveza, bo gotovo razčistila marsikatero vprašanje. Sprašujem tovariša 
Kejžarja, ali želi morda besedo! (Ne.) 

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

1. Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona, naj predlagatelj upošteva stališča in predloge 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije, pred- 
loge, mnenja in pripombe, navedene v poročilih delovnih teles, ter razpravo 
na seji zbora in rezultate javne razprave, ki jo bo vodila Republiška konferenca 
Socialistične zveze, vse v skladu s temeljnimi načeli, ki nas vodijo pri obli- 
kovanju zakona, in tudi v skladu z resolucijo o temeljih zakonodajne politike 
republike. 

3. Zbor sprejema pobudo Republiške konference Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije, da se o osnutku zakona še naprej razpravlja v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v družbenopolitičnih or- 
ganizacijah, v občinskih skupščinah, v samoupravnih interesnih skupnostih 
in drugih sredinah. O rezultatih javne obravnave je treba obveščati Skupščino 
Socialistične republike Slovenije in predlagatelja. 

4. Osnutek zakona se skupaj s stališči Družbenopolitičnega zbora, Re- 
publiškega sveta za vprašanja družbene ureditve za Republiškega sveta za 
vzgojo in izobraževanje objavi v sredstvih javnega obveščanja. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? Ce nihče, potem prosim, da glasujete! 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) Se pravi, da se je povečalo število delegatov v 
zboru, ali pa je eden dvakrat glasoval za. Ali lahko še enkrat glasujete? 
Prosim, kdor je za, naj glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

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

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, ki ga je Skupščini predložil v 
obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svoja predstavnika določil tovariša Leopolda Kejžarja, 
namestnika predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje in 
tovarišico Marjano Smuc, svetovalko predsednice tega komiteja. Uvodno ob- 
razložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi stališča in predloge 
Sveta za vzgojo in izobraževanje Predsedstva Republiške konference Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Predlog za izdajo zakona so obrav- 



13. seja 263 

navali: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj. Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Želijo morda poročevalci odborov in komisij poročila še ustno dopolniti? 
(Ne.) Tovariš Gianfranco Sillian je razpravljal že ob prejšnji točki. 

Danes ste na klop prejeli tudi stališča in predloge Družbenopolitičnega 
zbora, ki je ta akt obravnaval v smislu 88. člena poslovnika Skupščine kot 
zainteresiran zbor. Na podlagi vseh predloženih gradiv in uvodne obrazložitve 
pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Pismene 
pripombe smo dobili iz občine Šmarje pri Jelšah. To je vse. Ce ne želi torej 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok se sprej- 
me. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

2. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva stališča in pred- 
loge Družbenopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dana v poroči- 
lih delovnih teles Skupščine in Zbora ter pipombe skupin delegatov. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o osnovni šoli, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svoja predstavnika določil tovariša Leopolda Kejžarja, 
namestnika predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, in 
tovarišico Marjano Smuc, svetovalko predsednika tega komiteja. Tudi uvodno 
obrazložitev k tej točki smo poslušali na skupnem zasedanju. 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi stališča in predloge 
Sveta za vzgojo in izobraževanje Predsedstva Republiške konference Socialisti- 
čne zveze Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in 
komunalni sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za 
narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena 
poročila. Žele morda poročevalci odborov in komisij poročila ustno dopolniti? 
(Ne.) 

Danes ste na klop prejeli tudi stališča Družbenopolitičnega zbora, ki 
je ta akt obravnaval na podlagi 88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot 
zainteresiran zbor. Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo 
ima tovariš Marjan Ašič, delegat iz občine Celje! Prosim, tovariš Ašič! 

Marjan Ašič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin je prejela več mnenj institucij v Celju in jih 
podaja v svojem poročilu. 

Z veseljem podpiramo pobudo za izdajo novega zakona o osnovni šoli, 
ker smo mnenja, da s spremembami in dopolnitvami sedaj veljavnega zakona 
o osnovni šoli ne bi bilo smotrno urejevati novih nalog osnovne šole ter na- 
danjega razvoja družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov na področju 
vzgoje in izobraževanja. Delegati smo mnenja, naj predlagatelj zakona pri 
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pripravi osnutka zakona o osnovni šoli upošteva tudi naslednja stališča, pri- 
poročila in predloge: 

1. Podpreti je treba obljubo o uvedbi obvezne organizirane priprave za 
vstop v osnovno šolo, pri čemer mora zakon opredeliti nosilca male šole in 
sodelovanje osnovne šole z vzgojno-varstvenimi organizacijami ter z orga- 
nizacijami, ki pripravljajo ukrepe za vstop v osnovno šolo. 

2. Ker postaja skupno planiranje osnova za uresničevanje svobodne men- 
jave dela naj predlagatelj zakona prouči uveljavitev načela sočasnega plani- 
ranja tudi za osnovne šole, da bi le te sprejemale svoje plane za več let in ne za 
obdobje šolskega leta, kot je praksa sedaj. 

3. Zakon naj bi natančno opredelil pojem pričakovane kvalitete vzgojno- 
izobraževalnega dela. Pri opredelitvi maksimalnega števila učencev v oddelku 
je predlagatelj upošteval zahteve svobodnega učno-vzgojno-izobraževalnega 
procesa in z omejitvijo maksimalno 30 učencev na oddelek zagotovil osnovne 
pogoje za boljšo kvaliteto dela. 

Podpiramo pobudo o možnostih vstopa v osnovno šolo s 6. letom. Ker bo 
zakon enotno opredelil tudi pripravništvo, naj bi predlagatelj teh zakonov 
predvidel pripravniško dobo v obdobju enega leta ter upošteval tudi možnost, 
da se pripravniška doba skrajša, če je učitelj-pripravnik pri opravljanju de- 
lovnih nalog posebno uspešen. 

Pri opredelitvi posebnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati delavci za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, mora biti zakon bolj precizen, kot 
je predlog za izdajo zakona. Zakon naj ne bi samo taksativno našteval sestavin 
delovne obveznosti učitelja, temveč naj bi tudi zavezoval Republiški komite 
za vzgojo in izobraževanje, da izdela merila za določitev razmerij med po- 
sameznimi vrstami dela in natančneje opredeli učiteljev 42-urni delavnik. 

Nujno je, ob oblikovanju zakonodaje na področju šolstva, rešiti tudi vpra- 
šanja pedagoškega nadzora in svetovanja in pedagoško službo za osnovno šol- 
stvo ter jo tesneje povezati z občinskimi izobraževalnimi skupnostmi. In konč- 
no naj predlagatelj zakona pravočasno pripravi osnutek in predlog, tako da bo 
zakon lahko sprejet vsaj do konca letošnjega leta. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo 
ni več. Dobili smo samo še pismene pripombe občine Šmarje pri Jelšah. Zeli še 
kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in 
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o osnovni šoli se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva stališča in pred- 

loge Družbenopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dana v poro- 
čilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe skupin delegatov in pri- 
pombe delegatov iz razprave na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 7., 8., i9., 10., 11., 12. in 13. točko dnevnega reda. 
Pred nadaljevanjem seje dajem seveda na glasovanje zboru predlog, da 

skupaj obravnavamo 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. točko dnevnega reda. Kdor je 
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za ta sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog za skupno obravnavo 7., 
8., 9., 10., 11., 12. in 13. točke dnevnega reda in tako prehajamo na skupno 
obravnavo predloga za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih, in- 
formacije o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni dejavnosti 
kot sestavini združenega dela; predloga za izdajo zakona o raziskovalni de- 
javnosti in raziskovalnih skupnostih; predloga za izdajo zakona o skupnostih 
socialnega varstva; predloga za izdajo zakona o socialnem skrbstvu, pred- 
loga za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega 
varstva; predloga za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih, torej na toč- 
ke od 7. do 13. 

Predloge za izdajo teh zakonov in informacijo je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo Izvršni svet, ki je za svoje predstavnike določil: 

1. za predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih tovariša Leo- 
polda Kejžarja, namestnika predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in 
izobraževanje in tovarišico Marjano Šmuc, svetovalko predsednika tega komi- 
teja, 

2. za informacijo o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov o razisko- 
valni dejavnosti kot sestavini združenega dela in za predlog za izdajo zakona 
o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih tovariša Andreja Caser- 
mana, svetovalca predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost, 

3. za predlog za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva, predlog 
za izdajo zakona o socialnem skrbstvu in predlog za izdajo zakona o družbenem 
varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva tovariša Marjana Premika, 
republiškega podsekretarja v Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno 
varstvo, 

4. za predlog za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih tovariša Leo- 
polda Kejžarja, namestnika, in tovarišico Marjano Šmuc, svetovalko predsed- 
nice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Želijo predstavniki predlagatelja besedo? Tovariš Leopold Kejžar ima be- 
sedo! 

Leopold Kejžar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zakon o izobraževalnih skupnostih naj v skladu z zakonom o združenem 
delu in zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela pospeši preobrazbo 
družbenoekonomskih odnosov na področju vzgoje in izobraževanja in s tem ce- 
lovito preobrazbo sistema vzgoje in izobraževanja. S tem postaja zakon o izo- 
braževalnih skupnostih sestavni del prav tako celovite preosnove, ki jo obrav- 
navamo. 

Predlagani zakon bo urejal družbenoekonomske odnose med uporabniki 
vzgojno-izobraževalnih storitev in njihovimi izvajalci, pridobivanjem dohodka 
izobraževalnih organizacij s svobodno menjavo dela, določil obveznost ustano- 
vitve izobraževalnih skupnosti ter načela za njihovo organizacijo in medse- 
bojna razmerja. Za podlago svobodne menjave dela vzgoje in izobraževanja bo 
zakon določil razvojne izobraževalne programe oziroma storitve, s katerimi se 
uresničujejo osebne, skupne in splošne družbene potrebe po vzgoji in izobra- 
ževanju delovnih ljudi in občanov. 
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Temeljni dokument za urejanje medsebojnih odgovornosti, pravic in ob- 
veznosti uporabnikov in izvajalcev pri uresničevanju svobodne menjave dela 
bo samoupravni sporazum o temeljih plana ustrezne izobraževalne skupnosti, 
pri čemer bo, glede na značaj vzgojno-izobraževalne dejavnosti, posebej pou- 
darjena dolgoročnost tako pri načrtovanju kot pri zadovoljevanju potreb po 
vzgoji in izobraževanju. 

Zato bo zakon podrobneje opredelil obvezne sestavine samoupravnih spo- 
razumov o "temeljih planov in obvezno usklajevanje planov izobraževanja med 
samimi izbraževalnimi skupnostmi in z družbenopolitičnimi skupnostmi v ob- 
čini in republiki. 

Z zakonom naj bi določili (tudi osnove za razmejevanje svobodne menjave 
dela, ki se uresničujejo v okviru izobraževalnih skupnosti oziroma v njihovih 
enotah, in pa neposredno menjavo med uporabniki in izvajalci. V zvezi s tem 
bo v zakonu potrebno posebej urediti zagotavljanje pogojev za uresničevanje 
tistega dela vzgojnega in izobraževalnega programa osnovne šole, ki se zago- 
tavljajo v enakem obsegu in pod enakimi pogoji vsem občanom v območju 
Socialistične republike Slovenije, po načelih solidarnosti. • 

Glede organiziranosti samoupravnih interesnih skupnosti na področju vzgo- 
je in izobraževanja bo zakon ohranil dosedanje načelo, po katerem se ustano- 
vijo občinske izobraževalne skupnosti po teritorialnem načelu, za področje 
usmerjenega izobraževanja pa posebne izobraževalne skupnosti po funkcio- 
nalnem načelu. Občinske in posebne izobraževalne skupnosti pa se obvezno 
združujejo v Izobraževalno skupnost Slovenije, v kateri naj bi zlasti oblikovale 
skupno politiko razvoja, skrbele za izenačevanje pogojev vzgoje in izobraževa- 
nja v Socialistični republiki Sloveniji ter bi soodločale o vprašanjih, za katera 
je na področju vzgoje in izobraževanja pristojna Skupščina SR Slovenije. 

Še posebej pa naj bi Izobraževalna skupnost Slovenije skrbela za uresniče- 
vanje nekaterih mednarodnih obveznosti Slovenije na področju vzgoje in izo- 
braževanja, za izpolnjevanje nekaterih obveznosti v Sloveniji do šolstva narod- 
nosti, vzgoje in izobraževanja delavcev na začasnem delu v tujini ter za so- 
delovanje z izobraževalnimi skupnostmi drugih socialističnih republik in 
pokrajin. 

Za najbolj neposredno povezovanje uporabnikov in izvajalcev vzgojno- 
izobraževalnih storitev ter za uresničevanje njihovih samoupravnih pravic in 
interesov bo zakon predvidel ustanavljanje enot izobraževalnih skupnosti ob 
posameznih vzgojno-izobraževalnih organizacijah oziroma ob posameznih vzgoj- 
no-izobraževalnih programih, v skladu s pogoji in načeli, ki jih določa samo- 
upravni sporazum o ustanovitvi izobraževalne skupnosti. Da bi bilo mogoče 
organizirati enoto povsod tam in takrat, ko uporabniki storitev določene vzgoj- 
no-izobraževalne organizacije ugotovijo skupni interes in potrebo po organizi- 
ranju enote izobraževalne skupnosti, naj bi bili pogoji in kriteriji za njihovo 
ustanovitev obvezna sestavina samoupravnih sporazumov o ustanovitvi izobra- 
ževalne skupnosti. Enote izobraževalne skupnosti pa naj bi se ustanavljale 
zlasti v tistih primerih, ko uporabnikom ni omogočeno, da bi lahko celovito 
uveljavljali svoje neposredne interese v organih upravljanja izobraževalnih 
organizacij, na primer dislocirane enote, podružnične osnovne šole, izobraževal- 
ne organizacije z velikim številom uporabnikov itd. Zbori uporabnikov bi tako 
lahko postali tudi delegatska baza za delegiranje delegatov uporabnikov v svete 
izobraževalnih organizacij. 
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Zakon o telesndkulturnih skupnostih pa naj omogoči nadaljinji razvoj sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov na tem področju in skladno z druž- 
beno dogovorjeno politiko razvoja telesne kulture v Socialistični republiki Slo- 
veniji opredeli načela za dograjevanje in izpopolnjevanje samoupravne organi- 
ziranosti delovnih ljudi in občanov, z namenom, da zadovoljujejo svoje osebne 
in skupne potrebe po telesni kulturi in oblikujejo družbeno telesnokulturno 
politiko. 

Uspešen razvoj telesnokulturne dejavnosti v zadnjih letih, zlasti povečana 
množičnost telesne kulture in hitro povečanje deleža družbenih sredstev, ki jih 
delavci s samoupravnimi odločitvami namenjajo za vse večji razvoj posameznih 
zvrsti športa in športne aktivnosti ter za ustvarjanje materialnih pogojev za 
množično telesno kulturo, potrjujejo pravilnost usmeritve, ki jo je začrtal že 
sedanji zakon o telesnokulturnih Skupnostih. Prav tako pa ta sicer uspešna 
praksa opozarja na nekatera vprašanja, ki jih bo moral rešiti novi zakon, da bi 
omogočil uspešno nadaljevanje in poglabljanje razvoja samoupravnih odnosov 
in telesnokulturne dejavnosti. 

V prvi vrsti bo moral zakon z vsem posluhom za specifičnost stanja na tem 
področju zagotoviti ustrezno samoupravno organiziranost delovnih ljudi in ob- 
čanov, ki povezani v telesnokulturnih organizacijah z amaterskim, organizacij- 
skim in strokovnim delom opravljajo nenadomestljiv prispevek k delovanju in 
razvoju vseh vrst telesnokulturne dejavnosti. Zakon naj jih opredeli kot izva- 
jalce, ki bodo v enakopravnem odločanju z uporabniki prevzemali svoj del 
odgovornosti za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb, hkrati pa naj omo- 
goči, da bo vsa pestrost in raznovrstnost interesov, ki živi in nastaja na tem 
področju, našla v samoorganizacijski strukturi samoupravnih interesnih skup- 
nosti za telesno kulturo ustrezno mesto za demokratičen dialog ter za ustrezno 
sporazumevanje in dogovarjanje. 

Zakon naj opredeli tudi temeljne usmeritve, ki jih bodo delovni ljudje in 
občani zagotavljali v telesnokulturnih skupnostih, in tiste, ki jih bodo zagotav- 
ljali s svobodno menjavo oziroma z neposredno menjavo med uporabniki in 
izvajalci, upoštevajoč pri tem planske usmeritve ter načela in pogoje za svo- 
bodno menjavo dela, za katere se bodo dogovorili v samoupravnih sporazumih 
o temeljih planov. Za pospeševanje svobodne menjave dela neposredno naj 
zakon spodbudi tudi razvoj bolj razčlenjene notranje samoupravne organizi- 
ranosti občinskih telesnokulturnih skupnosti, zlasti še oblikovanje njihovih enot 
v krajevnih skupnostih, ob telesnokulturnih objektih ali ob telesnokulturnih 
organizacijah. 

Občinska telesnokulturna skupnost bo tudi še naprej najpomembnejša in 
temeljna oblika samoupravne organiziranosti delovnih ljudi in občanov za 
zadovoljevanje njihovih potreb in interesov po telesni kulturi. Zaradi vse ob- 
sežnejših in številnih nalog skupnega pomena pa bo zakon moral omogočiti tudi 
ustrezno okrepitev funkcij in nalog, o katerih se bodo udeleženci svobodne 
menjave dela sporazumevali v Telesnokulturni skupnosti Slovenije in prek nje 
tudi o nalogah, ki so Skupne vsem republikam in pokrajinam. 

Telesnokulturna skupnost Slovenije naj postane mesto sporazumevanja in 
dogovarjanja o uresničevanju celovite strukture interesov na področju telesne 
kulture. V razpravi o predlogu za izdajo zakona je bilo izraženo mnenje, naj 
zakon omogoči, da se bodo v njeno delo vključevali poleg delegatov občinskih 
skupnosti tudi drugi družbeni in samoupravni dejavniki, ki uresničujejo ozi- 



268 Zbor občin 

roma vplivajo na uresničevanje posameznih sestavin telesnokulturne dejavnosti, 
zlasti še ustrezne družbene organizacije in strokovne zveze. 

Poleg tega pa naj zakon omogoči, da bo Telesnokulturna skupnost Slovenije 
lahko postala učinkovitejši nosilec pobude in dogovarjanja o celovitem uresniče- 
vanju telesnokulturnih interesov na vseh področjih družbenega življenja in 
dela, o načrtovanju in izvajanju posameznih telesnokulturnih oziroma športnih 
akcij najširšega družbenega pomena, tako v okviru Socialistične republike Slo- 
venije kot tudi skupaj z drugimi republikami in pokrajinama. 

Dosedanje izkušnje in delovanje samoupravno organizirane telesne kulture 
kažejo, da je povsem realno mogoče s samoupravnim dogovarjanjem in družbe- 
nopolitično akcijo urejati tudi večino bistvenih vsebinskih in razvojih vprašanj 
telesne kulture. Gotovo pa bo praksa nadaljnjega razvoja izoblikovala tudi 
nekatera načela, ki bi jih bilo smotrno normativno urediti. Prav v tem času 
se pripravlja v celotni telesni kulturi najširša in poglobljena razprava o prvih 
doseženih rezultatih samoupravno dogovorjenih usmeritev. Zato menimo, da 
ne bi bilo smotrno že v tem trenutku posegati v te procese samoupravnega 
oblikovanja razvojnih usmeritev v slovenski telesni kulturi z zakonskim opre- 
deljevanjem pogojev in načina opravljanja telesnokulturnih dejavnosti. Če pa 
bodo družbene ocene teh procesov narekovale tako potrebo, bo mogoče pred- 
lagati dopolnitev tega zakona tudi z določbami, ki bi v nujnem obsegu urejale 
tudi telesno kulturno dejavnost, oziroma dati pobudo za pripravo posebnega 
zakona o telesnokulturni dejavnosti. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Kejžar! Besedo ima tovariš 
Andrej Caserman, svetovalec predsednika Republiškega komiteja za razisko- 
valno dejavnost! Dal bo uvodno obrazložitev k 8. in 9. točki. 

Andrej Caserman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Z zakonom o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih iz leta 
1974 in s sklepi o raziskovalni dejavnosti, ki jih je sprejela Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije decembra 1977 smo odprli nove možnosti za razmah 
raziskovalne dejavnosti kot pomembne sestavine združenega dela in kvalitativ- 
nega reprodukcijskega dejavnika ter za uveljavljanje delavca kot nosilca raz- 
iskovalne politike v procesu družbenega razvoja. 

Ves 'ta čas so bila v ospredju zlasti naslednja vprašanja: razvoj, spodbuja- 
nje in uveljavljanje ustvarjalnega dela, zagotavljanje pretoka znanja v družbe- 
no prakso in njen vpliv na raziskovalne programe ter uveljavljanje angažirane 
znanosti, to je znanosti, ki je v središču razčiščevanja tiste družbene problema- 
tike, od katere je odvisen nadaljnji razvoj socialistične samoupravne prakse. 

Dosedanje uresničevanje skupščinskih Sklepov moramo imeti za začetek 
daljšega procesa, ki ga je treba sproti spodbujati in usmerjati. V poldrugem 
letu uresničevanja skupščinskih sklepov je bilo doseženih nekaj pomembnih 
premikov, zelo jasno pa so prišle do izraza tudi vse šibke točke, kjer najbolj 
zaostajamo. Začel se je zlasti proces preusmerjanja raziskovalnih zmogljivosti 
na reševanje ključnih družbenih problemov. V tem procesu bomo dosegli, da 
bodo raziskovalne naloge in projekti vse bolj izhajali iz glavnih postavk druž- 
benega razvoja in da bodo neposredno povezane z razvojnimi interesi združe- 
nega dela. 
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Danes teče ta proces še prepočasi! Zavirajo ga zlasti »premalo uveljavljeni 
samoupravni odnosi na posameznih področjih združenega dela in v raziskovalnih 
organizacijah ter med njiimi. Zaviralno vpliva še vedno tudi ne dovolj spoznana 
in uveljavljena vloga znanja in znanosti v razvoju proizvajalnih sil za dvig 
produktivnosti in gospodarnosti. 

Raziskovalna dejavnost se še ni dovolj uveljavila kot sestavni del sklenje- 
nega inovacijskega procesa, ki naj poveže temeljne, uporabne in razvojne raz- 
iskave ter prenos raziskovalnih dosežkov v prakso. Prav tu nastajajo najbolj 
pogosto kratki stiki, ki na eni strani zavirajo hitrejši razvoj temeljnih raziskav, 
na drugi strani pa otežujejo hiter in učinkovit prenos raziskovalnih rezultatov 
v neposredno prakso. Zato tudi zaostaja posodabljanje proizvodnih procesov, 
ki bi moralo temeljiti prav na dosežkih domačega raziskovalnega dela. V tem 
tičijo tudi temeljni vzroki za pogosto upravičeno negodovanje zaradi premajhne 
učinkovitosti in uporabnosti rezultatov raziskovalnega dela. 

Vlaganja v razvojne procese so še premajhna; zanje smo tudi preslabo 
organizirani. Le večje organizacije združenega dela imajo lastne raziskovalno- 
razvojne enote oziroma skupine, pa še te se morajo včasih znotraj svoje orga- 
nizacije boriti za obstoj. Tudi delež umskega dela je v strukturi našega dela 
prenizek, še posebej delež domačega znanja, hkrati pa prepočasi uveljavljamo 
stimulativne instrumente za pospeševanje vključevanja lastnega znanja. Domače 
raziskovalne kapacitete so sicer vse bolj vključene v reševanje tekočih proble- 
mov organizacij združenega dela, vendar pa so pogosto omejene na obrobne 
probleme, za reševanje ključnih problemov pa prepogosto neupravičeno kupu- 
jemo tuje dosežke. 

V procesu ustvarjanja, dogovarjanja in usklajevanja programiranja in 
financiranja raziskovalne dejavnosti so vse bolj izrazite tendence po drobitvi 
združenih sredstev za raziskovalne naloge, ki so v korist le ozkemu krogu 
uporabnikov ali ozkemu raziskovalnemu področju. Razdrobljene raziskovalne 
naloge so sicer pogosto formalno združene, vendar predstavlja združenje bolj 
seštevek kot pa integralno celoto določenih prednostnih raziskav. Še prepogosti 
so tudi poskusi prenašanja obveznosti posameznih organizacij združenega dela 
do lastnega raziskovalno razvojnega dela v breme sredstev, združenih v razisko- 
valnih skupnostih. 

Delež združenih sredstev v skupnih sredstvih za raziskovalno dejavnost pa 
je premajhen za organizirano spodbujanje ustvarjanja raziskovalnih dosežkov 
in njihov prenos v proizvodnjo in širšo družbeno prakso ter s tem pospeševanje 
družbenoekonomskega razvoja v smereh, ki so začrtane v družbenih planih. 

Z družbenopolitično akcijo, predvsem pa z napori raziskovalcev samih, 
smo dosegli, da se v raziskovalno delo aktivno in zavestno vse bolj vključujejo 
marksistična izhodišča. Marksizem se je začel odločneje uveljavljati tudi v 
raziskovalni dejavnosti in raziskovalno delo ni več pod tolikšnim pritiskom 
nemarksističnih teorij in metod. Umikati se je začel podcenjevalni odnos do 
marksizma, ki smo ga lahko prej odkrivali tudi v raziskovalni sferi. Začelo 
se je, čeprav še vedno ne v zadostni meri, kritično ocenjevanje enostranskih 
metodoloških postopkov. Zavrnjene so bile nedialektične pozitivistične razlage 
odnosov med znanostjo in politiko ter med znanostjo in ideologijo. 

Zaostreno je tudi vprašanje prednostnih raziskovalnih nalog in vprašanje 
planiranja raziskovalnega dela. Na splošno je planiranje najšibkejša točka 
raziskovalne dejavnosti. Prepočasi se uveljavlja spoznanje, da je planiranje 
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raziskav kot naloga v razvoju vsake organizacije združenega dela in vsake 
družbenopolitične skupnosti obvezen sestavni del planiranja vsake akcije. Plani 
raziskav še ne zajemajo področij, na katerih lahko uveljavimo in razvijamo 
domače znanje do tolikšne mere, da postanemo enakopravni v odnosu do tu- 
jega oziroma določimo področja, kjer bo domače znanje tudi v bodoče dopolnilo 
k mednarodni izmenjavi znanja. 

Plani raziskav tudi še ne nastajajo po načelu srečujočega se planiranja na 
osnovi usmeritev celotnega družbenega razvoja in soočanja s potrebami in 
možnostmi organizacij združenega dela. Zato moramo v procesu planiranja 
doseči v prihodnje tvornejše sodelovanje in usklajevanje raziskovalnih orga- 
nizacij in uporabnikov. Prav zato je itudi treba v raziskovalnih skupnostih 
zagotoviti združevanje doslej razdrobljenih sredstev v projekte, v njih uve- 
ljaviti vse dele inovacijske verige in jim zagotoviti potrebno prioriteto. Z njimi 
bomo neposredno povezali raziskovalce in uporabnike, hkrati pa tudi prispevali 
k integraciji znotraj same raziskovalne dejavnosti. 

Družbenoekonomski odnosi v raziskovalni dejavnosti so dobili v zadnjih 
letih novo vsebino in kvaliteto. Vse bolj se uveljavljajo neposredni odnosi med 
raziskovalnimi organizacijami in uporabniki. Čeprav imajo značilnosti klasičnih 
tržnih odnosov, predstavljajo dobro podlago za uveljavitev neposredne svo- 
bodne menjave dela. 

V skladu z zakonom je v Sloveniji organizirana raziskovalna dejavnost 
v raziskovalnih skupnostih po občinah in po področjih združenega dela oziroma 
po področjih raziskovalnega dela. Ves sklop raziskovalnih skupnosti pa je po- 
vezan v Raziskovalni skupnosti Slovenije. Ta sistem raziskovalnih skupnosti 
je dal nekaj dobrih rezultatov, čeprav se zlasti občinske in področne razisko- 
valne skupnosti prepočasi uveljavljajo kot mesto dogovarjanja in usklajevanja 
raziskovalnih programov. Zlasti večina področnih raziskovalnih skupnosti je 
predvsem neposredni izvrševalec skupnega programa raziskovalne skupnosti, 
premalo pa mesto za načrtovanje in usklajevanje programov raziskovalne 
dejavnosti, njihove verifikacije in združevanja sredstev za njihovo uresniče- 
vanje. Področne raziskovalne skupnosti niso uspele povezati raziskovalnih 
procesov in dolgoročno zasnovati raziskovalnih programov, kar zlasti na ne- 
katerih področjih predstavlja resno oviro za strategijo nadaljnjega razvoja. 

Viden premik je v zadnjem času napravljen pri uveljavitvi občinskih raz- 
iskovalnih skupnosti, ki morajo v specifičnih razmerah delovanja najti pravo 
mesto in vlogo. V Raziskovalni skupnosti Slovenije pa se, kljub slabostim, ki 
spremljajo razmeroma veliko koncentracijo sredstev in odločanja, uspešno opre- 
deljuje in usklajuje nacionalna raziskovalna politika in je dana tudi podlaga za 
hitrejši razvoj ključnih raziskovalnih področij. 

Tovariši in tovarišice! Razprava o stanju raziskovalne dejavnosti, ki je bila 
v zadnjem času opravljena v družbenopolitičnih organizacijah, zlasti v Zvezi 
komunistov in v Socialistični zvezi ter v raziskovalnih organizacijah in skup- 
nostih, je močno spodbudila hitrejše razreševanje odprtih vprašanj. Pokazalo 
se je tudi, da je mogoče večino teh vprašanj rešiti predvsem s povečanim anga- 
žiranjem raziskovalcev samih dn delavcev v tozdih ter z bolj zavzetim delom 
v raziskovalnih skupnostih. O tem pričajo >tudi prvi rezultati pri aktiviranju 
občinskih raziskovalnih skupnosti, pri oblikovanju zaokroženih raziskovalnih 
projektih in pri podobnih akcijah, ki so stekle v zadnjih mesecih. Posebno se 
je pokazala velika pripravljenost raziskovalnih organizacij za načrtno in orga- 



15. seja 271 

nizirano vključitev v priprave strokovnih podlag za srednjeročni in dolgoročni 
plan Slovenije, za kaitere bodo prav raziskovalni rezultati predstavljali pogla- 
vitno osnovo. 

Nekatera vprašanja pa so vendarle taka, da bodo morala dobiti ustrezne 
rešitve tudi v novi zakonodaji. Za doslej veljavni zakon o raziskovalni dejav- 
nosti in raziskovalnih skupnostih sodimo, da je v okviru tedanjih izkušenj in 
znanih sistemskih rešitev vzpostavil dobro osnovo za podružbljanje raziskoval- 
ne dejavnosti ter njeno samoupravno organiziranost, zgrajeno na spoznanju 
soodvisnosti ter skupnih interesov uporabnikov dn izvajalcev raziskovalne de- 
javnosti. Kritično spremljanje delovanja raziskovalnih skupnosti in njihovih 
rezultatov, nadaljnji razvoj družbene misli <ter sinteza zbranih izkušenj iz- 
gradnje sistema socialističnega samoupravljanja pa nam narekujejo, da v novem 
zakonu nekatere institucije in odnose bolje opredelimo ter ustvarimo kar se 
da širok prostor za učinkovitejše vključevanje in uveljavljanje raziskovalne 
dejavnosti kot sestavine združenega dela. 

Predlog za izdajo zakona izhaja tudi iz skupščinskih stališč, sklepov in 
priporočil o raziskovalni dejavnosti ter iz ugotovitev o dosedanjem uresniče- 
vanju teh stališč in usmeritev za nadaljnjo aktivnost. Za nekatera področja, kot 
so opredelitev dejavnosti, opredelitev raziskovalnih organizacij in njihovega 
delovanja, sodimo, da jih je že dosedanji zakon razmeroma dobro reševal. 
Zakonska določila teh področij bodo zato v novem zakonu doživela le manjše 
spremembe. Predvsem menimo, da moramo v novem zakonu jasneje opredeliti 
vrsto raziskovalnih organizacij, med njimi zlasti še raziskovalne enote orga- 
nizacij združenega dela, njihovo vlogo in naloge. Prav te enote so bile doslej 
slabo opredeljene in je tudi to eden izmed vzrokov, da se niso uveljavile kot 
enakopravne raziskovalne organizacije. V zakonu bomo tudi jasneje opredelili 
raziskovalce in delavce, ki imajo izkazano usposobljenost za raziskovalno delo 
in ki aktivno delajo na raziskovalnih nalogah, in sicer ne glede na druge 
formalne kriterije, kot so na primer šolska izobrazba in podobno. 

Odprto pri tem ostaja vprašanje, kako z zakonskimi določili zajeti delavce 
v tistih organizacijah, ki so raziskovalne že zaradi narave svojega dela, na 
primer delavce na visokih šolah. Raziskovalna dejavnost visokih šol se sedaj 
razvija po določilih zakona o visokem šolstvu in jih ne vodimo kot posebne 
raziskovalne organizacije. To pa povzroča precej težav in nejasnosti v vsak- 
danjem delu, še posebej ob vse bolj razvejani raziskovalni dejavnosti na visokih 
šolah. Menimo, da bi bilo najustrezneje tudi za raziskovalce na visokih šolah 
in za visoke šole glede raziskovalnega dela uveljaviti enaka izhodišča in krite- 
rije kot za druge raziskovalce in raziskovalne organizacije, pri čemer pa je 
drugotnega pomena, ali to uredimo z zakonom o raziskovalni dejavnosti ali 
z bodočim zakonom o usmerjenem izobraževanju. 

Na novo ali pa natančneje pa bo novi zakon urejal tista področja razisko- 
valne dejavnosti, na katerih ugotavljamo pomanjkljivosti ali pa jih imamo za 
vir oziroma vzrok prepočasnega uveljavljanja raziskovalne dejavnosti kot ena- 
kopravnega dela celotnega samoupravno organiziranega združenega dela. 

Med take nove temeljne opredelitve sodi itudi obveznost raziskovalnih orga- 
nizacij združenega dela, da sodelujejo pri načrtovanju in uresničevanju razvoja 
organizacij združenega dela, samoupravnih organizacij in skupnosti ter samo- 
upravnih interesnih skupnosti. In nasprotno, obveznost delavcev v temeljnih 
in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih naj bo, da načrtujejo 
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svojo dejavnost in razvoj na podlagi raziskovalnega dela in na njih temelječih 
razvojnih možnostih. 

Zakon bo natančno in konkretno opredelil,različne oblike in vsebino svo- 
bodne menjave dela med jasno opredeljenimi uporabniki in organiziranimi iz- 
vajalci. Pri tem bo kot temeljno obliko zadovoljevanja potreb in interesov na 
področju raziskovalne dejavnosti opredelil neposredno svobodno menjavo dela. 
Le tiste potrebe in interese, ki jih zaradi narave raziskovalnega dela, tehnolo- 
ških posebnosti ali dohodkovne povezanosti ne bo mogoče zagotoviti na ta 
način, naj bi uporabniki in izvajalci zadovoljevali z drugimi oblikami svobodne 
menjave dela v občinskih in področnih skupnostih, v njihovih temeljnih skup- 
nostih ter enotah in v Raziskovalni skupnosti Slovenije. Zakon bo pri tem 
okvirno razmejil, katere potrebe in interesi po raziskovalni dejavnosti se bodo 
uresničevali v občinskih in področnih skupnostih oziroma v temeljnih skup- 
nostih in enotah. 

Posebna pozornost bo posvečena nalogam skupnega pomena, ki se bodo 
uresničevale v Raziskovalni skupnosti Slovenije. Med te sodi zlasti pospeše- 
vanje raziskav, ki so temeljnega pomena za skladen družbeni razvoj, zlasti 
raziskav na področju humanističnih in nacionalnih ved ter dolgoročnih raziskav 
s področja družbenih, medicinskih, naravoslovnih, tehničnih in biotehničnih 
ved, ki imajo splošen nacionalni pomen, hkrati pa tudi usmerjanje razvoja 
raziskovalnih kadrov, usmerjanje medrepubliškega in mednarodnega sodelo- 
vanja, razvoj raziskovalne infrastrukture ter pospeševanje znanstvenega tiska. 

Kot predmet svobodne menjave dela bo zakon opredelil raziskovalno nalogo 
ali raziskovalni projekt kot sklop vsebinsko povezanih, praviloma interdiscipli- 
narnih raziskovalnih nalog, v nekaterih primerih, kot na primer na področju 
indoka in arhivske dejavnosti, pa bomo upoštevali tudi dejavnost. 

Samoupravno planiranje razvoja raziskovalne dejavnosti, to je proces, 
v katerem delavci z različnih področij združenega dela skupaj z raziskovalci 
oblikujejo raziskovalno politiko ter jo potem uresničujejo v skupaj dogovorjenih 
raziskovalnih programih, imamo za ključni družbeni mehanizem, prek katerega 
se bo mogla raziskovalna dejavnost najhitreje uveljaviti ne samo kot del skle- 
njenih inovacijskih verig, ampak tudi kot resnični kvalitativni dejavnik v pro- 
cesih družbenega razvoja. 

V sedanjem zakonu proces planiranja raziskovalne dejavnosti ni obdelan, 
prav tako pa ta zakon ne nudi institucionalnih možnosti za vzpostavljanje takih 
družbenoekonomskih odnosov v raziskovalni dejavnosti, ki bi raziskovalce in 
delavce drugih področij družbenega dela povezovali na osnovi skupnih razvoj- 
nih interesov in dohodkovne soodvisnosti. 

Navedene vidike planskega povezovanja bo novi zakon podrobno obdelal. 
Nič manj pomembno pa ne bo sodelovanje uporabnikov in izvajalcev razisko- 
valne dejavnosti na področju tistega dela raziskovalnega progfama, ki se bo 
uresničeval v raziskovalni skupnosti. Zakon bo ustvarjal možnosti za uresniče- 
vanje osnovnih načel samoupravnega sočasnega in srečujočega planiranja, ob 
hkratnem upoštevanju načel o skupnem oblikovanju skupnih raziskovalnih pro- 
gramov in združevanju potrebnih sredstev za njihovo realizacijo. Na tem 
področju bo zakon opredelil tudi vire sredstev in strukturo cene za posamezne 
vrste raziskovalnega dela ter omogočil, da udeleženci v procesih planiranja do- 
ločijo svoje konkretne odnose v samoupravnih sporazumih o temeljih planov 
in v konkretnih dogovorih. 
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Zakon bo opredelil tudi vlogo in funkcijo raziskovalnih skupnosti, v katerih 
se samoupravno organizirajo udeleženci v svobodni menjavi dela v raziskovalni 
dejavnosti. Zakon bo vzpostavil družbene mehanizme, ki bodo omogočali hitrej- 
še preseganje proračunskih oblik delovanja ter intenzivnejše povezovanje orga- 
niziranih subjektov iz raziskovalne dejavnosti in drugih delov združenega dela. 
K temu bo prispeval tudi razvejan, vendar pa elastičen sistem občinskih in 
področnih skupnosti, njihovih temeljnih skupnosti in enot, katerih vsebino in 
način delovanja bo zakon opredelil na podlagi poznavanja posebnosti razisko- 
valnih procesov, družbenih, ekonomskih in tehnoloških posebnosti, kot tudi 
stopnje preseganja organizacijske in ekonomske razdrobljenosti posameznih 
področij združenega dela. 

Analiza delovanja občinskih raziskovalnih skupnosti, ki smo jo opravili ob 
pripravah predloga za izdajo zakona, nalaga, da v novem zakonu opredelimo 
občinske raziskovalne skupnosti kot originalne skupnosti, tako, da jim bo 
olajšano opravljanje funkcije povezovanja potreb po raziskovalnem delu s ce- 
lotnim sistemom raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. S tem naj bi zakon tudi 
omogočil občinskim raziskovalnim skupnostim, da se uspešneje kot doslej uve- 
ljavijo kot pomemben del skupščinskega sistema občine in ena ključnih samo- 
upravnih institucij v procesih priprave in izvajanja načrtov družbenega in 
gospodarskega razvoja občine. 

Določila, ki govore o procesih svobodne menjave dela, o opredeljevanju 
skupnih potreb občine po raziskovalnem delu, o možnosti združevanja sredstev 
za zadovoljevanje teh potreb, kot tudi o možnosti večjega vpliva na oblikovanje 
skupnega raziskovalnega programa na republiški ravni, bodo občinskim razisko- 
valnim skupnostim nudila dovolj široke zakonske možnosti za samostojno in 
vsebinsko bogato delovanje. Povsem analogno velja tudi za področne razisko- 
valne skupnosti, ki naj bi jih oblikovali tako, da bodo bolj povezane z dohod- 
kovno povezanimi celotami združenega dela. 

To pa narekuje drugačen položaj in vlogo Raziskovalne skupnosti Slovenije, 
v kateri bomo odslej usklajevali razvoj raziskovalne dejavnosti v Sloveniji, 
načrtovali raziskovalno dejavnost, ki je skupnega pomena, ter opredeljevali, 
izvajali in zagotavljali sredstva za uresničevanje skupnih nalog občinskih in 
področnih skupnosti. 

Zakon bo predlagal ohranitev dosedanje vloge in nalog Sklada Borisa 
Kidriča,'iz katerega se podeljujejo nagrade kot priznanja za izredno pomembne 
raziskovalne dosežke, pomembne izume, odkritja in izpopolnitve, za uspešno 
življenjsko delo na področju raziskovalne dejavnosti in štipendije. 

V dosedanjih razpravah so bili dani predlogi, da naj se funkcija Sklada 
Borisa Kidriča razširi še z nagradami za izjemne uspehe pri povezovanju 
raziskovalne dejavnosti z združenim delom in pri uveljavljanju raziskovalne 
dejavnosti v vsakodnevni družbeni praksi. Odgovor na to vprašanje naj da 
nadaljnja javna razprava o zakonu. 

Tovarišice in tovariši! Dosedanje razprave o predlogu za izdajo zakona o 
raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, ki so že bile v Raziskovalni 
skupnosti Slovenije, v občinskih raziskovalnih skupnostih ter v Svetu za zna- 
nost pri Republiški konferenci SZDL, so potrdile temeljno usmeritev in začrta- 
ne rešitve novega zakona. Pripombe iz razprave v odborih in zborih Skupščine 
SR Slovenije pa bodo dragocen prispevek k oblikovanju osnutka. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Ker smo precej prekoračili našo normo za 
odmor, predlagam, da bi tretjo uvodno obrazložitev poslušali po odmoru! Se 
strinjate? (Da.) Odrejam pol ure odmora. Sejo bomo nadaljevali ob 13.25 uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.55 uri in se je nadaljevala ob 13.30 uri.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo Zbora občin. Besedo ima 
dr. Marjan Premik, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za zdrav- 
stveno in socialno varstvo. Prosim lepo! 

Dr. Marjan Premik: Tovardšica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Dovolite mi, da za uvodno razpravo k 10., 11. in 12. točki dnevnega 
reda podam nekaj značilnosti predlogov zakonov, ki so pred vami. 

K predlogu za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva naslednje: 
Skupnosti socialnega varstva je prvič uredil zakon, ki ga je Skupščina 

sprejela decembra 1974. Tedaj so bile v skladu z ustavo SR Slovenije prvič 
okvirno določene vloga in naloge skupnosti socialnega varstva. Prek samo- 
upravnih interesnih skupnosti socialnega skrbstva, otroškega varstva, pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlovanja, stanovanjskih skupnosti 
delovni ljudje v skupnosti socialnega varstva skupaj oblikujejo celovito politiko 
socialnega varstva, oblikujejo programe na tem področju, sprejemajo ukrepe, 
zagotavljajo sredstva za uresničevanje sprejetih programov in enakopravno 
odločajo z zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti v zadevah s tega pod- 
ročja. 

Z oblikovanjem načel, na katerih bo temeljila svobodna menjava dela v 
posameznih družbenih dejavnostih, ter ob upoštevanju sedanjih razmer na pod- 
ročju socialnega varstva in spoznanjih realnih možnosti za razvoj v bodoče se 
je izoblikovala tudi ugotovitev, da je potrebno tudi vsebino, delo dn organizacijo 
skupnosti socialnega varstva prilagoditi našim odnosom. 

Ugotovili smo tudi, da skupnosti socialnega varstva v obdobju od 1975 do 
danes niso zaživele v. celoti in povsod. Iz podatkov o delu občinskih skupnosti 
socialnega varstva in Skupnosti socialnega varstva Slovenije je razvidno, da 
udeleženci svobodne menjave dela niso v celoti dojeli usklajevalne funkcije 
skupnosti socialnega varstva, kadar gre za posamezne pravice oziroma storitve 
s tega področja. Zato so se v občinskih skupnostih socialnega varstva obrav- 
navale in usklajevale predvsem zadeve s področja socialnega skrbstva in otro- 
škega varstva. Prav tako lahko ugotovimo, da tudi druga funkcija teh skupnosti, 
to je enakopravno odločanje delovnih ljudi in občanov v občinskih skupščinah 
s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti, ni povsem zaživela. 

Dosedanja izkustva in ugotovitve pa nam ponujajo naslednja osnova sta- 
lišča, na katerih bomo gradili nov zakon: Opredelitev skupnosti socialnega 
varstva kot skupnost skupnosti, katere osnovna funkcija je usklajevanje, obli- 
kovanje in spremljanje politike na področju socialnega varstva. Usklajevanje 
posameznih socialnovarstvenih pravic oziroma osnov zanje ter povezovanje 
delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov prek samoupravnih interesnih skup- 
nosti, ki so kot konstitutivni element vključene v skupnost socialnega varstva 
za enakopravno odločanje z zbori Skupščine SR Slovenije. 

Novi zakon bo omogočil in tudi spodbudil, da se v skupnosti socialnega 
varstva občasno vključujejo tudi druge skupnosti, in sicer, ko obravnavajo 
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tiste svoje programe oziroma dele programov, ki vsebujejo socialno varstvene 
elemente. To so predvsem zdravstvene in izobraževalne skupnosti ter vključitev 
celovitega področja socialnega varstva borcev NOV in vojaških invalidov ter 
civilnih invalidov vojne in družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi. 

Novi zakon bo za vsebino dela teh skupnosti določil dogovarjanje o osno- 
vah in merilih za ugotavljanje upravičenosti do posameznih socialnovarstvenih 
pravic ter o ukrepih in akcijah, s katerimi se na različnih področjih družbenih 
dejavnosti zagotavlja občanom socialna varnost. Določil ibo obveznost ustanav- 
ljanja teh skupnosti, načela organiziranosti, način zagotavljanja sredstev za 
delo, postopek za sprejemanje odločitev an način usklajevanja stališč. Novi 
zakon naj bi poleg tega določil vsebinska področja, za katera so potrebna 
usklajevanja v skupnosti socialnega varstva, in določil primere, ko je potrebno 
obvezno predhodno usklajevanje v teh skupnostih. Zakon bo tako kot sedaj 
opredelil vprašanja, ki se obravnavajo v občinskih skupnostih socialnega var- 
stva in tista, ki se obravnavajo v republiški skupnosti. 

Med načeli O organiziranosti skupnosti naj opozorimo na novost, ki izhaja 
iz tako opredeljene vloge skupnosti in ugotovitev o neučinkovitosti sedanjega 
delegatskega sistema. Zakon bo izpeljal horizontalno delegatsko povezavo tako 
na občinski kot na republiški ravni. Ker so se v razpravah ob pripravi predloga 
za izdajo zakona o skupnosti socialnega varstva pojavila različna mnenja o 
vlogi skupnosti in s tem v zvezi o vsebini dela ter o samoupravni organizira- 
nosti, smo menili, da je prav, da se z njimi seznanijo in se o njih izrečejo tudi 
delegati zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Zato smo poleg osnovnega koncepta, kako naj bodo organizirane Skupnosti 
socialnega varstva, pripravili tudi dve varianti, ki sta navedeni v predlogu za 
izdajo zakona. 

Financiranje skupnosti socialnega varstva bo novi zakon uredil tako, da 
bodo posamezne interesne skupnosti zagotavljale sredstva, ki so potrebna za 
uresničitev nalog, za katere so se udeleženci v vseh interesnih skupnostih, ki se 
povezujejo s svobodno menjavo dela, dogovorili, da se opravijo v tej skupnosti, 
in dale sredstva za delo skupnosti in njenih organov in za strokovno službo. 

Glede strokovne službe za opravljanje strokovnih, administrativno-tehnič- 
nih in tem podobnih del skupnega pomena je v predlogu predvideno, da bi dal 
novi zakon prednost ustanavljanju skupnih strokovnih služb za več interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti oziroma predvideva možnost, da strokovne na- 
loge za potrebe skupnosti opravljajo upravni organi. 

V predlogu za izdajo zakona o socialnem skrbstvu smo predvideli, da bodo 
z novim zakonom določene osnove družbenoekonomskih odnosov med udele- 
ženci svobodne menjave dela, samoupravne organiziranosti izvajalcev storitev 
na področju socialnega skrbstva, načela za organizacijo skupnosti socialnega 
skrbstva in način urejanja odnosov med udeleženci svobodne menjave dela. 
Z zakonom bodo opredeljeni upravičenci do storitev na področju socialnega 
skrbstva, posamezne storitve i}a tem področju ter izvajalci storitev ter njihova 
samoupravna organiziranost. 

Zadovoljevanje svojih potreb in interesov po določenih socialno skrbstvenih 
storitvah si bodo uporabniki teh storitev zagotavljali s svobodno menjavo dela 
z izvajalci na naslednjih ravneh: z neposredno svobodno menjavo dela, svo- 
bodno menjavo dela v krajevni skupnosti, v enoti skupnosti socialnega skrbstva, 
v občinski skupnosti socialnega skrbstva in v Zvezi skupnosti socialnega skrb- 
stva Slovenije. 

18* 
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V predlogu za izdajo smo že poskušali opredeliti upravičence do storitev 
in dajatev socialnega skrbstva, storitve, ki bodo prednost svobodne menjave 
dela, ter izvajalce storitev, in sicer tako, kot naj bi jih uredil novi zakon. Ze ob 
osnutku zakona bo potrebno natančneje opredeliti ter v skladu s predlogi in 
pripombami določiti vire za zagotavljanje sredstev za kritje sprejetih progra- 
mov, določiti sestavine samoupravnih sporazumov o temeljih planov, sestavine 
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi skupnosti, standarde in normative 
skupnosti, ki so osnova za sporazumevanje, medtem ko bo osnove in merila za 
zagotavljanje sredstev zakon prepustil samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana. 

Novi zakon bo urejal dejavnost socialnega skrbstva, rejništva in postopek 
za opravljanje nalog, ki jih socialnemu skrbstvu nalagajo drugi zakoni. Na 
osnovi spoznanj, kdaj in kakšno pomoč potrebuje občan, bo dejavnost social- 
nega skrbstva opredeljena kot zbir vseh aktivnosti, s katerimi družba zago- 
tavlja najnujnejše življenjske in delovne pogoje ogroženim posameznikom, dru- 
žinam, skupinam delovnih ljudi in občanov. 

Zakon bo ločil izvajanje socialnoskrbstvenih storitev za potrebe socialno 
ogroženih občanov in opravljanje drugih storitev, ki so v zvezi z izvajanjem 
pooblastil, ki jih skupnosti socialnega skrbstva nalagajo drugi zakoni, od stro- 
kovno-tehničnih opravil, ki so potrebna za delovanje skupnosti. Socialnoskrb- 
stvene storitve bodo po predlogu izakona opredeljevali centri za socialno delo, 
ki se ustanovijo za območje ene ali več občin. Izvajalci storitev tega področja 
so tudi delavci v organizacijah združenega dela, ki izvajajo varstvo in oskrbo 
v socialnih zavodih ter tudi delovni ljudje in občani, ki so organizirani v huma- 
nitarnih in drugih organizacijah in društvih. 

Ker gre v obeh primerih za storitve oziroma za dejavnost, ki je posebnega 
družbenega pomena, je v predlogu za izdajo predvideno, da bodo z zakonom 
določeni tudi nekateri posebni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za ustanovitev 
in za delo teh organizacij združenega dela, ter pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
strokovni delavci, ki delajo na tem področju. Tu imamo v mislih predvsem 
smer in stopnjo izobrazbe, obveznost opravljanja strokovnih izpitov ter način 
dela. 

Z zakonom bo določeno oblikovanje organov skupnosti socialnega skrbstva 
ter način sprejemanja samoupravnih odločitev. Predvidel bo obveznost pove- 
zovanja skupnosti socialnega skrbstva z ostalimi skupnostmi socialnega varstva 
in opredelil vsebino, ki jo je potrebno uskladiti, kot je že tudi v prejšnjem za- 
konu bilo to določeno. Predvidena je tudi ustanovitev posebnega sodišča zdru- 
ženega dela ter dana možnost ustanovitve skupnega posebnega sodišča zdru- 
ženega dela za samoupravne interesne skupnosti podobnih dejavnosti. 

Določbe o rejništvu kot samostojni poklicni dejavnosti bodo v celoti iz- 
vzete iz sedaj veljavnega zakona. V zvezi s postopkom izvrševanja opravil, 
določenih v drugih zakonih, pa bo zakon opredelil posebnosti na osnovi zakona 
o splošnem upravnem postopku. 

Predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in skupnostih otro- 
škega varstva navaja, da naj bi novi zakon urejal vprašanje družbenega varstva 
otrok kot eno od bistvenih sestavin celovitega vzgojno-izabraževalnega sistema 
in socialne varnosti delavcev v združenem delu, delovnih ljudi in občanov, 
družbenoekonomske odnose med udeleženci svobodne menjave dela ter samo- 
upravno organiziranost na tem področju. Zakon naj bi tako kot sedaj veljavni 
zakon opredelil oblike varstva otrok in družine. Glede celotne vzgojno-varstve- 
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ne dejavnosti za predšolske otroke kot ene izmed najpomebnejših prvin druž- 
benega varstva otrok naj bi zakon opredelil le tista izhodišča, ki so pomembna 
za izpeljavo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Kot del enotnega 
vzgojno-izobraževalnega sistema v Socialistični republiki Sloveniji pa bo to 
urejal zakon o predšolski vzgoji in varstvu otrok, ki je tudi v pripravi. 

Predlog za izdajo zakona nadalje nakazuje nekatere rešitve v zvezi z druž- 
benoekonomskimi odnosi med udeleženci svobodne menjave dela na tem pod- 
ročju. Navaja možne ravni uresničevanja svobodne menjave dela med udele- 
ženci samoupravnega dogovarjanja in sporazumevanja na področju družbenega 
varstva otrok. Na podlagi mnenja, da nudi področje družbenega varstva otrok 
možnost uresničevanja svobodne menjave dela na vseh ravneh, in sicer od 
neposredne svobodne menjave dela, svobodne menjave dela v krajevnih skup- 
nostih, enotah skupnosti otroškega varstva, občinskih skupnostih otroškega var- 

- stva in v zvezah teh skupnosti za območje občine ali republike, smo v predlogu 
za izdajo zakona nakazali posamezne rešitve, ki pa jih bo potrebno še posebej 
dodelati, da bodo lahko nudile ustrezno podlago za njihovo uveljavitev v praksi. 

Največ razmišljanj je bilo ob tem, kako zasnovati enoto skupnosti otroškega 
varstva, da bo lahko uspešno izpolnjeval svojo vlogo. Ob pripravi osnutka za- 
kona bo potrebno ta vprašanja podrobno razčleniti in ob širši razpravi pripra- 
viti najustreznejše rešitve. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! 
Poslušali smo torej uvodne besede k točkam dnevnega reda od 7 do 13. 

Predloge za izdajo vseh teh zakonov in informacijo ste prejeli. Kot gradivo 
k predlogu za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih ste prejeli tudi stališča 
in predloge Sveta za vzgojo in izobraževanje pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference Socialistične zveze Slovenije, k informaciji o uresničevanju, stališč, 
priporočil in sklepov raziskovalne dejavnosti kot sestavine združenega dela pa 
tudi stališča Skupščine Raziskovalne Skupnosti Slovenije. 

Predloge za izdajo zakonov in informacijo so obravnavali: Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Zakonodajno^pravna komisija. Predlog za izdajo zakona o skupnostih 
socialnega varstva pa je obravnavala tudi Komisija za vprašanja borcev NOV. 
Oba omenjena odbora in komisiji so zboru predložili pismena poročila. Želijo 
morda poročevalci odborov in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Danes na klop ste prejeli tudi stališča, mnenja in predloge medzborovske 
skupine delegatov, ki so jo imenovali pristojni odbori vseh treh zborov in ki 
je na podlagi razprave v odborih pripravila predlog načelnih stališč, mnenj in 
predlogov. Obveščam vas, da so člani omenjene skupine delegatov na današnji 
seji zbora. Spremljali bodo razpravo in po potrebi predlagali spremembe in 
dopolnitve stališč, mnenj in predlogov, ki ste jih v pismeni obliki dobili. Vseeno 
pa je koristno, da predstavnik medzborovske skupine delegatov stališča in pred- 
loge ustno obrazloži. Vas pa prosim, da v svojih razpravah zavzamete stališča 
tudi do teh predlogov in stališč, tako da bo skupina laže oblikovala končno 
besedilo stališč, mnenj in predlogov. Prosim tovariša Bana, da stališča ob- 
razloži! 

Franc Ban: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pri 
obravnavi predlogov za izdajo zakonov o izobraževalnih skupnostih, razisko- 
valni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, skupnostih socialnega varstva, so- 
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cialnem skrbstvu, družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva 
in telesnokulturnih skupnostih so delovna telesa zborov in Skupščine ugotovila, 
da se ponavljajo v vseh aktih določene nedorečenosti in nejasnosti, talko z vi- 
dika že sprejetega osnutka zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
kot tudi z vidika podrobnejše razčlenitve in konkretizacije skupnih osnov. De- 
lovna telesa so zato oblikovala medzborovsko skupino delegatov, ki je na pod- 
lagi razprave v delovnih telesih pripravila predlog stališč, mnenj in predlogov 
k vsem obravnavanim aktom. 

Glede na to, da ste predlog tega zahtevnega akta prejeli pred kratkim, do- 
volite, da ga preberem. 

1. Predlogi za izdajo zakonov pomanjkljivo in neenotno opredeljujejo vse- 
bino samoupravnega sporazuma o temeljih plana kakor tudi pomen tega insti- 
tuta za uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov v samoupravni interesni 
skupnosti in za določitev medsebojnih obveznosti udeležencev svobodne me- 
njave dela, ki se vzpostavljajo s tem temeljnim planskim dokumentom. Pred- 
lagatelj naj pri pripravi osnutkov zakonov natančneje določi elemente, ki jih 
mora v skladu z zakonom o planiranju vsebovati samoupravni sporazum o te- 
meljih plana na področju družbenih dejavnosti. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana uporabniki in izvajalci 
opredelijo program dejavnosti, nalog in storitev, kar je predmet svobodne 
menjave dela za srednjeročno obdobje, iz katere izhajajo medsebojne pravice 
in obveznosti. 

2. V predlogih za izdajo so predlagane različne rešitve glede tega, s katerim 
aktom bodo določeni viri, osnove in merila, ali z zakonom ali s samoupravnim 
sporazumom o temeljih planov. Predlagatelj naj do priprave osnutka prouči, 
ali ne bi kazalo vire sredstev za financiranje določiti z zakonom, osnove in 
merila pa s samoupravnim sporazumom o temeljih plana. Osnova za takšno 
Ureditev je podana v 70. členu ustave Socialistične republike Slovenije ter v 
določilih zakona o združenem delu. 

3. Osnutki zakonov naj opredelijo elemente samoupravnih sporazumov 
p ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti, kot na primer udeležence spo- 
razumevanja, notranje odnose, nivo organiziranosti in zadeve, o katerih se 
sporazumevajo uporabniki in izvajalci v občinskih samoupravnih interesnih 
skupnostih. Pri tem je treba izhajati iz načela, da se uporabniki in izvajalci v 
občinskih skupnostih sporazumevajo o vseh zadevah, razen o tistih, za katere so 
se dogovorili s samoupravnimi sporazumi, da jih bodo skupaj urejali v republi- 
ških skupnostih ali zvezah skupnosti. Prav tako naj zakoni določijo obveznosti, 
da se s samoupravnim sporazumom in statutom določijo zadeve v skladu s temi 
zakoni, o katerih določajo uporabniki in izvajalci enakopravno v zboru upo- 
rabnikov in v zboru izvajalcev, in o čem odločajo v posameznem zboru samo- 
stojno uporabniki oziroma izvajalci ter o katerih zadevah odločajo skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti enakopravno s skupščinami družbenopoli- 
tičnih skupnosti. Posebej je treba v teh aktih določiti, o katerih zadevah odlo- 
čajo izvajalci in uporabniki v skupščini samoupravne interesne skupnosti po 
predhodnem izjavljanju delovnih ljudi in občanov v temeljnih organizacijah 
združenega dela in krajevnih skupnostih. Do priprave osnutkov zakonov bo 
potrebno razčistiti vprašanje utemeljenosti ustanavljanja izvršilnih organov 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti in njihove funkcije. 

4. Predlogi za izdajo zakonov dokaj neenotno opredeljujejo enote samo- 
upravne interesne skupnosti in temeljne skupnosti. Zato naj predlagatelj pri 
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pripravi osnutkov definira vsebino družbenoekonomskih odnosov, ki se uresni- 
čujejo v posamezni institucionalni obliki samoupravne interesne organizira- 
nosti. Tako definirane institucionalne oblike svobodne menjave dela naj zakoni 
uporabljajo dosledno. 

Prav tako ni jasno, kateri ustavni kategoriji iz 68. člena ustave, ki pozna 
poleg samoupravne interesne skupnosti in njihovih povezav še enoto in te- 
meljno skupnost, ustreza v zakonih opredeljena posebna oziroma področna 
skupnost. 

V zakonih j« potrebno opredeliti kriterije in merila, ki morajo biti izpol- 
njeni, da bodo lahko uporabniki in izvajalci kot člani samoupravne interesne 
skupnosti uresničili svojo pravico, da ustanovijo temeljno skupnost ali enoto. 

5. Zakoni naj konsekventno izpeljejo delegatska razmerja med člani v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih. Pri konstituiranju in izpeljavi delegatskih 
razmerij je potrebno upoštevati, da enota ni konstitutiven element samouprav- 
ne interesne skupnosti in torej ne more delegirati delegatov v zbore skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti. 

6. V zakonih naj se jasno uredi zagotavljanje posebnega družbenega in- 
teresa v skladu z 51. členom ustave Socialistične republike Slovenije. Zato je 
potrebno razčleniti načine družbenega vpliva v organih upravljanja izvajalskih 
organizacij združenega dela na posameznih področjih družbenih dejavnosti. 
Opredeliti bi bilo treba, kako se v teh organih odraža interes organov družbeno- 
političnih organizacij in družbenopolitičnih skupnosti, urediti odnos med usta- 
novitelji in uporabniki ter udeležbo enih in drugih v organu upravljanja ter 
določiti, v katere zadeve odločanja se vključujejo uporabniki in ustanovitelji 
teh organizacij združenega dela. Svet kot organ upravljanja samoupravne orga- 
nizacije izvajalcev je delavski svet posebne vrste; zato ga ni mogoče istovetiti 
z organom samoupravljanja enote samoupravne interesne skupnosti. 

7. V zakonih bo treba opredeliti, da zbor uporabnikov enote samoupravne 
interesne skupnosti lahko delegira svoje predstavnike v svet samoupravne 
organizacije izvajalcev. Konkretno izvedbo te zakonske določbe naj opredelijo 
samoupravni sporazumi o ustanovitvi samoupravnih interesnih skupnosti. 

8. Zakoni naj določijo obvezno ustanovitev posebnih sodišč združenega 
dela ter v skladu s sistemskimi predpisi na tem področju opredelijo specifič- 
nosti, ki vplivajo na določitev pristojnosti teh sodišč. 

9. Zakoni naj določijo, da o posameznih pravicah in obveznostih članov 
oziroma posameznikov odločajo delegatsko sooblikovana telesa, ki jih izvoli 
skupščina samoupravne interesne skupnosti. Sestavo in pristojnosti teh teles 
določijo samoupravni sporazumi in statut samoupravne interesne skupnosti. 

K posameznim zakonom imamo naslednje pripombe oziroma stališča: 
K zakonu o izobraževalnih skupnostih: 
— V izakonu je treba opredeliti, kaj predstavlja enotni program, podlago, 

jtia kateri se oblikuje, in kako se bodo združevala sredstva za njegovo izvajanje. 
— V zakonu naj se podrobno opredeli funkcija Republiške izobraževalne 

skupnosti. Ta naj poleg svojih izvirnih nalog, ki so uresničevanje skupnih nalog 
in zagotavljanje solidarnosti, omogoči občinskim in področnim izobraževalnim 
skupnostim skupno oblikovanje izobraževalne politike. 

K zakonu o raziskovalni dejavnosti in raziskovalni skupnosti: 
— Do priprave osnutka naj se prouči utemeljenost potreb po ustanavljanju 

temeljnih skupnosti področnih raziskovalnih skupnosti. 
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K zakonu o skupnostih socialnega varstva: 
— Pri izdelavi osnutka zakona je treba razčistiti vprašanje, ali naj bi ta 

skupnost delovala kot usklajevalec politike na področju socialnega varstva ali 
pa naj se uresničuje v njej tudi svobodna menjava dela, s čimer pa se odpira 
vprašanje delegatske baze zanjo. 

Iz dosedanjih razprav pa izhaja, da je sprejemljivejša opredelitev te skup- 
nosti kot skupnosti s koordinacijsko funkcijo. 

Predlagatelj naj izdela obe varianti ter za primer, da v tej skupnosti po- 
teka svobodna menjava dela, znova prouči ustavno podlago za tako rešitev. 
Tu skupina delegatov predlaga še eno dopolnilo: »V primeru, da bo predlagatelj 
izdelal obe varianti, naj opredeli ustavno podlago za varianti.« 

K zakonu o socialnem skrbstvu: 
— Osnutek zakona naj primerno Vključi med izvajalce storitev v svobodni 

menjavi dela tudi društva, ki izvajajo naloge na področju socialnega skrbstva. 
— Osnutek zakona naj precizno opredeli statut centrov za socialno delo 

in njihove naloge na področju socialnega skrbstva; še posebej je potrebno raz- 
čistiti vprašanje, ali ti centri opravljajo določene upravne naloge s tega pod- 
ročja. 

— Zakon naj določi vsebinska področja, za katera je potrebno usklaje- 
vanje te skupnosti s skupnostjo socialnega varstva. 

K zakonu o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva: 
— Predlagatelj naj do priprave osnutka zakona prouči potrebo po sprejetju 

dveh zakonov s tega področja, in sicer predlog za izdajo zakona o vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok, ki ureja dejavnost na tem področju, ter predlog za 
izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva, ki 
opredeljuje družbenoekonomske odnose in samoupravno organiziranost. 

— V zakonu je potrebno predvideti koordinacijo med to samuopravno in- 
teresno skupnostjo in drugimi Skupnostmi glede nalog, ki posegajo na več 
področij, ter opredeliti vsebinska področja, za katera je potreben dogovor 
skupnosti otroškega varstva v okviru skupnosti socialnega varstva. 

— Do priprave osnutka naj se prouči, ali je ustrezno, da določajo standarde 
in normative enote samoupravne interesne skupnosti ali pa bi jih bilo potrebno 
poenotiti za celotno področje otroškega varstva. 

—- Zakon naj opredeli obveznost staršev, da prispevajo delež sredstev za 
vzgojo in varstvo otrok, ki so zaradi prirojenih okvar, bolezni ali poškodb ne- 
zmožni za samostojno delo in življenje, in sicer do višine, ki bi jo sicer prispe- 
vali, če otrok ne bi bil moten. Prav tako naj bi otroku z omenjenimi motnjami 
šla pravica do otroškega dodatka, dokler traja okvara oziroma nezmožnost za 
samostojno delo in ne le do 26. leta starosti. 

K zakonu o telesnokulturnih skupnostih: 
— Zakon ne opredeljuje vloge telesnokulturnih društev v telesnokulturni 

skupnosti ter njihove povezanosti ter vključenosti v telesndkulturno dejavnost. 
— Proučiti je potrebno, po kakšnih kriterijih in s kakšno vsebino svobodne 

.menjave dela bi se lahko formirala enota telesnokulturne skupnosti, kar velja 
Še zlasti za dejavnosti telesnokulturnih društev. 

To so torej skupna stališča, mnenja in pripombe medzborovske Skupine 
delegatov. 



15. seja 281 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Ban! 
Na podlagi vseh gradiv in uvodnih obrazložitev pričenjam razpravo! Besedo 

ima tovariš Janez Arsenju'k, delegat iz občine Maribor. Prosim! 

Janez Arsenjuk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! 

Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije in skupina delegatov 7. okoliša s področja prosvete in kulture sta 
obravnavali predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih in sklenili 
posredovati zborom naslednjo pripombo: 

K 4. točki: Pri opredeljevanju uporabnikov in izvajalcev kot subjektov 
sporazumevanja na področju vzgoje in izobraževanja se odpira vprašanje raz- 
merja med izvajalci posameznih programov vzgoje iin izobraževanja. Ali bodo 
izvajalci programa osnovnošolske vzgoje in izobraževanja v posebni izobraže- 
valni skupnosti za vzgojo pedagoških kadrov lahko nastopili kot uporabniki? 

V primeru pozitivnega odgovora bo treba v ceno storitev osnovnošolske 
vzgoje in izobraževanja vkalkulirati element kadrovske reprodukcije. Sedanji 
položaj delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki so ne glede na vrsto 
programa v skupščinah občinskih izobraževalnih skupnosti opredeljeni kot 
izvajalci, ni v skladu z njihovim objektivnim položajem, saj vendar delavci s 
področja visokega šolstva v odnosu do osnovnega šolstva niso izvajalci, ob tem 
da prispevajo svoj prispevek iz bruto osebnih dohodkov za osnovnošolsko vzgo- 
jo in izobraževanje kot uporabniki. 

Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih bo moral točneje določiti 
uporabnike in izvajalce, da bi tudi delavcem s področja vzgoje in izobraževanja 
opredelil takšen status, ki bo v skladu z ustavno opredeljenim enakopravnim 
družbenoekonomskim položajem, tembolj, če upoštevamo delež vzgoje in izobra- 
ževanja pri ustvarjanju družbenega proizvoda. 

Na koncu bi predlagal, da bi se dogovorili, da naj bodo predlagatelji za- 
konov v svojih dvodnih izvajanjih krajši. Če bi danes sešteli čas, ki smo ga 
porabili delegati na eni strani in poročevalci na drugi strani, potem se ta se- 
števek krepko nagiba v prid poročevalcev. Delovna telesa dajejo pismena po- 
ročila, zato z njihovo vsebino ne bi bilo potrebno ponovno na široko seznanjati 
delegatov, ki pismena poročila dobimo in jih običajno v svojih skupinah de- 
legatov tudi proučimo. Predlagam, da bi se, če je to mogoče, ta poročila omejila 
na pet minut. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Načelno je to dogovorjeno, sicer pa ima 
tudi predsednik zbora pravico, da se vmeša, česar pa jaz običajno ne storim, 
kot veste. Gotovo pa gre za hvale vredno pobudo, čeprav bi bilo najbrž za to, 
kar je danes povedala tovarišica Poljanškova, pet minut premalo. Najbrž se 
bomo morali dogovarjati od primera do primera. Pobuda pa je, kot lahko 
vidim na vaših obrazih, zelo dobrodošla. 

Besedo ima tovariš Zvone Filipovič, delegat iz Kranja! 

Zvone Filipovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! 

Jaz bi samo povzel nekatere pomembnejše pripombe, ki so bile dane v na- 
ših skupinah delegatov, ki delegirajo delegate v oba zbora republiške skupščine. 
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V zvezi s 7. točko predloga za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih 
smo opozorili, da je potrebno natančneje definirati vsebinsko in statusno opre- 
delitev enote oziroma temeljne skupnosti ter pri tem zlasti razčistiti vprašanje 
samoupravne in delegatske organiziranosti v enoti — ali gre za dvodomno sa- 
moupravno organiziranost z zborom uporabnikov in zborom izvajalcev — in 
na osnovi takšne organiziranosti tudi napajanje delegatske skupščine v občini. 

Vire in osnove za zadovoljevanje potreb na posameznem področju izobra- 
ževanja, osnovno izobraževanje ter posamezne sestavine usmerjenega izobra- 
Ževanja naj bi določili v zakonu. Zakon naj precizneje določi bistvene sestavine 
cen posamičnih vzgojno-izobraževalnih storitev, zlasti pa merila in kriterije za 
zagotavljanje sredstev s solidarnostnega programa. 

Pripombe k 8. točki informacije o uresničevanju stališč in priporočil bom 
oddal pismeno. 

V zvezi z 9. točko predloga za izdajo zakona o raziskovalnih dejavnostih 
bi poudaril samo to, da je potrebno vlogo občinskih raziskovalnih skupnosti 
bistveno okrepiti na ta način, da raziskovalno delo za potrebe občin dobi svoje 
mesto v programih izvajalcev in vseh družbenih subjektov v občini. 

Pripombe k predlogu za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva pa 
bom samo oddal pismeno. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Pismenih prijav ni več! Ali de- 
lovna skupina ocenjuje, da bi bil na osnovi tega, kar je bilo povedano, potreben 
odmor? (Ne.) 

Ce torej ne želi nihče več razpravljati, končujem razpravo in prehajamo 
na sklepanje o posameznih točkah dnevnega reda. 

Najprej prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog 
za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in predloge k vsem 
zakonom s področja družbenih dejavnosti ter konkretne pripombe k predlogu 
za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih, ki so sestavni del tega sklepa. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva tudi predloge, 
mnenja in pripombe, ki so navedeni v poročilih delovnih teles Zbora in Skup- 
ščine ter pripombe, dane v razpravi delegatov na seji zbora. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, potem prosim, da gla- 
sujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na sklepanje k 8. točki dnevnega reda, to je k infor- 
maciji o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov raziskovalnih dejavnosti 
kot sestavini združenega dela. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor občin sprejema informacijo o uresničevanju stališč, priporočil in 

sklepov o raziskovalni dejavnosti kot sestavine združenega dela. 
2. Zbor občin ugotavlja, da je informacija dobra osnova za oceno položaja 

raziskovalnega dela na tem področju, da so stališča, priporočila in sklepi o 
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raziskovalni dejavnosti, ki jih je sprejela Skupščina 14. decembra 1977, še ved- 
no aktualni, zato si je potrebno tudi v bodoče prizadevati za njihovo celovito 
uresničitev. 

3. Izvršni svet naj ugotovitve iz informacije, kakor tudi pripombe iz raz- 
prave na seji Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj ter pismeno pred- 
ložene pripombe upošteva pri pripravi osnutka zakona o raziskovalni dejavnosti 
in raziskovalnih skupnostih. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Prosim, da glasujete! Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na sklepanje k 9. točki dnevnega reda, to je k pred- 
logu za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 

skupnostih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in predloge k vsem 
zakonom s področja družbenih dejavnosti ter konkretne pripombe k predlogu 
za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, ki so 
sestavni del tega sklepa. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva tudi predloge, 
mnenja in pripombe, ki so navedene v poročilih delovnih teles Zbora in Skup- 
ščine ter pismene pripombe na seji Zbora. 

Želi o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Potem prosim, da glasujemo! 
Kdor je za, naj prosim glasuje! <55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na sklepanje k 10. točki dnevnega reda, to je k pred- 
logu za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in pripombe k 
vsem zakonom s področja družbenih dejavnosti ter konkretne pripombe k 
predlogu za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva, ki so sestavni del 
tega sklepa. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva tudi predloge, 
mnenja in pripombe, ki so navedene v poročilih delovnih teles Zbora in Skup- 
ščine in pismene pripombe, dane za sejo Zbora. 

Zeli -o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Potem prosim, da glasujemo! 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na sklepanje k 11. točki dnevnega reda, to je k pred- 
logu za izdajo zakona o socialnem skrbstvu. 
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Zboru predlagam naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o socialnem skrbstvu se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in predloge k vsem 
zakonom s področja družbenih dejavnosti ter konkretne pripombe k predlogu 
za izdajo zakona o socialnem skrbstvu, ki so sestavni del tega sklepa. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva tudi predloge in 
mnenja ter pripombe, ki so navedene v poročilih delovnih teles Skupščine in 
Zbora ter pismene pripombe za današnjo sejo zbora. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Prosim, da glasujete! Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na sklepanje k 12. točki dnevnega reda, to je k pred- 
logu za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 
varstva. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih 

otroškega varstva se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in predloge k vsem 
zakonom s področja družbenih dejavnosti ter konkretne pripombe k predlogu 
za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva, 
ki so sestavni del tega sklepa. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet 
upošteva tudi predloge, mnenja in pripombe, ki so navedene v poročilih de- 
lovnih teles Zbora in Skupščine. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Potem prosim, da glasujete! Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na sklepanje k 13. točki dnevnega reda, to je k pred- 
logu za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in predloge k vsem 
zakonom s področja družbenih dejavnosti ter konkretne pripombe k predlogu 
za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih, ki so sestavni del tega sklepa. 
Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva tudi predloge, mnenja 
in pripombe, ki so navedene v poročilih delovnih teles Zbora in Skupščine. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Potem prosim, da glasujete. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Preden preidemo na 14. točko dnevnega reda, predlagam, da se vrnemo 
k 3. točki dnevnega reda. 
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Spominjate se, da smo k tej točki sprejeli stališča Družbenopolitičnega 
zbora. Medtem pa nam je ta zbor poslal pismene spremembe in dopolnitve teh 
svojih stališč. Zato bomo morali glasovati še o teh spremembah, ki jih^ spre- 
jemamo skupaj s stališči Družbenopolitičnega zbora. S tem v zvezi sprašujem, 
ali ste se s temi spremembami utegnili seznaniti, drugače bo to moja naloga. 
Ce ste se, potem dajem na glasovanje tako dopolnjena stališča Družbeno- 
političnega zbora k 3. točki dnevnega reda. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli dopolnitve in spremembe stališč Družbeno- 
političnega zbora k 3. točki dnevnega reda. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na poročilo o stanju 
in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v vodnem gospo- 
darstvu. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Janeza Hribarja, pomočnika republiške sekretarke za 
urbanizem. Želi predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, tovariš Hribar. 

Janez Hribar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da v imenu predlagatelja dodam k predloženemu poročilu še nekatera 
dopolnila. 

Vodno gospodarstvo mora reševanje vodnih problemov uskladiti z dolgo- 
ročnimi načrti celotnega gospodarstva. Kot osnova za vlaganja v vodno gospo- 
darstvo je bil sprejet srednjeročni plan za obdobje 1976—1980, ki je temeljil na 
družbenih potrebah, upošteval pa je tudi varstvo okolja in usklajenost posegov 
v vodni režim. Na osnovi srednjeročnega plana je bil sprejet samoupravni spo- 
razum o osnovah plana oziroma o zagotovitvi sredstev za izvedbo plana. Res 
je, da je bilo v preteklosti potrebno z zakonom obvezati za plačilo prispevka 
vse tiste uporabnike, ki niso podpisali samoupravnega sporazuma o temeljih 
srednjeročnih planov območnih vodnih skupnosti, res pa je tudi, da je pri 
pripravi tega poročila, to je bilo v jeseni lani, v večini območnih vodnih skup- 
nosti znašal odstotek podpisnikov samoupravnih sporazumov med 96,8% m 
99,5% in da so skupen odstotek podpisnikov zniževali predvsem Območna vodna 
skupnost Ljubijanica-Sava z 69,6%, Območna vodna skupnost Drava za 80,7 /0 

in Območna vodna skupnost Primorske z 89,9 % podpisnikov. 
Ne glede na to ugotovitev pa menimo, da je potrebno uresničiti določila 

zakona o združenem delu tudi na področju združevanja sredstev za skupna vla- 
ganja v vodno gospodarstvo in ustrezno opredeliti vzdrževanje in ohranjanje 
vodnega režima kot dejavnost posebnega družbenega pomena in tudi v ta namen 
zagotavljati sredstva. 

V skladu s srednjeročnimi načrti je bil v tekočem srednjeročnem obdobju 
dan največji poudarek vzdrževanju in urejanju vodotokov, preprečevanju po- 
plav in pridobivanju novih kmetijskih površin, za kar je bilo namenjenih pri- 
bližno 60% vseh sredstev. Velik poudarek je bil dan tudi varovanju in izbolj- 
ševanju kakovosti voda in oskrbi z vodo, skupaj približno 27 % vseh sredstev. 

Območne vodne skupnosti združujejo v Zvezi vodnih skupnosti 30 % vseh 
sredstev, ki so jih uporabljali predvsem za pospešen vodnogospodarski razvoj 
gospodarsko manj razvitih območij in obmejnih območij (okoli 50 % sredstev), 
ostalo polovico sredstev pa za solidarnostno pokrivanje, za redno vzdrževanje 
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jn investicije širšega pomena, nadalje za študije in raziskave in za strokovno 
službo Zveze vodnih skupnosti Slovenije. 

Dosedanje izkušnje in razprave kažejo, da naj bo temeljni nivo samouprav- 
nega organiziranja tudi v bodoče območna vodna skupnost. V območni vodni 
skupnosti se urejajo predvsem vodnogospodarska vprašanja posameznega vod- 
nega območja, kjer je potrebno upoštevati enovitost vodnega režima. Seveda pa 
se mnoge vodnogospodarske zadeve urejajo tudi na posameznih delih vodnega 
območja, to pa pomeni v posamezni občini in tudi v krajevni skupnosti. V tej 
smeri je šla tudi praksa v eni od območnih vodnih skupnosti, in sicer v Celju, 
ko so delovni ljudje in občani, uporabniki in izvajalci, ustanovili temeljne vodne 
skupnosti. Vzporedno z ustanovitvijo temeljnih skupnosti bo potrebno tudi na- 
daljnje dograjevanje delegatskega sistema, tako na strani uporabnikov kot na 
strani izvajalcev. Predlagatelj se je s temi vprašanji soočil ter nanje v poročilu 
tudi opozoril, zaveda pa se, da mora predvsem družbena akcija v temeljnih 
organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih in občinah ter v vodnih 
skupnostih in Zvezi vodnih skupnosti prispevati k ustreznejši organiziranosti 
delegacij in konferenc delegacij za delegiranje delegatov, tako v temeljne vodne 
skupnosti kot tudi v območno vodno skupnost, k čemer naj bi pripomogla tudi 
razprava v skupinah delegatov v občinah o tem poročilu. 

Iz predloženega poročila izhaja, da sedanja organizacija strokovnih služb 
območnih vodnih skupnosti in Zveze vodnih skupnosti Slovenije ne ustreza 
vsem potrebam območnih vodnih skupnosti in bo potrebna nadaljna preobrazba 
teh delovnih skupnosti na osnovi določil zakona o združenem delu. 

Na območju Območnih vodnih skupnosti delujejo vodno-gospodarska pod- 
jetja, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena na področju vod- 
nega gospodarstva, opravljajo pa tudi izvajalska dela na vodah in vodnih ob- 
jektih. V večjih vodnogospodarskih organizacijah, to je v Mariboru, Celju in 
Ljubljani, so organizirane temeljne organizacije združenega dela, ki opravljajo 
ločeno dejavnost posebnega družbenega pomena in ostalo dejavnost, medtem 
ko so druge vodnogospodarske organizacije organizirane kot enovite delovne 
organizacije, ki v enem primeru, to je na Gorenjskem, opravljajo pretežno dela 
posebnega družbenega pomena. Pri vseh ostalih pa predstavljajo ostala dela 
manjši del vodnogospodarskih dejavnosti (Hidro Koper, Soča Nova Gorica, 
Dolenjska Novo mesto in Podjetje za urejanje hudournikov v Ljubljani). 

Vsekakor bo potrebno vztrajati, tako kot je v poročilu nakazano, da bodo 
vodnogospodarske organizacije in uporabniki vodnih storitev v posameznem 
območju analizirali sedanjo organiziranost in delovanje vodnogospodarskih 
organizacij ter tudi sprejeli ustrezne ukrepe, da se vodnogospodarska organiza- 
cija z delom dejavnosti, ki predstavlja poseben družbeni pomen, organizira kot 
organizacija združenega dela, ki na temelju svobodne menjave dela opravlja 
vodnogospodarsko dejavnost. 

Povezanost območne vodne skupnosti z drugimi interesnimi skupnostmi je 
Še prešibka. To še posebno velja za samoupravne komunalne skupnosti za pod- 
ročje komunalne hidrotehnike in delno tudi za zemljiško kmetijsko skupnost. 
Iz tega izvirajo tudi še ne dovolj usklađeni programi in dogovori glede finan- 
ciranja posameznih vodnogospodarskih del, predvsem na področju komunalnih 
odplak in preskrbe z vodo. 

Predlagatelj se zaveda odgovornosti pri pripravi predloga zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o vodah in si bo prizadeval, da bo zaključke 
dosedanje razprave in predloge za nadaljno dograditev samoupravnih družbeno- 
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ekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu vgradil v predlog noveliranega 
zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Poročilo o stanju in uveljav- 
ljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, v vodnem gospodarstvu ste 
prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki 
sta zboru predložila tudi pismeni poročili. Želita morda poročevalca odborov 
poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš 
Marjan Ašič, delegat iz občine Celje. Prosim! 

Marjan Ašič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati za Zbor občin Skupščine SR Slovenije smo obravnavali to poročilo, 
prav tako pa tudi poročilo Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja. Delegati se s temi stališči strinjamo, kljub temu pa 
dodajamo še nekaj svojih stališč in mnenj. 

Sedanji razvoj samoupravne organiziranosti vodnega gospodarstva v ob- 
močni in temeljnih vodnih skupnostih v območju celjske regije je že dosedaj 
omogočal skladnejši razvoj tega gospodarstva in tudi hitrejše uveljavljanje 
novih družbenoekonomskih odnosov. Kljub pozitivnim rezultatom, navedenim v 
poročilu, pa je treba odpraviti še celo vrsto pomanjklivosti, ki prav gotovo 
zavirajo nadaljnji razvoj samoupravnih in družbenoekonomskih odnosov. 

Eno takšnih vprašanj, za katero bi morali najti ustrezno rešitev v novem 
zakonu o vodah, je opredelitev nalog in pristojnosti temeljnih vodnih skupnosti, 
njihovo povezovanje v območno skupnost in Zvezo vodnih skupnosti. 

Sedanja organiziranost delno ustreza vsebini vodnega gospodarstva, ko je 
mogoče nekatere zadeve reševati v temeljnih vodnih skupnostih, nekatere v ob- 
močnih, nekatere pa le v Zvezi vodnih skupnosti. V sedanji praksi nastopajo 
veliki problemi, ker niso podrobneje opredeljene pristojnosti posameznih orga- 
nizacijskih nivojev in se večina problemov vodnega gospodarstva rešuje v ob- 
močnih skupnostih. Temeljne vodne skupnosti, tam kjer so organizirane, kot na 
primer v našem območju, pa se ukvarjajo le z reševanjem lokalnih problemov, 
čeprav so delegatska baza za območne vodne skupnosti in tudi za Zvezo vodnih 
skupnosti. 

Menimo, da bi morali v samoupravnih sporazumih o ustanovitvi vodnih 
skupnosti jasneje opredeliti delovne naloge in pristojnosti temeljne vodne skup- 
nosti, ki naj bi postala osnovni nosilec reševanja vodnogospodarskih problemov, 
in katere naloge se združujejo v območnih in katere v Zvezi vodnih skupnosti. 
Sedanji sistem, ki opredeljuje te tri nivoje predvsem na osnovi tarif kot vira 
dohodka skupnosti, je nesprejemljiv in menimo, da se je potrebno najprej 
samoupravno dogovoriti o nalogah in opravilih posameznih skupnosti, na osnovi 
tega pa se dogovoriti za pokrivanje potreb temeljne in območne skupnosti ter 
Zveze vodnih skupnosti. 

Tako vsebinsko opredeljena organiziranost vodnega gospodarstva naj bi 
prinesla večjo zainteresiranost uporabnikov in njihov neposredni vpliv pri re- 
ševanju vodnogospodarskih problemov, zmanjševala pa vpliv izvajalcev in 
različnih družbenopolitičnih dejavnikov v občinah. 

Popolnoma pravilno je po našem mnenju združevanje nekaterih opravil in 
nalog strokovne, tehnične in finančne narave v Zvezi vodnih skupnosti. Ne- 
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sprejemljivo pa je, da strokovne službe, razen vodnogospodarskih svetovalcev 
in nadzorne službe, niso organizirane na nivoju območnih vodnih skupnosti. Ne 
samo, da taka organiziranost zamegljuje odnose med vodnimi skupnostmi in 
strokovno službo, temveč tudi ne omogoča hitrejšega uveljavljanja interesov 
uporabnikov. Zato nekatera opravila, ki bi se morala opravljati v strokovni 
službi, opravljajo vodnogospodarske organizacije in prek njih velikokrat uve- 
ljavljajo predvsem svoje podjetniške interese. Strokovne službe z jasno oprede- 
ljenimi nalogami na področju planiranja in programiranja v smislu kontinuira- 
nega planiranja, na področju kontrole in naročanja izvedbe programov in nalog 
ter na področju stalnega poročanja delegatom o izvrševanju nalog in progra- 
mov bi morale biti organizirane tudi na nivoju območnih ali celo temeljnih 
vodnih skupnosti. 

Postavlja se tudi vprašanje sedanje organiziranosti in vloge vodnogospo- 
darskih organizacij. Praksa je pokazala, da so te organizacije opravile v dose- 
danjem razvoju pomembne naloge pri razreševanju vodnogospodarskih pro- 
blemov. Vendar pa sedanji družbenoekonomski odnosi zahtevajo natančnejšo 
opredelitev njihovih nalog in vloge. Predvsem bi bilo treba jasno opredeliti, 
katera opravila bodo te vodnogospodarske organizacije opravljale na osnovi 
svobodne menjave dela za območne in temeljne vodne skupnosti, katere naloge 
pa bodo opravljale na podlagi proste ponudbe in tržnih zakonitosti. Danes teh 
razmejitev ni in večina teh vodnogospodarskih organizacij opravlja vsa opra- 
vila pri izvedbi programov skupnosti. 

Sistem pridobivanja vodnogospodarskih aktov je preveč dolgotrajen in 
kompliciran. Poenostaviti bi ga bilo treba tako, da se za lokacijo in gradnjo 
objektov izdajo samo vodnogospodarske smernice, ki jih je obvezno upoštevati, 
kontrola pa naj se izvrši v postopku tehničnega pregleda in izdaje uporabnega 
dovoljenja. 

Poseben problem je po našem mnenju sodelovanje območnih in temeljnih 
vodnih skupnosti z drugimi interesnimi skupnostmi pri reševanju skupnih pro- 
blemov. Gre predvsem za sodelovanje med vodnimi skupnostmi in temeljnimi 
komunalnimi skupnostmi. V našem območju opažamo, da je tam, kjer so orga- 
nizirane komunalne službe, to sodelovanje šibkejše in da se pri razreševanju 
vodnogospodarskih problemov v tistih občinah in v tistih temeljnih vodnih 
skupnostih, kjer komunala ni tako organizirana, vodna skupnost bolj vključuje 
v razreševanje skupnih komunalnih in drugih problemov. 

Nakazani problemi v naših mnenjih in samem poročilu naj pomagajo se- 
stavljalcu novega zakona pri tem, da se bodo v prihodnje samoupravni odnosi 
in novi družbenoekonomski odnosi v skladu z ustavo in zakonom o združenem 
delu hitreje pričeli uveljavljati tudi v vodnem gospodarstvu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo 
ni več. Želi še kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije jemlje na znanje poročilo o stanju 
in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v vodnem gospo- 
darstvu. Ob tem pa ugotavlja, da je predloženo poročilo pomanjkljivo in da ga 
je potrebno dopolniti zlasti s poglobljeno analizo uveljavljanja samoupravnih 
odnosov v območnih vodnih skupnostih in Zvezi vodnih skupnosti'Slovenije, 
funkcioniranja delegatskega sistema, organizacije strokovnih služb in delovnih 
organizacij, delovanja občin in krajevnih skupnosti na tem področju, predvsem 
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pa naj bolj detajlno odgovori na vprašanja v zvezi z uveljavljanjem novih, 
na zakonu o združenem delu in na načelih svobodne menjave dela temelječih 
dohodkovnih odnosov ter uveljavljanjem sistema samoupravnega planiranja 
na področju vodnega gospodarstva. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi dopolnjenega poročila upošteva pripombe, 
predloge in mnenja delovnih teles Skupščine in zbora ter pripombe, dane v 
razpravi na seji zbora. Poročilo naj predloži v razpravo tudi območnim vodnim 
skupnostim in Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj čimprej pripravi in predloži 
Skupščini predlog za izdajo novega zakona o vodah, kateremu naj priloži tudi 
dopolnjeno poročilo o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v vodnem gospodarstvu. 

Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Potem bomo glasovali. Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče). 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
za spremembo in dopolnitev 6. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa. 

Osnutek je pripravila in Skupščini predložila v obravnavo Skupščina mesta 
Ljubljana. Njen predstavnik je Stane Savič, predsednik Komiteja za promet in 
zveze in član Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljana. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš 
Stane Savič! 

Stane Savič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
S poročili odborov skupščinskih teles se strinjamo in bomo na osnovi danih 

pripomb pripravili predlog zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predstavnik Izvršnega sveta 
pri tej točki dnevnega reda je tovariš Franc Baje, pomočnik republiškega se- 
kretarja za notranje zadeve. 

Osnutek zakona ste prejeli, prav tako ste prejeli pismene pripombe Izvrš- 
nega sveta. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poro- 
čili. 

Želita poročevalca Odbora in Komisije ustno dopolniti poročili? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 

zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona za spremembo in dopolnitev 6. in 18. člena zakona o 

varnosti cestnega prometa se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Skupščina mesta Ljubljana. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe Izvrš- 

nega sveta ter pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles 
Skupščine in Zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
19 
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Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na statut Samo- 
upravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino. 

Statut je Skupščini predložila v obravnavo ta skupnost in za svojega pred- 
stavnika določila tovariša Zvonka Uršiča, sekretarja te skupnosti. Predstavnik 
Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš Dušan Brglez, namestnik 
predsednika Republiškega komiteja je za ekonomske odnose s tujino. 

Statut ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Statut so ob- 
ravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za med- 
narodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pi- 
smena poročila, Odbor pa tudi predlog odloka o potrditvi statuta te skupnosti. 

Želijo morda poročevalci Odbora in komisij poročila še ustno dopolniti? 
(Ne.) Želi morda kdo besedo? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in dajem na 
glasovanje predlog odloka o potrditvi statuta te skupnosti. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? ((Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o potrditvi statuta 
Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za informiranje. 

Predlog odloka je Skupščini predložila v obravnavo Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Kasneje pa ste prejeli tudi amandmaje 
Komisije kot predlagatelja ter prečiščeno besedilo predloga odloka. Predstavnik 
komisije na današnji seji je njen predsednik tovariš Franjo Turk. Zeli morda 
tovariš Turk besedo? (Ne.) 

Predlog odloka, amandmaje in prečiščeno besedilo tega odloka ste prejeli. 
Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Predlog odloka so obravnavali: Odbor 
za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za narodnosti in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poroče- 
valci Odbora in obeh komisij poročila ustno dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Potem bomo najprej glasovali o amandmajih predlagatelja, to je Komisije 

za volitve, imenovanja in administrativne zadeve k 2., 3. in 4. točki predloga 
odloka, ki so razvidni iz njenega poročila. S temi amandmaji, kot ste iz poročila 
lahko razbrali, soglaša tudi Zakonodajno-pravna komisija. Vprašujem po- 
ročevalca Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem in Komisije za na- 
rodnosti, če s temi amandmaji soglašata! (Da.) Ker amandmaji bistveno ne 
posegajo v vsebino predloga odloka in ker so nekateri celo redakcijskega zna- 
čaja, predlagam zboru, da o vseh amandmajih glasujemo skupaj. Ali kdo temu 
predlogu nasprotuje? (Ne.) 

Če nihče, potem dajem amandmaje na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Komisije. 
Sedaj moramo glasovati še o predlogu odloka v celoti. Kdor je za predlog 

odloka, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o ustanovitvi Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za informiranje. Želimo ji čimbolj uspešno 
delo. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima 
delegat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije ali 
republiškim funkcionarjem, ki vodijo delo v republiških upravnih organih, 
vprašanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti, 
Vprašanje lahko postavljajo delegati tudi predsedniku Skupščine, predsedniku 
zbora ali predsedniku delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne inte- 
resne skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim 
zborom. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli naslednja delegatska vprašanja: 
skupine delegatov iz občine Nova Gorica, iz občine Ljubljana-Siška, tovariša 
Stanka Rebernika, delegata iz občine Brežice, skupine delegatov iz občine 
Celje, skupine delegatov iz občine Kamnik in skupine delegatov iz občine 
Litij a. 

Danes smo dobili še dvoje pismenih delegatskih vprašanj, in sicer skupine 
delegatov iz občine Lenart in skupine delegatov Skupščine občine Ljubljana- 
Siška. Prvo se nanaša na vprašanje dograditve ceste R-351, drugo pa zadeva 
42-urni delavnik učiteljev in njihove dopuste. 

Na vprašanja skupine delegatov iz občine Novla Gorica bo odgovoril to- 
variš Livio Jakomin, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega ko- 
miteja za promet in zveze. Prosim! 

Livio Jakomin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Tovariš Davorin Skarabot je v imenu skupine delegatov za Zbor občin 
iz Skupščine občine Nova Gorica postavil naslednja vprašanja: 

1. v katerem samoupravnem organu Socialistične republike Slovenije je 
bila sprejeta navedena cestna povezava Šentilj—Dekani—Koper, o kateri go- 
vori tovariš Blenkuš v intervjuju za Delo? 

2. Kdo in v čigavem imenu lahko spreminja razvojne programe izgradnje 
cest v Socialistični republiki Sloveniji? 

3. Kdo bo nosil odgovornost pred mednarodno javnostjo za nespoštovanje 
mednarodnih obveznosti Socialistične federativne republike Jugoslavije? 

4. V kakšni fazi izvajanja zakona o izgradnji avtoceste Šentilj—Nova Go- 
rica smo oziroma ali smo ta zakon sploh pripravljeni izvajati? 

Odgovor: V sprejetem srednjročnem planu združevanja in izgradnje ma- 
gistralnih in regionalnih cest v Socialistični republiki Sloveniji za obdobje 
1976—1980 ter samoupravnem sporazumu o temeljih plana Republiške skupno- 
sti za ceste, katerega je podpisalo 2826 temeljnih organizacij združenega dela, 
so jasno opredeljeni tisti cestni odseki, ki se bodo gradili v tem srednjeročnem 
obdobju. 

Glede na dejstvo, da so bili ti srednjeročni programi sprejeti po samo- 
upravni poti in da je Skupščina Socialistične republike Slovenije dala so- 
glasje k srednjeročnemu planu s sprejetjem odloka, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu Socialistične republike Slovenije z dne 4. 3. 1977, je za njihovo 
spreminjanje potreben enak postopek kot pri sprejemanju planskih dokumen- 
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tov. Zato ne more noben samoupravni organ brez vseh subjektov planiranja 
sprejemati spremembe že sprejetih planskih ciljev. 

Pobudo za postopek pri spremembi razvojnih planov, kar je predmet dru- 
gega delegatskega vprašanja, lahko poda vsak podpisnik samoupravnega spo- 
razuma o temeljih srednjeročnega plana. Postopek pa teče po enaki poti kot 
pri sprejemanju. 

Zakon o modernizaciji cestne povezave državna meja—Šentilj—Maribor— 
Celje—Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici (Uradni list SR 
Slovenije, št. 6/1969) je še vedno v veljavi. 

Izhajajoč iz srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih 
in regionalnih cest v Socialistični republiki Sloveniji za obdobje 1976—1980 
ugotavljamo, da so bila na cestnih odsekih Šentilj—Nova Gorica dokončana de- 
la na avtocesti Razdrto—Vrhnika in Arja vas—Hoče; na nekaterih odsekih so 
dela v teku (mejni prehod Vrtojba, Vrhnika—Ljubljana in hitra cesta skozi 
Maribor), do konca leta 1980 pa so predvidena še dela na mejnem prehodu 
Šentilj in na ljubljanskih obvoznicah. 

Ugotavljamo torej, da ne gre za neizpolnjevanje mednarodnih obveznosti 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, saj dela potekajo v skladu z 
zakonom o modernizaciji cestne povezave Šentilj—Nova Gorica in razpoložlji- 
vimi finančnimi sredstvi. 

Trenutno potekajo razgovori z zainteresiranimi tujimi partnerji o mož- 
nostih udeležbe pri gradnji cest Razdrto—Nova Gorica in Razdrto—Fernetiči. 
Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Vprašujem delegatko iz občine Nova Go- 
rica, tovarišico Florjano Mušičevo, ali je s tem odgovorom zadovoljna? 

Florjana Mušič (iz klopi): Prosim, da naša skupina dobi odgovor 
pismeno. 

> 
Predsednica Silva Jereb: Na delegatsko vprašanje delegata iz občine 

Brežice bo odgovoril tovariš Janez Hribar, pomočnik republiške sekretarke za 
urbanizem. Prosim! 

Janez Hribar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegatsko vprašanje tovariša Stanka Rebernika, člana skupine delegatov ob- 
čine Brežice, ki ga je podal Zboru občin Skupščini SR Slovenije dne-7. 2. 1979, 
se glasi: 

»Kakšne so realne možnosti oziroma kdaj bomo pričeli z izgradnjo obramb- 
nih nasipov od hrvatske meje navzgor, konkretneje v občini Brežice, glede na 
to, da Sava ta področjia zelo pogosto poplavlja?« 

Odgovor : Zgradbe na desnem obrežju je potrebno pri Čatežu še dokončati, 
in sicer le približno 200 metrov. Urediti je treba zaledno območje, da se nasip 
zaključi in tako prepreči, da bi voda po starem rokavu vdrla nazaj. Urediti je 
treba odvod površinskih in podtalnih voda z nasipom ter zgraditi črpališče 
za prečrpavanje teh voda. 

V dolgoročnem planu vodnega gospodarstva do leta 2000 je predvidena 
gradnja nasipov na levem bregu. Trasa nasipov poteka od zgrajenih nasipov 
pri NE Krško do vtoka Sotle in delno po Sotli navzgor. S temi nasipi je bra- 
njeno celotno področje pod Brežicami. 
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Poleg predvidevanj vodnega gospodarstva za gradnjo nasipov za obrambo 
pred poplavami pa predvideva elektrogospodarstvo izgradnjo hidroenergetskih 
objektov, to sta hidrocentrali Libna in Brežice in hidrocentrala Jesenice pri 
Brežicah, ki tudi zahtevajo izgradnjo obrambnih nasipov za potrebe energetske 
izrabe, hkrati pa bodo imeli ti nasipi tudi obrambno nalogo pred poplavami. 

Realne možnosti za gradnjo teh nasipov so vsekakor šele po letu 1980, če 
se do tega časa uskladi trasa obrambnih in energetskih nasipov ter se v 
okviru Območne vodne skupnosti za Dolenjsko dogovori skupno financiranje 
izgradnje nasipov. Finančna sredstva bodo zagotovljena v planu vodnega go- 
spodarstva za obdobje 1981—85. 

Studija o hidrologiji Save in matematičnem modelu Save je v teku; za- 
ključena bo do konca leta 1970, takrat pa bo mogoče začeti tudi z glavnim 
projektom. Za to srednjeročno obdobje je bilo dogovorjeno, da se financirajo 
nekateri ureditveni posegi na manjših pritokih Save, ki so nujno potrebni, ki 
pa ne vplivajo na nadaljnjo izgradnjo nasipov. 

Predsednica Silva Jereb : Hvala lepa, tovariš Hribar! Vprašujem de- 
legata iz občine Brežice tovariša Kržana, ali je zadovoljen z odgovorom! 

Rok Kržan (iz klopi): Mislim, da je bil odgovor izčrpen, menim pa, da 
tisti občani, ki so bili ob poplavah prizadeti, z njim ne bodo zadovoljni, ker 
govorimo o letu 2000. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Tomaž Banovec, namestnik di- 
rektorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, bo odgovoril na vpra- 
šanje delegatov iz občine Ljubljana-Siška. Prosim, tovariš Banovec! 

Tomaž Banovec: Tovarišice in tovariši! Delegatsko vprašanje se na 
kratko glasi: 

Kdo je odgovoren, da so bile stopnje prispevkov objavljene v Uradnem 
listu, preden so bile sprejete? 

Odgovor: Za obračun prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti se načelno uporabljajo stopnje 
prispevkov, ki so veljavne na dan 1. januarja tistega leta, za katerega se za- 
gotavljajo sredstva za izvedbo programov samoupravne interesne skupnosti, 
izjemoma pa lahko zakon določi tudi drugače. Tako sta na primer zakona o 
začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti za prve štiri mesece leta 1978 in drugi za prvo polletje 1978 
določila, katere stopnje se uporabljajo v obdobju začasnega financiranja, roke, 
do kdaj morajo biti stopnje prispevkov za financiranje posameznih samouprav- 
nih interesnih skupnosti za leto 1978 sprejete, ter kje in do kdaj objavljene. 
Ker je za leto 1979 ni bil sprejet zakon o začasnem financiranju samoupravnih 
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti, so samoupravne interesne skupnosti 
v zadnjih mesecih leta 1978 pripravile in posredovale gradivo za javno raz- 
pravo za delavce v organizacijah združenega dela in za občane v krajevnih 
skupnostih, in sicer dopolnila k samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
družbenih dejavnosti za leti 1979—1980 in programe dejavnosti za leto- 1979. 

Glede na določbo 22. člena kolizijskega zakona, po kateri se stopnje davkov 
in prispevkov uporabljajo izven območja družbenopolitične skupnosti oziroma 
samoupravne interesne skupnosti, ki jih je sprejela po preteku 20 dni od 
objave v republiškem uradnem listu, je bilo potrebno objavo stopenj prispevkov 
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samoupravnih interesnih skupnosti za leto 1979 zagotoviti do 11. 12. 1978, da bi 
se lahko začele uporabljati s 1. 1. 1979. 

Namen objave v republiškem uradnem listu je, da se izplačevalcem, ki pa 
niso samo iz SR Slovenije, ampak tudi iz drugih republik in pokrajin posre- 
duje skupaj, v pregledni obliki, pravočasna in pravilna informacija o vrstah 
in višini davkov in prispevkov, ki se plačujejo za splošne in skupne družbene 
potrebe. Brez pravočasne objave izplačevalci s sedežem izven območja druž- 
benopolitične skupnosti oziroma samoupravne interesne skupnosti, ki je stopnje 
prispevkov sprejela, ne bi smeli uporabljati stopenj niti jih obračunavati in 
odtegovati v dobro družbenopolitične skupnosti oziroma samoupravne inte- 
resne skupnosti. 

Zato je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v juliju sprejel akcijski pro- 
gram za pripravo in sprejetje aneksov za obdobje 1978—1980 k veljavnim sa- 
moupravnim sporazumom o temeljih planov družbenih dejavnosti, po katerih 
bi morale skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za družbene dejavnosti 
po sklepih delavskih svetov v tozdih sprejeti sklepe o prispevnih stopnjah do 
10. decembra 1978. Akcijski program je bil posredovan vsem izvršnim svetom 
skupščin občin, ki so bili dolžni sprejeti svoj program aktivnosti, po katerem bi 
zagotovili pravočasno sprejetje prispevnih stopenj. 

Pripominjamo, da je za delavce in občane iz območja Ljubljane bilo po- 
sredovano gradivo za javno razpravo prek organizacij združenega dela in kra- 
jevnih skupnosti v posebni časopisni prilogi, kjer Mestna konferenca SZDL 
Ljubljana in Mestni svet Zveze sindikatov Ljubljana med drugim pojasnjujeta, 
da morata biti razprava in podpis dopolnil zaključena najkasneje do 10. 12. 1978. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je imel nalogo zbrati v tem 
času od izvršnih svetov .občinskih skupščin prispevne stopnje za objavo v 
Uradnem listu SR Slovenije. V postavljenem roku je Zavod prejel od vseh 
izvršnih svetov občinskih skupščin preglede prispevnih stopenj in jih posre- 
doval Republiškemu sekretariatu za finance za objavo v Uradnem listu SR 
Slovenije. V dokumentaciji Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje imamo 
vse, s posebno anketo zajete stopnje, overjene s podpisom odgovorne osebe in 
žigom. 

Tako se problem formalne odgovornosti prenaša na organe izven republiš- 
ke uprave. 

Naj dodam še krajši komentar: v vsakem primeru se pri predlaganih 
samoupravnih sporazumih dogodi, da kak udeleženec zaostane pri sprejemanju 
ali obravnavanju sporazuma. Tako so taki dokumenti sprejeti večinsko in ve- 
ljajo za podpisnike, ostalo se običajno določi z odloki ali zakoni. Se posebej pa 
je potrebno urediti nekatere dogovorjene obveznosti, če imamo take naloge 
rokovno opredeljene z zakoni, kot je v našem primeru kolizijski zakon, ki s 
tem določilom omogoča računovodstvom v vsej državi, da uskladijo svoja pri- 
zadevanja pred začetkom novega leta zaradi izpolnitve sprejete obveznosti 
v začetku novega leta. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Banovec! Vprašujem 
delegata iz občine Ljubljana-Siška tovariša Sbrizaja, ali je z odgovorom za- 
dovoljen! 

Danilo Sbrizaj: Sem zadovoljen! 
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Predsednica Silva Jereb: Na vprašanje skupine delegatov iz občine 
Celje bo odgovoril tovariš Livio Jakomin, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za promet in zveze! 

Livio Jakomin: Tovarišica predsednica, tovariišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Celje je po- 
stavila vprašanje odgovornosti za škodo na avtocesti Vrhnika—Razdrto. Vpra- 
šanje se glasi: 

»Ob informaciji, da je avtocesta v izredno slabem stanju vprašujemo 
delegati za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz Skupščine občine Celje, kaj 
namerava Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ukreniti glede odgovornosti za 
te poškodbe.« 

Odgovor: Sodobni odsek avtoceste Vrhnika—Postojna je bil zgrajen in 
izročen prometu 29. 12. 1972. leta. 

Investitor objekta, katerega realni in pravni naslednik je Republiška skup- 
nost za ceste, je hkrati opravljal tudi nadzor nad gradnjo, zanj pa je kontrola 
kvalitete del in materialov, ko so se vgrajevali, opravljal Zavod za raziskavo 
materiala in konstrukcij iz Ljubljane. 

Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij je bil nosilec priprave po- 
sebnih tehničnih pogojev (TENDER), ki naj bi zagotovil kvaliteto dela, mate- 
riala in gradnje objekta. Za izvajanje gradbenih del avtoceste Vrhnika—Po- 
stojna je TENDER postavljal višje zahteve in težje pogoje glede kvalitete, kot 
pa so izhajali iz takrat veljavnih predpisov. 

Celoten gradbeni objekt je bil tudi v zvezi z oddajo del izvajalcev razdeljen 
na tri odseke: Vrhnika—Lom, Logatec—Unec in Unec-Postojna. Na odseku 
Vrhnika-Lom, ki je v letošnji zimi utrpel resne poškodbe zgornjega obramb- 
nega sloja, sta gradbena dela izvajala Gradbeno podjetje »Planum« iz Zemuna 
in Gradbeno podjetje »Partizanski put« iz Beograda. Kot glavni pogodbeni iz- 
vajalec del na tem odseku avtoceste pa je nastopal »Jugoslavija-put« iz Beo- 
grada. 

Pri zadnjem pregledu, ki ga je 8. 2. 1979 ponovno opravil Republiški 
prometni inšpektorat, so bile na prizadetem odseku ugotovljene naslednje vrste 
poškodb: vzdolžne razpoke v obrambnem sloju, mrežaste poškodbe in odsto- 
panje obrambnega sloja od podlage. Cestišče je bilo najbolj prizadeto med 
Stampetovim mostom in Lomom (19,5—20 km vozišča v vozni smeri Postojna— 
Vrhnika). 

Pri ugotavljanju vzrokov za nastale poškodbe obstajajo po mnenju stro- 
kovnjakov možnosti, da so ob neugodnih vremenskih pogojih nastopali na- 
slednji negativni pojavi: 1. uporaba nekvalitetnega bitumna; 2. neustrezno 
polaganje zgornjega obrambnega sloja; 3. slaba očiščenost plasti veznega as- 
faltnega betona pred polaganjem obrabnega asfalta-betona; 4. neugodne vre- 
menske razmere v času asfaltiranja odseka v oktobru 1972 in soljenost vo- 
zišča. 

V zvezi z nastalimi poškodbami je Republiška skupnost za ceste ob dej- 
stvu, da je bil izvajalec gradbenih del pogodbeno vezan le na 18-mesečno ga- 
rancijsko dobo, začela z odpravo nastalih poškodb. Trenutno potekajo zasilne 
intervencije s krpanjem sedanjih poškodb z bitum-asfaltom. Na najbolj priza- 
detem odseku (19,5 do 20 km) se poškodovani obrambni sloj odstranjuje in se 
bo v celoti nadomestil. Spomladansko obdobje, ki bo z ustreznimi temperatur- 
nimi pogoji omogočilo kvalitetno polaganje asfalta, bo izkoriščeno za izgradnjo 
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nadgradnje na kritičnih potezih. Tovrstna nadgradnja je bila predvidena po 
rednem vzdrževalnem načrtu za celotno obrabno površino avtoceste po desetih 
letih obratovanja, to je šele leta 1982. 

O nastali situaciji je dne 19. 2. 1979 razpravljal Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in ugotovil, da dejanski vzroki poškodb niso še strokovno veri- 
ficirani ter podprl ukrepe, ki jih je v zvezi z nastalo situacijo na slovenskih 
cestah predlagal Republiški komite za promet in zveze, ki bo določili strokovno 
institucijo za izdelavo ekspertize, ki naj ugotovi dejanske vzroke za nastale 
poškodbe. 

Na podlagi strokovnih ugotovitev bo omogočena razprava o vprašanjih 
odgovornosti za nastale poškodbe in o eventualnih ukrepih, ki jih bo potrebno 
in možno uveljaviti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Jakomin! Marjan Ašič, 
ste z odgovorom zadovoljni? (Da.) 

Nadalje ste dobili vprašanje delegatov iz občine Kamnik. Vprašanje se na- 
naša na politiko cen rudarskega eksploziva. Delegati so prosili za pismeni od- 
govor, zato predlagam zboru, da v skladu s 43. in 45. členom našega poslovnika 
skupina delegatov iz občine Kamnik, kot tudi vse druge skupine delegatov, 
dobijo tudi pismeni odgovor, še zlasti, ker je odgovor zaupne narave. Se s tem 
predlogom strinjate? (Da.) 

Nadalje vas obveščam, da je vodja skupine delegatov iz občine Litije 
umaknil delegatsko vprašanje, ki ga je ta skupina pismeno predložila na 
prejšnji seji zbora dne 7. 2., ker po vsebini ne gre za delegatsko vprašanje, 
temveč za pobudo za spremembo sedanjih predpisov. Ta skupina bo v sodelo- 
vanju s strokovno službo Skupščine ustrezno oblikovala predlog sprememb in 
jih predložila Skupščini v obravnavo. Ce se spomnite, gre pa za to, da bi de- 
lovni čas prilagodili zahodnoevropskemu sistemu in premaknili uro za eno 
uro naprej; odgovor je pripravljen, zato predlagam, da vse skupine delegatov 
ta odgovor dobijo v pismeni obliki. 

Danes smo prejeli tudi vprašanji iz občin Šiška in Lenart, kot sem že 
omenila. Tovariš Leopold Kej žar, namestnik predsednice Republiškega komite- 
ja za vzgojo in izobraževanje, bo odgovoril na vprašanje skupine delegatov iz 
občine Šiška v zvezi z 42-urnim delavnikom. Prosim! 

Leopold Kejžar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz občine Šiška je postavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Po določilih 91. in 95. člena zakona o delovnih razmerjih ima v SR Slo- 
veniji tudi učno in vzgojno osebje v vzgojno-izobraževalnih organizacijah letni 
dopust, ki traja najmanj 18 delovnih dni in največ 30 delovnih dni, pri čemer 
se ta dopust praviloma izrabi med letnimi šolskimi počitnicami. Znano pa je, 
da je tudi letos v času zimskih šolskih počitnic imel poleg učencev in študentov 
počitnice tudi pretežni del učiteljev osnovnih in srednjih šol ter višjih in visokih 
šol, ne da bi se jim taki dela prosti dnevi šteli v letni dopust. Glede na citirana 
člena in 64. člena zakona o delovnih razmerjih ter v povezavi s 147 členom 
osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju vprašujemo pristojne organe v 
Socialistični republiki Sloveniji, ali imajo šole za vsakega učitelja že določen 
obseg neposrednega dela z učenci oziroma študenti, obseg priprav in obseg dru- 
gega, zlasti njihovega dela v času, ko imajo učenci oziroma študentje po- 
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čitnice. Nadalje, ali so učitelji že dejansko izenačeni z drugimi delavci v zdru- 
ženem delu glede 42-urnega delovnega časa na teden in glede^ dopustov?« 

Odgovor: Veljavni predpisi o izobraževanju okvirno določajo delovne ob- 
veznosti učiteljev v osnovnih, srednjih in visokih šolah v obliki del in nalog, 
ki so jih ti dolžni opraviti, in sicer pouk, priprave na vzgojno-izobraževalno 
delo in drugo delo, potrebno za izvršitev nalog šole. Priprave na vzgojno-izo- 
braževalno delo pa obsegajo sprotno dnevno pripravo na vzgojno-izobraževalno 
delo ter načrtovanje in širšo pripravo celovitega vzgojno-izobraževalnega dela, 
kar je treba opraviti pred začetkom šolskega leta oziroma polletja. Na visokih 
šolah pa je sestavni del delovne obveznosti poleg neposredno vzgojno-izobraže- 
valnega dela s študenti in priprav tudi raziskovalno delo v obsegu, ki je pred- 
viden z načrti teh šol. 

Delovna obveznost za vsakega posameznega učitelja se podrobno določa 
z letnim delovnim načrtom in organizacijo dela šole. Šole so dolžne razporejati 
delo tako, da zagotovijo uresničevanje vseh nalog šole in omogočijo učiteljem, 
da lahko opravljajo delovne obveznosti v 42-urnem tedenskem delovnem času. 
Šolski koledar oziroma študijski red na visokih šolah ter letni načrt dela šol 
določajo, v katerem času v tednu in v letu se opravljajo posamezne oblike 
vzgojno-izobraževalnega dela, priprave in drugo delo, potrebno za izvršitev 
celotnih nalog šole. 

V praksi učitelji, v pouka prostih dneh, poleg drugih nalog iz letnega 
delovnega načrta šole opravljajo zlasti tisti del priprav na vzgojno-izobraže- 
valno delo, ki jih je zaradi narave dela potrebno opraviti pred začetkom pouka 
v letu oziroma polletju. Učitelji visokih šol pa v tem času opravljajo tudi razi- 
skovalno delo, ki je sestavni del njihove delovne obveznosti. Vse šole vsako le- 
to za vsakega posameznega učitelja določijo delovne obveznosti, ker je to neob- 
hodno za organiziran potek dela in je hkrati tudi podlaga za nagrajevanje. 
Prav tako se dopusti povsod urejajo z ustreznimi samoupravnimi akti na pod- 
lagi zakona. 

V večini šol pa žal učiteljem ni mogoče zagotoviti primernih prostorskih 
in drugih pogojev, da bi vse svoje delo skupaj s pripravo lahko kvalitetno 
opravljali v šoli. Pa tudi organizacija dela v vseh primerih še ni toliko na- 
predovala, da bi tudi učiteljem v vseh primerih omogočala, da v okviru 42- 
urnega tedenskega delovnega časa opravijo vse delovne obveznosti, čeprav si 
šole za to vse bolj prizadevajo. 

Učitelji so glede 42-urnega tedenskega delovnega časa in glede dopustov 
izenačeni z drugimi delavci. Vprašanje pa je, ali bo tudi pri delu take narave, 
kot sta vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo, vedno in v vseh primerih 
mogoče doseči, da bo delavec vse svoje naloge in odgovornosti lahko opravil 
v teh natančno omejenih časovnih okvirih. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kejžar! Sprašujem pro- 
fesorja Sbrizaja, delegata iz občine Šiška, pe je z odgovorom zadovoljen? 

Danilo Sbrizaj: Zadovoljen sem z odgovorom glede 42-urnega de- 
lavnika, ne pa tudi glede dopustov. Poznamo namreč konkretne primere, da so 
v času zimskih počitnic imeli številni učitelji vseh šol, od osnovnih do visokih, 
počitnice, ki se ne štejejo v letni dopust. Ce pa je nekdo od njih na primer 
smučal v Cortini d'Ampezzo, ni mogoče trditi, da se je pripravljal na razisko- 
valno delo ali na pouk. Tako daleč se ne bomo slepili in mislim, da bi bilo 
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treba v tem pogledu vendarle napraviti red, kajti ljudje so za to občutljivi. 
Pri nas se je ta problem pojavil, ko smo razpravljali o 147. členu osnutka za- 
kona o usmerjenem izobraževanju, kjer je zapisano to, kar je povedal tovariš 
Kej žar. Saj vemo, kaj določa zakon, vendar pa dilema še vedno ostaja. Po- 
znamo tudi primere, ko so telefonirali na kakšno višjo šolo, pa so rekli, da 
profesorja ni mogoče dobiti teh 14 dni, ker je na počitnicah. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Kejžar, želite odgo- 
voriti? 

Leopold Kejžar: Lahko samo ponovim, da imajo vse šole dolžino 
letnega dopusta svojih delavcev urejeno s samoupravnimi akti. Pozitivni za- 
konski predpisi pa ne preprečujejo, da ne bi mogli, čeprav navaja zakon, 
da se praviloma koristi dopust v letnih šolskih počitnicah, v skladu s samo- 
upravnimi akti v posameznih utemeljenih primerih izkoristiti letni dopust tudi 
v drugem času, če organizacija dela na šoli to dopušča. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Kaže, da bomo odgovor na 
vprašanje skupine delegatov iz občine Lenart dobili na naslednji seji. Zeli 
morda kdo od delegatov postaviti še kakšno vprašanje? (Ne.) 

Obvestiti vas moram še o tem, da je Družbenopolitični zbor sprejel nekaj 
manjših sprememb k enotnemu predlogu stališč, dopolnitev in sprememb, ki 
je zadeval vse predloge za izdajo zakonov o samoupravnih interesnih skup- 
nostih. Delno so te spremembe samo redakcijskega značaja. Zato predlagam 
zboru, da pooblasti naša dva člana v tej medzborovski delovni skupini dele- 
gatov, to sta tovariš Ban in tovarišica Jarčeva, da skupaj z ostalimi člani 
skupine pripravijo dokončen tekst, ki bo skupaj s sklepi poslan Izvršnemu 
svetu. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) 

Potem vas obveščam, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo 
sprejemali končne odločitve, usklađeni z Zborom združenega dela in Družbeno- 
političnim zborom. Ker je s tem dnevni red seje zbora izčrpan, se vsem zahva- 
ljujem za udeležbo in za sodelovanje v razpravi ter zaključujem 15. sejo Zbora 
občin. Hvala! 

(Seja je bila zaključena ob 15.15) 



16. seja 

(28. marca 1979) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
16. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, 
preden preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov m se- 
stavi poročilo za zbor. 

V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate, to- 
variša Stanka Lesniko, delegata iz Šentjurja pri Celju za predsednika ter to- 
variša Mira Jurjeviča, delegata iz Škofje Loke, in tovarišico Marijo Lebic, 
delegatko iz Šmarja pri Jelšah za člana. Ali želi o tem predlogu kdo razprav- 
ljati (Nihče.) Potem prosim, da o predlogu glasujete! Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 16. sejo Zbora občin izvoljeni tovariš 
Stanko Lesnika za predsednika ter tovariš Miro Jurjevič in Marija Lebic za 
člana. 

Prosim Komisijo, da se takoj sestane, da pregleda pooblastila m sestavi 
poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, ker bo 
Komisija hitro opravila svoje delo. 

Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor je to seveda v njegovi moči, na 
vprašanja delegatov čimprej odgovoril, prosim tiste, ki imate morda pismeno 
pripravljena delegatska vprašanja, da jih oddate sekretarju zbora. Ta vpra- 
šanja bomo posredovali Izvršnemu svetu ali drugim naslovnikom z željo, da bi 
bil dan odgovor po možnosti že danes pri točki vprašanja delegatov. 

Poleg tega vas prosim, da tisti, ki ste imeli namen razpravljati, pa se še 
niste prijavili, storite to sedaj v tem odmoru, ko čakamo na poročilo Komisije. 
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Rada bi vas opozorila tudi na to, da bomo od dnevnega reda dalje glaso- 
vali z aparaturo in za vse tiste, ki ste morda danes prvič na seji, je pač treba 
reči, da glasujete tako, da pritisnete na rumeno tipko, ki jo imate desno ob 
sebi. 

Pripravljamo razširitev dnevnega reda za 9. april, in sicer z odlokom 
o soglasju k samoupravnim splošnim aktom ljubljanske univerze. Za 20. april 
namreč pripravljajo svečano sejo univerzitetnega sveta, na katerem bi med 
drugim tudi poimenovali univerzo po tovarišu Edvardu Kardelju, pa so pro- 
sili, da bi ta postopek dajanja soglasja malo pospešili. Ker je Komite za vzgojo 
in izobraževanje že dal poročilo, da je vse v redu in da so vse pripombe upo- 
števali, vas prosim, da bi tudi vi v skupinah delegatov to vzeli z razumevanjem 
na znanje. Že jutri bomo poslali poročilo Komiteja in pa predlog odloka, tako 
da boste lahko to vzeli v vaš redni postopek. 

Ker vidim, da je Komisija že opravila svojo nalogo, prosim predsednika, 
da poda poročilo zboru! 

Stanko Lesnika: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. člena poslovnika Zbora občin pregle- 
dala pooblastila delegatov na seji zbora in iz teh pooblastil in seznama delega- 
tov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v 
SR Sloveniji in delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin Koper. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato v smislu prvega odstavka 17. 
člena poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem 
verificira pooblastila delegatov za 16. sejo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste 
ga pravkar slišali! Zeli morda kdo besedo? (Ne.) Potem prehajamo na glaso- 
vanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo 
sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila 
delegatov za 16. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen 
in da lahko pravno veljavno razpravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni še 
predstavniki Republiške konference Socialistične zveze Slovenije in Skupnosti 
slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda ter Skupščine mesta Ljubljane 
k 8. točki dnevnega reda po sklicu. 

Seje zbora se udeležujejo tovarišica Mara Žlebnik, podpredsednica Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in drugi predstavniki Izvršnega sveta k 
posameznim točkam dnevnega reda, tovariš Marjan Grampovčan, odgovorni 
urednik Občana za Skupnost slovenskih občin, tovarišica Marjeta Zuccato za 
Skupščino mesta Ljubljana. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči naslednji poročevalci delovnih 
teles našega zbora in Skupščine: tovariš Peter Plevel za Odbor za družbeno- 
politični in komunalni sistem, tovariš Zvonimir Volfand, podpredsednik Od- 
bora za družbenoekonomske odnose in razvoj za ta odbor, tovarišica Marija 
Brecljeva za Odbor za finance in dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno- 
pravne komisije za to komisijo, Vida Brumen, podpredsednica Komisije za 
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vloge in pritožbe za to komisijo, in tovariš Filip Dolinar, član Komisije za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve, za to komisijo. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 16. seje Zbora občin. 

Z dopisom 9. marca ste bili obveščeni, da bo dnevni red današnje seje 
razširjen še z naslednjo točko, in sicer s predlogom zakona o skladih skupnih 
rezerv. Ker je Izvršni svet z dopisom z dne 28. 3. umaknil predlog stališč za de- 
lovanje enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih 
elementarnih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji, bomo kot 6. točko dnev- 
nega reda obravnavali le predloženo informacijo o delovanju enotnega si- 
stema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in drugih 
nesreč v Socialistični republiki Sloveniji in sklep odborov za družbenopolitični 
sistem pri vseh treh zborih k informaciji. Ta sklep ste danes prejeli na klop. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 16. seje Zbora občin; 
2. odobritev zapisnika 15. seje Zbora občin; 
3. predlog energetske bilance Socialistične republike Slovenije za leto 

1979 s predlogom ugotovitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije; 

4. informacija o poteku priprav in gradnji energetskih objektov v letu 
1978 z ugotovitvami in stališči; 

5. predlog za izdajo zakona o poroštvu Socialistične republike Slovenije 
za obveznosti iz vlaganj v energetske objekte; 

6. informacija o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti 
in obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki 
Sloveniji; 

7. predlog zakona o skladih skupnih rezerv; 
8. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na 

promet nepremičnin; 
9. predlog zakona o dopolnitvi zakona o upravnih taksah; 

10. predlog za izdajo zakona o določanju, dodeljevanju in uporabi enotne 
matične številke občanov v Socialistični republiki Sloveniji. 

11. predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o ustanovitvi Med- 
narodnega centra za upravljanje podjetij v javni lastnini; 

12. predlog odloka o potrditvi dogovora o pravicah slepih in njihovih 
spremljevalcev do znižane vožnje v potniškem prometu; 

13. osnutek zakona o supergaranciji federacije za obveznosti Konzorcija 
jugoslovanskih bank za financiranje transjugoslovanske avtomobilske ceste 
bratstva in enotnosti kot garanta za posojilo Evropske investicijske banke za 
delno financiranje graditve posameznih odsekov trase jugoslovanske avto- 
mobilske ceste bratstva in enotnosti; 

14. dogovor o kontinuiteti graditve zmogljivosti črne metalurgije v dobi 
od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje po letu 1980; 

15. predlog dogovora o enotnih temeljih dela z vlogami in predlogi; 
16. periodični delovni načrt zborov Skupščine Socialistične republike Slo- 

venije za drugo trimesečje 1979; 
17. volitve in imenovanja; 
18. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, potem 
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prosim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora določen tak, kot sem 
ga danes predlagala. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 15. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste dobili. Ima morda kdo k zapisniku 15. seje Zbora 
kakšno pripombo ali popravek? (Ne.) Če nihče, potem dajem odboritev zapis- 
nika na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 15. seje zbora. 
Družbenopolitični zbor, ki danes skupaj z nami obravnava informacijo 

o elementarnih nesrečah, ocenjuje, da bo svojo razpravo končal prej, preden 
bomo zaključili mi, ki imamo pred to točko še 3 druge točke dnevnega reda. 
Zato nas prosi, če bi morebiti prestavili razpravo, to se pravi, da bi 6. točko 
dnevnega reda vzeli naprej. Se strinjate? (Da.) 

Prehajamo torej na 6. točko dnevnega reda, to je na informa- 
cijo o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v 
primerih naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji. 

Informacijo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Maverja Jerkiča, namestnika republiške se- 
kretarke za urbanizem. Želi tovariš Jer kič besedo? Prosim, tovariš Jerkič! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Že ob obravnavi osnutka informacije in stališč o delovanju enotnega sistema 
organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih nesreč je bilo v 
zborih Skupščine SR Slovenije poudarjeno, da sta oba dokumenta nujno po- 
trebna zaradi še boljše organiziranosti, pripravljenosti in učinkovitosti ob mo- 
rebitnih novih primerih naravnih in drugih nesreč. Ocenjeno je tudi bilo, da so 
v gradivu vsebovane izredno dragocene izkušnje, ki so bile pridobljene ob ne- 
katerih naravnih nesrečah v zadnjem času v republiki in ki bodo nedvomno 
prispevale k še boljši organiziranosti in kontinuirani preventivni dejavnosti 
ter k učinkovitemu delovanju vseh družbenih dejavnikov v takih primerih. 

V razpravi je bilo opozorjeno na nekatera odprta vprašanja, ki jih je po- 
trebno ob nadaljnji graditvi upoštevati. Poudarjena so bila vprašanja v zvezi 
z načinom oziroma metodologijo določanja obsega nesreče ter enotnih meril 
pri ugotavljanju škode, enotnih kriterijev glede delitve pomoči, kriterijev za 
določitev, kdaj gre za naravno nesrečo širšega obsega, ko sodeluje širša druž- 
benopolitična skupnost v solidarnostni akciji. 

Izvršnemu svetu je bilo tudi naloženo, da v predlog informacije in stališč 
vgradi bolj konkretne in zavezujoče opredelitve posameznih vprašanj enot- 
nega sistema organizacije in odgovornosti. 

Glede na razprave, ki so potekale v organih Republiške konference SZDL 
Slovenije, so bila izražena mnenja in predlogi, da je potrebno izvesti široko 
družbenopolitično akcijo za zavarovanje vseh kmetijskih površin v SR Slove- 
niji, s čimer bi dosegli rizični sklad z manjšimi plačili in večjim solidarnostnim 
učinkom ob elementarnih nesrečah. Ob tem pa je potrebno poudariti tudi druge 
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oblike solidarnosti, zlasti neposredno angažiranje delovnih ljudi, kot so de- 
lovne akcije, enodnevni zaslužki in podobno. 

V zvezi s sistemom financiranja ukrepov v primeru naravnih nesreč in 
načinom zagotavljanja odprave posledic le-teh je bilo predlagano, da morajo 
biti sredstva predvidena v planih ter da se sredstva, ki jih daje združeno delo, 
zbirajo neposredno v organizacijah združenega dela in da morajo biti na raz- 
polago v primerih nesreče. Minimalna operativna sredstva pa naj bodo na 
razpolago po že vnaprej dogovorjenih kriterijih in merilih za njihovo uporabo 
pri izvršnih svetih skupščin občin in v Republiškem izvršnem svetu. Tu gre za 
minimalna potrebna sredstva, ki naj bi bila dejansko na razpolago v trenutku, 
ko se zgodi nesreča. V razpravah se je ponovno pokazala potreba po proučitvi 
določil družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi soli- 
darnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč, ki določa pogoje in način 
porabe sredstev ter način upravljanja s temi sredstvi. 

O informaciji in stališčih je konec januarja razpravljal tudi Republiški 
štab civilne zaščite, v februarju pa tudi Svet za ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito in Koordinacijski odbor za razvijanje in uveljavljanje socialistične 
solidarnosti pri Republiški konferenci SZDL Slovenije. V teh razpravah je bila 
poudarjena vloga vseh organiziranih družbenopolitičnih dejavnikov, tako v 
preventivnem pomenu kakor tudi v pogledu organiziranosti in dejavnosti ne- 
posredno po nesreči in pri odpravljanju njenih posledic. Predvsem je pa bilo 
poudarjeno, da je potrebno nameniti vso skrb kadrovski zasedbi v civilni za- 
ščiti in načrtovanju nalog v primerih katastrof ter tehnični opremljenosti in 
usposobljenosti enot civilne zaščite. 

Na podlagi vseh teh sugestij, predlogov in pripomb je predlagatelj infor- 
macijo in stališča dopolnil, zlasti glede pripravljenosti družbenih subjektov na 
nesreče, akcije ob nesrečah in odpravo posledic, načina ugotavljanja škode, 
zbiranja sredstev, vloge, nalog in odgovornosti subjektov, ki se vključujejo 
v to aktivnost. 

Glede na zadnje razprave v odborih Zbora občin, Zbora združenega dela, 
Družbenopolitičnega zbora in v Zakonodajno-pravni komisiji ter sklepne raz- 
prave na koordinaciji v Skupščini SR Slovenije Izvršni svet umika predlog 
stališč za delovanje enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti 
v primeru naravnih nesreč v SR Sloveniji. Hkrati pa sprejema vse predloge 
za dopolnitev informacije, ki so bili izoblikovani v odborih zborov Skupščine 
SR Slovenije. 

Zboru predlagamo, da sprejme v zvezi s tem naslednjo dopolnitev infor- 
macije: 

Na prvi strani informacije se 6. odstavek dopolni in spremeni tako, da se 
glasi: »Pomembno vlogo, naloge in odgovornosti na tem področju imajo organi- 
zirane družbenopolitične sile v krajevni skupnosti, občini in republiki ter nji- 
hovi organi in organizacije, kar se je pokazalo ob vseh dosedanjih naravnih 
nesrečah, tako v preventivnem pogledu kakor tudi ob nesrečah in pri odprav- 
ljanju posledic le-teh.« 

Na peti strani se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Civilno zaščito neposredno uresničujejo delovni ljudje in občani, združeni in 
samoupravno organizirani v temeljnih organizacijah združenega dela, kra- 
jevnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih v občini 
in republiki. Uresničujejo jo s tem, da izvajajo preventivne in druge ukrepe 
za varstvo in zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami, ob nesrečah pa 



304 Zbor občin 

z izvajanjem samozaščite ter ukrepi civilne zaščite prek štabov in raznih enot 
civilne zaščite.« 

Na isti strani se za zadnjim odstavkom doda alinea: 
»— naloge civilne zaščite pri varstvu in zaščiti pred naravnimi in drugimi 

nesrečami še vedno niso dovolj integrirane v redno dejavnost temeljnih in 
drugih organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti«. 

Na strani 6 se za drugim odstavkom doda tekst: »V nadaljnjem razvoju 
civilne zaščite moramo nameniti še večjo skrb razvijanju samozaščite kot 
najbolj množično organizirane udeležbe delovnih ljudi in občanov pri izva- 
janju preventivnih ukrepov zaščite in samopomoči, vzajemne pomoči in drugih 
manj zahtevnih, vendar množičnih in zato zelo pomembnih ukrepov civilne 
zaščite v vseh okoljih, kjer žive in delajo: v stanovanjskih zgradbah, hišnih 
svetih, zborih stanovalcev, ulicah, sosekah, vaseh, krajevnih skupnostih, te- 
meljnih organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. 

Težišče aktivnosti delovnih ljudi in občanov v civilni zaščiti je v temeljnih 
organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih in drugih temeljnih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih. V primeru naravnih in drugih hudih 
nesreč krajevna skupnost neposredno usmerja, povezuje in usklajuje aktivnost 
vseh dejavnikov civilne zaščite v svojem območju. Zato moramo v krajevni 
skupnosti razvijati takšne oblike obrambnozaščitnega organiziranja, usposab- 
ljanja in pripravljanja, ki bodo omogočale takojšnje aktiviranje in učinkovito 
delovanje vseh sil in sredstev pri zaščiti in reševanju v območju krajevne 
skupnosti. Z načrti civilne zaščite in drugimi samoupravnimi pripravami kra- 
jevnih skupnosti in občin je treba tudi zagotoviti, da se v primeru, ko aktivi- 
rane sile in sredstva v posamezni krajevni skupnosti niso zadostne za uspešno 
zaščito in reševanje, v akcijo postopno vključujejo tudi sosednje krajevne 
skupnosti oziroma občine. 

Civilno zaščito moramo razvijati na koncepcijah in doktrinarnih stališčih 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, vendar moramo pri tem pa- 
ziti, da so naloge in zadolžitve pri zaščiti in reševanju zlasti med enotami ci- 
vilne zaščite in narodne zaščite ustrezno usklađene in da se razpoložljive sile 
racionalno uporabijo za izvrševanje težiščnih nalog zaščite in reševanja. V tem 
smislu moramo preprečiti vsakršno podvojitev konkretnih zadolžitev in akcij, 
kot na primer pri vzdrževanju reda, zavarovanja objektov, naprav in podobro.« 

Na 6. strani se zadnji odstavek dopolni in spremeni takole: 
»Še bolj moramo krepiti družbenopolitično vlogo in odgovornost organov 

družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in družbeno- 
političnih organizacij za pospeševanje, dograjevanje in usposabljanje civilne 
zaščite v krajevnih skupnostih in temeljnih organizacijah združenega dela. Za 
izvajanje nalog civilne zaščite, zlasti tistih, ki so skupnega pomena za več 
občin, se morajo pomembneje angažirati tudi organi medobčinskega sodelo- 
vanja.« 

V III. poglavju na strani 7 se na koncu prvega odstavka doda besedilo: 
»Vsi nosilci planiranja so dolžni dolgoročno načrtovati ukrepe in hkrati pre- 
vzeti tudi odgovornosti in naloge, spremljati in analizirati izvajanje sprejetih 
nalog in zadolžitev. 

Pomembno vlogo, naloge in odgovornosti na tem področju imajo družbeno- 
politične skupnosti v krajevni skupnosti, občini in republiki, njihove skupščine 
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ter zlasti izvršni sveti ter upravni organi glede spremljanja in nadzora izva- 
janja predpisov, kar se je pokazalo ob vseh dosedanjih nesrečah, tako v pre- 
ventivnem pogledu kakor tudi ob nesreči in pri odpravljanju njenih posledic«. 

S predlaganimi dopolnitvami informacije menimo, da smo postavili osnovna 
izhodišča za postopno odpravo slabosti v dosedanjem sistemu odgovornosti in 
obveznosti v primeru naravnih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji in 
postavili smernice za hitrejše in uspešnejše uresničevanje nekaterih temeljnih 
vprašanj delovanja enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti 
v primeru naravnih in drugih nesreč v Sloveniji. S tem se bo tudi pospešilo 
uresničevanje ustavnih določb, družbenih usmeritev in ciljev na področju 
obrambe in zaščite pred posledicami naravnih in drugih nesreč. 

S sprejetjem informacije in ustreznega sklepa v vseh zborih Skupščine 
SR Slovenije se prizadevanja pri dogovarjanju o enotnem sistemu organizira- 
nosti, odgovornosti in obveznosti praktično razširjajo na vse družbene dejav- 
nike, predvsem pa na neposredne nosilce nalog na tem področju, ki so opre- 
deljeni v informaciji in ustreznem sklepu zborov Skupščine SR Slovenije. 

S tem pa prevzema pomembno nalogo tudi Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, zlasti na področju spremljanja, dogovarjanja in izvajanja predpisov in 
drugih aktov, ki urejajo to področje. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Te dopolnitve so seveda se- 
stavni del informacije in ker bo informacija objavljena zato, da bi se vsi sub- 
jekti lahko ravnali po usmeritvah, jo bomo seveda tako natisnili; razen če bi 
bile na današnji seji zbora predlagane še kakšne druge dopolnitve. 

Informacijo ste prejeli. Obravnavala sta jo Odbor za družbenopolitični in 
komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila tudi 
pismeni poročili. 

Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne.) 
Danes ste na klop prejeli predlog sklepa, ki so ga predložili odbori za 

družbenopolitični sistem vseh treh zborov. Na seji je navzoč član skupine 
delegatov, ki so jo imenovali odbori za družbenopolitični sistem. Spremljal bo 
razpravo, po njej pa bo zboru predložil morebitne spremembe oziroma do- 
polnitve predlaganega sklepa, tistega sklepa namreč, ki se nanaša na informa- 
cijo in ki ste ga danes dobili. 

Zdaj pa prosim tovariša Plevela, da obrazloži predlog tega sklepa, ki ste 
ga dobili danes! Prosim! 

Peter Plevel: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbori za družbenopolitični sistem vseh treh zborov so obravnavali informa- 
cijo o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v 
primeru naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji. Usta- 
novili so delovno skupino, ki naj v skladu z razpravo v odborih predlaga pred- 
log stališč, ki bi jih sprejeli zbori na podlagi predložene informacije. 

Že v razpravah v odborih je bilo ugotovljeno, da v predlogu stališč, ki so 
bila predložena zboru skupaj z informacijo, niso zajeti vsi subjekti in vsi ukrepi 
v okviru enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih 
naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji. 

Predložena stališča so bila zlasti glede na informacijo nepopolna in so 
glede nekaterih ukrepov ponavljala naloge, ki so že opredeljene v zakonih s 
tega področja, predvsem glede civilne zaščite v zakonu o ljudski obrambi. 

20 
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V želji za čimvečjo konkretizacijo stališč, ki je bila izražena tudi v odborih, 
je skupina delegatov ugotovila, da bi bilo potrebno v stališčih praktično po- 
noviti določila informacije, da bi zajeli vse naloge, ki izhajajo iz ugotovitev 
k predloženi informaciji. 

Ker je bilo v odborih ugotovljeno, da je informacija kljub nekaterim po- 
manjkljivostim kvalitetna in da predstavlja skupaj z ustreznimi normativnimi 
akti nenadomestljiv vir v delovanju enotnega sistema organizacije, obvez- 
nosti in odgovornosti v primerih naravnih in drugih nesreč v Sloveniji, pred- 
laga skupina delegatov v imenu odborov, da torej ne bi ponavljali določb 
informacije. Zbori naj sprejmejo le sklep, v katerem bodo v prvi točki pod- 
prta vsa prizadevanja in usmeritve, ki izhajajo iz informacije, ne da bi katero 
koli posebej poudarili. 

Z drugo točko sklepa naj bi zbori zadolžili Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, da naj še naprej proučuje ter spremlja na podlagi ugotovitev iz infor- 
macije in na podlagi razprave v zborih, v delovnih telesih in družbenopolitič- 
nih organizacijah celotno problematiko delovanja sistema organizacije, odgo- 
vornosti in obveznosti samoupravnih organizacij in skupnosti, državnih orga- 
nov in drugih subjektov združenega dela in življenja v primerih naravnih in 
drugih nesreč v SR Sloveniji ter da sprejema ustrezne ukrepe, s katerimi bo 
zagotovljeno tako enotno delovanje in učinkovitost tega sistema kot tudi 
uspešen nadzor nad aktivnostmi na tem področju. 

Hkrati naj bi glede na ugotovitve pripravil predloge za spremembo pred- 
pisov, ki urejajo delovanje temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
organov družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti, 
družbenih organizacij in drugih dejavnikov, oziroma naj bi dal pobudo za 
spremembo družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, kjer nastopa 
Izvršni svet kot podpisnik. V isti točki bi bila tudi zadolžitev, da naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije še posebej preveri tudi ustreznost družbenega 
dogovora o načinu uporabe in upravljanju s sredstvi solidarnosti za odprav- 
ljanje posledic naravnih nesreč iz leta 1975 in na tej podlagi predlaga do- 
polnitve, s katerimi bo mogoče zagotavljati zadostna sredstva za potrebe ob 
naravnih in drugih nesrečah ter hiter in učinkovit način razpolaganja z njimi. 

Ta naloga je bila v razpravah v odborih še posebej poudarjena. 
S 3. točko sklepa bi zbori priporočili vsem temeljnim in drugim organiza- 

cijam združenega dela, krajevnim skupnostim, samoupravnim interesnim skup- 
nostim, družbenopolitičnim skupnostim in njihovim organom, družbenopoli- 
tičnim organizacijam ter družbenim organizacijam in društvom, da na podlagi 
usmeritev in informacije in v skladu z ukrepi Izvršnega sveta temeljito in 
odgovorno preverijo in ocenijo svojo organiziranost, usposobljenost in oprem- 
ljenost v primerih naravnih in drugih nesreč. 

Prav tako naj bi omenjeni dejavniki pregledali in po potrebi dopolnili 
ali spremenili samoupravne splošne akte in druge predpise, s katerimi opre- 
deljujejo ukrepe in ravnanja za preprečevanje naravnih in drugih nesreč, 
ravnanje ob morebitnih nesrečah in pri odpravljanju njihovih posledic. Na 
podlagi teh ugotovitev, naj bi sprejeli še druge potrebne ukrepe, tako da bodo 
akcijsko sposobni preprečevati nesreče in učinkovito organizirani za uresni- 
čevanje vseh drugih nalog na tem področju. 

S tako formuliranim sklepom bi zagotovili nadaljnje aktivnosti za obli- 
kovanje enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih 
naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji. 
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Skupina delegatov predlaga, da zbor tako formuliran sklep, ki ste ga danes 
dobili tudi na klop, sprejme, saj bo po mnenju skupine z njim najbolj ustrezno 
realiziran stil in vsebina razprav na sejah odbora. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Na podlagi vseh predloženih 
gradiv pričenjamo razpravo. Besedo ima tovarišica Tatjana Štirn, delegatka iz 
Logatca! 

Tatjana Štirn: Spoštovana tovarišica predsednica, spoštovani dele- 
gati! Delegaciji Logatec in Vrhnika sta obravnavali gradivo za 16. sejo Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije. 

Z informacijo za delovanje enotne organizacije, obveznosti in odgovornosti 
v primerih naravnih in drugih nesreč v Sloveniji sta se delegaciji strinjali, 
menita pa, da je informacija v 3. točki, v II. poglavju premalo opredeljena. 
Premalo opredeljuje večje naravne in druge nesreče, ki ne presegajo cenzusa 
3 % od družbenega proizvoda družbenopolitične skupnosti. V takih primerih 
morajo delovni ljudje in občani sami, poleg sredstev, ki jih izločajo za skupno 
solidarnost v republiki in federaciji, zbrati še velika sredstva za solidarnost v 
svoji občini. Predlagamo, da bi takim družbenopolitičnim skupnostim prisko- 
čili vsaj toliko na pomoč, da ne bi plačevale sredstev solidarnosti v republiki 
za določen čas. 

Predlagamo, da se družbeni dogovor o načinu uporabe in upravljanja s 
sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč dopolni, in sicer: 
»V primerih večjih naravnih in drugih nesreč, ki presegajo 1 % družbenega 
proizvoda, ne presegajo pa 3 % družbenega proizvoda družbenopolitičnih skup- 
nosti, naj le-te ne bi združevale sredstev solidarnosti v republiki, in sicer če 
je ugotovljena škoda od 1—2% družbenega proizvoda, za dobo enega leta, 
če pa je ugotovljena škoda od 1—3 %, pa ja dobo dveh let.« Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima Andrej Lipušček, 
delegat občine Ljubljana-Center! 

Andrej Lipušček: Tovarišica predsednica, spoštovani delegati! De- 
legati za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Ljubljana-Center smo 
obravnavali informacijo o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovor- 
nosti in obveznosti v primeru naravnih in drugih nesreč in imamo k tej in- 
formaciji dve kratki pripombi: 

1. V poglavju o preventivnih ukrepih za preprečevanje naravnih nesreč 
oziroma zmanjševanju njihovih posledic pogrešamo opis in prikaz stanja na 
področju gradnje zaklonišč in predlagamo, da se v tem poglavju več pozornosti 
posveti temu vprašanju. 

2. Predlagamo Republiškemu izvršnemu svetu, da prouči možnost, da se 
pri nabavi materiala, potrebnega za civilno zaščito, prouči možnost oprostitve 
prometnega davka. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Ne.) Do- 
bili smo še pismene pripombe Skupščine občine Slovenska Bistrica oziroma 
njene skupine delegatov, ki tudi zadevajo manjše elementarne nesreče, pri- 
pombo skupine delegatov iz Škofje Loke, ki govori o tem, da v informaciji ni 
podatka o višini zbranih in porabljenih sredstev in o stanju sredstev, se pravi, 
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kakšne so razmere. Dobili smo tudi pripombo Skupščine občine Ljubljana- 
Šiška oziroma njene skupine, ki tudi govori o tem, da bi bilo treba temelji- 
teje opredeliti preventivno delovanje za primere naravnih nesreč. 

Želi morda besedo tovariš Jerkič (Ne.) 
Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in pre- 

kinjam to točko dnevnega reda, da se bo lahko sestala skupina delegatov in 
pozneje Zboru predložila morebitne spremembe oziroma dopolnitve sklepa, ki 
ste ga danes dobili in ki ga je tovariš Plevel pravkar obrazložil. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog energet- 
ske bilance Socialistične republike Slovenije za leto 1979 s predlogom ugoto- 
vitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Ker sta ta in naslednja točka dnevnega reda, to je informacija o poteku 
priprav in gradnje energetskih objektov v letu 1978 z ugotovitvami in stališči, 
med seboj vsebinsko povezani in bi ju težko ločeno obravnavali, kar so po- 
kazale tudi razprave o obeh gradivih v delovnih telesih Zbora in Skupščine, 
predlagam zboru, da združimo obravnavo 3. in 4. točke dnevnega reda, to je 
obravnavo predloga energetske bilance Socialistične republike Slovenije za leto 
1979 s predlogom ugotovitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije in informacije o poteku priprav in gradnje energetskih 
objektov v letu 1978 z ugotovitvami in stališči. Ali kdo temu predlogu naspro- 
tuje? (Ne.) Prosim, da glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (62 delegatov 
glasuje za.) 

Ugotavljam, da je predlog za skupno obravnavo 3. in 4. točke dnev- 
nega reda soglasno sprejet. 

Kot gradivo za obe točki dnevnega reda ste prejeli predlog energetske 
bilance Socialistične republike Slovenije za leto 1979, ki je bil objavljen v 
Poročevalcu št. 3, in predlog elektroenergetske bilance Socialistične republike 
Slovenije za leto 1979, predlog ugotovitev in stališč k energetski in elektro- 
energetski bilanci Socialistične republike Slovenije za leto 1979, ki je bil prav 
tako objavljen v Poročevalcu št. 3, ter informacijo o poteku priprav in gradnje 
energetskih objektov v letu 1978 z ugotovitvami in stališči. 

Obveščam vas, da je pri tej informaciji pri prepisovanju po pomoti iz- 
padla ena stran, in sicer v poglavju stališč. Danes ste prejeli celotno besedilo 
stališč, manjkajoče besedilo pa je podčrtano. 

Predlagatelj vseh teh gradiv je Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika 
določil dr. Vladimira Faturja, republiškega podsekretarja v Republiškem ko- 
miteju za energetiko. Ta bo podal uvodno obrazložitev k 3. in 4., pa tudi k 5. 
točki dnevnega reda. Prosim! 

Dr. Vladimir Fatur: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Energetska bilanca in poročilo o gradnji energetskih objektov pred- 
stavljata enega od načinov obveščanja delegatov, ki ga je Izvršni svet sprejel 
kot svojo stalno nalogo in poteka že peto leto. Poudarjamo, da pri tem ne 
gre le za obveščanje in seznanjanje, temveč predvsem za eno od oblik ures- 
ničevanja širšega družbenega nadzora nad področjem energetike kot dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena in prioritete našega razvoja iz dogovora o 
temeljih plana za obdobje 1976—il980. Potreba po kontinuiranem in širšem 
družbenem nadzoru nad tem področjem izhaja tudi iz velikih sredstev, ki jih 
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namenjamo za financiranje infrastrukturnih energetskih objektov, visokih 
stroškov za energijo, močne obremenitve plačilne bilance in izredne občutlji- 
vosti pri preskrbi industrije in širše potrošnje z energetskimi viri. 

Energija predstavlja iz leta v leto močnejši element v strukturi stroškov 
organizacij združenega dela in gospodinjstev. V letu 1979 bodo skupni stroški 
za energijo v Sloveniji znašali 21 milijard dinarjev. Ob upoštevanju prispev- 
kot in združevanja sredstev pa se obremenitev poveča na 25 milijard dinar- 
jev. Ne glede na to kaže energetska bilanca za leto 1979, da se bo poraba 
koriščene energije povečala za 7,8 ®/o v primerjavi s preteklim letom. Takšna 
rast porabe energije je znatno nad rastjo porabe v preteklih letih. Kljub re- 
lativno visokemu porastu porabe v Sloveniji je rast porabe energije v Jugo- 
slaviji še za 4,6 % večja kot v Sloveniji. 

Pridobivanje domače primarne energije zaostaja za rastjo porabe, kar se 
kaže v večanju energetske odvisnosti republike. Energetska odvisnost v letu 
1977 je prvič presegla 50 %. Je v stalnem porastu in jo za leto 1979 predvi- 
devamo že v obsegu 57 %. 

Ocene iz energetske bilance za leto 1979 kažejo na še vedno premajhne 
napore za racionalno ravnanje z energijo, posebno na nekaterih področjih in- 
dustrije in široke potrošnje. To zahteva od vseh udeležencev družbenega do- 
govora o racionalnem ravnanju z energijo, da preverijo izvajanje nalog, ki so 
jih prevzeli s podpisom dogovora. Iniciativa za to ne more biti omejena le na 
republiške organe. Izhajati mora iz sleherne organizacije združenega dela in 
iz skupnosti, kjer to lahko da pozitivne rezultate. Raziskovati je treba le tam, 
kjer rešitve in rezultati še niso popolnoma jasni. Izkoriščanje že znanih mož- 
nosti pa je obvezno. 

Oskrba z energijo v preteklem letu je bila sorazmerno ugodna. Dobava 
električne energije je potekala brez zastojev in smo elektroenergetsko bilanco 
za leto 1978 zaključili z manjšim presežkom energije. V začetku leta 1978 je 
obstajalo še pomanjkanje tekočega naftnega plina. Med letom pa je prišlo do 
kratkotrajnega pomanjkanja mazuta in kerozina. Ob koncu leta so nastali 
problemi pri preskrbi s premogom za široko potrošnjo v nekaterih območjih 
v Sloveniji. Vzroki za to so bili predvsem v neusklađenosti proizvodnje in po- 
rabe kot tudi v premajhnih skladiščnih kapacitetah pri distributerjih. 

V letu 1979 se pojavlja primanjkljaj okoli 850 000 ton premoga. Od tega 
je bilo doslej s pogodbami za dobavo iz drugih republik že zagotovljenih 
250 000 ton, medtem ko za ostale dobave še potekajo dogovori, ki naj na dol- 
goročnejši osnovi zagotovijo oskrbo s premogom. 

Zadovoljiva oskrba s tekočimi gorivi v letu 1979 bo v znatni meri odvisna 
od količin zemeljskega plina, ki ga bodo porabniki prevzeli iz magistralnega 
plinovodnega omrežja. Priključevanje porabnikov na magistralno plinovodno 
omrežje poteka z znatnimi zamudami. Kljub opozarjanju na potrebo po pospe- 
šenih pripravah za prevzem plina izgleda, da marsikateri porabnik ni priča- 
koval, da bo magistralno plinovodno omrežje zgrajeno v roku. 

Posebni problemi oskrbe s tekočimi gorivi zahtevajo, da se v poslovni 
skupnosti za plinifikacijo sprejmejo dodatni ukrepi za zagotovitev intenziv- 
nejšega odvzema zemeljskega plina iz magistralnega omrežja. K boljši oskrbi 
s tekočimi gorivi lahko prispeva tudi omejitev proizvodnje električne ener- 
gije v termoelektrarnah na naftne derivate v Jugoslaviji, seveda samo za tisti 
obseg, ki ga ni možno pokriti z obstoječimi hidroelektrarnami in z elektrar- 
nami na premog. Ob tem ugotavljamo, da je rast porabe naftnih derivatov v 
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zvezni bilanci ocenjena na 10 %, medtem ko jo dobavitelji derivatov ocenju- 
jejo na celo mnogo več, na 22 %. Iz vsega navedenega lahko ocenimo, da v letu 
1979 še vedno ne moremo pričakovati popolne zanesljivosti pri oskrbi z doma- 
čimi naftnimi derivati. 

V okviru možnosti plačilne bilance bomo zato prisiljeni reševati probleme 
s sprejemanjem kratkoročnih rešitev in z neposrednim uvozom posameznih 
vrst tekočih goriv. To zahteva predvsem reševanje problemov dvojnih cen ozi- 
roma razlik v cenah domačih in uvoženih derivatov. 

Medrepubliški dogovor o sistemu in politiki cen v energetiki še ni skle- 
njen, kar predstavlja dodatne ovire za hitrejši razvoj domače energetske osnove 
in povečuje odvisnost od uvoza energije. Rešitve ne moremo iskati v depre- 
siranih cenah energije ali zadrževanju razvoja energetskih dejavnosti. Izhod 
je predvsem v ukrepih za racionalno porabo energije, že pri gradnji industrij- 
skih objektov in stanovanj, pri njihovem opremljanju z energetskimi napra- 
vami ter v širšem informiranju uporabnikov. Seveda pa je potrebno, da tudi 
proizvodnja energije izvede ukrepe za racionalnejše ravnanje z energijo, za 
katere se je zavezala z družbenim dogovorom. 

Pri gradnji energetskih objektov ugotavljamo, da smo v tretjem letu 
srednjeročnega plana dosegli pomemben napredek, saj je od večjih energetskih 
objektov v gradnji le še nuklearna elektrarna Krško in plinovod proti Gorici 
in Anhovemu. V zaključni fazi pa so priprave za gradnjo rafinerije nafte v 
Lendavi. 

Zaradi zamud, ki se kažejo pri gradnji nuklearne elektrarne Krško, smo 
znaten del poročila namenili navedeni problematiki. Zamude sicer v letu 1979 
ne bodo ogrozile izpolnjevanja energetske bilance, vendar pa vplivajo na po- 
večevanje stroškov. Predvsem pa se poskusno obratovanje tega objekta, ko 
zaradi zmanjšane zanesljivosti še ne moremo računati s celotnimi kapacitetami, 
že predstavlja energetsko kritično obdobje. Zaradi neprestanega porasta po- 
treb po električni energiji bomo takrat potrebovali že objekte z visoko stopnjo 
zanesljivosti. • 

Z dograditvijo energetskih objektov iz tega srednjeročnega planskega ob- 
dobja smo izkoristili velik del domačega energetskega potenciala. Pretežni del 
proizvodnje lignita smo z dograditvijo novega agregata v termoelektrarni Šo- 
štanj že angažirali za proizvodnjo električne energije. Ob nadaljnji izgradnji 
termoenergetskih objektov ne smemo mimo potreb industrije in široke po- 
trošnje po premogu, prav tako pa se moramo zavedati, da so za povečevanje 
proizvodnje premoga na sedanjem nivoju potrebne temeljite dodatne biološke 
raziskave in odpiranje novih ležišč. 

Ob pripravi sporazumov za obdobje po letu 1978 se kaže tudi potreba po 
intenzivnejši gradnji hidroenergetskih objektov; predvsem pri teh objektih, 
ki proizvajajo čisto energijo in so ugodni z vidika zaščite zraka in voda, 
pa se pojavljajo problemi, kako zagotoviti čimbolj neokrnjeno okolje. Reše- 
vanje teh problemov zahteva skladno sodelovanje energetskega, kmetijskega, 
vodnega in komunalnega gospodarstva ter usklajevanje z vsemi vidiki varstva 
okolja. 

Posebno pozornost zaslužijo napori za uvedbo dohodkovnih odnosov v 
energetskem gospodarstvu. Zaostajanje se kaže predvsem na področju naft- 
nega gospodarstva, kjer še vedno niso preseženi čisti pogodbeni odnosi med 
organizacijami, ki pridobivajo, predelujejo in distribuirajo naftne derivate. 
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Dosedanje delo obeh samoupravnih interesnih skupnosti s področja ener- 
getike, to je Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva in Samo- 
upravne interesne skupnosti za nafto in plin, je pokazalo potrebo po njunem 
tesnem sodelovanju pri sprejemanju stališč in odločitev. Zato že prihaja do 
močnejšega medsebojnega sodelovanja, tako pri programiranju razvoja kot 
tudi pri izvrševanju energetske bilance in z njo povezanih ukrepov. 

V odborih Skupščine je potekala temeljita razprava o predloženih doku- 
mentih, ki je v celoti podprla izhodišče Izvršnega sveta, obenem pa nakazala 
tudi osnovne usmeritve in aktivnosti na področju energetike. Zato Izvršni svet 
tudi v celoti sprejema ugotovitve iz poročil odborov Skupščine. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi še nekaj besed k predlogu za- 
kona o poroštvu Socialistične republike Slovenije za obveznosti iz vlaganj v 
energetske objekte. 

V skladu s kontinuiranim zadovoljevanjem potreb porabnikov energije 
pričenjamo že v tem srednjeročnem planskem obdobju gradnjo energetskih 
objektov, katerih gradnja bo zaključena po letu 1980. Za takšne objekte je 
potrebno poroštvo republike, saj finančna konstrukcija ni zaključena, ker zdru- 
ževanje po obstoječih samoupravnih sporazumih preneha s koncem leta 1980. 
S spremembami in dopolnitvami samoupravnega sporazuma o razvoju elektro- 
energetike, ki je sedaj v javni razpravi, bodo določeni objekti, za katere je 
potrebno zagotoviti poroštvo republike. Ob pripravi osnutka zakona bomo upo- 
števali tiste objekte, ki bodo sprejeti z navedenimi spremembami samouprav- 
nega sporazuma ter vključeni v dogovor o temeljih plana Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

Podobno poroštvo, kot ga sedaj predlagamo, je Skupščina SR Slovenije 
sprejela v letu 1979. To je s sprejetjem samoupravnih sporazumov o temeljih 
plana za obdobje 1976—1980 omogočilo gradnjo ključnih energetskih objektov 
sedanjega planskega obdobja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Fatur! Vsa prej ome- 
njena gradiva je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
o tej obravnavi predložil zboru pismeno poročilo. Zeli morda poročevalec 
Odbora poročilo še ustno dopolniti? Prosim, tovariš Volfand, podpredsednik 
Odbora ima besedo! 

Zvonimir Volfand: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj pri Zboru občin je 
obravnaval predlog energetske bilance Slovenije za leto 1979 ter informacijo 
o poteku priprav in gradnje energetskih objektov v letu 1978. Kot že rečeno, 
ste prejeli poročilo Odbora. Dovolite pa mi, da ob tej priliki poudarim le 
nekatera vprašanja energetske problematike, ki so bila na seji Odbora deležna 
posebne pozornosti. 

V tem smislu je bila posebna pozornost posvečena vprašanjem pokritosti 
energetskih potreb v naši republiki. Pri tem smo izhajali iz znanih, ne tako 
davnih primerov energetske deficitarnosti in neusklađenega planskega razvoja, 
ko je nezadostna energetska osnova postajala omejevalni faktor nadaljnji in 
dinamični rasti v celoti. Zato imajo posebno težo podatki iz energetske bilance, 
po katerih so se že v letu 1978 pokazali vidni rezultati pri odpravljanju eno- 
stranske in neusklađene gospodarske rasti, vzpostavljene pa so bile tudi raz- 
mere, v katerih predvsem v naši republiki nismo imeli energetskih omejitev. To 
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dejstvo je toliko bolj pomembno zato, ker so pozitivne energetske razmere v 
1978. letu posledica realizacije naših gospodarskih in političnih usmeritev, 
odprave strukturnih nesorazmerij, pri čemer je energetika v tem planskem 
obdobju dobila značaj prioritetne dejavnosti s ciljem, da se na osnovi posebne 
obravnave tega gospodarskega področja zagotovi podlaga za skladen in dina- 
mičen nadaljni gospodarski razvoj. 

Pomembno je tudi, da dosežene spremembe in rezultati že slonijo na novih 
družbenoekonomskih odnosih, na podlagi katerih smo zavestno, na temeljih 
družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja, zagotavljali mate- 
rialne pogoje za odpravo neustreznih energetskih razmer in usklajevanje druž- 
benih interesov. Prav zaradi takih temeljev menimo, da so povsem realne ocene 
iz informacije o energetski bilanci v letu 1979, po kateri je treba pričakovati 
ugodno stanje glede pokritosti sicer povečanih potreb po energiji tudi v letu 1979. 

Mnenja smo bili, da je še naprej potrebno zagotavljati visoko stopnjo plan- 
sko-bilančnih energetskih odnosov v vseh pogledih, s tem, da planiranje preide 
do nivojev občinskih družbenopolitičnih skupnosti, ko naj se v teh energetskih 
bilancah odrazijo vse kontretne potrebe razvojnih programov. Ta orientacija 
naj dobi svojo polno veljavo še posebno ob pripravah novih srednjeročnih 
planov. 

Tovarišice in tovariši! Prav gotovo ni naključje, da je v široki in prizadevni 
razpravi o energetski bilanci za leto 1979, tako na seji Odbora kot tudi v sta- 
liščih Republiškega izvršnega sveta, dobilo posebno mesto vprašanje o nujnosti 
nadaljnjih prizadevanj za racionalno porabo in ravnanje z energijo od njenega 
pridobivanja do izkoriščanja. To narekuje omejenost količin energije. Zato 
je tudi potrebno podpirati in vedno znova poudarjati racionalno izkoriščanje 
vseh vrst energije, kar še vedno kljub očitnim pozitivnim premikom ni postalo 
prevladujoča orientacija vseh družbenih faktorjev. Tudi družbeno je potrebno 
stimulirati prizadevanja vseh porabnikov za racionalno porabo energije, bodisi 
da gre za potrebno modernizacijo tehnologije pridobivanja, izkoriščanja in 
transformacije energije, bodisi pa da gre za stimulacijo strukturnih preusmeri- 
tev na koriščenje cenejših oziroma primernejših virov energije. 

Prav zaradi že omenjenih omejitev virov energije je Odbor posebno pouda- 
ril potrebo po iskanju novih virov ter raziskovanju novih možnosti za prido- 
bivanje energije. Ravno ta orientacija naj v sedanjem času dobi posebno vlogo. 
Iz družbeno zagotovljenih sredstev za razvojne raziskovalne dejavnosti, pa tudi 
iz eventualno potrebnih novih virov sredstev je potrebno zagotoviti posebno 
intenzivne raziskave na področju odkrivanja in razvoja ustreznih postopkov 
izkoriščanja novih virov energije, kot so: geotermični viri, sončna energija, 
nadaljnje raziskave eventualnih nahajališč tekočih in plinskih goriv, jedrska 
goriva in tako dalje. 

Pri tem velja poudariti nujnost doslednega izkoriščanja vseh lastnih virov 
energije, posebno pa znanih in cenenih hidroenergetskih virov. Na tem področju 
so pri nas še določene rezerve, ki jih moramo spričo energetskih razmer in 
pomena energije za celotno gospodarstvo in družbeni razvoj čimbolj izkoristiti 
s takimi postopki izkoriščanja, da bodo zagotovljeni tako energetski kot tudi 
drugi družbeni interesi. 

Med temi interesi je tudi splošna gospodarska neodvisnost oziroma samo- 
stojnost gospodarskega razvoja. V tej smeri so že doseženi določeni dobri 
rezultati, vendar je energetska odvisnost od tujih virov energije še vedno precej 
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velika, kar vnaša v naše gospodarstvo in programiranje nadaljnjega razvoja 
številne nestabilnosti. Zato so nujni ukrepi, ki 'bodo zagotovili čim popolnejše 
izkoriščanje domačih virov energije, k prizadevanjem za energetsko neodvis- 
nostjo nasploh, posebno za večjo energetsko neodvisnost glede nihanj ponudbe 
energetskih virov pod vplivom najrazličnejših faktorjev pa je treba še naprej 
prispevati tudi s tem, da se zagotovijo ustrezne rezerve. Zato je potrebno v tem 
trenutku še odločneje podpreti in zahtevati gradnjo ustreznih skladišč, rezervo- 
arjev itd. ter njihovo ustrezno razporeditev. V ta namen že zbiramo namenska 
sredstva in je potrebna bistveno povečana aktivnost vseh dejavnikov, da se 
čimprej pokažejo tudi ustrezni rezultati. 

Ob zagotavljanju posebnih družbenih interesov pri razreševanju energetske 
problematike pa je posebno pomemben interes ne le za zavarovanje, temveč 
tudi za nadaljnje izboljšanje naravnega okolja. Z doseženimi strukturnimi spre- 
membami pri izkoriščanju posameznih virov energije, posebno pa z ustreznimi 
spremembami v tehnologiji izkoriščanja so že doseženi ugodni rezultati, vendar 
je bila ob obravnavi energetske bilance poudarjena tudi nujnost nadaljnjih 
tovrstnih ukrepov ob graditvi novih energetskih objektov, pri čemer bo zagotov- 
ljen ustrezen odnos do doslednega, maksimalnega izkoriščanja vsakega lastnega 
energetskega vira, vendar tako, da je hkrati v ustrezni meri zagotovljeno tudi 
izboljšanje in varovanje naravnega okolja. 

Na področju nadaljnjega urejanja problematike pridobivanja in izkorišča- 
nja energije pa je potrebno še nadalje zagotavljati tudi stalen razvoj podružb- 
ljanja odnosov in po tej poti zagotavljanje nadaljnjega uspešnega reševanja 
te problematike. Posebej to velja za vprašanja zbiranja in porabe sredstev 
za graditev in modernizacijo energetskih objektov. Tu je potrebno zagotoviti 
racionalno izkoriščanje materialnih sredstev, predvsem z zagotavljanjem pogo- 
jev za hitro in dobro organizirano graditev. Nekatera znamenja pri gradnji 
pomembnih energetskih objektov, kljub sicer dobrim rezultatom, pri doseda- 
njem izvajanju nalog srednjeročnega plana dražijo gradnjo in nenormalno obre- 
menjujejo nosilce materialnih sredstev za gradnjo. To velja za graditev najpo- 
membnejših energetskih objektov, kot so bodisi nuklearna elektrarna in tudi 
plinovodno omrežje. Potrebna so še nadaljnja intenzivna prizadevanja vseh 
družbenih faktorjev za čim boljše in vsestransko razreševanje problematike, 
ki ovira uspešno realizacijo zastavljenih ciljev. 

Čas mi ne dopušča podrobnejših razglabljanj o številnih aspektih proble- 
matike, ki so bili omenjeni ob obravnavanju v Odboru in ki bi morali biti 
prisotni v razpravah o tako pomembnih problemih, kot je energetika. 

Mislim, da sem s poudarkom le nekaterih aspektov problematike nakazal, 
da je bila v razpravi v Odboru dana podpora ocenam doseženih rezultatov kot 
tudi usmeritev, ki so podane v obsežni informaciji o energetski bilanci za leto 
1979, kot še posebno ugotovitvam in stališčem Izvršnega sveta. Zato Odbor 
predlaga našemu zboru, da sprejme na znanje informacijo o energetski bilanci 
za leto 1979 ter da podpre osnovne ugotovitve in stališča Republiškega izvršnega 
sveta in našega odbora za nadaljnje urejanje problematike na tem področju. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Volfand! Na podlagi 
vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Bruno Zupan- 
čič, delegat iz občine Maribor. Prosim, tovariš Zupančič! 
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Bruno Zupančič: Tovarišica predsednica, spoštovani delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je obravnavala 

predlog energetske bilance in je sprejela naslednja stališča: 
Cene vseh vrst energije, električne energije, tekočih goriv, trdih goriv in 

plina, bi morale biti realne in trdnejše planirane ter pravočasno znane, še 
pred izdelavo in sestavo letnih planov organizacij združenega dela in tozdov 
do začetka meseca oktobra. To je osnova za načrtovanje v gospodarstvu, pred- 
vsem pri sestavi planov stroškov, saj velik procent vseh materialnih stroškov 
odpade na energijo. 

Ob tem ko govorimo o potrebi zamenljivosti raznih vrst energije, sposob- 
nosti organizacij združenega dela, da uporabljajo različne vire energije, se 
pojaylja problem velikih razlik v ceni teh energetskih virov. Zato bi morali 
čimprej pripraviti samoupravni sporazum o ponderiranju cen, kar bd bilo 
v skladu z bodočim zakonom o energetskem gospodarstvu. Poudarjeno je bilo, 
da je potrebno pospešiti sprejetje zakona o energetskem gospodarstvu, saj pred- 
stavlja osnovo za ureditev nerešenih problemov pri oskrbi. 

V zvezi z realizacijo programa plinifikacije Slovenije opozarjamo, da je eden 
od vzrokov za prepočasno priključevanje porabnikov na plinovodno omrežje 
tudi problem uvoza naprav za priključitev plina, izdaje gradbenih dovoljenj, 
lokacij in pri raznih inšpekcijskih službah, saj so predpisani postopki zelo kom- 
plicirani, rekli bi lahko tudi birokratski. 

Skupina delegatov je bila mnenja, da bi morali na področju energetike 
planirati bolj dolgoročno, saj je petletno planiranje na tem področju absolutno 
prekratko. Na občinskih oziroma regionalnih ravneh je potrebno takoj pričeti 
izdelovati območne letne, srednjeročne in dolgoročne energetske bilance. Te 
bilance naj bodo podlaga za izdelavo republiških planov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc No- 
vak, delegat iz občine Kamnik. Prosim, tovariš Novak! 

Franc Novak: Tovarišica predsednica, spoštovani delegati! Skupina 
delegatov iz občine Kamnik predlaga k 3. točki dnevnega reda tale predlog: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pripravi poročilo o uresničeva- 
nju sklepov o racionalni porabi energije, ki jih je sprejela Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije, in naj predlaga eventualne dopolnilne ukrepe za 
gospodarnejšo izrabo energije. 

2. Glede na številna vprašanja in pripombe občanov ob informaciji, ki so 
jo dala sredstva javnega obveščanja o 60-odstotnem prispevku na vsakokratno 
povišano ceno električne energije, naj bi predlagatelj dal jasen in razumljiv 
odgovor o povezavi tega prispevka s ceno električne energije in sploh, ali je po 
njegovem mnenju sedanji sistem plačevanja električne energije spodbuda za 
varčevanje z električno energijo. Ali se na tem področju pripravljajo kakšne 
spremembe? Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ciril Plut, 
delegat iz občine Krško. Prosim, tovariš Plut! 

Ciril Plut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov občine Krško ima k tej točki naslednji pripombi: 
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1. V predlogu elektroenergetske bilance Socialistične republike Slovenije 
za leto 1979 je predvideno, da bo Elektrarna Brestanica v letošnjem letu obrato- 
vala z enim kotlom na premog in pri tem porabila 30 tisoč ton premoga, ki ga 
bo Elektrarni Brestanica dobavil Rudnik rjavega premoga Senovo. Po podatkih 
Elektrarne Brestanica pa trenutno za obratovanje ni sposoben noben kotel 
na premog, ker je Republiški inšpektorat parnih kotlov 29. 12. 1978 prepovedal 
obratovanje kotla KSG. Da bi se lahko uresničile napovedi, ki so nakazane 
v elektroenergetski bilanci za leto 1979, je potrebno, da se v Elektrarni Bresta- 
nica takoj pristopi k usposobitvi omenjenega kotla. Po mnenju strokovne službe 
v Elektrarni je možna sanacija v roku 6 mesecev. Takojšen pristop pa bi 
omogočil v zadnjih mesecih tega leta realizacijo energetske bilance, s tem pa 
tudi porabo 30 tisoč ton premoga iz rudnika Senovo. 

2. V predlogu energetske bilance Socialistične republike Slovenije za leto 
1979 je predvideno za Tovarno celuloze in papirja Djuro Salaj v Krškem dobava 
115 tisoč ton lignita iz rudnika Velenje. Tovarna celuloze in papirja Djuro Salaj 
je začudena, da je v energetski bilanci za njih določena le omenjena količina 
lignita, ker ima pogodbeno dogovorjeno letno dobavo 230 tisoč ton lignita. Tudi 
v letu 1978 je tovarni celuloze Rudnik lignita Velenje dobavil 230 tisoč ton 
lignita, ne pa 120 tisoč ton lignita, kot je napačno navedeno v energetski 
bilanci. 

Po podatkih iz energetske bilance izhaja, da bo morala Tovarna celuloze in 
papirja Djuro Salaj Krško ne glede na pogodbeno količino 230 tisoč ton iz 
Rudnika Velenje polovico lignita nabaviti v sosednjih republikah. Tovarna 
celuloze in papirja Djuro Salaj je pripravljena ta lignit nabaviti pod pogojem, 
da bo cena in kvaliteta nabavljenega lignita iz ostalih republik enaka ceni in 
kvaliteti velenjskega lignita. V primeru, da ne bo mogoča nabava lignita iz 
sosednjih republik z enakimi stroški kot v Socialistični republiki Sloveniji, pa 
predlagamo, da se višji stroški nabavljene količine lignita izven Slovenije v ena- 
kih proporcih porazdelijo na vse potrošnike v Socialistični republiki Sloveniji, 
ki uporabljajo lignit iz Rudnika Velenje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Plut! Besedo ima tovariš 
Zlatko Novak, delegat iz občine Jesenice. Prosim, tovariš Novak! 

Zlatko Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov občine Jesenice obvešča Zbor občin Skupščine SR Slovenije, 
da je razpravljala o predlogu energetske in elektroenergetske bilance SR Slove- 
nije za leto 1979 in je mnenja, da oba dokumenta kompleksno zajemata vse 
probleme. 

K tema dvema dokumentoma je dal svoje stališče in ugotovitve Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, s katerimi se skupina popolnoma strinja in jih 
v celoti podpira. 

Glavna pozitivna ugotovitev je, da se je zanesljivost oskrbe z energijo v letu 
1978 bistveno povečala; razen manjših problemov pri oskrbi s tekočimi gorivi, 
ki smo jih občutili tudi na Jesenicah, ni bilo večjih zastojev. 

V preteklem letu je bil uveden zemeljski plin. Zato se je zmanjševala poraba 
tekočih goriv, kar je izredno pozitivno vplivalo na energetsko bilanco. To 
zasluži vso podporo! Posebno pozornost zasluži v letu 1978 tudi zanesljiva oskr- 
ba z električno energijo in ustvarjanje rezerv. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira pospešeno izgradnjo magistral- 
nega plinovodnega omrežja do Jesenic in Nove Gorice, čeprav sicer kasnimo z 
uvedbo zemeljskega plina v Železarni Jesenice. 

V tej zvezi je tudi onesnaževanju okolja in zraka posvečena potrebna pozor- 
nost, kar je za Jesenice še posebnega pomena. 

Skupina delegatov pa ima vseeno še dodatne predloge in stališča: 
1. Občina Jesenice je največji porabnik energije, zato je močno zaintere- 

sirana za racionalno proizvodnjo, transport in porabo energije. 
2. Delegati na vseh ravneh, predvsem pa v samoupravnih interesnih skup- 

nostih za elektrogospodarstvo in za nafto in plin, že sedaj zagovarjajo racionalno 
porabo, proizvodnjo in transport energije vseh vrst. 

3. Za smotrno porabo energije, varčevanje z energijo, za uvajanje ekonom- 
sko ustrezne energije in za varstvo okolja skupina delegatov predlaga, da se na 
nivoju občine ustanovi energetska komisija. Ta komisija naj bi pregledovala 
in dajala soglasja k vsem novim projektom in napravam, seveda kar se tiče 
energije. 

4. Zaradi varčevanja s toplotno energijo se delegati občine Jesenice zavze- 
majo za izdajo ustreznega odloka ali drugega akta o obveznem uvajanju meri- 
tev porabe toplotne energije s kalorimetri, in sicer za stanovanjske objekte, 
katerih uvedba naj ne bi bila daljša od pet let. 

5. Pristojni organi naj bi izdali odloke o obveznem uvajanju standardov za 
toplotno izolacijo za vse vrste novih objektov, stari stanovanjski, industrijski in 
poslovni objekti pa naj se sanirajo, čemur naj bi se prilagodili tudi drugi pred- 
pisi Republiške skupščine. 

V občini Jesenice si še posebej prizadevamo varčevati z energijo. V zvezi 
z uvedbo plinovoda bo treba izdelati projekte za širšo porabo zemeljskega plina 
za vsa naselja v občini Jesenice od Žirovnice do Rateč ter jih čimprej realizirati. 

Za uresničitev navedenih ciljev bo treba pospešiti izgradnjo daljinskega 
ogrevanja mesta Jesenice, nujno zgraditi termoelektrarno in toplarno v Že- 
lezarni Jesenice za proizvodnjo električne energije, pare in vroče vode za 
potrebe ogrevanja mesta in tovarne. 

Železarna Jesenice in s tem vsa občina je vse slabše oskrbovala z električno 
energijo, ker se odjem drugih podjetij na Gorenjskem vedno bolj veča. Žele- 
zarna je sofinancirala izgradnjo dajnovodnega sistema na Gorenjskem, vendar 
zaradi tega nima nič bolj zanesljivega napajanja z električno energijo. Nujno 
je treba določiti lokacijo in začeti z gradnjo 110 kV daljnovoda od Most do 
mesta Jesenice in trafo postaje, ker ju bo predor pod Karavankami nujno 
potreboval. 

6. V energetski bilanci ni upoštevana izgradnja malih hidroelektrarn na 
Savi in njenih pritokov — Javornik, in tudi ne obnova obstoječih — Radovna. 

7. Predlagamo izgradnjo toplarne s sortirnico odpadnih materialov za 
Gorenjsko v območju mesta Radovljica za ogrevanje samega mesta. 

8. Predlagamo ustanovitev kontrolnega organa, podobnega milici, ki bo 
nadzoroval racionalno porabo vseh vrst energije in imel pristojnost mandat- 
nega kaznovanja, posebno v delovnih organizacijah. Hkrati je potrebno izde- 
lati program izobraževanja porabnikov v smislu ekonomske porabe energije. 

9. Predlagamo ukinitev vseh vrst pavšalnega plačevanja električne ener- 
gije in uvedbo plačevanja po števcih. 
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10. Ne strinjamo se s stalnim povečevanjem cen električne energije za 
male potrošnike, posebno gospodinjstva. Nosilec razvoja in pridobivanja vseh 
vrst energije mora biti industrija. 

11. Popolnoma podpiramo poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose 
in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slovenije. Opozarjaipo na problem za- 
kasnitve izgradnje Nuklearne elektrarne Krško in zakasnitev uvajanja zemelj- 
skega plina v predvidenem roku in obsegu. Treba je zaostriti odgovornost za 
nastale zakasnitve. 

12. Zaradi zanesljive in zadostne dobave tekočega zemeljskega plina je 
treba začeti takoj graditi terminal v Kopru ter se dogovoriti z dobavitelji, 
Alžirijo, Libijo in z Bližnjim Vzhodom. 

13. Oskrbovanje s tekočim naftnim plinom, mazuti in drugimi kurilnimi 
olji je nezanesljivo in po republikah različno. Nekatere republike imajo pre- 
sežke, nekatere primanjkljaje. Potreben bi bil medrepubliški zvezni dogovor 
o nabavi in delitvi vseh energetskih virov. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Lovro 
Cerar, delegat iz občine Tržič. Prosim, tovariš Cerar! 

Lovro Cerar: Spoštovana predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! 

Delegati skupin delegatov Skupščine občine Tržič za Zbor združenega dela 
in Zbor občin Skupščine SR Slovenije so se na skupni seji dne 26. 3. 1979 po 
razpravi o informaciji in poteku priprav in gradnji energetskih objektov za 
leto 1978 strinjali z vsemi ugotovitvami in stališči Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Iz informacije lahko ugotovimo velika prizadevanja in tudi po- 
zitivne premike pri gradnji energetskih objektov. 

V zvezi z gradnjo teh objektov pa delegati predlagajo, da se prouči grad- 
nja Hidroelektrarne Lomoščica v Cadovljah pri Tržiču in financiranje te grad- 
nje iz energetskega prispevka. Elektrarna bi imela moč do 2000 kW. Z majh- 
nim investicijskimi vlaganji je možno zgraditi elektrarno tako, da bi imela 
akumulacijo v naravni jami. Distribucijsko omrežje, na katerega bi elektrarno 
priključili, je v neposredni bližini. Elektrarno je možno zgraditi po modernih 
konceptih, obdelanih v študiji Raziskovalne skupnosti SR Slovenije. Cena za 
inštaliran kW bi bila 20 000 dinarjev, kar je približno toliko kot za Hidro- 
elektrarno Srednja Drava II. 

Gradnja elektrarne je utemeljena ne samo z nizko ceno, ampak predvsem 
s tem, da bi v primerih okvar na distributivnih in prenosnih napravah ter v 
primerih elementarnih nezgod ali vojne predstavljala pomemben vir za na- 
panjanje najbolj potrebnih porabnikov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Stane Voglar, delegat 
iz občine Črnomelj. Razpravljal bo v imenu skupin delegatov iz občin Črno- 
melj in Metlika! 

Stane Voglar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov občine Črnomelj in Metlika za Zbor občin imata na- 

slednje pripombe in stališča k informaciji o poteku priprav in gradnje ener- 
getskih objektov v letu 1978 (ESA 223), in sicer v zvezi s prenosnimi objekti 
električne energije. 
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Skupina delegatov podpira ugotovitev informacije o poteku priprav in 
gradnje energetskih objektov v letu 1978 (stran 21, ESA 233), kjer 
je ugotovljeno, da je izgradnja nizkonapetostnega omrežja izven izgradnje 
visokonapetostnega omrežja. Ta ugotovitev še posebno velja za območje Bele 
Krajine. Po osvoboditvi je bilo nizkonapetostno omrežje grajeno izključno v 
enofazni izvedbi v velikih dolžinah, predvsem za razsvetljavo. Zaradi neustrez- 
nosti tega nizkonapetostnega omrežja vlagamo v Beli Krajini, predvsem v zad- 
njih 10 letih, velika sredstva v posodabljanje. Tu se zaradi preskromnih sred- 
stev DES močno vključujejo občani s samopripspevkom. V zadnjil letih smo 
v občini Črnomelj vložili ogromna sredstva v posodobitev srednje in nizko- 
napetostnega omrežja, kot je razvidno iz naslednjega pregleda: leta 1976 2 mi- 
lijona 887 tisoč novih dinarjev, leta 1977 3 milijone 116 tisoč novih dinarjev, 
leta 1978 4 milijone 548 tisoč dinarjev. Plan za leto 1979 pa je 13 milijonov, 
15 tisoč dinarjev. Kljub temu je oskrba s kvalitetno električno energijo še vedno 
velik problem. Meritve so pokazale, da imajo določena območja v Beli Krajini 
del dneva napetost tudi izpod 150 voltov. Iz navedenih razlogov podpiramo ugo- 
tovitev v gradivu in pričakujemo, da se bo v tej smeri v prihodnjih letih tudi 
kaj storilo. Ugotovitev, da je visokonapetostno omrežje predimenzionirano, pa 
za območje Bele Krajine ne velja, ker se celotno območje napaja z enim dalj- 
novodom. Skupina meni, da ta ugotovitev ne bi smela ovirati nadaljnjega do- 
grajevanja visokonapetostnega omrežja v območju Bele Krajine. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Pismenih prijav za razpravo 
ni več. Želi še kdo besedo? (Ne.) Potem vas obveščam, da smo dobili še pismene 
pripombe skupine delegatov iz Škofje Loke, skupine delegatov iz občine Ljub- 
ljana-Šiška, skupine delegatov občine Kranj in pa iz občin Metlika in Črnomelj. 
Tovariš Fatur, želite besedo? Pravite, da se s temi pripombami strinjate. Dobro. 

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

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejema na 
znanje energetsko in elektroenergetsko bilanco Socialistične republike Slove- 
nije za leto 1979 in informacijo o poteku priprav in gradnje energetskih ob- 
jektov v letu 1978. 

2. Zbor občin podpira stališča in ugotovitve Izvršnega sveta k energetski 
in elektroenergetski bilanci Socialistične republike Slovenije za leto 1979 in 
k informaciji o poteku priprav in gradnje energetskih objektov v letu 1978. 
Pri izvajanju stališč Izvršnega sveta naj pristojne samoupravne organizacije 
in skupnosti, skupščine občin in Izvršni svet upoštevajo tudi stališča in opo- 
zorila Odbora za družbenoekonmske odnose in razvoj, navedena v njegovem 
poročilu z dne 16. marca 1979, razpravo na seji Zbora in pismene pripombe 
skupin delegatov. 

3. Zbor poudarja, da je zaradi problemov pri zagotavljanju potrebnih ko- 
ličin premoga, težav pri uresničevanju za energetsko bilanco predvidenih raz- 
merij med porabo plina in tekočih goriv, čezmerne porabe primarne energije 
ter zaradi večanja energetske odvisnosti Slovenije temeljna naloga v letu 1979 
dosledno uresničevanje družbenega dogovora o ukrepih in aktivnostih za zago- 
tovitev racionalnega pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije. 
V tem okviru morajo predvsem udeleženci družbenega dogovora čimprej spre- 
jeti svoje akcijske programe za racionalnejšo porabo energije in s tem zago- 
toviti doslednejše uresničevanje energetske bilance. 
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Zbor posebej opozarja, da racionalnejša poraba energije ter problemi v 
zvezi z zagotavljanjem potrebnih energetskih virov narekujejo energetsko bilan- 
siranje tudi v okviru občin oziroma regij. Zato poziva vse občinske skupščine, 
da v okviru letnih planskih dokumentov opredelijo tudi potrebe po posameznih 
energetskih virih ter način zagotavljanja oziroma strukturo le-teh. Prav tako 
naj pri pripravi razvojnih usmeritev in družbenih planov za naslednje sred- 
njeročno plansko obdobje posebno pozornost posvetijo tudi razvoju energetike, 
zlasti pa opredeljevanju nalog v zvezi z racionalnejšim izkoriščanjem energije. 

4. Zbor ugotavlja, da kasnimo pri izgradnji pomembnejših energetskih 
objektov, kar pa ima za posledico tudi prekoračitev prvotno predvidenih in- 
vesticijskih stroškov. Zato je potrebno, da nosilci posameznih nalog, predvsem 
pa investitorji, izvajalci in vsi zainteresirani družbeni dejavniki sprejmejo 
ustrezne ukrepe za zmanjšanje zamud pri gradnji teh objektov. Prav tako je 
potrebno zaostriti odgovornost za zakasnitve pri izgradnji skladišč, predvsem 
pri izgradnji rezervoarjev za tekoča goriva in deponij za premog, s čimer bo 
močno zmanjšana naša odvisnost od trenutnih neugodnih nihanj na tržišču 
naftnih derivatov. 

5. Zbor poudarja, da je še nadalje potrebno dograjevati samoupravno 
organiziranost, dosledno uveljavljati dohodkovne odnose, saj še vedno niso do- 
volj uveljavljena načela združevanja sredstev, ustvarjanja skupnega dohodka 
in skupnega prevzemanja rizika. V samoupravnih interesnih skupnostih s pod- 
ročja energetike je potrebno zagotoviti usklađeno delovanje, da bodo delavci 
v združenem delu imeli odločujoč vpliv na razvoj energetike. 

6. Izvršni svet naj hkrati z energetsko bilanco za leto 1980 predloži poro- 
čilo o uresničevanju svojih ugotovitev in stališč. Hkrati naj poroča o uresniče- 
vanju družbenega dogovora o ukrepih in aktivnostih za zagotovitev racional- 
nega pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije ter po potrebi 
predlaga tudi dodatne ukrepe za zagotovitev racionalnejše porabe energije. 

Želi o tem sklepu, ki je povzel nekatere poudarke iz gradiva in tudi iz 
današnje razprave, kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, potem prosim, da o pred- 
logu sklepa glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.) 
Torej ni nihče proti in tudi se ni nihče vzdržal. 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o poroštvu Socialistične republike Slovenije za obveznosti iz vlaganj 
v energetske objekte, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil dr. Vladimira Faturja, re- 
publiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za energetiko. Uvodno 
obrazložitev smo poslušali pri prejšnji točki dnevnega reda. 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za finance 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. 
Želita morda poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Vinko Brdnik, dele- 
gat iz občine Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 

Vinko Brdnik: Tovarišice in tovariši delegati! Delegati občine Be- 
žigrad so na svojem sestanku razpravljali o omenjenem predlogu. Delegati sicer 
pozdravljajo poroštvo Ljubljanske banke za vlaganje v energetske objekte, kar 
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omogoča kontinuiteto gradnje energetskih objektov, vendar, zakaj niso v gra- 
divu nakazani osnovni kazalci rentabilnosti investicij za posamezen objekt? 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Želi še kdo besedo? (Nihče.) Pis- 
menih prijav ni in tudi pismenih pripomb k tej točki dnevnega reda ni. Bo kdo 
odgovoril na vprašanje? Prosim, tovariš Fatur! 

Dr. Vladimir Fatur: V gradivu so navedeni objekti, ki bodo pred- 
vidoma zgrajeni. Zanje še ni izračunana proračunska vrednost, saj ko se bodo 
začeli graditi, se bo njihova vrednost v dinarjih znatno spremenila. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Fatur! Je skupina de- 
legatov zadovoljna z odgovorom? (Da.) 

Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče več razpravljati, potem za- 
ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o poroštvu Socialistične republike Slovenije 
za obveznosti iz vlaganj v energetske objekte se sprejeme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o skladih skupnih rezerv, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Franca Škufco, re- 
publiškega podsekretarja in tovariša Igorja Vandota, pomočnika republiške 
sekretarke za finance. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, besedo ima tovariš Igor 
Vandot! 

Igor Vandot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Po desetmesečni razpravi je danes zborom Skupščine SR Slovenije predložen v 
obravnavo in sprejetje predlog zakona o skladih skupnih rezerv. 

Dejstvo, da je razprava o tem zakonu sistemskega značaja potekala v naši 
republiki najdlje in da so vse druge republike in avtonomni pokrajini že spre- 
jele zakone o skladih skupnih rezerv po uveljavitvi zveznega zakona o sred- 
stvih rezerv, navaja k ugotovitvi, da je potekala razprava poglobljeno in da so 
rešitve v predlogu zakona odraz usklajenih interesov vseh samoupravnih struk- 
tur. To poudarjamo še posebej zato, ker so bila stališča do nekaterih rešitev, 
predlaganih v prvih fazah obravnave zakona, večkrat med seboj v nasprotju, 
predvsem do predlaganih namenov porabe združenih sredstev rezerv in obsega 
predvidenega združevanja dela sredstev rezerv temeljnih organizacij združe- 
nega dela. 

Predlagatelj je zato pri pripravi predloga zakona upošteval le tiste pobude, 
ki so bile v skladu s sprejetimi temeljnimi načeli, na katerih bodo temeljili 
odnosi pri združevanju, uporabi in upravljanju s sredstvi rezerv. Tako v do- 
sedanji razpravi o predlogu zakona ni bilo predlogov za spremembe ali dopol- 
nitve zakonskega besedila. 
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Amandma Zakonodajno-pravne komisije, ki je redakcijskega značaja in 
uvršča določbe 30. člena v nespremenjeni obliki in besedilu med sedanji 4. in 
5. člen, medtem ko se nadaljnji členi preštevilčijo, je utemeljen z ugotovitvijo, 
da določbe tega člena nimajo značaja prehodnih in končnih določb. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se z navedeno obrazložitvijo k amand- 
maju strinja in njegovemu sprejetju ne bo nasprotoval. 

Sprejemanje zakona poteka po izteku roka za predložitev zaključnih ra- 
čunov za leto 1978; zato se bo po predlaganih prehodnih določbah združevanje 
dela sredstev rezerv za sanacijo in za druge namene, določene z zakonom, 
opravilo v mesecu aprilu. 

To pomeni, da bodo glede na rok vplačil dejansko vključena sredstva skla- 
dov skupnih rezerv šele v zadnji fazi pokrivanja nekritih izgub, potem ko 
bodo v te namene uporabljena predhodno sredstva drugih temeljnih organi- 
zacij, ki so s sanirano temeljno organizacijo v organizacijski ali dohodkovni po- 
vezavi, ter sredstva temeljnih bank. Podaljšani rok za združevanje dela sred- 
stev rezerv v sklade tako ne bo povzročil nikakršnih zastojev pri izvajanju 
sanacijskih postopkov, posebej še zato ne, ker je obravnavanje sanacijskih pro- 
gramov in preverjanje ustreznosti predlaganih ukrepov za odpravljanje vzro- 
kov izgub omogočeno v letošnjem letu poglobljeno in v daljšem časovnem ob- 
dobju, tudi zaradi sprejetih sprememb v zakonu o pogojih in postopku za 
sanacijo. 

V zakonu je predlagana tudi določba, da se morajo skladi skupnih rezerv 
konstituirati do konca letošnjega leta. Dosedanjim organom skladov, ki bodo 
opravili priprave za konstituiranje skladov, je dodeljena odgovorna naloga, 
predvsem z vidika vzpostavljanja samoupravnega sistema združevanja dela 
sredstev rezerv temeljnih organizacij združenega dela in upravljanja z njimi. 

Ob tem se bo potrebno še posebej zavzemati za uveljavitev enega temelj- 
nih načel, na katerih je zasnovan zakon in ki omogoča, da se večina sanacijskih 
programov izvaja neposredno med organizacijsko, dohodkovno ali poslovno 
povezanimi temeljnimi organizacijami, medtem ko postaja sistem združevanja 
dela sredstev rezerv na ravni družbenopolitičnih skupnosti prehodna in dopol- 
nilna oblika zagotavljanja pogojev za uspešnejše poslovanje temeljnih organi- 
zacij na temelju širše družbene solidarnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Vandot! 
Predlog zakona ste prejeli. Obravnavali so ga Odbor za družbenoekonom- 

ske odnose in razvoj, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci odborov in Komisije poročila ustno dopolniti? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne želi 

nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 30. 

členu predloga zakona. Komisija namreč predlaga, da se besedilo 30. člena uvr- 
sti za 4. členom kot nov 5. člen, ostali členi pa se preštevilčijo. Amandma je 
razviden iz poročil Komisije z dne 20. 3. in je redakcijskega značaja. Vprašujem, 
ali se predstavnika odborov strinjata z amandmajem? (Da.) 

O amandmaju bomo glasovali. Kdor je za, naj prosim glasuje (61 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Zakonodajno-pravne ko- 
misije. 

21 
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Zdaj bomo glasovali še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Rada bi vas opozorila, da hkrati z našo sejo poteka tudi seja Zbora repub- 

lik in pokrajin, kjer čakajo na naše odločitve, ki so vezane na 13. in 14. točko 
dnevnega reda. Zato vas prosim, da preidemo sedaj na 13. in nato na 14. točko 
dnevnega reda. Kdor je za, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Sklep smo torej sprejeli soglasno. 

Prehajamo na 13. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o supergaranciji federacije za obveznosti Konzorcija jugoslovanskih bank za 
financiranje transjugoslovanske avtomobilske ceste bratstva in enotnosti kot 
garanta za posojilo Evropske investicijske banke za delno financiranje graditve 
posameznih odsekov transjugoslovanske avtomobilske ceste. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
je tovariš Rado Roter, predstavnika Izvršnega sveta pa tovariš Franc Škufca, 
republiški podsekretar, in tovariš Igor Vandot, pomočnik republiške sekretarke 
za finance. 

Želijo morda predstavniki delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 
Osnutek zakona ste prejeli; sprejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Osnu- 

tek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije 
poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Zeli kdo od delegatov besedo? (Ne.) Če ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
supergaranciji federacije za obveznosti Konzorcija jugoslovanskih bank za fi- 
nanciranje transjugoslovanske avtomobilske ceste bratstva in enotnosti kot 
garanta za posojilo Evropske investicijske banke za delno financiranje gra- 
ditve posameznih odsekov transjugoslovanske avtomobilske ceste bratstva in 
enotnosti. 

2. K osnutku zakona se daje pripomba, ki jo navaja Odbor za finance v 
svojem poročilu. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevalnem postopku v 
imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o supergaranciji 
federacije za obveznosti Konzorcija jugoslovanskih bank za financiranje trans- 
jugoslovanske avtomobilske ceste bratstva in enotnosti kot garanta za posojilo 
Evropske investicijske banke za delno financiranje graditve posameznih od- 
sekov transjugoslovanske avtomobilske ceste bratstva in enotnosti. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) S>e je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na dogovor o kon- 
tinuiteti graditve zmogljivosti črne metalurgije v obdobju 1976—1980 za razvoj 
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proizvodnje v letu 1980, ki ga je Skupščini poslal v potrditev Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je član delega- 
cije tovariš Rado Roter, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Klavdij Gabri- 
jelčič, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za industrijo. Želita 
morda predstavnika delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 

Dogovor ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Dogovor sta 
obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita besedo poro- 
čevalca Odbora in Komisije? (Ne želita). 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Vinko Brdnik, delegat iz občine 
Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 

Vinko Brdnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati smo na svojem sestanku dali k dogovoru naslednje pripombe: 

Ali dogovor upošteva razmerje med ceno domačega jekla in ceno jekla na 
svetovnem trgu, saj bi le s tem olajšali izvoz jugoslovanske strojne industrije? 

Glede na pomanjkanje energije v prihodnjih letih, ki ga nakazuje tudi 
energetska bilanca, se sprašujemo, če je pri zamenjavi dotrajanih siemens-mar- 
tinovih peči z novimi električnimi pečmi zagotovljena energija z dogovorjeno 
ceno, ki je v interesu metalurgije in v interesu elektrogospodarstva. 

Mislimo, da je predlog uvoza železne rude za obogatitev optimalen, kar pa 
zadeva zmogljivosti za oplemenitev domače železne rude, pa bi bilo potrebno 
razmisliti, ali je ob sedanjih cenah jekla na svetovnem trgu tak postopek ren- 
tabilen. 

Delegati se sprašujejo, zakaj graditi novo železarno, ker ima Jugoslavija 
že večje število srednjih železarn, katerih zmogljivosti bi lahko z rekonstruk- 
cijami tako povečali, da bi dosegle boljše poslovne rezultate. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Bo kdo odgovoril na te pri- 
pombe skupine delegatov iz občine Ljubljana-Bežigrad? Tovariš Klavdij Gabri- 
jelčič, prosim! 

Klavdij Gabrijelčič: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! 
Poskušal bom dati odgovor na vprašanje, ki je dokaj zahtevno. Poudariti mo- 
ram namreč, da so pri sklepanju dogovora sodelovale tudi slovenske železarne, 
zato je upravičeno sklepati, da so najbolje zagovarjale interes združenega 
dela in slovenske industrije. 

Tema samega dogovora niso cene v črni metalurgiji, temveč kvantumi v 
črni metalurgiji, ki izhajajo iz njene posebne pozicije v srednjeročnem pianu. 
Ta določa črno metalurgijo za prednostno panogo. Sam dogovor ne načenja 
ponovno strateških ciljev oziroma prednostnih predpostavk srednjeročnega pla- 
na, temveč določa izvedbo določenih segmentov, pri katerih kasnimo, in prenos 
28,5 milijard obveznosti v naslednje srednjeročno obdobje. Dogovor predvideva 
predvsem dograditev visoke peči v Sisku in pripravo izgradnje visoke peči v 
Makedoniji, hkrati pa intenzivno odpiranje novih rudnikov in rekonstrukcijo 
starih rudnikov železne rude. 

Vprašanje, ki ga je postavil tovariš delegat, zadeva strateške cilje črne 
metalurgije. V sedanji fazi izvajanja srednjeročnega plana pa je težko začeti 
razpravljati o zasnovi celotnega kompleksa, ki je bil že dogovorjen. Hvala 
lepa. 

21* 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Gabrijelčič! 
Ste z obrazložitvijo zadovoljni? (Da.) Skupini delegatov boste sporočili od- 

govor. Če bo ocenila, da potrebuje širši odgovor, boste vprašanje ponovno po- 
stavili. Je prav? (Da.) 

Zeli še kdo besedo? (Ne.) Morala bi povedati, da smo k prejšnji točki dobili 
pismeno sugestijo skupine delegatov iz občine Ljubljana-Šiška, naj se trasa 
avtoceste bratstva in enotnosti javno objavi. Ta sugestija bo sporočena seveda 
naprej. 

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

1. Potrdi se dogovor o kontinuiteti gradiv zmogljivosti črne metalurgije 
v obdobju 1976—1980 za razvoj proizvodnje v letu 1980, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije poslal v potrditev Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ in ki 
ga je podpisal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter z njim prevzel za 
Socialistično republiko Slovenijo obveznosti po tem dogovoru. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k dogovoru o kontinuiteti graditve 
zmogljivosti črne metalurgije v obdobju 1976—1980 za razvoj proizvodnje v letu 
1980, ki ga je podpisal Zvezni izvršni svet in z njim prevzel obveznosti za fe- 
deracijo, oziroma da z delegacijami drugih socialističnih republik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
določi smernice Zveznemu izvršnemu svetu za reševanje morebitnih spornih 
vprašanj. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

(Seja je bila prekinjena ob 11.05 uri in se je nadaljevala ob 11.40.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo delo. Prehajamo na 8. toč- 
ko dnevnega reda, to je na predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o davku na promet nepremičnin, ki ga je Skupščini predložil 
v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svoja predstavnika določil tovariša Franca Skufco, re- 
publiškega podsekretarja in tovariša Igorja Vandota, pomočnika republiške 
sekretarke za finance. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? 

Franc Škufca (iz klopi): Tovarišica predsednica! Pripomba, dana k 
osnutku zakona, je upoštevana. Prav tako predlagatelj sprejema amandma Za- 
konodaj no-pravne komisije. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog zakona ste prejeli. Danes na klop 
ste prejeli tudi amandma Izvršnega sveta k 1. in 4. točki prvega člena. Obrav- 
navali so ga Odbor za finance, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo 
morda poročevalci odborov in Komisije poročila dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo! Pismenih prijav ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne želi 
nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo, in prehajamo na glasovanje. 
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Najprej moramo glasovati o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 7. 
členu predloga zakona, ki je razviden iz njenega poročila z dne 20. 3. 1979. 
Predlagatelj se je o tem amandmaju že izrekel. Predstavniki odborov se z 
amandmajem tudi strinjajo. 

Kdor je torej za predlagani amandma, naj prosim glasuje. (59 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Zakonodajno-pravne 
komisije. , . . . 

Zdaj moramo glasovati še o amandmaju Izvršnega sveta k 1. m 4. tocKi 
1. člena, ki ste ga danes prejeli na klop. Prosim, da se tudi o tem amandmaju 
izrečejo predstavniki obeh odborov in Zakonodajno-pravne komisije. Se stri- 
njate? (Da.) Hvala! Bomo torej glasovali? Kdor je za amandma Izvršnega sveta, 
naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal. (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Tako moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za piedlog 

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. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o upravnih taksah, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svoja predstavnika določil tovariša Franca Škufco, re- 
publiškega podsekretarja, in tovariša Igorja Vandota, pomočnika^ republiške 
sekretarke za finance. Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Hvala. 

K tej točki dnevnega reda je bil posebej povabljen tudi predstavnik Skup- 
ščine mesta Ljubljana. Predlog zakona ste prejeli. Obravnavali so ga Odbor 
za družbenopolitični in komunalni sistem, Odbor za finance in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci od- 
borov in Komisije poročila ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni! Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne 
želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej moramo glasovati o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 
2. členu, ki je razviden iz njenega poročila z dne 20. 3. 1979. Prosim, da se 
o amandmaju izrečejo predstavniki predlagatelja in obeh odborov. Se strinjate? 
(Da.) Hvala. 

Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! 
(56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel ta amandma. 
Zdaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. 
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. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o določanju, dodeljevanju in uporabi enotne matične številke občanov 
v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 
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Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Franta Komela, 
direktorja Zavoda Socialistične republike Slovenije za statistiko. Zeli tovariš 
Komel besedo? (Ne želi.) Hvala. 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili 
ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Pismenih prijav ni, pač pa je pismena pripomba sku- 
pine delegatov iz občine Domžale. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o določanju, dodeljevanju in uporabi enotne 
matične številke občanov v Socialistični republiki Sloveniji se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, dane 
v poročilu Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, ter pripombe 
skupine delegatov. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Ker je skupina delegatov, ki je spremljala razpravo in pripombe k 6. točki 

dnevnega reda, to je o elementarnih nesrečah, končala z delom, prosim člana 
skupine tovariša Petra Plevela, da poroča zboru! 

Peter Plevel: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Medzborovska skupina delegatov se je sestala in na podlagi razprav v vseh 

treh zborih sprejela svoje naslednje spremembe in dopolnitve k sklepu, ki so ga 
predložili odbori vseh treh zborov za družbenopolitični sistem k informaciji 
o oblikovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v pri- 
merih naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji. 

V 7. vrsti prvega sklepa, to se pravi tistega sklepa, ki ste ga dobili na klop, 
se za besedilom »Predsedstva SR Slovenije« postavi pika. Naslednji stavek pa 
se začne z besedilom: »Pri tem se izhaja iz ocen učinkovitosti družbene akcije«. 
Besedilo tega stavka se zaključi v 12. vrsti za besedami »političnimi organiza- 
cijami«. V tem stavku se v 8. vrsti črta besedilo »da se analizirajo« in nado- 
mesti z besedami »in analize«. V naslednji 9. vrsti pa se za besedo »naravnih« 
doda še »in drugih nesreč«. 

V 11. vrsti se beseda »odgovornih« nadomesti z besedo »vseh«. Beseda 
»oblastvenih« pa se nadomesti z besedo »državnih«. 

Zadnji, 3. stavek te točke se začne z besedilom »Na tej osnovi naj se oceni«. 
V istem stavku se v tretji vrsti od spodaj navzgor besedilo »v celoti urejajo« 
nadomesti z besedilom »bodo celovito urejale«. V zadnji vrsti se dodajo tudi 
besede »in drugih nesreč«. 

Zadnji stavek te točke sklepa se tako v celoti glasi: »Na tej osnovi naj se 
ocenijo dosedanje sistemske rešitve, pri čemer se le-te dopolnijo tako, da bodo 
celovito urejale postopek in ravnanje odgovornih družbenih dejavnikov in za- 
gotavljale enotno prakso v primeru naravnih in drugih nesreč.« 

Spremembi k naslednji točki sta predvsem redakcijske narave. V 2. točki 
se v osmi vrsti za besedilom »v Socialistični republiki Sloveniji« postavi pika. 
Naslednji stavek pa se začne z besedilom: »Izvršni svet naj sprejme ustrezne 
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ukrepe.« Ostalo besedilo te točke ostane nespremenjeno, le v predzadnji vrsti 
se besedi »nastopa kot« nadomestita z besedama »je podpisnik«. 

Drugi odstavek 2. točke se spremeni tako, da se v celoti glasi: »Posebej 
naj se preveri ustreznost družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja 
s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč iz leta 1975 
in predlagajo dopolnitve, s katerimi bo mogoče zagotavljati sredstva za hitro 
in učinkovito pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter učinkovit postopek 
za hitro razpolaganje z njimi.« 

S tako dopolnjenim drugim odstavkom 2. točke je upoštevana pripomba 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Bolj jasno je določeno, da je potrebno 
pri spremembah družbenega dogovora zagotoviti tako sredstva za pomoč ob 
naravnih in drugih nesrečah kot tudi učinkovit postopek za hitro razpolaganje 
z njimi. 

V 5. točki se v predzadnji vrsti besedi »iz informacije« nadomestita z be- 
sedama »v informaciji«. Tu gre le za spremembo redakcijskega značaja. 

Skupina delegatov je tudi menila, da sta pripombi skupine delegatov iz 
občine Logatec in Ljubljana-Center že delno upoštevani v 2. odstavku 2. točke 
tega sklepa, v katerem je navedeno, da bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
preveril ustreznost družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja sred- 
stev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč iz leta 1975 in pred- 
lagal dopolnitve. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Slišali ste predlog dopolnitev 
in sprememb k predlogu sklepa. Pri večini gre za redakcijske spremembe in do- 
polonitve z namenom, da se vnese v besedilo večja jasnost. Zdaj moramo gla- 
sovati najprej o teh spremembah in dopolnitvah. 

Želi kdo razpravljati o teh spremembah in dopolnitvah? (Ne.) Če nihče, 
glasuj mo! 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sprememb in dopolnitev. 
Zdaj pa moramo glasovati še o predlogu sklepa v celoti. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nih- 

če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Zboru predlagam, da ob tej točki dnevnega reda sprejme še naslednji de- 

lovni sklep: 
Informacija o delovanju enotnega sitema organizacije, odgovornosti in ob- 

veznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki Slo- 
veniji se skupaj s pravkar sprejetim sklepom Zbora objavi v Poročevalcu Skup- 
ščine SR Slovenije, da bi bilo vsem subjektom, ki so navedeni v 3. točki sklepa, 
omogočeno seznaniti se z besedilom te informacije in seveda skladno z njenimi 
usmeritvami ravnati. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! Hvala! (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prenehanju veljavnosti zakona o ustanovitvi Mednarodnega centra za uprav- 
ljanje podjetij v javni lastnini, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Iz- 
vršni svet. 
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Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Marjana Osolnika, 
člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje. 

Želi morda predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Hvala. 
Predlog zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi novo obrazložitev predlagatelja. 

Izvršni svet predlaga, da ta akt obravnavamo po hitrem postopku v smislu 
295. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije. Ta predlog 
je Izvršni svet tudi posebej obrazložil. 

O tem, ali bomo zakon obravnavali po hitrem postopku, to je v zadnji fazi 
kot predlog zakona, pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče 
razpravljati, potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (59 delegatov gla- 
suje za.) Proti? (Nihče.) Vzdržan? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni 

sistem in Zakonođajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. 
Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) Pričenjam 
razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem raz- 
pravo 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. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o potrditvi dogovora o pravicah slepih in njihovih spremljevalcev do znižane 
vožnje v potniškem prometu. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet. Izvršni svet je za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Darka Marolta, republiškega podsekretarja 
v Republiškem komiteju za promet in zveze. Zeli predstavnik predlagatelja 
besedo? (Ne želi.) Hvala. 

Predlog odloka in dogovor ste prejeli. Obravnavala sta ju Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili 
ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, 
potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka o potrditvi dogovora o pravicah slepih in nji- 
hovih spremljevalcev do znižane vožnje v potniškem prometu, naj prosim 
glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Vzdržan? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 13. in 14. točko 
smo že obravnavali. 

Prehajamo torej na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog 
dogovora o enotnih temeljih dela z vlogami in predlogi, ki ga je predložila 
Skupščini v potrditev Skupščina SFRJ. 

Predstavnik delegatov v Zveznem zboru Skupščine SFRJ je tovariš Rado 
Roter, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Miha Wohinz, svetovalec Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. Zeli morda predstavnik delegatov ali Iz- 
vršnega sveta besedo? (Ne.) 

Dogovor ste prejeli, prejeli ste tudi pripombe Izvršnega sveta. Dogovor sta 
obravnavali Komisija za vloge in pritožbe in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
sta zboru predložili pismeni poročili. Želita morda poročevalca obeh komisij 
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poročili ustno dopolniti? (Ne.) Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo 
ni, pač pa imamo pismeno pripombo skupine delegatov občine Ljubljana-Center, 
ki jo bomo priložili zapisniku. Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem 
razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Skupščina SR Slovenije bo sklenila in podpisala dogovor o enotnih te- 
meljih dela z vlogami in predlogi, ki ga je predložila Skupščina SFRJ, le, če bo 
podpisnik tega dogovora tudi Skupščina SFRJ. 

2. Skupščina SR Slovenije pooblašča tovarišico Vido Brumen, podpredsed- 
nico Komisije za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije, da sodeluje pri 
nadaljnjem usklajevanju dogovora in uveljavlja pripombe delovnih teles Skup- 
ščine in Izvršnega sveta ter v imenu Skupščine SR Slovenije podpiše dogovor, 
če bo izpolnjen pogoj iz 1. točke tega sklepa. 

Vsebina tega sklepa izhaja iz poročila naše komisije. 
Zeli morda o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, bomo glasovali. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Proti? (Nihče.) 

Vzdržan? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na periodični de- 
lovni načrt zborov Skupščine SR Slovenije za drugo trimesečje 1979. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog periodičnega 
delovnega načrta Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije za drugo trimesečje 1979. 

Prejeli ste tudi orientacijske dnevne rede sej zborov Skupščine SR Slo- 
venije v juliju in septembru 1979. 

Danes na klop ste prejeli predlog Izvršnega sveta za spremembo periodič- 
nega delovnega načrta in predlog skupine delegatov iz občine Lendava, da se 
uvrsti predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju sred- 
stev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje ener- 
getskih objektov na eno izmed sej, predvidenih s tem periodičnim programom. 

Ker ste predlog sprememb in dopolnitev periodičnega delovnega načrta da- 
nes prejeli na klop, bi na kratko te dopolnitve oziroma spremembe obrazložila, 
zlasti spremembe, ki jih predlaga Izvršni svet. 

Najprej predlaga Izvršni svet, da bi točko uresničevanje skladnejšega re- 
gionalnega razvoja SR Slovenije, ki je bila predvidena za 30. maj, obravnavali 
25. ali 27. junija. Izvršni svet je ta predlog obrazložil s tem, da bodo v tem času 
zbrani podatki, ki bodo omogočili sestavo dobrega poročila. 

Potem predlaga, da bi predlog za izdajo zakona o letališčih, z osnutkom 
zakona, črtali, ker zvezni predpis že ustrezno ureja zadeve, ki smo jih namera- 
vali urediti z našim zakonom. 

Nadalje predlaga Izvršni svet, da bi osnutek zakona o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok in osnutek zakona o osnovni šoli obravnavali 25. ali 27. junija, 
skupaj z drugimi zakoni. S seje zborov 13. junija naj se umakne osnutek zakona 
o naravnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih, ker bo problema- 
tiko tega zakona uredil zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine. To so 
predlagali naši zbori. 

Za seji zborov 25. in 27. junija ne bo mogel biti pravočasno predložen pred- 
log za izdajo zakona o Službi družbenih prihodkov z osnutkom zakona in pred- 
log za izdajo zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. 
Ta rok je bil orientacijski, ker smo želeli, da bi ti zakoni prišli v razpravo 
v občine čimprej. 
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In na koncu, predlog ima še občina Lendava, ki smo ga že slišali. 
Predloženi periodični načrt so obravnavali odbori našega zbora in dali tudi 

pismena poročila. Želijo morda poročevalci odborov poročila še ustno dopolniti? 
(Ne želijo.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Pismenih prijav 
za razpravo ni? Želi kdo besedo? (Ne.) 

Preden bi zaključila razpravo, bi vas še enkrat rada opozorila, da so seveda 
zakoni, predvideni za posamezne seje zborov, orientacijski. Zato pride lahko 
še do novih sprememb, zlasti ob koncu polletja, ko bo treba dnevne rede naših 
treh zborov prilagajati dnevnim redom sej zborov Zvezne skupščine. 

Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. Na glasovanje dajem predlog periodičnega delovnega načrta Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije za drugo trimesečje 1979, skupaj s predlogi 
za spremembo, ki jih je predložil Izvršni svet, in skupaj s predlogom skupine 
delegatov iz občine Lendava. 

Kdor je za predlog periodičnega delovnega načrta, naj prosim glasuje! 
(58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno določil periodični delovni načrt Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije za drugo trimesečje 1979. 

Periodični delovni načrt zbora bo objavljen v Poročevalcu Skupščine SR 
Slovenije. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo in sprejetje naslednje predloge odlokov: predlog odloka o 
izvolitvi dveh članov Upravnega odbora Sklada za pospeševanje upodabljajoče 
umetnosti Moša Pij ade, predlog odloka o izvolitvi treh članov Odbora za na- 
grado AVNOJ, predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Repub- 
liškega komiteja za promet in zveze in predlog odloka o imenovanju namest- 
nikov predsednikov republiških komitejev. Predstavnik Komisije je tovariš 
Filip Dolinar, član Komisije. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi dveh članov Upravnega odbora 
Sklada za pospeševanje upodabljajoče umetnosti Moša Pijade. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Če ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Verjetno smo se 
zmotili, glasujemo še enkrat prosim! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi treh članov Odbora za nagrado 

AVNOJ. 
O predlogu odloka pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? Če nihče, zaklju- 

čujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj pro- 
sim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Re- 

publiškega komiteja za promet in zveze. 
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Poleg predloga odloka ste prejeli tudi predlog predsednika Izvršnega sveta 
za imenovanje namestnika predsednika Republiškega komiteja za promet in 
zveze. 

O predlogu pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnikov predsednikov re- 

publiških komitejev. 
Poleg predloga tega odloka ste prejeli tudi predlog predsednika Izvršnega 

sveta za ponovno imenovanje namestnice predsednika Republiškega komiteja 
za varstvo okolja, za namestnika predsednika Republiškega komiteja za vzgojo 
in izobraževanje in za namestnika predsednika Republiškega komiteja za trži- 
šče in cene. O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Če nihče, zaključujem razpravo in 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 soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima dele- 
gat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, 
ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na nji- 
hovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. 

Vprašanje lahko postavi delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine SR 
Slovenije, predsedniku odbora ali predsednikom delovnih teles, kakor tudi skup- 
ščini samoupravne interesne skupnosti za območje republike, kadar ta enako- 
pravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje Franca Kožarja, 
delegata iz občine Lenart. Na to vprašanje bo odgovoril tovariš Darko Marolt, 
pomočnik predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. Prosim! 

Darko Marolt: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V zvezi z vprašanjem tovariša Franca Kožarja o realizaciji programa Repub- 
liške skupnosti za ceste glede ustavitve gradnje ceste R 351 dajemo naslednji 
odgovor: 

Republiška cesta R 351 poteka v območju Skupščine občine Lenart od od- 
cepa pri Senarski prek Crekvenjaka v smeri proti Vidmu. Dolžina te ceste v 
območju Skupščine občine Lenart znaša 9,5 km. Po podatkih Republiške skup- 
nosti za ceste so bila v preteklosti izvedena naslednja dela: v srednjeročnem 
obdobju od 1971. do 1975. leta je bilo moderniziranih 1343 m ceste. Za moder- 
nizacijo so bila porabljena sredstva v višini 3,3 milijona dinarjev. 

Pri sprejemanju srednjeročnih ciljev v obdobju 1976—1980 za moderniza- 
cijo cest v SR Sloveniji je bilo soglasno sprejeto, da se nameni za moderni- 
zacijo ceste R 351 8,9 milijona dinarjev. Dela so bila predvidena v letu 1978. 
Na predlog Skupščine občine Lenart je Republiška skupnost za ceste v letu 
1976 najela premostitveni kredit v višini 6 milijonov dinarjev. S pomočjo teh 
sredstev je bila na cesti R351 v letu 1977 dokončana modernizacija v dolžini 
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1163 m. S preostankom sredstev v višini 2,9 milijonov dinarjev je bilo v letu 
1978 moderniziranih nadaljnjih 572 m ceste R 351. Sredstva, planirana za mo- 
dernizacijo ceste R 351, so zadoščala za asfaltiranje v dolžini 3 km, ostaja pa še 
nemodernizirane ceste v dolžini 6,5 km. 

Glede na to, da je Republiška skupnost izvedla vsa modernizacijska dela 
na cesti R351 v skladu s sprejetim planom združevanja in izgradnje magistral- 
nih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980, predlagamo, da 
se o problematiki ceste R351 obvesti Izvršilni odbor Republiške skupnosti za 
ceste ter da se med prioritete Skupščine občine Lenart uvrsti dokončanje del 
v naslednjem srednjeročnem obdobju. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Sprašujem delegatko iz občine 
Lenart tovarišico Eriko Zorkovo, ali je z odgovorom zadovoljna! (Da.) 

Želi še kdo zastaviti kakšno delegatsko vprašanje? Pismenih vprašanj ni- 
smo dobili. 

Obveščam vas, da smo vsaj po dosedanjih podatkih pri vseh točkah dnev- 
nega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega 
dela in z Družbenopolitičnim zborom. 

Ker je s tem dnevni red zbora izčrpan, se vsem delegatom zahvaljujem za 
udeležbo in za sodelovanje v razpravi in zaključujem 16. sejo Zbora občin. 
Hvala lepa. 

(Seja je bila končana ob 12.20.) 



>or 

13. seja 

(5. februarja 1979) 

Predsednica Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje: Začenjam 13. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili: tovariš Roman Albreht, tovariš Geza Bačič, tova- 
rišica Teodora Krpan, tovarišica Majda Naglost, tovarišica Luisella Ravalico, 
tovarišica Silva Škerbec in tovariš Janko Ževart. 

Tovariš podpredsednik je zadržan. Zato predlagam,' da mi pomaga voditi 
sejo tovariš Vlado Janžič. 

Ali se zbor strinja, da mi tovariš Vlado Janžič pomaga voditi sejo? (Zbor 
se strinja.) Hvala lepa. 

Z dopisom z dne 10. 1. 1979 sem umaknila z dnevnega reda 2. točko, in 
sicer informacijo o uresničevanju zakona o združenem delu. Obravnavo te in- 
formacije umikam zaradi tega, ker še niso zbrani nekateri podatki in niso 
pripravljene še vse pomembnejše ocene, ki bi delegatom v zboru omogočile 
opredelitev do dilem, ki se pojavljajo pri uresničevanju zakona o združenem 
delu, zlasti na področju družbenoekonomskih odnosov. 

Kot ste lahko opazili iz vabila za današnjo sejo, smo imeli namen obrav- 
navati, poleg poročila Komisije Skupščine SR Slovenije za spremljanje izva- 
janja zakona o združenem delu, tudi stališča sindikatov na področju uveljavlja- 
nja delitve po delu in rezultatih dela, pri čemer naj bi se Družbenopolitični 
zbor po predhodnih obravnavah v vseh družbenopolitičnih organizacijah opre- 
delil do posameznih dilem na tem področju, zlasti na področju pridobivanja 
celotnega prihodka, razporejanja čistega dohodka in nagrajevanja po delu. 

Ker je Predsedstvo sindikatov na začetku tega leta sodilo, da je treba opra- 
viti še predhodno javno razpravo na seminarjih, smo zato to točko dnevnega 
reda odložili in smo se hkrati z vodstvom sindikatov že dogovorili, da bomo to 
lahko uvrstili na sejo zbora v mesecu marcu tega leta. 
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Glede na to predlagam zboru naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 12. seje zbora; 
2. problematika varstva naravne in kulturne dediščine s predlogi ukrepov; 
3. predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini; 
4. predlog za izdajo zakona o samostojnih umetnikih; 
5. predlog programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 

benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1979; 
6. volitve in imenovanja; 
7. predlogi in vprašanja delegatov. 
Obveščam delegate, da daje Družbenopolitični zbor stališča k 3. in 4. točki 

dnevnega reda. 
Ali predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 

Se strinjate s predlogom dnevnega reda? (Da.) 
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog dnevnega reda. 
Obveščam delegate, da sta me predsednik Zbora združenega dela in pred- 

sednica Zbora občin z dopisi z dne 25. 12. 1978 in 27. 12. 1978 obvestila, da sta 
zbora na sejah 25. 12. 1978 obravnavala in sprejela predlog zakona o združe- 
vanju kmetov z amandmaji teles zborov k 16., 42., 81. in 173. členu, amandmaji 
Zakonodajno-pravne komisije k 6., 11., 12., 20., 43., 80. in 90. členu in amand- 
maji Izvršnega .sveta Skupščine SR Slovenije k 2. in 42. členu. Prav tako sta oba 
zbora na isti seji sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z amandmaji Zakonodajno-pravne 
komisije k 3., 7. in 10. členu. Ta predlog zakona je obravnavala tudi Skupščina 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije in ga sprejela z istimi amandmaji, kar 
je razvidno iz dopisa predsednice Skupščine te skupnosti z dne 25. 12. 1978. 

Zbor združenega dela je na isti seji obravnaval in sprejel tudi predlog za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z amandmajem 
Zakonodajno-pravne komisije k 4. členu. 

Družbenopolitični zbor je sodeloval v postopku sprejemanja teh zakonov 
tako, da je na seji 25. decembra 1978 sprejel stališča na podlagi 72. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora 
k vsem trem zakonom. 

V skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam, 
da zbor na podlagi navedenih obvestil sprejme sklep, s katerim ugotavlja, da 
so sprejeli: Zbor združenega dela in Zbor občin predlog zakona o združevanju 
kmetov, Zbor združenega dela, Zbor občin in Skupščina Skupnosti socialnega 
varstva predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in Zbor združenega dela tudi'predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, v skladu s stališči Druž- 
benopolitičnega zbora, ki jih je sprejel na seji dne 25. decembra 1978. 

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. 

Prehajam na 1. t o č k o dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
12. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ali predlaga kdo kakšen popravek, dopol- 
nitev ali spremembo zapisnika? (Ne.) 

Ker nihče, dajem odobritev zapisnika na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo 
proti? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 12. seje 
zbora. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da zaradi vsebinske povezanosti 
združimo obravnavo 2. in 3. točke dnevnega reda, in sicer problema- 
tiko varstva naravne in kulturne dediščine s predlogi ukrepov in predlog za 
izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini. 

Se strinjate s to združitvijo? (Zbor se strinja.) Obe gradivi je predložil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obe gradivi sta obravnavala Odbor tega 
zbora za družbenoekonomske odnose in Komisija Skupščine SR Slovenije za 
vprašanja borcev narodnoosvobodilne vojske. 

Predlog za izdajo zakona pa sta obravnavala še Zakonodajno-pravna ko- 
misija in Komisija Skupščine SR Slovenije za narodnosti. 

Obe gradivi in vsa poročila ste prejeli. Danes ste prejeli predlog stališč 
Družbenopolitičnega zbora, ki naj bi jih zbor sprejel na podlagi drugega od- 
stavka 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in prvega odstavka 19. čle- 
na poslovnika Družbenopolitičnega zbora. 

Z republiško sekretarko za urbanizem sem se dogovorila, da bo v imenu 
predlagatelja dal uvodno besedo član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednik Republiškega komiteja za kulturo tovariš Andrej Ujčič. Prosim, 
tovariš Ujčič! 

Andrej Ujčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Kot je predlagala tovarišica predsednica, naj bi dal uvodno besedo za obe 
točki dnevnega reda hkrati, ker sta seveda vsebinsko povezani. 

Pred vami je paket gradiv: problematika naravne in kulturne dediščine 
in predlog za izdajo zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine. 

Informacija nas v svojem prvem delu seznanja s stanjem in razmerami na 
področju naravne in kulturne dediščine. Njen zaključek pa je predlog za spre- 
membo stanja, ki obsega izhodišča za novo zakonsko ureditev in še za nekatere 
neposredne naloge, za katere so opredeljeni tudi nosilci. 

Ta izhodišča so obdelana in izražena v obliki predloga za izdajo zakona, 
ki je na dnevnem redu današnje seje zbora. 

Če naj v skrajšani obliki povzamem ugotovitve informacije, potem moram 
opozoriti, da ima zakonodaja s področja varstva naravne in kulturne dediščine 
v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji začetke že v času narodno- 
osvobodilne vojne, ko je Slovenski narodnoosvobodilni svet januarja 1945. leta 
izdal odlok o zaščiti knjižnic, arhivov, kulturnih spomenikov in naravnih zna- 
menitosti, februarja 1945. leta pa je podoben akt izdal tudi Nacionalni komite 
osvoboditve Jugoslavije. 

To dokazuje, da se je ljudska oblast že v času osvobodilnega boja zavedla 
pomena, ki ga ima kulturna in naravna dediščina za osveščeno in organizirano 
družbeno skupnost, ter da je ta dediščina sestavni del naše narodne samo- 
bitnosti in državnosti. 

Razvoju in rasti naše družbe je v kasnejših letih sledila tudi zakonodaja. 
V zadnjem času pa doživljamo posebno kvaliteten premik v razmerju do okolja, 
katerega neločljiva in nepogrešljiva sestavina so tudi tiste vrednote, ki jih danes 
opredeljujemo s pojmom naravna in kulturna dediščina. 

Ugotoviti moramo tudi, da je naša naravna in kulturna dediščina relativno 
zelo bogata, tako po številu spomenikov kot tudi po njihovi raznolikosti in 
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vrednosti. Po zadnjem statističnem popisu je samo nepremičnih kulturnih spo- 
menikov, kot so spomeniki delavskega gibanja, spomeniki narodnoosvobodilne 
vojne, arheološki spomeniki, mesta in vaška naselja, spomeniki meščanske ar- 
hitekture, grobovi, sakralni spomeniki, etnološki spomeniki in tehniški spome- 
niki, ki imajo posebno kulturno in zgodovinsko vrednost, okoli 16 000. 

Pojem kulturni spomenik obsega seveda tudi take premične predmete, kot 
so različne slike, grafike, plastike, dragocene knjige, arhivi, pohištvo, muzejske 
zbirke in podobno. Število le teh pa gre v sto tisoče. Ce dodamo k temu še oce- 
njeno stanje naravnih vrednot z okoli 10 000 lokalitetami, več deset ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst, nekako okoli 75 je takih, nekatere številne druge ob- 
jekte oblikovane narave in naravne pojave, potem je uvodna ugotovitev povsem 
utemeljena. Hkrati pa lahko postavimo vprašanje, kako zavarovati v Socialistič- 
ni republiki Sloveniji okoli 11 % površine republike, ki to zasluži. Danes je 
s predpisi uveljavljena zaščita le na okoli 0,4 % ozemlja. 

Ocena količine dela in sredstev, ki jih vlagamo v ohranitev naravne in 
kulturne dediščine, pa kaže, da so le-ta v velikem nasprotju s potrebami, kar 
potrjuje na primer podatek, da smo imeli v 1977. letu v Socialistični republiki 
Sloveniji v strokovnih službah za varstvo spomenikov in varstvo narave le 56 
strokovnih delavcev ter da je bilo v tem istem letu iz sredstev Kulturne skup- 
nosti Slovenije oziroma sredstev v okviru skupnih nalog te skupnosti realizi- 
ranih le 26 000 000 dinarjev za obnovo in restavracijo kulturnih spomenikov. 
Ta podatek bi sicer morali dopolniti še z navedbo sredstev, ki so jih vlagale v 
vzdrževanje in prenovo družbenopolitične skupnosti, razne interesne skupnosti 
in temeljne organizacije združenega dela, pa tudi lastniki oziroma boljše po- 
vedano uporabniki kulturnih spomenikov, ki niso evidentirani v obsegu sred- 
stev Kulturne skupnosti Slovenije. Kljub temu pa glede na obseg in stanje te 
dediščine v zvezi z celotnimi sredstvi še vedno ne moremo govoriti o organi- 
ziranem varstvu. 

Posebej moram ob tej priložnosti opozoriti na nekatere bistvene vsebinske 
pomanjkljivosti sedanje veljavne zakonodaje. Zakonodaja se je spreminjala 
in dopolnjevala že v letih 1961, 1965 in 1970. Po veljavnih zakonih so kulturni 
spomeniki zavarovani že po samem zakonu ali kakor pravimo ex lege, ne glede 
na to, ali so ali niso vpisani v register kulturnih spomenikov. Zakon sicer do- 
loča, da se v register, ki ga vodijo zavodi vsak za svoje območje, vpiše vsak 
kulturni spomenik in se o vpisu obvesti imetnik spomenika ali upravitelj spo- 
menika z odločbo, vendar je po razpoložljivih podatkih na ta način registri- 
ranih samo približno 4,1 % kulturnih spomenikov. Dokumentacija je nasploh 
precej pomanjkljiva, poleg tega ni urejena po enotnem sistemu. Delo pri cen- 
tralnem registru republike pa se intenzivneje opravlja šele zadnji dve leti. 

Po veljavni zakonodaji je zavod za spomeniško varstvo tisti, ki v dvom- 
ljivih primerih ugotovi z odločbo, ali je posamezen predmet kulturni spomenik. 
To načelo je, po našem mnenju, neustrezno in je tudi eden izmed vzrokov še 
danes razširjenega mnenja, da je varstvo spomenikov predvsem v interesu 
zavodov za spomeniško varstvo, ne pa predvsem delovnih ljudi in družbe kot 
celote. 

Vso težo varstva, to je materialno in pravno odgovornost nalaga veljavni 
zakon dvema partnerjema: imetniku oziroma upravitelju spomenika in zavodu 
za spomeniško varstvo določenega območja. Le-ta naj bi iz sredstev zavoda, ki 
jih pridobiva v glavnem iz svobodne menjave dela, pokril izredne stroške za 
zavarovanje spomenika, ki presegajo dohodke ali druge materialne koristi, ki 



13. seja 337 

jih ima imetnik od spomenika. Tudi ta zakonska rešitev se je pokazala za 
nevzdržno in na njeni podlagi, po našem mnenju, ni mogoče reševati vprašanj 
varstva in ohranjanja kulturnih spomenikov. 

Po zakonu o varstvu narave iz 1970. leta so upravne zadeve izključno v 
pristojnosti republiškega upravnega organa in občinskih upravnih organov, 
pristojnih za urbanizem, ki so si večinoma pridržali tudi strokovne naloge ali pa 
so jih prenesli na zavode za spomeniško varstvo- oziroma na Zavod za spomeni- 
ško varstvo SR Slovenije. To pa ni povsem v skladu z ustavo Socialistične re- 
publike Slovenije, zakonom o združenem delu in z načeli družbenega in pro- 
storskega planiranja. 

Če obravnavamo nekatere probleme, bi najprej omenil problem podruž- 
bljanja. Predlogi, ki jih dajemo za spremembo stanja in ki nam služijo kot 
izhodišče za novi zakon o naravni in kulturni dediščini, so predvsem zasnovani 
na čelu podružbljanja varstva naravne in kulturne dediščine, in sicer takole: 

Vsa področja naravne in kulturne dediščine se uredijo v enotnem zakonu 
tako, da bi le-ta urejal predvsem družbena razmerja in dal zakonsko podlago 
za urejanje konkretnih, posamičnih področij in razmer z izdajo skupščinskih 
aktov o zavarovanju, na primer naravnih parkov, krajinskih parkov in z iz- 
dajo ustreznih navodil, ki jih naj bi izdajali pristojni republiški upravni organi. 
Ustavne določbe in ratificirane mednarodne konvencije o varstvu naravne in 
kulturne dediščine — mimogrede tudi sam pojem varstva naravne in kulturne 
dediščine vsebuje ena izmed teh konvencij, ki jo je ratificirala Socialistična 
federativna republika Jugoslavija — štejejo za naravno in kulturno dediščino 
vse naravne in z delom pridobljene vrednote, tako na primer: prostorska ob- 
močja, nepremične in premične predmete, živalske in rastlinske vrste in tako 
dalje, in sicer vse, kar bogati naše okolje. 

Spomeniki kulturne in zgodovinske vrednosti, posebej značilni za slo- 
vensko krajino in zgodovino, zaslužijo posebno družbeno skrb. 

Zakon prvič v naši zakonodaji uvaja pojem dediščina. Poudarjam, da to 
ni nadomestilo za pojem spomenik oziroma naravna znamenitost, ampak gre 
za novo, širšo vsebino, v kateri sta vsebovana spomenik in naravna zna- 
menitost. 

Razglašanje spomenikov. Delovni ljudje in občani prek svojih delegatov 
v samoupravnih interesnih skupnostih za področje kulture in v družbenopoli- 
tičnih skupnostih uveljavljajo svoje pravice in odločajo na podlagi predlogov, 
ki jih pripravljajo stroko,'ne službe, kateri deli naravne in kulturne dediščine 
naj se razglasijo za spomenik. Ta razglasitev je hkrati tudi zavestna odlo- 
čitev za prevzem vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz te odločitve, kar 
pomeni aktivno družbeno varstvo, ohranjanje in vključevanje spomenikov v 
celotni družbeni razvoj. 

Samoupravno organiziranje. Zaradi zagotovitve posebnega družbenega in- 
teresa pri ohranitvi in razvoju naravne in kulturne dediščine, usklajevanja 
osebnih, skupnih ter splošnih interesov, zadovoljevanja osebnih in skupnih 
potreb in interesov, usklajevanja dela in urejanja drugih vprašanj skupnega 
pomena naj se delavci in drugi delovni ljudje neposredno ali prek svojih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti s področja kulture, znanosti, vzgoje in izo- 
braževanja, rekreacije, varstva človekovega okolja, stanovanjskega, turistič- 
nega, gozdnega, vodnega in zemljiškega gospodarstva in drugih zainteresiranih 
področij samoupravno sporazumevajo o organizaciji temeljne skupnosti ali 
enote v okviru Kulturne skupnosti Slovenije oziroma v okviru kulturnih skup- 
nosti sploh ali posebne skupnosti za varstvo naravne in kulturne dediščine. 
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Področje planiranja. Varstvo, ohranjevanje in razvoj naravne in kulturne 
dediščine se izvajajo v sistemu samoupravnega družbenega planiranja. Vklju- 
čevanje naravne in kulturne dediščine v družbeni razvoj in v celovit proces 
družbenega in prostorskega planiranja je bistven in temeljni pogoj za uspešno 
aktivno varstvo in ohranjevanje dediščine. 

Združevanje sredstev na osnovi programov. Osnova za združevanje sred- 
stev so programi varstva, ohranitve, in če smem tako reči, razvoja spomenikov, 
v katerih je opredeljena tudi primarna funkcija spomenika. Za uresničitev 
teh programov sklepajo vsi zainteresirani družbene dogovore in samoupravne 
sporazume, s katerimi bodo na podlagi svobodne menjave dela in tudi z ne- 
posrednimi dogovori združevali sredstva. 

S predpisi naj se zagotovi stimuliranje upraviteljev ali lastnikov spome- 
nikov za vzdrževanje spomenikov, na primer v obliki davčnih olajšav in 
olajšav pri namenskem vlaganju sredstev. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pri pripravi obravnavanih predlogov za 
izdajo zakonov se je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije srečeval z nekaterimi 
dilemami, ki so bile izpostavljene tudi v obravnavah v odborih skupščinskih 
zborov. Predvsem naj omenim vprašanje ureditve celotne regulative s pod- 
ročja naravne in kulturne dediščine v enotnem zakonu, za kar se je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije tudi zavzemal. V prid tej opredelitvi je pred- 
vsem možnost večje preglednosti nad zakonskimi določbami s tega področja. 

Po drugi strani pa sta kot nasprotje temu nastali predvsem dve oviri. 
Področje naravne in kulturne dediščine je zaradi pomembnosti v tolikšni meri 
vgrajeno v številne zakone s področja urejanja prostora, urbanizma, kmetijstva, 
gozdarstva, vodnega, komunalnega in stanovanjskega gospodarstva in podobno, 
da bi bilo zato treba spremeniti in dopolniti številne druge zakone. 

Vsa področja naravne in kulturne dediščine niso enako strokovno ob- 
delana ali celo niso ustrezno evidentirana. Zato ni bilo mogoče proučiti vseh 
številnih posebnosti velikega števila predmetov, objektov ali območij, ki sodijo 
k naravni in kulturni dediščini. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je iz navedenih razlogov glede na 
trenutno stanje te dediščine in glede na potrebe po takojšnji zakonski ureditvi 
varstva naravne in kulturne dediščine opredeli za pot, ki je predložena. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da s tem ni zaprta možnost, 
da se določeni načelni in vsebinski elementi predloženega predloga za izdajo 
zakona v fazi osnutka zakona dopolnijo, vendar določenih posebnosti verjetno 
le ne bo mogoče urediti v enem samem zakonu oziroma predpisu, niti ne kaže 
omejevati in zaključevati nadaljnih zakonskih pobud. 

Kot drugi večji problem se postavlja vprašanje, kako samoupravno in orga- 
nizacijsko povezati vse širše in ožje družbene interese pri upravljanju, plani- 
ranju in financiranju varstva naravne in kulturne dediščine. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je ocenil, da je v ustrezni kulturni skupnosti mogoče 
povezati številne interese in obveznosti, ki sodijo h kulturni dediščini, da pa 
se pri tem postavlja vprašanje udeležbe, pravic in obveznosti vrste drugih 
samoupravnih interesnih skupnosti, organizacij združenega dela, krajevnih 
skupnosti, imetnikov in uporabnikov spomenikov in delovnih ljudi in občanov 
sploh. V predlogu za izdajo zakona je zato dana ena izmed možnosti samo- 
upravne organiziranosti, vendar pa bo na to mogoče jasneje odgovoriti po spre- 
jetju zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki je, kakor veste, 
že v postopku. Hvala lepa. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli tovariš Marolt dopolniti 
poročilo odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose? (Da.) Prosim, be- 
sedo ima tovariš Jože Marolt! 

Jože Marolt: Posebej naj poudarim, da je razprava o tem vprašanju 
navedena v poročilu Odbora tega- zbora za družbenoekonomske odnose in da 
smo pozneje menili o tej točki, da ne bomo posredovali zboru le poročila, am- 
pak da je značaj tega vprašanja tak, da terja sprejetje stališč. Zato ste danes 
na klop prejeli predlog stališč,-ki v bistvu povzemajo vse glavne značilnosti, 
ki so vsebovane v poročilu, ki ste ga prejeli. Drugih pripomb nimam. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Marolt! Želi poroče- 
valec Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti tovariš Ciril Zlobec do- 
polniti poročilo komisije? (Ne želi.) Želi poročevalec Komisije Skupščine SR 
Slovenije za vprašanja borcev NQV tovariš Japelj dopolniti poročilo komisije? 
(Ne želi.) Poročevalec Zakonodajno-pravne komisije? (Tudi ne želi.) 

Preden preidemo na razpravo, predlagam zboru, da imenuje skupino dele- 
gatov, ki bo na podlagi razprave po potrebi predlagala spremembe in dopol- 
nitve predlaganih stališč. V to komisijo "predlagam tovariše: Jožeta Marolta, 
Jožeta Globačnika in Cirila Sitarja. Se zbor strinja s predlaganim imeno- 
vanjem skupine, ki bi po razpravi morebiti dopolnila predlagana stališča? 
(Zbor se strinja.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog za oblikovanje te skupine. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo. (Nihče.) Glede na to, da ste prejeli 

predlog stališč šele tik pred sejo, je bolje, da ga preberete. Menim, da bi se 
najbrž zbor pri tako pomembni nerazčiščeni tematiki moral poglobiti v vsebino 
predlaganih stališč. 

Tovariši delegati! Kolikor dejansko nihče ne misli razpravljati, potem 
se ne bomo zadrževali pri tej točki dnevnega reda. Ali pa menite, da še neko- 
liko počakamo? (Ne.) Odrejam desetminutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala ob 9.45.) 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Zoran Polič! 

Zoran Polič: Nisem imel namena razpravljati, ampak zdi se mi, če že 
sprejemamo stališča, da bi morala biti ta precej bolj obvezujoča, kot pa so 
predložena, in morda glede nekaterih vprašanj manj poučujoča, tako da bi tiste, 
ki so jim ta stališča namenjena, zavezali h konkretnejšemu opredeljevanju sa- 
mega predpisa. Ne bom razpravljal o sami problematiki, ampak predlagam na- 
slednje spremembe v predlogu stališč: 

1. točka: Zdi se mi, da je uvodni stavek nepotreben, ker je razmerje do 
žive ali mrtve narave razmerje do kulture. Enostavno bi začel s tem, da bi 
rekel v predlogu stališč v razmerju do predpisa: »Zakon mora okvirno opre- 
deljevati načela za ohranjevanje in vzdrževanje naravne in kulturne dediščine 
in za zadovoljevanje osebnih, skupnih ter širših družbenih potreb in interesov 
na tem področju posebnega družbenega pomena«. 

Naslednji odstavek bi se glasil: »Uresničevanje in podrobnejše opredelje- 
vanje teh načel pa mora postati predmet družbenih dogovorov in samoupravnih 
sporazumov vseh zainteresiranih subjektov in dejavnikov.« 
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2. točka: »Zakon mora predvsem odgovoriti na zahtevo po podružbljanju 
politike varstva naravne in kulturne dediščine ter po uveljavljanju širšega 
družbenega vpliva. Zato je temeljni pristop k urejanju obravnavane proble- 
matike pravilen. Zaradi tega se tudi strinjamo, da se sprejme zakon. Vendar 
pa je v predloženem zakonu še vedno preveč prisoten poudarek na spome- 
niškem varstvu, zlasti na spomenikih prve kategorije, in se interesi uporab- 
nikov preveč enačijo z interesi institucij.« 

3. točka: »V pripravi osnutka zakona o naravni in kulturni dediščini bo 
treba podrobneje proučiti postopek razglašanja kulturnih spomenikov, narav- 
nih znamenitosti itd.« vse do zadnjega odstavka: »Obveznosti za vzdrževanje 
bo izdajala Skupščina SR Slovenije«. Nato pa: »Posebna opredelitev pa bo 
potrebna v zakonu, kadar gre za spomenike oziroma naravne znamenitosti v 
manj razvitih območjih, glede katerih se mora uveljaviti tudi načelo soli- 
darnosti.« 

4. točka: »V osnutku zakona bo treba določno opredeliti pojem posebnega 
ali izjemnega družbenega pomena ter pogoje, ki jih mora posamezni spomenik 
ali naravna znamenitost za to izpolnjevati«. Naprej pa: »Sedaj namreč ta od- 
nos ni zadostno opredeljen, in to predvsem zaradi tega, ker je sedanja metodo- 
logija zelo nezanesljiva in slabo usklađena, in še posebno zaradi tega, ker so 
zapostavljeni spomeniki iz novejše zgodovine. Prav zaradi tega bo treba v 
okviru ponovne valorizacije določiti metodologijo in na tej osnovi predvideti 
revizijo obstoječega stanja v skladu s prizadevanji, da se tudi na tem področju 
uveljavi načelo podružbljanja in da se to načelo v celoti uveljavi tudi v pro- 
storskem planiranju.« 

6. točka: »Organiziranost strokovnih služb in njihovih pristojnosti na pod- 
ročju varstva naravne in kulturne dediščine je treba reševati tako, da bo nji- 
hovo poslovanje usklađeno s splošnimi družbenimi interesi. Za večjo učinkovi- 
tost bo treba te službe razbremeniti opravil, ki niso v skladu z našim družbe- 
nopolitičnim sistemom in jih ustrezno organizirati, kar naj predlagatelj še po- 
sebej prouči. Vsekakor pa je treba strokovne službe le izjemoma in le na pod- 
lagi zakonskega pooblastila zadolžiti tudi za izvrševanje upravnih funkcij. 
Besedilo: »Pomen, vidik itd.« bi ostalo do konca nespremenjeno. Zadnji stavek 
pa bi se glasil: »Skrbeti moramo za to, da bo delo strokovnjakov na pod- 
ročju itd.« 

6. točka: »V predlogu za izdajo zakona ni dovolj opredeljena vloga de- 
lovnih ljudi in občanov pri reševanju problemov varstva naravne in kulturne 
dediščine. Zato je tudi ostalo v celoti odprto vprašanje samoupravne organi- 
ziranosti na tem področju, kar še posebej velja za enote samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. Zato bo treba v nadaljnji fazi podrobneje proučiti to vpra- 
šanje, natančneje opredeliti svobodno menjavo dela na tem področju in najti 
ustrezne načine za uvajanje dohodkovnih odnosov.« 

7. točka: »Povsem odprto ostaja vprašanje finančnih obveznosti, ki jih bo 
na področju varstva itd.« Do konca ostane besedilo nespremenjeno. 

Občutek imam, da je predlog stališč sestavljen na hitro. Vendar pa naj bi 
bil nekoliko bolj obvezujoč in jasnejši za tiste, ki bodo pripravljali zakon na 
tem področju. Drugače se mi pa zdi, da bi morda bilo dobro v zvezi z 9. točko 
gradiva, ki omenja spoznavanje narave in vključevanje tega v vzgojni proces, 
v predlogu stališč morebiti nekoliko odločneje poudariti, da je treba spoznava- 
nje narave predvsem vključevati v vzgojni proces v osnovnih šolah, pa tudi si- 
cer v vzgojnih institucijah obravnavati to problematiko. Kajti, če ne bomo za- 
čeli vzgajati otrok v predšolskih ustanovah in v osnovni šoli v tem duhu, po- 
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tem je iluzorno govoriti o tem na univerzi. Ker človek, ki ne pride že z ob- 
čutkom do tega na univerzo, se tudi na univerzi ne bo spremenil v zaščitnika 
tega področja. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Polič! Želi kdo raz- 
pravljati? (Ne.) Ali želijo morda člani Odbora besedo? (Ne želijo.) Ker ne želi 
nihče razpravljati, prekinjam razpravo o teh dveh točkah dnevnega reda. Pro- 
sim delovno skupino, naj poizkusi predlagane spremembe vnesti v predlog 
stališč in po opravljenem delu poroča zboru o besedilu predloga stališč. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o samostojnih umetnikih. 

Predlog za izdajo zakona s prilogo »Družbenoekonomski položaj, pravice 
in obveznosti samostojnega umetnika« je predložil Izvršni svet Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije. Predlog za izdajo sta obravnavala: Odbor tega 
zbora za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. 

Predlog za izdajo zakona s prilogo in obe poročili ste prejeli. Odbor za 
družbenoekonomske odnose predlaga v svojem poročilu predlog stališč, ki naj 
bi jih Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi drugega odstavka 72. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega 
zbora. Na klopi ste prejeli tudi zapis Sveta za kulturo pri Republiški konfe- 
renci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije v zvezi s predlogom za 
izdajo zakona o samostojnih umetnikih z dne 30. 1. 1979. Dogovorila sem se, 
da predstavnik predlagatelja ne bo imel posebne uvodne obrazložitve tega 
predloga. Zeli poročevalec Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose 
tovariš Jože Marolt dopolniti poročilo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Jože 
Marolt! 

Jože Marolt: V razpravi, ki je potekala še po seji Odbora tega zbora 
za družbenoekonomske odnose, so bila sprejeta še nekatera stališča, s katerimi 
bi kazalo dopolniti predložena stališča. Po konzultaciji z nekaterimi člani Od- 
bora tega zbora za družbenoekonomske odnose predlagam, da k 2. točki dodamo 
nov odstavek, ki naj bi se glasil: »V zakon naj pridejo skupne opredelitve o 
družbenoekonomskem položaju in o statusu samostojnih umetnikov. Specifič- 
nosti, ki so pogojene z različno naravo umetniškega ustvarjanja na posameznih 
kulturnih področjih, pa je potrebno urediti v drugih zakonih.« 

3. točka naj bi se v celoti preformulirala in bi se glasila: »Zakon mora pri 
urejanju družbenoekonomskega položaja samostojnega umetnika in iz njega 
izhajajočih pravic in odgovornosti temeljiti na načelu, da je tudi samostojni 
umetnik delavec in da njegove pravice temeljijo na njegovem delu. Zato si v 
načelu sam zagotavlja pogoje za delo in življenje. Ker pa je umetniško ustvar- 
janje dejavnost posebnega družbenega pomena, delovni ljudje in občani v 
samoupravnih interesnih skupnostih zagotavljajo s svobodno menjavo dela 
pogoje za razvoj kulturnih dejavnosti in s tem tudi pogoje za umetniško ustvar- 
janje svobodnih umetnikov. Zakon naj določi tudi kriterije, na podlagi ka- 
terih je mogoče pridobiti status samostojnega umetnika, tako da je odločitev 
prepuščena svobodni volji posameznika. 

V 4. točki naj bi dodali nov odstavek, ki bi se glasil: »Zakon naj opredeli 
družbenoekonomske odnose v delovnih skupnostih, v katerih samostojni umet- 
niki združujejo delo in sredstva, njihove medsebojne pravice in odgovornosti, 
zlasti glede upravljanja s podružbljenim delom rezultatov dela, kot tudi z 
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družbenimi sredstvi, s katerimi upravljajo. V pripravi osnutka zakona je treba 
proučiti način družbenega vpliva v delovnih skupnostih samostojnih umet- 
nikov.« 

To bi bila dopolnitev k že predlaganim stališčem. 

Predsednica Tina Tomi je: Slišali ste predlog dopolnitev predloga 
stališč, ki jih je predlagal Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose. 
Ali želi predstavnik Zakonodajno-pravne komisije dopolniti poročilo? (Ne želi.) 

Predlagam, da tudi za ta predlog stališč imenujemo delovno skupino, in 
sicer bi jo sestavljali naslednji delegati: tovariši Jože Marolt, Jože Globačnik in 
Ciril Zlobec. 

Se zbor strinja s to skupino delegatov, ki naj pripravi popravke predloga 
stališč k predlogu za izdajo zakona o samostojnih umetnikih? (Zbor se strinja.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel ta predlog. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ciril Zlobec. 

Ciril Zlobec: Opravičujem se, da moj nastop pred zborom ne bo 
najbrž pripomogel k hitrejšemu sprejetju zakona oziroma k lažji odločitvi. 
Sam sem sodeloval v razpravi v Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slove- 
nije, ki je že vključila v razpravo tudi predlog za izdajo tega zakona, in iz- 
razil nekaj temeljnih pomislekov. 

Mnenja sem, da je predlog za izdajo zakona, kakršnega smo prejeli v javno 
razpravo, dejansko zelo pomanjkljiv, in sicer pomanjkljiv zaradi tega, ker 
ureja vprašanja na dveh ravneh, to je na ravni družbenoekonomskih želja ti- 
stih ljudi, ki so se odločili ali bili prisiljeni pristati na določeni ravni družbe- 
nega delovanja, ki ga skušamo opredeliti z imenom svobodni umetnik, in na 
ravni njihovega povezovanja s področjem, ki ga zastopjo. 

Kaj menim s tem? Menim, da predlog za izdajo tega zakona ne upošteva 
dejanskega stanja, ko se v skupini tako imenovanih svobodnih umetnikov na- 
hajajo zelo različni ustvarjalci, od tistih, ki dejansko nudijo družbi umetniška 
dela, do tistih, ki so po povsem naključnem izboru in odločitvi na tem področju 
obstali in niso še ničesar umetniškega dali družbi in narodu in je pri njih 
popolnoma odprto vprašanje, ali bodo s svojim nadaljnjim delom sploh kdaj 
ustvarili takšna dela in takšne vrednote, ki jih kaže imenovati kulturna, umet- 
niška ali podobna vrednost. 

Dejstvo je, da naše umetniške akademije na primer izšolajo tako imeno- 
vano »odvečno silo«, ki je institucije ne morejo absorbirati v celoti. Tako so 
največkrat v statusu svobodnega umetnika najšibkejši oblikovalci, ki se jih 
institucije branijo, da bi jih vključile v svojo »normalno produkcijo«, če jo 
smem tako imenovati, torej v odnos, kjer je že po institucionalni obliki omogo- 
čena izmenjava dela. 

Če štejemo svobodnega umetnika kot kategorijo, ki je v celotnem obsegu 
enotna in ki vsakemu priznava ta status že na osnovi njegove osebne odločitve, 
ki je, kot sem rekel, dostikrat odločitev iz nuje, popolnoma razvrednotimo na- 
čelo dela. Že na omenjenem posvetovanju v Socialistični zvezi delovnega 
ljudstva Slovenije so bile na primer med predlogi, ki so jih formulirali tisti, 
ki naj bi bili tudi vključeni v to, številne cehovske tendence, in sicer naj bi 
družba obravnavala predvsem tako imenovane »svobodne umetnike« kot po- 
sebno kategorijo ustvarjalcev, jim nudila ustrezen status, s čimer bi bilo popol- 
noma zbrisano načelo vrednosti dela. 
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Predlagatelj seveda umika tisti odstavek o pripravniški dobi — menim, da 
popolnoma utemeljeno, ker iz dosedanje prakse, ne samo pri nas, ampak kjer- 
koli v svetu, vemo, da priboritev ne naziva, ampak dejanskega statusa umet- 
nika, traja pogostokrat in pri marsikomu dolga leta, tudi desetletja in več. 
Z zakonom pa predvsem skušamo reševati ekonomsko in socialno stisko tistih, 
ki po končanem študiju ne najdejo ustrezne zaposlitve, imajo pa umetniško 
inklinacijo ali umetniško vzgojo in jih tako rekoč celo obsodimo, da so umet- 
niki, ne da bi kaj umetniškega že lahko storili. 

Prepričan sem, da mora zakon v svoji končni formulaciji upoštevati dolgo- 
trajnejši proces pridobivanja, ne bi rekel niti naziva, ampak umetniškega 
ugleda, ki je možen le prek dela in le prek tistega dela, ki se preverja v od- 
prtem soočanju z družbo, ne pa s kakršnokoli interno komisijo, ki nekomu 
podeli naziv, medtem ko družba za njegovo delo sploh še ne ve. 

Pravkar smo razpravljali o predlogu za izdajo zakona o naravni in kulturni 
dediščini in vemo, da je naša dežela posejana, rekel bi z materialnimi spo- 
meniki. No, sedaj bo pa posejana še z živimi spomeniki, za katere res ne bomo 
vedeli, v pristojnosti koga je njihova dejanska cena, ali je dejansko na ravni 
nacionalne vrednosti ah na ravni krajevne samovšečnosti. 

Prepričan sem, da mora zakon to upoštevati. Govorim iz lastnih izkušenj, 
ko menim, da je poklic umetnika, čeprav je ime dokaj odiozno, tudi takšen, 
da nosi v sebi od samega začetka izjemno veliko tveganja, tveganja, za ka- 
terega se mora odločiti vsak, ki se poda na to pot. Uspešno reševanje tega 
tveganja sebi v korist pa je del samega poklica. Za umetniški poklic velja, 
kot pravi sveto pismo za drug primer: »mnogo je poklicanih, malo izvoljenih.« 

Vzemimo konkretne primere. V slovenskem društvu likovnih umetnikov 
je okoli 400 članov, ki imajo uradni naziv »akademski slikar«, 220 slovenskih 
književnikov je članov društva slovenskih književnikov, toliko in toliko igral- 
cev je, glasbenikov in drugih, da ne govorim o vseh društvih kar po seznamu. 

Resničnost je pa ta, da od 220 članov društva slovenskih književnikov — 
da ne govorim še o tistih, ki niso člani, pa vendar pišejo, družba v svoji za- 
vesti sprejema kot umetnike 30 oziroma 40 članov. Med slikarji je podobno. 
To pomeni, da vsi drugi sicer delajo, niso pa v kategoriji tistih ustvarjalcev, 
ki ustvarjajo nacionalne vrednosti, ne le z vidika formalne dejavnosti v okviru 
določene ožje krajevne ali ne vem kakšne druge skupnosti. Osebno sem celo 
prepričan, da tega področja ne moremo drugače obravnavati. 

Skratka, če strnem svojo razpravo, da ne bo preveč skeptična. Menim, naj 
bi ta zakon, kot je že zakon o založništvu, urejal predvsem vprašanja umet- 
nosti, kulturnega delovanja in v tem okviru kulturnih delavcev. Ta zakon naj 
ne bi spodbudil cehovske polarizacije med tistimi, ki se odločajo za poklicno 
delo, poklicno menim s tem, da niso vezani na drugo službo, in tistimi, ki se 
lahko pojavljajo z mnogo večjo vrednoto in vrednostjo na slovenskem kultur- 
nem trgu kot amaterji v smislu socialne kategorije, ker združujejo svoje delo še 
na drug način in so v delovnem razmerju drugje in imajo urejen svoj socialni 
status. Zakon bi po mojem mnenju moral urejati predvsem socialno-ekonomski 
položaj ljudi, ki so se odločili za ta poklic, vendar v taki obliki, da z zakon- 
skimi določbami ne prejudicira kulturne in umetniške vrednosti njihovega dela. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Naprej, prosim! Kdo želi 
razpravljati? Besedo ima tovariš Andrej Ujčič! 
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Andrej Ujčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Čeprav je Republiški komite za kulturo kot kolektivni upravni organ 
določil besedilo gradiva »Družbenoekonomski položaj, pravice in obveznosti sa- 
mostojnega umetnika«, ki smo vam ga predložili z namenom, da sproži raz- 
pravo o tej sorazmerno težavni problematiki, in ga šteje dejansko ob razpravi 
v Skupščini za motivacijsko gradivo, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
sklenil, da v predlog za izdajo zakona vključi samo nekatere vidike iz tega 
gradiva. Menim, da je ravnal prav. V nadaljnjih razpravah se je namreč po- 
kazalo, da so nekateri vidiki, ki so v gradivu Republiškega komiteja za kulturo 
samo sproženi, da pa odgovori niso toliko dodelani, da bi bilo mogoče začeti 
v tem trenutku skupščinsko razpravo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se vsekakor zaveda, da stopa s pred- 
logom za izdajo zakona o samostojnih umetnikih, če ga na kratko tako imenu- 
jem, čeprav vsi vemo, za kaj gre, na novo zakonodajno področje, ki je bilo 
doslej urejevano, moramo priznati, zelo parcialno. Delno sta na to področje 
segala zakon o socialnem zavarovanju samostojnih umetnikov in zvezni zakon 
o avtorski pravici. Nekatere vidike samoupravnega položaja samostojnih umet- 
nikov pa smo uredili tudi z zakonom o založništvu. Sedaj predlagamo celovi- 
tejše urejanje tega področja v smeri zagotavljanja načelne enakopravne druž- 
benoekonomske vloge samostojnih umetnikov v družbi in urejanja njihovih 
razmerij v delovnih skupnostih. To je pravzaprav vsebina in na kratko pove- 
dano smisel predloga za izdajo zakona. Vse drugo je delo pri reševanju tre- 
nutnih zadreg na področju kulturne politike, kakršno pač imamo in kakršno 
uveljavljamo in oblikujemo in kakršno smo oblikovali v Socialistični republiki 
Sloveniji, posebej na področju umetniškega dela. 

Razmerja med samostojnimi umetniki, če uporabim ta problematični pojem, 
in delavci v organizacijah združenega dela — čeprav nikakor ne bi smeli me- 
niti, da je namen gradiva, ki ga prilagamo, in tudi predloga za izdajo zakona, 
da uveljavimo le njihovo delo v organizacijah združenega dela s področja 
kulture, ampak tudi na mnogih drugih področjih združenega dela — pa naj 
bi ali pa celo že urejajo nekateri drugi predpisi, med njimi tudi zakoni za pod- 
ročja posameznih kulturnih dejavnosti, konkretno pravkar sprejeti zakon o 
založništvu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa pripravlja številne zakone za po- 
samezna področja kulturnih dejavnosti, ki so v izrednem zaostanku, s katerimi 
bomo urejali razmerja, o katerih sem govoril na koncu. To pomeni, da gre za 
okostje zakonodajne materije, ki jo moramo pripraviti v skladu z ustavo. 
V razpravi sprožena vprašanja pa kažejo, da številni problemi, ki so bili 
zavzeto obravnavani ob tem predlogu za izdajo zakona in ob prvih razpravah, 
sodijo dejansko v območje konkretne kulturne politike; sprožena pa so bila 
najbrž zato, ker čakajo na samoupravno oblikovane odgovore. Sedaj delovni 
ljudje in občani, ki samostojno opravljajo umetniško in drugo kulturno de- 
javnost ali pa ki so vključeni v združeno delo, čutijo potrebo, da s temi vpra- 
šanji opozorijo na neurejenosti in zato terjajo, da se ta vprašanja zakonsko 
uredijo. 

Menim, da je prav, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil 
ta predlog za izdajo zakona, saj bo pravzaprav razprava o tem predlogu raz- 
bistrila nekatere kalne vode in pokazala, na katerem področju je mogoče ure- 
jati določena vprašanja z zakonom, na katerem področju pa bomo nujno 
morali najti in tudi vgraditi v samoupravno kulturno politiko nove elemente, 
ki bodo dali tudi tem delovnim ljudem, ki samostojno kot poklic opravljajo 
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umetniško ali drugo kulturno dejavnost, vsaj v načelu možnost, da si zago- 
tovijo enakopraven družbenoekonomski položaj. 

Hočem povedati pravzaprav tole: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je 
zavedal, da stopa na dovolj problematično zakonodajno področje, vendarle 
je posledica ta, da smo že ob prvih razpravah prišli do tega, da boljše opazu- 
jemo in bolj ločujemo tiste elemente, ki sodijo v zakon, od elementov, ki so- 
dijo v samoupravno dograjevanje kulturne politike na Slovenskem. In še 
nekaj. Zavedal se je tudi tega, da je treba to opraviti prav v tem letu. 

Morda se zdi nekaterim, da to prezgodaj urejamo' z zakonom, vendar 
smo v planskem pripravljalnem letu. Kolikor teh družbenoekonomskih odno- 
sov ne bomo uredili do tiste stopnje, kot smo jih danes sposobni, potem v 
planskih razmerjih, ki se bodo oblikovala v tem letu, posebno z elementi plana, 
ki jih bodo spdročali delovni ljudje in občani v okviru priprav za sklenitev 
samoupravnih sporazumov o temeljih plana za pet let, ne bo upoštevan na- 
čelno enakopraven družbenoekonomski odnos družbe do delovnih ljudi, ki sa- 
mostojno kot poklic — namenoma sedaj uporabljam daljšo verzijo tega pojma, 
ker se mi zdi, da bo skrajšava pojma, ki smo jo uvedli, samostojni umetnik, 
vendar morala doživeti še kakšne spremembe — opravljajo umetniško ali 
drugo kulturno dejavnost in bo tudi zelo težko urejati konkretne probleme 
kulturne politike. 

Čeprav se torej mnogim zdi, da je ta predlog za izdajo zakona preuranjen 
in še nezrel, pa menim, da je pravi trenutek, da začnemo razpravo. Seveda je 
treba pri tem dodati še nekaj: 

Menim, da nam dosedanje kulturno in politično vključevanje samostojnih 
umetnikov v družbo — tudi izraz samostojni umetnik je končno danes možen, 
saj ga uporablja eden izmed zakonov, ki sem ga navedel, kot tudi položaj sa- 
mostojnih umetnikov, kakršnega imajo danes, omogoča ugotoviti možnosti, ki 
jih želimo vključiti v planska opravila, in zagotoviti tisto stopnjo urejanja 
problemov, kakršna je danes mogoča, vsekakor pa omogoča, da zanje nare- 
dimo več, kot smo zagotovili z dosedanjim zakonskim urejanjem. To pomeni, 
da nas ne zanima toliko le socialni položaj tako imenovanega samostojnega 
umetnika, pač pa njegova dejanska vključitev v združeno delo ali še bolje 
povedano: oblikovanje delovnih skupnosti, ki so podobne delovnim organiza- 
cijam na področju organiziranega združenega dela in ki zagotavljajo tem de- 
lovnim ljudem pravice in obveznosti, katerih uresničevanje jim načeloma za- 
gotavlja ustava. 

To storiti smo danes sposobni. Pri tem sprejemamo vso kritiko, ki se na- 
naša na gradivo, ki je sprožilo vso to problematiko. 

Povedati pa je treba še nekaj: 
1977. leta je Republiški komite za kulturo sprožil obravnavo tega gradiva 

in posredoval izhodišča vsem umetniškim društvom, ki združujejo samostojne 
umetnike in druge, ki svoje umetniško in kulturno delo ter poslanstvo ne oprav- 
ljajo kot samostojni umetniki, ampak združujejo svoje delo na drugih pod- 
ročjih združenega dela. 

Sprva je bilo zelo malo odzivov na to gradivo. Vse kaže, da je to gradivo 
opravilo predvsem animacijsko pot in da je šele trden namen Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da predlaga zakon o samostojnih umetnikih, naletel na 
tisti odziv, ki smo si ga želeli ves čas. Zato se v imenu Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije zahvaljujem za stališča, ki ste jih oblikovali, kajti nekatere 
usmeritve, za katere smo menili, da je potrebno, da doživijo širšo razpravo, so 
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pravzaprav bile šele sedaj tako široko obravnavane, da lahko na tej podlagi 
iščemo tudi zakonodajne rešitve. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Ujčič! To razpravo 
bo treba upoštevati pri oblikovanju predloga stališč. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog pro- 
grama dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za leto 1979. 

Predlog programa je pripravila skupina delegatov in ga predložila zboru 
skupaj s prilogo k predlogu programa. 

Predlog programa dela so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in Odbor za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija in 
Komisija Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose. Njeno poročilo ste 
prejeli danes. 

Predlog programa in preostala poročila ste prejeli. Prav tako ste prejeli 
k predlogu programa dela še poročilo o spremembah in dopolnitvah programa 
dela. 

Uvodno obrazložitev bo dal tovariš Ludvik Golob, podpredsednik Skup- 
ščine SR Slovenije! 

Ludvik Golob: Bil sem imenovan v skupino treh tovarišev z nalogo, 
da pripravimo predlog sprememb programa dela zbora. Zadolžili so me, da 
vas obvestim o poteku razprav, usklajevanju in oblikovanju programa dela 
zbora. Čeprav ne želim ponavljati ničesar, kar je napisano v izčrpnem in po- 
drobnem uvodu k predlogu programa, bi vendar rad poudaril, da je skupina, ki 
je pripravljala predlog programa, imela pred seboj poročila delovnih teles 
Skupščine SR Slovenije in zbora, pripombe in predloge Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, samoupravnih interesnih skupnosti, občinskih skupščin, 
družbenopolitičnih organizacij in nekaterih drugih družbenih dejavnikov. Tudi 
zaradi tega lahko upravičeno menimo, da je predloženi program dela treba 
razumeti kot program družbenopolitičnih aktivnosti in kot delovno usmeritev 
vseh družbenih subjektov, ki se tako ali drugače vključujejo v delegatski sistem 
in delegatske odnose. Želim tudi poudariti, da imajo številne naloge iz pred- 
loženega programa svoj izvor in temelj že v sprejetih sklepih, stališčih in 
predlogih Skupščine SR Slovenije, družbenopolitičnih organizacij in drugih 
družbenih subjektov, prav tako pa tudi v pobudah delegacij, delegatov in dru- 
gih delegatskih teles k osnutku programa dela. To pomeni, da predlog pro- 
grama ni le seštevek predlogov in pobud izvršilnih in upravnih organov, am- 
pak v največji stopnji posledica predlogov najširše delegatske baze in druž- 
benopolitičnih organizacij o tem, katera vprašanja je treba v 1979. letu ob- 
ravnavati v republiški skupščini in o njih odločati. 

V razpravah, predlogih in pobudah, ki so bile posredovane Skupščini SR 
Slovenije, sta načeloma bili izpostavljeni predvsem dve dilemi, ki sta bolj ali 
manj vsakokrat prisotni, kadar snujemo svoj program dela. Naj delegate spom- 
nim na to, da so vse ocene o uresničevanju delegatskega sistema, zlasti pa de- 
legatskih razmerij, kritično obravnavale obseg programa. Ta kritika je naj- 
večkrat usmerjena tudi na gradiva v naši skupščini. Programi so preobsežni, 
zato jih ne moremo v celoti izvršiti, so prezahtevni, iz česar sledijo zelo ob- 
sežni dnevni redi sej zborov, kar vse pomeni, da je težko prek delegatskega 
sistema in delegatskih razmerij animirati in aktivirati delavce in delovne 
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ljudi v samoupravnih skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah, da bi 
o vseh pomembnih vprašanjih vsakokrat opredelili stališče za smernice dele- 
gatom na seji zbora. Zaradi tega vse ocene opozarjajo, da je treba biti bolj 
selektiven, da je treba omogočiti krajše seje in dovolj časa za vsako fazo po- 
stopka odločanja, v kateri se bodo lahko delavci in delovni ljudje vključili v 
razprave in oblikovali smernice in stališča za delegate. Soočeni z vsemi temi 
vprašanji smo v oceni konkretnih razmerij in takrat, ko smo konkretno iskali 
odgovore, katera so tista družbenopolitična vprašanja, ki sodijo v politične 
ocene sedanjega trenutka, da jih je treba obravnavati in sprejemati odločitve 
v delegatski skupščini, prišli zopet do zelo obsežnega in vsebinsko zelo zahtev- 
nega programa dela. Na podlagi periodičnih programov in metod dela bo 
treba razviti prav gotovo tak sistem dela, v katerem bi zagate in probleme, ki 
se pojavljajo v delegatskih razmerjih, čim bolje premostili. Iz tega razloga je 
nastal program, ki ga sedaj predlagamo. 

Drug problem, s katerim smo se soočili in ki je tudi načelne narave, je ta, 
da so predvsem občinske skupščine in nekateri interesi na terenu terjali, da 
program ostreje opredeli prioritete v politiki in v odločanju, zlasti tudi priori- 
tete v časovnem razvrščanju vsebine programa dela. In sicer so predlogi šli 
predvsem v tejle smeri: da je treba med prioritetne vključiti vse naloge, ki so 
vezane na uresničevanje in izvajanje politike o družbenoekonomskem razvoju, 
sprejete v Skupščini SR Slovenije, in da moramo pospešiti razpravo in spre- 
jetje naslednjih sistemskih zakonov: zakon o družbenem planiranju, zakon o 
svobodni menjavi dela, zakon o družbeni kontroli cen, zakon o razširjeni re- 
produkciji, zakon o usmerjenem izobraževanju, zakon o državni upravi in še 
zakone na nekaterih drugih področjih. 

Upravni organi so na osnutke zakonov reagirali na način, ki pomeni, da 
take prioritete ne bi mogli zadržati. Menili so, da so v sklopu prav teh sistem- 
skih zakonov še številne odprte dileme, odprta vprašanja, o katerih bo treba 
omogočiti širšo razpravo in opredeljevanje v družbenih svetih, da bi na ta na- 
čin lahko sprejeli kvalitetne in čimbolj še sistemske rešitve. Kot veste, so ne- 
kateri zakoni v postopku oblikovanja že dve leti ali več let. Na podlagi tega smo 
v skupini menili, da je prav, da se s predlagatelji razpravlja tudi na seji Pred- 
sedstva Skupščine. 

Pri tem je bilo poudarjeno, da je treba zadržati prioriteto temeljnih sklo- 
pov sistemskih rešitev. Zato nismo mogli upoštevati predloga, da bi sprejetje 
teh zakonov, kot so predvsem predlagali upravni organi, uvrstili v četrto 
trimesečje tega leta. 

Kot vidite, so uvrščeni v prvo, drugo, tretje in četrto trimesečje. 
Nadalje menimo, in Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je tudi menilo, kar 

smo v skupini tudi sprejeli, da bodo verjetno nekatera vprašanja iz programa 
v tem letu izpadla in se bodo lahko uvrstila v program dela za prihodnje' 
leto, kolikor ne bi uspeli v celoti uresničiti programa, in sicer predvsem tista 
vprašanja, ki pomenijo bolj izvedbene naloge, ne pa temeljne prioritetne na- 
loge. Zato je Predsedstvo tudi menilo, da je treba vztrajati pri opredelitvi prio- 
ritet, ki so predložene. 

Prejeli smo tudi nekatere sugestije in predloge, ki naj bi jih uvrstili v 
program in sprejeli. Ti predlogi in sugestije so bili predloženi potem, ko se je 
skupina že razšla, in sicer v zadnjih desetih dneh. Danes smo se ponovno sestali. 
Do danes so bili predloženi naslednji konkretni predlogi, glede katerih smo 
sprejeli tale stališča: 
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Delegatka Majda Škerbic predlaga, da bi se tema »Produktivnost dela« 
obravnavala celovito za celotno družbeno delo, da se tako izrazim. Kot lahko 
ugotovite, je v tem programu ta naloga opredeljena ožje. Ko so o tem vprašanju 
razpravljala delovna tesela Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, načeloma ni bilo razlik. Vendar do razlike pride zaradi 
časa obravnave. Ali smo sposobni v tem letu priti do take celovite ocene? Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije je v zvezi s tem sporočil, da je nalogo spre- 
jel Ekonomski inštitut Maribor, ki pa je navedel, da lahko v tem letu natančno 
prouči vprašanje produktivnosti dela le za področje industrije. Ker drugega no- 
silca te naloge ni bilo mogoče dobiti v Sloveniji, je potem bolj realno tisto, za 
kar smo sposobni. Menimo, da se lahko pobuda tovarišice Škerbic sprejme kot 
dolgoročna usmeritev, da to pobudo postopoma uresničimo, da v tem letu 
pa ostane ta naloga ožje opredeljena glede tistega, za kar smo sposobni. 

Odbor Zbora združenega dela za agrarno politiko predlaga, da se v tem letu 
pripravi celovita ocena o socialnem položaju kmetov. O tej pobudi je razprav- 
ljala tudi skupina. Ugotovimo lahko, da smo v prejšnjem letu sprejeli zakone 
s področja agrarne politike, prav tako zakon o preživninskem varstvu kmetov, 
da smo razpravljali o položaju kmetov-borcev in o nekaterih vprašanjih, ki po- 
menijo uresničevanje novega srednjeročnega plana in sprejemanje nekaterih 
obveznosti v zvezi z izvajanjem sprejetih zakonov. Menimo, da je bolje, da 
uresničevanje te naloge oziroma sprejetje te ocene preložimo najmanj na pri- 
hodnje leto, ko bodo bolj jasni, eksaktni in bolj prisotni rezultati sprejete po- 
litike z izvajanjem nove zakonodaje. Potem bi šele sprejeli oceno uresničeva- 
nja novih zakonov, novih odnosov in nato tudi celovitejšo oceno o socialnem 
položaju ter morebitne dopolnitve zakonov ali drugih sistemskih ukrepov. 
Zato v tem letu verjetno ta analiza ne bi dala ustreznega odgovora na ta vpra- 
šanja. Druga stvar je, če bi opredelili nosilca za sestavo te ocene, da bi se 
morali dogovoriti z najmanj petimi subjekti v Sloveniji, to je s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi na področju zdravstvenega varstva in pokojninskega 
zavarovanja, z Zadružno zvezo Slovenije in drugimi subjekti. Ta dogovor z 
njimi pa ni dosežen. Ker so pa nosilci politike s tega področja prav ti subjekti, 
menimo, da brez njih take obveznosti ne bi mogli sprejeti. Kolikor pa bi čez 
leto dni Odbor sam dal pobudo, da se izvedejo določene naloge v sporazumu 
z njimi, pa bi lahko s tem dodatno razširili prilogo programa dela. 

Dani so bili še nekateri predlogi za spremembe in dopolnitve programa 
dela, in sicer: 

Na lil. strani se v točki 5. predvidevajo analize in poročila v zvezi s stanjem 
in razvojem družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje. Skupina predlaga, da se v drugi vrsti drugega 
odstavka obrazložitve naloge za besedo »dalo« doda besedilo: »skupno oceno 
razvoja v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in«. 

Predlagano je tudi, da se na 13. strani pred\2. točko uvrstita 4. in 5. točka 
s 14. strani. Skupina meni, da predloga programa dela v tem smislu ni treba 
spreminjati, pač pa naj se predlog upošteva pri pripravi periodičnega delov- 
nega načrta. 

Skupina opozarja, da je na 40. strani v 56. točki pravilen naslov: »zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka«. V tej zvezi skupina tudi 
predlaga, da se »Poročilo o izvajanju zakona o varstvu zraka«, navedeno v 
»Prilogi k predlogu programa« na 7. strani pod 28, točko, obravnava v drugem 
in ne v tretjem trimesečju 1979. leta. S tako spremembo bi obravnavo poročila 
časovno uskladili z obravnavo predloga za izdajo zakona. 
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Rad bi opozoril še na našo konkretno odgovornost, ki je v tem, da se lahko 
vse pobude delegatov, temeljnih samoupravnih skupnosti, občanov in delavcev, 
družbenopolitičnih organizacij k programu kot odprtem dokumentu sproti pre- 
verjajo in vključujejo v program dela vsa tista urgentna vprašanja, ki jih je 
treba v določenem trenutku dati na dnevni red in o njih razpravljati in odločati 
v Skupščini SR Slovenije. 

V sam program dela nismo mogli vključiti obravnave vseh vprašanj. Zato 
je nastala ta priloga. Priloga pomeni, da bodo lahko delovna telesa, ker imajo 
ožje opredeljena področja, tudi obravnavala nekatera vprašanja, ki so toliko 
pomembna, da se vključijo na dnevne rede sej zborov Skupščine in da bodo 
obravnavala in ugotavljala, ali so nekatera pomembna družbena vprašanja 
toliko odprta, da jih je treba vključevati tudi na dnevni red sej posameznih 
zborov. Sicer pa menimo, naj bi se delovna telesa bolj usmerila tudi na obrav- 
navo vprašanj izvajanja politike in obveščala zbore, če bi ugotovila, da je iz- 
vajanje politike skladno z akti sprejetimi v Skupščini. S tem bi tudi razbre- 
menila zbore. 

Kot sem že rekel, so izrednega pomena periodični delovni programi. Za- 
radi tega se prek periodičnih delovnih programov, skladno z realnimi mož- 
nostmi, programirajo seje posameznih zborov in celotna usklađena akcija pred- 
lagateljev kot nosilcev pobud. 

Treba bo še nadaljevati akcijo, da se ta delovni program uskladi tudi s 
programi dela občinskih skupščin, samoupravnih interesnih skupnosti in vseh 
tistih, ki se vključujejo v ta program in ki so soodgovorni za uresničitev tega 
programa. To bo prav gotovo terjala nadaljnja operacionalizacija tega pro- 
grama, tako v posameznem zboru kot tudi v delovnih telesih in pri vseh, ki se 
vključujejo v uresničevanje tega programa. 

Kot lahko ugotovite, je program dela zajel tudi vse tiste odnose, ki pome- 
nijo uresničevanje sedaj znanih predlogov v programu dela Zbora republik in 
pokrajin in Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije, in so v program 
ustrezno vključene vse tiste teme, pri katerih Skupščina SR Slovenije pooblašča 
svojo delegacijo v Zboru republik in pokrajin ali soodloča in oblikuje svoja 
stališča do teh aktov. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Golob! Slišali ste 
uvodno obrazložitev predstavnika delovne skupine tovariša Goloba, podpred- 
sednika Skupščine SR Slovenije. Želi kdo izmed delegatov razpravljati o pred- 
logu programa vseh treh zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije 
za 1979. leto? Besedo ima tovariš Miran Potrč! 

Miran Potrč: Tovarišica predsednica! Rad bi govoril o tem, kar smo 
se pogovarjali na skupni seji s Predsedstvom Skupščine SR Slovenije. Menim, 
da je prav, da glede na naše dogovore na današnji seji zbora damo predloge 
in dopolnitve dveh točk. 

Najprej menim, da je pravilna ugotovitev, da soglašamo s tem, da je 
program dela Skupščine SR Slovenije skupen program družbenopolitične aktiv- 
nosti vseh družbenih subjektov v Sloveniji in da na ta način seveda tudi 
obvezuje vse, da se vključujejo v njegovo izvajanje. In prav iz tega razloga 
se nam zdi zaradi odgovornega pristopa k temu programu smotrno, da pred- 
lagamo, da se na 9. strani v 1. točki pod II, v kateri je navedeno izvajanje 
stališč, priporočil in sklepov o uresničevanju zakona o združenem delu v SR 
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Sloveniji, štiri alinee, ki jih vsebuje ta točka, razširijo še s peto, približno v tem 
smislu: »Organi Skupščine SR Slovenije naj bi ocenili tudi usklađenost samo- 
upravnih splošnih aktov z zakonom o združenem delu po stanju na dan 11. de- 
cembra 1978. leta« in naj bi ta vprašanja seveda obravnavali ne šele v četrtem 
trimesečju tega leta, kot je to predvideno v predlogu programa, ampak že 
v drugem trimesečju tega leta. Gre za skupno aktivnost družbenopolitičnih 
organizacij, posebej tudi sindikata, pri oceni stanja v organizacijah združenega 
dela. 

Na 12. strani v 6. točki, »Družbeni dogovor o osnovah za oblikovanje sred- 
stev za osebne dohodke in za prisvajanje osebnih dohodkov«, predlagam dve 
dopolnitvi. Eno izmed teh si ti, tovarišica predsednica, uvodoma že povedala, 
in sicer, da bi še v prvem trimesečju tega leta tudi Družbenopolitični zbor in 
nekateri drugi organi Skupščine SR Slovenije obravnavali osnutek stališč o 
pridobivanju in razporejanju dohodka in o delitvi po delu, ki smo ga pripravili 
v Predsedstvu Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije zato, da bi se ob 
tem, poleg seveda pobud, ki naj bi jih dali za samo oblikovanje stališč, opre- 
deljevali tudi že do nekaterih temeljnih, vsebinskih vprašanj in v usmeritvah 
samega družbenega dogovora, in drugo, da bi pa samo razpravo o družbenem 
dogovoru, če je možno, prenesli v tretje trimesečje tega leta, ker je realno, da 
bo v tem času pripravljen. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Potrč! Naprej, prosim! 
Kdo želi razpravljati? Besedo ima podpredsednica Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije tovarišica Mara Žlebnik! 

Mara Zlebnik: Rekla bi le to, da v celoti soglašata s tem, kar je 
danes v svojem uvodu povedal podpredsednik Skupščine SR Slovenije tovariš 
Golob. 

Govorila bom o spremembah, ki so bile predložene še po zaključku obravna- 
ve v skupščinskih telesih. Menim, da analize o produktivnosti dela dejansko v tem 
letu ne moremo sestaviti za vsa družbena področja, ker sami upravni organi 
seveda ne morejo pripraviti te analize. Prav gotovo je pa nerealno pričakovati, 
da bi lahko raziskovalne organizacije pripravile to celotno analizo tako, da bi 
jo še pravočasno obravnavali v delegatski bazi, čeprav soglašam s tem, da je to 
vprašanje celovito in da bo treba potem, ko bodo proučena tudi druga področja, 
to zaokrožiti v celovitem poročilu. 

V zvezi z obravnavo poročila o zaključnih računih in pa poročila o sklad- 
nem regionalnem razvoju pred analizo o izvajanju letošnjega plana menim, 
da lahko to dejansko opredelimo s periodičnim delovnim načrtom. Zaradi 
tega ni treba spreminjati programa. 

Menim pa, da bi morali sprejeti pobudo, da se zakon o spremembah zakona 
o varstvu zraka obravnava čimprej. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo 
potrudil, da bo to pripravil tako, da bo lahko ta zakon v celoti obravnavan 
v drugem in ne šele v tretjem trimesečju tega leta. Problematika v zvezi s tem 
je namreč precej pereča. Vsi vemo, da se sedanji zakon ne izvaja, da je treba 
zakon v določenih smereh spremeniti, zlasti glede financiranja. Če hočemo to 
narediti, je prav, da to dejansko naredimo čimprej. Občinske skupščine namreč 
neprenehoma urgirajo, naj bi bile čimprej sprejete spremembe tega zakona. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Zlebnik! Zeli še kdo 
razpravljati o programu dela za 1979. leto? (Ne.) Ker ne želi nihče več razprav- 
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ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu programa 
dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije za 
1979. leto. 

Edino vprašanje je, tovariš Ludvik Golob, ali so sprejemljivi predlogi, ki 
jih je dal tovariš Potrč? (So sprejemljivi.) Preostalima dvema zboroma bomo 
torej predlagali spremembe v zvezi z družbenim dogovorom in obravnavo iz- 
hodišč za družbeni dogovor. O tem smo se operativno že dogovorili. To je mož- 
no urediti tudi s periodičnim delovnim načrtom. 

Ludvik Golob: Tega nisem konkretno razlagal, ker je znano, da je 
možno te predloge uresničiti v celoti s periodičnim delovnim programom. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Golob! Prehajam na 
glasovanje b programu dela za 1979. leto. Kdor je za predlog programa, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog programa dela Družbeno- 
političnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije za 1979. leto. 

V zvezi s sprejetim programom dela pa predlagam zboru še naslednji sklep: 
Pooblašča se skupina za pripravo programa dela Družbenopolitičnega 

zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije, da pripravi na podlagi pred- 
loženega gradiva ter današnje razprave končno redakcijo programa dela Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije za 1979. leto. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 
Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 

imenovanja in administrativne zadeve. 
Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja 

s predlogom odloka. Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Dajem na gla- 
sovanje predlog odloka o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča Socialistične re- 
publike Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnika 
Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije. S tem je bil v Družbeno- 
političnem zboru izvoljen dr. Svetozar Polič za sodnika Vrhovnega sodišča 
Socialistične republike Slovenije. 

2. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR Slo- 
venije. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se strinja s predlogom. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Dajem na glasovanje predlog 
odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR Slovenije. Kdor je za 
predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnikov 
Sodišča združenega dela SR Slovenije. S tem je bilo v Družbenopolitičnem zbo- 
ru izvoljenih 40 sodnikov Sodišča združenega dela Socialistične republike Slo- 
venije. Imenski seznam bo naveden v zapisniku te seje zbora, zato ga sedaj 
ne bom brala. 

3. Predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega sekretarja za fi- 
nance. 

Predlog odloka je na predlog Izvršnega sveta Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve. Predlog odloka in predlog predsednika 
Izvršnega sveta ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Dajem na glasovanje 
predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega sekretarja za finance. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi na- 
mestnika republiškega sekretarja za finance. S tem je bil v Družbenopolitič- 
nem zboru razrešen Dragan Mozetič dolžnosti namestnika republiškega sekre- 
tarja za finance. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Pred začetkom seje je tovariš Rudi Kropivnik postavil delegatsko vpra- 
šanje in ga prosim, da ga prebere. 

Rudi Kropivnik: Tovarišice in tovariši delegati! V časniku »Delo« 
sem prebral informacijo, da v smernicah za uresničevanje družbenega plana v 
tem letu občinske skupščine predvidevajo znatno višjo stopnjo rasti družbe- 
nega proizvoda, kot je predvidena rast le-tega v republiški resoluciji. 

Zato vprašujem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ali je ta informacija 
točna. To vprašujem posebno zaradi tega, ker sprejemanje smernic še poteka 
in se da vplivati na predvideno stopnjo rasti, tam, kjer je to potrebno. Hvala 
lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hval lepa! Odgovoril bo podpredsednik Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije tovariš Dušan Šinigoj. Prosim, tovariš 
Šinigoj! 

Dušan Šinigoj: Na vprašanje, ki ga je postavil tovariš Rudi Kropiv- 
nik, bom dal naslednji odgovor: 

Projekcija rasti družbenega proizvoda je z resolucijo o uresničevanju druž- 
benega plana SR Slovenije v 1979. letu predvidena v višini 5 %. Po podatkih, 
s katerimi že razpolagamo v Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje in 
o katerih je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi obveščen, je skupna pred- 
videna rast družbenega proizvoda po občinah višja in znaša 8,2%. 

Na vprašanje, ki ga je postavil tovariš Rudi Kropivnik, je odgovor pozi- 
tiven. Gospodarska rast po občinah je torej višja od predvidene rasti v ome- 
njeni resoluciji, ki jo je Skupščina SR Slovenije sprejela konec decembra 
prejšnjega leta. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slo'venije je na posvetu, ki ga je imel s pred- 
sedniki izvršnih svetov skupščin občin 1. februarja tega leta posebno pozorno 
obravnaval tudi to vprašanje. 

Razlike v rasti družbenega proizvoda seveda nastajajo predvsem zaradi 
tega, ker v občinah planirajo rast družbenega proizvoda kot rezultanto pred- 
videnih rasti v temeljnih organizacijah združenega dela in se ne poslužujejo 
povsem metodologije Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. S pred- 
sedniki izvršnih svetov smo se dogovorili, da ponovno analizirajo v posameznih 
primerih planirane rasti in da dejansko predvidene rasti v občinskih resolu- 
cijah, ki jih sedaj sprejemajo v skupščinah občin, kot je na to točno opozoril 
tovariš Kropivnik, uskladijo s predvideno projekcijo v republiki. Pri tem je 
seveda pomembna odgovornost samih občin, zlasti v zvezi s projekcijo vseh ob- 
lik porabe, ob upoštevanju njihove projekcije rasti družbenega proizvoda. To 
pomeni, da za vse oblike porabe, osebne, skupne, splošne, kot tudi investicijske 
prevzemajo skupščine občin odgovornost, če predvidevajo rast družbenega pro- 
izvoda nad njihovimi realnimi možnostmi. 

Seveda pa je po občinah zelo različno stanje. Izračun rasti družbenega pro- 
izvoda v republiki se opravi po dofločeni metodologiji, ki jo v ta namen upo- 
rablja Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. Vendar bi moral potekati 
temeljni boj za večjo produktivnost dela in večji dohodek v občinah in so raz- 
like do republiškega povprečja seveda različne po posameznih občinah. 

Na koncu naj povem, da menim, da bodo delegati v razpravah, ki sedaj 
potekajo v skupščinah občin, dejansko temeljito pretehtali tudi njihove pro- 
jekcije rasti in projekcije vseh oblik porabe. 

Če je tovariš Kropivnik zadovoljen s tem odgovorom, ne bom ničesar več 
dodal, če pa ni, potem naj bi Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje na 
prihodnji seji zbora dodatno odgovoril na to vprašanje. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala, tovariš podpredsednik! Tovariš 
Kropivnik, si zadovoljen z odgovorom? 

Rudi Kropivnik: Hvala lepa. Z odgovorom sem zadovoljen. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa. Skupini delegatov sta pri- 
pravili stališča k obema gradivoma, ki smo ju danes obravnavali. 

Vračam se na 2. in 3. točko dnevnega reda. 
Prosim, da delegat tovariš Jože Marolt poroča o oblikovanju stališč k pred- 

logu za izdajo zakona o kulturni in naravni dediščini. 

Jože Marolt: Skupina delegatov je obravnavala vse predloge, ki so 
bili dani za izboljšanje stališč, in je dobršen del pripomb, ki jih je dal delegat 
Zoran Polič, smiselno vključila v besedilo predloga stališč, tako, da bi se pred- 
log stališč glasil takole: 

1. »Zakon mora okvirno opredeljevati načela za ohranjanje in vzdrževanje 
naravne in kulturne dediščine in zadovoljevanje osebnih, skupnih ter širših 
družbenih potreb«. Drugi odstavek se začne: »Uresničevanje načel pa bo moralo 
postati predmet družbenih dogovorov«. To pomeni, da se črta »nadaljnje 
uresničevanje«. 

2. točka se začenja: »Zakon mora izhajati iz podružbljene politike varstva 
naravne in kulturne dediščine ter uveljaviti širši družbeni vpliv.« Nadaljnje 
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besedilo se črta. Zadnji odstavek pa bi se glasil: »V predloženem zakonu pa je 
danega preveč poudarka spomeniškemu varstvu, zlasti spomenikom prve kate- 
gorije, in se interesi uporabnikov preveč enačijo z interesi institucij.« Pri tem 
smo popravili besedilo, ker je bila v sedanjem trditev, da se interesi posamez- 
nikov enačijo z interesi institucij. Sedaj pa smo navedli, da se interesi uporab- 
nikov enačijo z interesi institucij. 

V 3. točki ničesar ne spreminjamo, le na koncu dodajamo: »kjer se mora 
uveljaviti tudi načelo solidarnosti«. S tem bi se končal zadnji stavek. 

V 4. točki prvi stavek ostane nespremenjen, v drugem stavku pa navajamo: 
»Sedaj namreč ta odnos ni zadostno opredeljen, predvsem zaradi neustrezne 
metodologije, ki je nezanesljiva in slabo usklađena«. Naslednji stavek bi se 
glasil: »Zapostavljeni so zlasti spomeniki iz novejše zgodovine«. Naslednji sta- 
vek pa bi se glasil: »Prav zaradi tega bo treba v okviru ponovne valorizacije«, 
dodajmo: »utrditi metodologijo in na taki osnovi predvideti revizijo obsto- 
ječega stanja v skladu s prizadevanji«, dodajamo: »da se tudi na tem pod- 
ročju uveljavi načelo podružbljanja in se v celoti vključi v prostorsko pla- 
niranje. 

V 5. točki se črta prvi in drugi stavek in se prvi in drugi stavek začenjata: 
»Zaradi večje učinkovitosti bo treba strokovne službe razbremeniti opravil, ki 
niso v skladu z našim družbenopolitičnim sistemom in jih ustrezno organizirati, 
kar naj predlagatelj še posebej prouči.« V naslednjem stavku se izpusti »vse- 
kakor« in se stavek glasi: »Iz strokovnih služb je treba izločiti izvrševanje 
upravnih funkcij.« Preostalo besedilo ostane nespremenjeno. 

V 6. točki se v drugem stavku črtata besedi »samoupravno organiziranost«. 
Tako se ta stavek glasi: »Zato bo treba v nadaljnji fazi podrobneje obdelati ta 
vprašanja in natančneje definirati svobodno menjavo dela in najti ustrezne na- 
čine za uvajanje dohodkovnih odnosov.« 

V 7. točki je le strojepisna napaka v šesti vrsti, v kateri je besedilo: »tako 
z ocenami in predloži rešitev.« Pravilno je: »z ocenami in predlogi rešitev v 
gradivu«. To bi bilo vse, tovarišica predsednica. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Ima kdo kakšno pripombo 
k predlaganim spremembam? Besedo ima tovariš Zoran Polič! 

Zoran Polič: Menim, da ni dobro besedilo, ki ga je predlagala sku- 
pina, da »se povsem izločijo upravne funkcije«. Ostal bi pri besedilu: »kjer 
zakon izrecno pooblašča, je lahko«. Ne vemo namreč, katere naloge bomo pre- 
nesli na te institucije. Če jih bomo, mora skupščina o tem razpravljati in lahko 
da le z zakonom pooblastilo, da se prenese določena upravna funkcija na tako 
institucijo. Menim, da je to bolje, kot pa vnaprej nič ne reči, jutri se bomo 
pa vpraševali, zakaj pa vendar nismo za to pooblastili institucijo, namesto da 
to opravlja določen upravni organ. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati o 
predlaganih spremembah. V imenu predlagatelja ima besedo tovariš Andrej 
Ujčič! 

Andrej Ujčič: Strinjam se s pripombo tovariša Poliča, da bi z za- 
konom ali z izvršilnimi predpisi vendar lahko določili nekatera upravna opravila, 
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ki jih morajo opraviti tudi te službe, da ne bi, če tega ne bi storili, v državni 
upravi naraslo delo s temi opravili. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Marko Bule! 

Marko Bule: Imam še majhno pripombo k dopolnitvam skupine v 
predlogu stališč. Za 4. točko namreč ne vem, kako bomo lahko zagotovili, da bo 
posamezen spomenik ali naravna znamenitost morala izpolniti pogoje. To be- 
sedilo naj bi se glasilo: »ter pogoje, ki naj jih zagotovi ureditev posameznega 
spomenika ali naravne znamenitosti« ali podobno. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala, tovariš Bule! Gre torej za re- 
dakcijsko spremembo. Besedo ima tovariš Jože Marolt! 

Jože Marolt: Menim, da predlog tovariša Zorana Poliča lahko sprej- 
memo. Prav tako gre dejansko za redakcijsko spremembo v 4. točki predloga 
stališč. To smo sicer spregledali. 

Predsednica Tina Tomlje: V 5. točki pa bi tudi dodali besedilo. 

Jože Marolt: V 5. točki pa bi se moral zadnji stavek prvega odstavka 
spremeniti približno takole: »Iz strokovnih služb je treba izločiti izvrševanje 
upravnih funkcij, razen tistih, za katere da zakon posebno pooblastilo.« Pojma 
zakon ne bi nadomestili s pojmom predpisi. 

Zoran Polič: Menim, da je besedilo, ki je v mojem prvem predlogu, 
sprejemljivo, ker ustreza temu, o čemer govorimo sedaj. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariša Polič in Marolt! Želi 
še kdo razpravljati o predlaganih spremembah stališč? (Nihče.) 

Ker nihče ne želi več razpravljati, dajem na glasovanje predlog stališč, 
skupaj s spremembami in dopolnitvami. Kdor je za predlog stališč k predlogu 
za izdajo zakona o kulturni in naravni dediščini, skupaj s spremembami, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal. (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu za izdajo zakona o kulturni in naravni dediščini, skupaj s spre- 
jetimi spremembami in dopolnitvami. 

Na podlagi 20. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora bom sprejeta 
stališča poslala pristojnima zboroma in predlagatelju. 

Prav tako je delovna skupina končala tudi z oblikovanjem predloga stališč 
k predlogu za izdajo zakona o svobodnih umetnikih. Zato se vračamo na 4. 
točko dnevnega reda. 

Poročevalec skupine je tudi tovariš Jože Marolt. Prosim ga, da poroča o 
predlaganih spremembah in dopolnitvah predloga stališč. Besedo ima tovariš 
Jože Marolt! 
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Jože M a r o 11 : Delovna skupina je na podlagi razprave v zboru menila, 
da v predlog stališč, ki smo ga prejeli vsi delegati, vključi tiste dopolnitve, ki 
sem jih dal na začetku razprave. 

To pomeni, naj bi se v 2. točki dodal nov odstavek, ki bi se glasil: »V za- 
kon naj pridejo skupne opredelitve o družbenoekonomskem položaju in o sta- 
tusu samostojnih umetnikov, specifičnosti, ki so pogojene z različno naravo 
umetniškega ustvarjanja na posameznih kulturnih področjih, pa bo treba ure- 
diti v drugih zakonih.« 

V zvezi z dopolnitvijo k 3. točki, ki sem jo prebral, pa smo v skupini dele- 
gatov na podlagi razprave tovariša Cirila Zlobca, da bi se vendar nekako iz- 
ognili avtomatizmu pri opredeljevanju statusa smostojnega umetnika, nekoliko 
omilili togo prvotno formulacijo, tako da bi se sedaj glasila: »Zakon mora pri 
urejanju družbenoekonomskega položaja samostojnega umetnika in iz njega 
izhajajočih pravic in odgovornosti temeljiti na načelu, da je tudi samostojni 
umetnik delavec in da njegove pravice temeljijo na njegovem delu. Zato si v 
načelu sam zagotavlja pogoje dela in življenja. Ker pa je umetniško ustvar- 
janje dejavnost posebnega družbenega pomena, delovni ljudje in občani v 
samoupravnih interesnih skupnostih, namesto »zagotavljajo«, »urejajo s svo- 
bodno menjavo dela pogoje za razvoj kulturnih dejavnosti in s tem tudi pogoje 
za umetniško ustvarjanje svobodnih umetnikov. To narekuje potrebo, da zakon 
opredeli kriterije, na podlagi katerih je mogoče opredeliti, ne pa pridobiti sta- 
tus samostojnega umetnika. Tako je ta odločitev prepuščena na svobodni volji 
posameznika.« 

In še dopolnitev k 4. točki. Naj jo le ponovim. Ostane namreč v celoti 
ista: »Zakon naj opredeli družbenoekonomske odnose v delovnih skupnostih, 
v katerih samostojni umetniki združujejo delo in sredstva, njihove medsebojne 
pravice in odgovornosti, zlasti glede upravljanja s podružbljenim delom rezul- 
tatov dela, kot tudi z družbenimi sredstvi, s katerimi upravljajo. V pripravi 
osnutka zakona je treba proučiti način družbenega vpliva v delovnih skupno- 
stih samostojnih umetnikov.« 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Marolt. Želi kdo raz- 
pravljati v zvezi z dopolnitvami in spremembami predloga stališč? (Nihče.) 

Ker nihče ne želi razpravljati, dajem na glasovanje predlog stališč, skupaj 
s spremembami in dopolnitvami. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče). 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu za izdajo zakona o samostojnih umetnikih, skupaj s spremembami 
in dopolnitvami. 

Na podlagi 20. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora bom sprejeta 
stališča poslala pristojnima zboroma in predlagatelju. 

V zvezi s to točko dnevnega reda vam predlagam v sprejetje poseben 
sklep: 

Glede na zahtevnost tega področja in glede na sistemsko naravo tega za- 
kona predlagam zboru, da zbor predlaga preostalima dvema zboroma, to je 
Zboru združenega dela in Zboru občin, ter Skupščini Kulturne skupnosti Slo- 
venije ustanovitev medzborovske skupine za sodelovanje pri pripravi in spre- 
mljanju priprave zakona o samostojnih umetnikih. 

Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (Nihče.) Se z njim strinjate? (Da.) 



13. seja 357 

Dajem predlog tega sklepa na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da Družbenopolitični zbor soglasno predlaga obema pre- 
ostalima zboroma in Skupščini Kulturne skupnosti Slovenije oblikovanje med- 
zborovske skupine za pripravo zakona o samostojnih umetnikih. 

Skupino naj bi sestavljala po dva delegata iz vsakega zbora. Predlagam, 
da zbor pošlje v to skupino tovariša Cirila Zlobca in Jožeta Marolta. Ali se stri- 
njate s tem? (Da.) 

Tovariši delegati! Naj vas še posebej opozorim, da je 27. februarja tega leta 
precej zahtevna seja Družbenopolitičnega zbora. Obravnavali bomo šest pred- 
logov za izdajo zakonov s področja samoupravnih interesnih skupnosti. Gre za 
celotno področje usmerjenega izobraževanja. 

Menim, da je naša dolžnost, da sledimo razpravam v delovnih telesih 
družbenopolitičnih organizacij in jih tudi sami spodbudimo, zlasti v Zvezi so- 
cialistične mladine Slovenije. Gre namreč za celotno področje od predšolske 
vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja do usmerjenega izobraževanja. Menim 
tudi, da se ne bi smela ponoviti praksa, ki je bila pri sprejemanju sklepa zbora 
k osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, ko bomo spreje- 
mali sklepe k predlogom za izdajo zakonov na posameznih področjih samo- 
upravnih interesnih skupnosti. 

Dnevni red današnje seje zbora je s tem izčrpan in zaključujem sejo. 
Hvala lepa! 

(Seja je bila zaključena ob 11.15.) 



14. seja 

(27. februarja 1979) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Pričetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
14. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije 

Odsotnost so opravičili tovariši: Geza Bačič, Jože Božič, Stane Gavez, Vlado 
Janžič, Rudi Kropivnik, Jože Marolt, Zoran Polič, Miloš Prosenc, Štefanija 
Žagmaister in Janko Zevart. 

Po določbah 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ta zbor ni pri- 
stojen za obravnavo in sklepanje o osnutku zakona o usmerjenem izobraževa- 
nju, predlogu za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok in pred- 
logu za izdajo zakona o osnovni šoli. Zato predlagam, da o teh zakonih raz- 
pravljamo na podlagi 88. člena poslovnika kot zainteresiran zbor. O zakonu o 
usmerjenem izobraževanju bo potekala široka razprava v družbenopolitičnih 
organizacijah. Preostala dva zakona pa v bistvu pomenita vsebinsko povezavo 
z zakonom o usmerjenem izobraževanju. 

Predlagam, da zbor na podlagi prvega odstavka 90. člena poslovnika Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije z glasovanjem odloči, ali bo te zakone 
obravnaval v skladu z 88. členom poslovnika. Kdor je za ta predlog, da ob- 
ravnavamo kot zainteresiran zbor vse tri zakone, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo obrav- 
naval osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju, predlog za izdajo zakona 
o vzgoji in varstvu predšolskih otrok in predlog za izdajo zakona o osnovni 
šoli v skladu z 88. členom poslovnika Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. 

Ker Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve ni predložila zboru nobenega predloga odloka, predlagam, 
da umaknemo z dnevnega reda 13. točko, to je volitve in imenovanja. 

Glede na to predlagam zboru naslednji dnevni red: 
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1. odobritev zapisnika Ii3. seje zbora; 
2. poročilo Odbora udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana 

Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 o delu Odbora in pri- 
pravi predloga sprememb in dopolnitev dogovora, s predlogom sprememb in 
dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične republike Slo- 
venije za obdobje 1976—1980; 

3. osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju; 
4. predlog za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok; 
5. predlog za izdajo zakona o osnovni šoli; 
6. predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih; 
7. predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 

skupnostih; 
8. predlog za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva; 
9. predlog za izdajo zakona o socialnem skrbstvu; 

10. predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in skupnostih 
otroškega varstva; 

11. predlog za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih; 
12. predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine Socialistične repu- 

blike Slovenije za informiranje; 
13. predlogi in vprašanja delegatov. 
Kot je razvidno iz sklica daje Družbenopolitični zbor k 2. točki dnevnega 

reda stališča po 72. členu poslovnika. Gre za zavezujoča stališča. Predlaga kdo 
kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) Torej se strinjate s 
predlaganim dnevnim redom? (Da.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog dnevnega reda soglasno. 
Delegate obveščam, da sta me predsednik Zbora združenega dela in pred- 

sednica Zbora občin z dopisom z dne 9. 2. 1979. leta obvestila, da sta zbora 
na sejah 7. 2. 1979. leta obravnavala predlog za izdajo zakona o naravni in 
kulturni dediščini in predlog za izdajo zakona o samostojnih umetnikih in ju 
sprejela v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, kar je razvidno tudi iz 
predloženih sklepov. 

V skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam, 
da zbor na podlagi navedenih obvestil sprejme sklep, s katerim ugotavlja, da 
sta Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela predlog za izdajo zakona o 
naravni in kulturni dediščini in predlog za izdajo zakona o samostojnih umet- 
nikih, v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, ki jih je ta zbor sprejel 
na seji dne 5. 2. 1979. leta na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije in 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora. Kdor je za ta sklep, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Na današnjo sejo smo povabili k obravnavi 3., 4. in 5. točke dnevnega reda 

tudi predstavnike Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Pedagoškega 
inštituta v Ljubljani in Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V zvezi 
s tem vas obveščam, da smo se dogovorili, da bo Družbenopolitični zbor na 
sejo povabil predstavnika znanosti, ki se vključujejo v oblikovanje politike, 
medtem ko bo samoupravne interesne skupnosti povabil Zbor združenega 
dela in občinske skupščine Zbor občin. Zato smo povabili le te goste k ob- 
ravnavi teh točk dnevnega reda. 
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Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 13. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšen popravek ali dopol- 
nitev? (Ne.) Dajem odobritev zapisnika na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 
13. seje. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, obveščam 
delegate, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Zbo- 
rom občin poslušali uvodni obrazložitvi, in sicer k 2. točki dnevnega reda, ki 
jo bo podal tovariš Jože Zakonjšek, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informa- 
cijski sistem, in k 3., 4. in 5. točki dnevnega reda, ki jo bo podala tovarišica 
Majda Poljanšek, članica Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in pred- 
sednica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Skupno zasedanje 
bo vodila predsednica Zbora občin tovarišica Silva Jereb. 

Prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vabim delegate, da odidejo 
v veliko dvorano Skupščine. 

Preden se raziđemo, tovariši delegati, naj bi se dogovorili o našem na- 
daljnjem delu. Kot ste ugotovili, ste zopet prejeli precej gradiva na klopi. 
Deloma smo vam tudi že poprej pošiljali poročila delovnih teles in predloge 
stališč. V zvezi s tem vas posebej opozarjam na skupna stališča in mnenja, ki 
smo jih oblikovali k predlogom za izdajo zakonov o samoupravnih interesnih 
skupnostih oziroma k šestim točkam dnevnega reda. Gre za samoupravne in- 
teresne skupnosti na področju izobraževanja, otroškega varstva, socialnega 
varstva, socialnega skrbstva, raziskovanja in telesne kulture. Ker se je pri delu 
delovnih teles tega zbora in tudi preostalih dveh zborov pokazalo, da so šte- 
vilna vprašanja na tem področju urejena neenotno in nedosledno in ker bi bila 
pravzaprav obravnava teh vprašanj pri vsakem predlogu za izdajo zakona, 
smo se odločili, da predlagatelja že v tej zakonodajni fazi opozorimo na neka- 
tera osrednja vprašanja in glede tega sprejmemo enotne sklepe, o specifično- 
stih pa se opredeljujemo pri posameznem predlogu za izdajo zakona. Ker so 
ta skupna stališča in mnenja pri osmih točkah zelo pomembna za izdelavo 
osnutkov, vas opozarjam, da v njih opozarjamo na vprašanja samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana in njegovih elementov, na to, kako opredeliti 
vire, osnove in merila, ali v zakonih ali v samoupravnih sporazumih o te- 
meljih planov, da opozarjamo na samoupravni sporazum o ustanovitvi samo- 
upravne interesne skupnosti, ki naj uredi način odločanja v samoupravni in- 
teresni skupnosti, in v katerih skupnostih se odloča o posameznih zadevah. 
Posebej opozarjamo na vprašanje glede enot in posebnih skupnosti, ker v 
zvezi z njimi niso dovolj opredeljeni družbenoekonomski odnosi, na podlagi 
katerih naj se organizirajo enote oziroma posebne skupnosti. Menimo tudi, 
da ni prav, da predlogi za izdajo zakonov navajajo obveznost ustanavljanja 
enot in posebnih skupnosti, ker določbe o tem ni v ustavi. Opozarjamo še na 
opredelitev sveta pri izvajalski delovni organizaciji, njegovo sestavo in more- 
bitno njegovo povezavo z enoto, ker se enota praviloma organizira ob izva- 
jalski organizaciji, in sicer zato, da pri tem Ae bi bilo težav. Skratka, opozorili 
smo na nekatera bistvena vprašanja, kar naj bi predlagatelju pomagalo in ga 
usmerilo pri izdelavi osnutkov teh zakonov, da bi bili lahko boljši in seveda 
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da bi tudi v njih pravilneje uredil samoupravno organiziranost in družbeno- 
ekonomske odnose. To sem omenila izven dnevnega reda seje. Gre za gradivo, 
ki ste ga dobili že po pošti, kolikor pa ga niste prejeli, smo vam ga danes 
dali na klop. Do tega bi se potem pri obravnavi teh točk morali pač opredeliti, 
seveda tudi s pomočjo skupine delegatov, ki je danes zjutraj to posebej obrav- 
navala in vam bo svoja stališča tudi predložila med sejo zbora. 

Prekinjam sejo in vas pozivam, da se udeležite skupnega zasedanja. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.40.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo sejo 
zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poročilo Odbora 
udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične republike 
Slovenije za obdobje 1976—1980 o delu Odbora in pripravi predloga sprememb 
in dopolnitev dogovora, s predlogom sprememb in dopolnitev dogovora o te- 
meljih družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976 
do 1980. 

Poročilo s predlogom sprememb in dopolnitev je predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, prav tako pa tudi predlog odloka o pooblastitvi Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o spremembah in do- 
polnitvah dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične republike Slove- 
nije za obdobje 1976—1980. Poročilo in predlog sprememb in dopolnitev je 
obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose. Vsa gradiva in poročilo 
Odbora ste prejeli. Predlog odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komi- 
sija in predložila poročilo. Tudi poročilo Komisije ste prejeli. Odbor tega zbora 
za družbenoekonomske odnose predlaga v svojem poročilu predlog stališč, ki 
naj bi jih Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika 
Skupščine Socialistične republike Slovenije in 19. člena poslovnika tega zbora. 
Uvodno besedo smo že poslušali. Ali želi besedo poročevalka Odbora za 
družbenoekonomske odnose? (Da.) Prosim, besedo ima tovarišica Angelca 
Vrbnjak! 

Angelca Vrbnjak: Odbor Družbenopolitičnega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose je na svoji izredni seji 27. 2. 1979. leta ponovno obrav- 
naval svoja stališča k predlogu sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih 
družbenega plana in sprejel naslednje spremembe in dopolnitve. V uvodni 
besedi pa smo slišali tudi nekatera pojasnila o vprašanjih, ki so ostala odprta 
na prejšnji seji Odbora za družbenoekonomske odnose. 

1. Na 2. strani se v drugem odstavku črta sedanji zadnji stavek in se v 
tretji vrsti tega odstavka za besedo »pomena« doda besedilo, ki se glasi: »... še 
zlasti, če niso istočasno predlagane pobude za spremembe samoupravnih spo- 
razumov o temeljih planov«. S to spremembo jasneje povemo, da je treba 
za spremembe plana najprej sprožiti pobudo za spremembo samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana. Tako se ta odstavek glasi: 

»Nesprejemljivo je, da posamezen udeleženec dogovora sporoči, da dolo- 
čene naloge ne bo izvršil, čeprav gre za dogovorjeno nalogo širšega družbenega 
pomena, še zlasti, če niso istočasno predlagane pobude za spremembe samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov.« 
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2. Na 2. strani se 4. točka preformulira in se glasi takole: »Z družbenim 
dogovorom naj bi zagotavljali in usklajevali samoupravno urejanje družbeno- 
ekonomskih in drugih odnosov, ki so širšega skupnega pomena za udeležence 
dogovora ali splošnega družbenega pomena. Družbeni dogovor bi kazalo s tega 
vidika tudi sproti dograjevati tako, da bo konkretneje opredelil kriterije za 
skupni ali za splošen družbeni pomen, zlasti, ko gre za vprašanje kvalitete 
družbenoekonomskih odnosov in za dohodkovno pokritost dogovorjenih nalog.« 

3. V 5. točki na 2. strani se na koncu črta besedilo »o tem poročajo« in 
namesto tega vstavi besedilo, ki se glasi: »predlagajo spremembe in dopolnitve 
družbenega dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980«. Sedaj je jasneje, za kaj v bistvu gre. 

4. V 6. točki se na 3. strani doda nov odstavek, ki se glasi: »Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije naj sproti predlaga spremembe družbenega dogovora, 
če oceni, da posamezne naloge ne bodo uresničene, in to tudi v primeru, ko 
preostali podpisniki ne dajejo ustreznih pobud.« Iz tega besedila izhaja tudi 
jasnejša obveznost Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do Skupščine SR 
Slovenije, da lahko tudi sam kot pooblaščeni podpisnik Skupščine SR Slovenije 
predlaga potrebne dopolnitve, za katere meni, da so nujne za dosego dogovor- 
jenih ciljev. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Preden preidemo na razpravo, predlagam 
zboru, da imenuje skupino delegatov, ki bi na podlagi razprave predlagala še 
morebitne spremembe in dopolnitve predlaganih stališč Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose. V skupino predlagam delegate: tovariša Jožeta Globačriika 
in Igorja Uršiča ter tovarišico Angelco Vrbnjak. 

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

Ugotavljam, da je zbor imenoval skupino za oblikovanje končnih stališč 
Družbenopolitičnega zbora k tej točki dnevnega reda. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker nima nihče namena 
razpravljati, predlagam, da glasujemo najprej o spremembah, ki jih je sedaj 
povedala v imenu Odbora tovarišica Vrbnjak, in kasneje o skupnih stališčih 
k tej točki dnevnega reda. Ali se strinjate s tem predlogom? (Da.) 

Prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o spremembah in do- 
polnitvah, ki jih je pravkar prebrala tovarišica Vrbnjak. 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 spre- 
memb in dopolnitev predlaganih stališč. 

Dajem na glasovanje predlog stališč k poročilu Odbora udeležencev dogo- 
vora o temeljih družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 
1976—1980 o delu Odbora in pripravi predloga sprememb in dopolnitev do- 
govora s predlogom sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980, skupaj s spre- 
membami in dopolnitvami, ki smo jih že izglasovali. Kdor je za predlog sta- 
lišč, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč, 
skupaj s spremembami in dopolnitvami. 

Na podlagi 20. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora bom sprejeta 
stališča poslala pristojnima zboroma in predlagatelju. 
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Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o usmerjenem izobraževanju. 

Osnutek zakona s pregledom akcij in nalog za preobrazbo vzgoje in izo- 
braževanja v Socialistični republiki Sloveniji je predložil Izvršni svet Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. Osnutek zakona so obravnavali: Od- 
bor tega zbora za družbenoekonomske odnose, Odbora tega zbora za družbeno- 
politični sistem, Komisija Skupščine SR Slovenije za narodnosti in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Osnutek zakona, predlog akcij in nalog ter stališča in 
predlogi Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje, o nadaljnjem uresni- 
čevanju samoupravne preobrazbe vzgoje in izobraževanja v Socialistični re- 
publiki Sloveniji so bili objavljeni v prilogi Poročevalca z dne 29. 1. 1979. leta. 
Poročila odborov ste prejeli, prav tako tudi stališča in predloge Sveta za vzgojo 
in izobraževanje Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije k osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju in 
k predlogom za izdajo zakonov o izobraževalnih skupnostih, o osnovni šoli in 
o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Danes ste prejeli še poročili obeh komi- 
sij in predlog stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora, ki jih je pripra- 
vila skupina delegatov, ki sta jo imenovala oba odbora tega zbora. Uvodno be- 
sedo predstavnika predlagatelja smo pravkar slišali. Zeli poročevalka Odbora 
za družbenoekonomske odnose tovarišica Angelca Vrbnjak dopolniti poročilo? 
Prosim, besedo ima tovarišica Angelca Vrbnjak! 

Angelca Vrbnjak: K poročilu Odbora za družbenoekonomske od- 
nose, ki so ga delegati prejeli, nimam kaj dodati. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Ali želi poročevalka Odbora 
za družbenopolitični sistem tovarišica Teodora Krpan dopolniti poročilo? (Da.) 
Besedo ima tovarišica Teodora Krpan! 

Teodora Krpan: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica predsed- 
nica! Če dovolite, bi dala dodatno poročilo o delu odborov tega zbora za vse 
tri zakone, ki se prepletajo in ki urejajo ves vzgojno-izobraževalni sistem od 
predšolske stopnje naprej. 

Po poslovniku Skupščine Socialistične republike Slovenije Zbor združe- 
nega dela in Zbor občin ter Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije ena- 
kopravno sprejemajo zakone, ki jih danes obravnavamo, in sicer v fazi osnutka 
zakona o usmerjenem izobraževanju ter v prvi fazi, to je kot predlog za izdajo 
zakona, o vzgoji in varstvu predšolskih otrok ter o osnovni šoli. Glede na po- 
seben družbeni pomen, ki ga imata v naši družbi vzgoja in izobraževanje, in 
glede na sprejeta družbenopolitična izhodišča o celoviti preobrazbi sistema 
vzgoje in izobraževanja v naši republiki ter vlogo, ki jo imajo pri tem družbeno- 
politične organizacije, za katere je zelo pomembno, kakšni bodo sprejeti zakoni, 
je Družbenopolitični zbor uvrstil osnutek in oba predloga za izdajo zakonov na 
dnevni red današnje seje. Neposredna podlaga za to mu je bila določba 88. 
člena omenjenega poslovnika, po kateri ima vsak zbor, ki ne sodeluje pri od- 
ločanju o posameznem vprašanju, pravico razpravljati o tem vprašanju, spre- 
jemati stališča in dajati predloge pristojnim zborom, če gre za vprašanja, ki 
imajo poseben pomen za izvrševanje njegovih nalog. 

Za Družbenopolitični zbor kot zainteresiran zbor je torej zaradi poseb- 
nega pomena družbenih dejavnosti, ki jih bodo urejali omenjeni zakoni, po- 
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membno, da o njih odločajo pristojni zbori šele po obravnavi v tem zboru v 
skladu z njegovimi stališči in predlogi. 

Odbora Družbenopolitičnega zbora za družbenoekonomske odnose in za 
družbenopolitični sistem sta obravnavala vse tri predložene zakonske akte in o 
tem pismeno poročala delegatom v Družbenopolitičnem zboru. V teh poročilih 
je zajeta bistvena vsebina pogledov obeh odborov k navedenim zakonskim 
aktom v obliki predlogov, pripomb in mnenj, in sicer tako, da se le-ti med se- 
boj dopolnjujejo. Predlogi stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora k 
osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju, k predlogu za izdajo zakona o 
vzgoji in varstvu predšolskih otrok ter k predlogu za izdajo zakona o osnovni 
šoli, ki ste jih prejeli danes in ki jih je pripravila posebna skupina delegatov 
v Družbenopolitičnem zboru, pa so sinteza tistih najpomembnejših vprašanj, 
na katera sta opozorila oba odbora. To je pri osnutku zakona o usmerjenem 
izobraževanju: enakopravna možnost vključevanja v vzgojno-izobraževalni 
proces po končanem obveznem izobraževanju pred vstopom na delo, kot tudi 
iz dela ali ob delu, opredelitev mesta dogovarjanja o nacionalni izobraževalni 
politiki, sistem povezovanja izobraževalnih organizacij z drugimi organizaci- 
jami združenega dela, samoupravna organiziranost izobraževalne dejavnosti, 
vpis oziroma omejitev vpisa na posamezne vzgojno-izobraževalne organizacije, 
nerazčiščeno vprašanje možnosti, da lahko vsaka temeljna organizacija združe- 
nega dela prevzema tudi izobraževalne naloge z opravljanje določenih del in 
nalog, in vprašanje strokovnega sveta. Pri predlogu za izdajo zakona o vzgoji 
in varstvu predšolskih otrok so to: vprašanje programa priprave za šolo, oblike 
varstva otrok zunaj organiziranega družbenega varstva v vzgojno-varstvenih 
in drugih organiziranih oblikah, vprašanje prostorske problematike, status 
vzgojno-varstvenih organizacij, ki delujejo kot enote v organizacijah združe- 
nega dela, in zagotovitev ustrezne usposobljenosti delavcev v vzgojno-varstve- 
nih organizacijah ter njihovo razporejanje. Pri predlogu za izdajo zakona o 
osnovni šoli so to: vprašanje specifike samoupravnega organiziranja osnovne 
šole, vprašanje kriterijev za zagotavljanje solidarnosti za tisti del združevanja 
dohodka, ki naj omogoči uresničevanje zagotovljenega programa vsem otro- 
kom, problematika celodnevne osnovne šole, vprašanje posebnih interesov 
učencev ter starosti otrok v vpis v osnovno šolo. 

Sprejeta in morebiti dopolnjena z novimi stališči in predlogi, ki se bodo 
oblikovali v razpravi, bodo ta stališča in predlogi pomenili v razmerju do Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 
kot pristojnih zborov obveznost, da o njih razpravljajo in sprejmejo stališča. 
Želim še poudariti, da bodo poleg tako izraženih interesov Družbenopolitič- 
nega zbora o ključnih vprašanjih, ki naj jih urejajo obravnavani zakonski akti, 
vsi preostali predlogi, mnenja in pripombe, tako k načelnim vprašanjem kot k 
podrobnim rešitvam, ki so vsebovani v poročilu obeh odborov in ki so bili 
poslani tudi Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, pomenili pomoč pred- 
lagatelju in obveznost predlagatelja, da jih pri nadaljnji pripravi obravnava- 
nih zakonskih aktov prouči in upošteva. 

Na koncu predlagam, da zbor sprejme k predlogu stališč in predlogov 
k osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju kot posebno točko še naslednje 
besedilo: 

»Družbenopolitični zbor predlaga, da se sprejme pobuda Republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, da se o osnutku za- 
kona še naprej razpravlja v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, v družbenopolitičnih organizacijah, v občinskih skupščinah, v samo- 
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upravnih interesnih skupnostih in drugih okoljih. Ta razprava bo prispevala 
k oblikovanju najustreznejših rešitev glede na temeljna načela preobrazbe 
vzgojno-izobraževalnega sistema, ki so bila sprejeta na kongresih Zveze komu- 
nistov Jugoslavije in Zveze komunistov Slovenije.« 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Predlagam, da skupina delegatov obeh 
odborov, v kateri so: Jože Globačnik, Teodora Krpan, Vili Vindiš in Angelca 
Vrbnjak, spremlja razpravo k tej točki in pri naslednjih dveh točkah dnev- 
nega reda in na podlagi razprav predlaga zboru morebitne spremembe in do- 
polnitve predloga stališč in predlogov k posameznim zakonom. Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Vili Vindiš! 

Vili Vindiš: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica predsednica! 
Ko smo imeli sejo delovne skupine, ki je pripravljala stališča, ki naj bi jih 
sprejeli na današnji seji zbora k osnutku usmerjenega izobraževanja, je bilo 
tudi dogovorjeno, ker nismo sprejeli končnih formulacij, da bi pripravili kot 
predlog za današnjo sejo zbora, da zbor sprejme tudi še določena stališča, ki jih 
takrat nismo uspeli formulirati in o katerih bi se danes izrekli. In sicer pred- 
lagam, da bi sprejeli naslednje besedilo, seveda po razpravi v zboru: 

»Osnutek zakona predvideva, da izobraževalne organizacije upravljajo de- 
lavci te organizacije, učenci in starši oziroma študenti in drugi delegati. Za- 
radi tega, ker se študenti ob delu in iz dela lahko pojavljajo v vlogi drugega 
delegata ali delegata študentov v samoupravnih organih izobraževalne organi- 
zacije, Družbenopolitični zbor meni, da to ne sme biti razlog za delitev ude- 
ležencev izobraževanja ali omejevanje pravic študentom ob delu in iz dela, ki 
so jih pridobili s statusom delavca v združenem delu. Vendar je treba pri 
usklajevanju kadrovskih predlogov za samoupravne organe izobraževalne orga- 
nizacije paziti, da se ne voli isti delegat v obe delegaciji.« 

In naslednje: »Osnutek zakona je treba dopolniti z določbami o domovih 
za študente, ki kot dejavnost posebnega družbenega pomena prispevajo k 
uresničevanju smotrov vzgoje in izobraževanja, ustvarjajo pogoje za študij, or- 
ganizirano vključevanje v kulturne, športne in zabavne dejavnosti ter prispe- 
vajo k oblikovanju mlade osebnosti. Domove za študente naj upravlja svet 
doma, ki ga enakopravno sestavljajo delegati delavcev v domu, stanovalcev 
in drugi delegati. v . 

Pri svojem delu se dom za študente povezuje z univerzo, družbenopolitič- 
nimi in družbenimi organizacijami in društvi, krajevno skupnostjo in diuž- 
benopolitično skupnostjo.« Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Vindiš! Besedo ima 
tovariš Miro Gošnik! 

Miro Gošnik: Tovarišice in tovariši! V 1976. letu je delovala v tej 
skupščini Komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za proučitev samo- 
upravnih sporazumov in statutov visokošolskih organizacij. O .njenem delu 
je bilo takrat izdelano posebno poročilo, ki so ga zbori sprejeli v februarju 
1977. leta. Opozoril bom na značilnosti ugotovitev, do katerih je komisija v 
svojem enoletnem delu takrat prišla na podlagi svojega dela oziroma ob- 
ravnave vseh samoupravnih splošnih aktov, to pomeni samoupravnih spora- 
zumov in statutov visokošolskih temeljnih in delovnih organizacij, fakultet, 
akademij in obeh univerz. 



366 Družbenopolitični zbor 

V glavnem sta se izoblikovali dve skupini pripomb. Ena, ki je pomenila 
neusklađenost določb v samoupravnih splošnih aktih z zakonom o visokem šol- 
stvu ter z drugimi veljavnimi predpisi, druga skupina pa je bila posebej po- 
udarjena v poročilu komisije kot določene nedorečenosti v sedaj veljavnem 
zakonu o visokem šolstvu. 

Iz prve skupine naj opozorim le na poglavja, ki smo jih takrat izpostav- 
ljali in ki lahko pomenijo zbrane izkušnje in ugotovitve, ki so bile postavljene 
kot zahteva visokošolskim organizacijam, da konkretizirajo zakonske določbe 
v svojih konkretnih samoupravnih in organizacijskih razmerah in jih upo- 
števajo v samoupravnih sporazumih in statutih. 

Slabosti predloženih samoupravnih splošnih aktov so bile opažene zlasti 
pri naslednjih poglavjih: pri opredelitvi oziroma konkretizaciji smotrov in 
nalog visokošolske dejavnosti, pri njeni organiziranosti, pri opredelitvi štu- 
dijskih dejavnosti. Znotraj teh pa posebej izstopajo problemi, kot so: študijski 
programi, vpisni pogoji, posebne oblike študija, ponavljanje letnika in druga 
podobna vprašanja. Med poglavji smo obravnavali še posebej: raziskovalno de- 
javnost visokošolskih organizacij, uresničevanje njihove kadrovske politike, 
samoupravljanje, javnost dela, obveščanje, planiranje in številna druga vpra- 
šanja. 

Ugotovitve, ki so takrat izstopale in povzročile priporočila za dopolnila 
statutov, so pravzaprav izhajale iz temeljnega smotra našega dela, namreč da 
bi zagotovili celovitost in enotnost visokošolskega dela v celoti, in so na svoj 
način odsevale tako slabosti, nerazumevanja kot tudi zelo različna pojmovanja 
glede na naloge visokošolskih organizacij oziroma glede na naloge začrtane 
reforme visokega šolstva. 

V drugi skupini med nedorečenostmi zakona o visokem šolstvu pa so bile 
zlasti takšne določbe, ki naj v zvezi s tem zakonom — ki je bil sicer splošno 
potrjen v svoji reformni naravnanosti, pomenijo še globlje zasidranje kon- 
kretne prakse oziroma boljše razumevanje smeri reforme visokošolske dejav- 
nosti. Omenim naj, da so bile te ugotovitve takrat posredovane kot zakono- 
dajna pobuda, kot take tudi sprejete s sklepi zborov, vendar se doslej o njih 
ni posebej razpravljalo. Gre za nekatera vprašanja s tega področja, ki kot sem 
rekel, imajo značaj zakonodajne pobude. 

Nerešeno je ostalo vprašanje, kdo vse se združuje v univerzo in kako se 
univera vpisuje v sodni register. Nedorečene so rešitve tako glede 
ustanoviteljstva kot tudi postopkov pri prenehanju, zlasti ob visokošolskih orga- 
nizacijah delujočih organizacij, kot so marksistični centri, knjižnice in še 
kakšne podobne institucije. Sporne so bile določbe o trajanju študija, v zvezi 
s čimer še danes nismo končali razprave o tem, kaj je podaljšanje študija, za- 
radi česar ga pravzaprav priznavamo, sprejemamo, uveljavljamo itd. Šlo je za 
nekaj načelnih vprašanj, tako glede splošnih določb kot tudi glede nekaterih 
posebnosti. 

Šlo je nadalje za nedefinirane organizacijske in vsebinske probleme po- 
sebnih oblik študija, za dodatne pogoje za vpis, ki so jih nekatere visoko- 
šolske organizacije štele za statutarne norme, drugi pa so menili, da je to 
zakonska materija, saj gre za omejevanje temeljnih svoboščin kandidatov. Os- 
tali smo nedorečeni pri določbah o pravici ponavljanja prvega in višjih 
letnikov. Menim, da je to še danes nerešeno. Nekatera vprašanja so izhajala 
iz elekcijskega in reelekcijskega postopka. Še posebej naj poudarim vprašanje 
izvolitve v vse nazive visokošolskih delavcev na višjih šolah, ki teh pogojev 
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takrat, po> mnenju komisije, niso imele; na podlagi stališč zborolv smo to vpra- 
šanje umaknili z dnevnega reda. Verjetno pa še danes ni v celoti rešeno oziro- 
ma ni enostavno. 

Ocenili smo, da je najtežji vsebinski problem in najtežja nedorečenost 
družbene prakse pri izvajanju zakona o visokem šolstvu v tem, da se vsako 
ustanoviteljstvo ali ukinjanje obstoječih oziroma ustanavljanje novih šol prav- 
zaprav mora konfrontirati s programom razvoja visokošolskega šolstva v na- 
cionalnem okviru. Tega programa pa nimamo še do danes niti v zametku. 

Ne bom prevideval smeri reševanja teh vprašanj v prihodnosti. Menim 
pa, da bi se lahko ta in druga vprašanja pri naslednji nalogi, ki bo po sprejetju 
zakona postavljena pred visokošolske organizacije, da namreč znova uskladijo 
svoje samoupravne splošne akte z novim zakonom, na določen način repro- 
ducirala. Zato priporočam, da bi jih predlagatelj ob analizi razprave, ki bo še 
potekala, oziroma ob analizi opozoril, pripomb in tudi vseh drugih sugestij 
upošteval, saj so na določen način izraz ne ravno majhnega dela, ki je bilo op- 
ravljeno z analizo vseh samoupravnih splošnih aktov. 

Menim, da bi tudi visokošolskim organizacijam z doslednejšo in preciz- 
nejšo ureditvijo nekaterih vprašanj, ki jih sedaj reproduciram, pomagali v 
bodoče pri ustreznejšem urejanju samoupravnih odnosov, pri izvajanju zakona 
v praksi in zlasti pri uresničevanju njegove vsebinske usmeritve. 

Dovolite na koncu še dve konkretni pripombi k predloženemu besedilu: 
V 121. členu osnutka je določba, da soglasje k samoupravnim splošnim 

aktom, tako kot je sedaj v veljavnem zakonu, daje Skupščina SR Slovenije, 
oziroma po varianti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Naj opozorim, da so 
razprave takoj ob začetku delovanja te komisije, o kateri govorim, šle v smer, 
da bi bila verjetno ustreznejša ureditev, da je soglasje h konkretnim samo- 
upravnim splošnim aktom, kolikor je to potrebno pri zagotavljanju posebnega 
družbenega interesa, v pristojnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da pa Skupščina SR Slovenije zadrži pristojnost pri ustanavljanju novih vi- 
sokošolskih organizacij, pri čemer gre za njeno vlogo usklajevanja in pogleda 
na celoto. 

In druga pripomba. V 160. členu je določba, da v primeru, ko se stališče 
habilitacijske komisije m sveta visokošolske organizacije glede podelitve ali 
odvzema naziva posameznemu visokošolskemu delavcu ne ujemata in ko torej 
ni soglasja, na predlog delegacije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije od- 
loči Republiška skupščina. Menim, da gre za v praksi najbrž zelo težko ures- 
ničljivo normo, da ni jasen njen namen, da ne gre za neko državno javno 
funkcijo, v zvezi s katero ima Skupščina SR Slovenije kadrovsko ingerenco in 
da pomeni to določeno izjemno situacijo, da bi se republiški, samoupravni in 
oblastni organ izrekel o individualni kandidaturi ali oporekanju določene 
kandidature. 

Predlagam, da se to vprašanje še enkrat prouči, ker takšno kot je, izpade 
izredno nesistemsko in je bilo v praksi, ko smo ga obravnavali, prikazovano na 
precej različne načine kot možnost, kajti nikdar doslej ni do tega prišlo, ni 
bilo jasnih niti pristojnosti niti ni bil jasen način, kako bi se lahko take nega- 
tivne volitve opravile v Skupščini SR Slovenije. Verjetno je zagotovljenega 
dovolj družbenega vpliva v najvišjem samoupravnem organu univerze, kolikor 
je svet šole samostojen samoupravni organ in kolikor je habilitacijska komi- 
sija organ upravljanja v okviru univerze, da bi lahko ta organ rešil takšen 
spor. Težko pa bi si sploh predstavljali prenos takšne individualne pravice na 
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raven Republiške skupščine, ker ne gre za javno državno ali drugačno poudar- 
jeno funkcijo, pri kateri bi sicer bila dana pristojnost republiške** skupščine. 

Predlagam, da se te moje pobude upoštevajo kot prispevek k razpravi. Ne 
terjam, da se kaj spremeni v predlogu stališč zbora. Glede upoštevanja 
pripomb k samoupravnim splošnim aktom pa je sreča v tem, da je bila to- 
varišica predsednica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje sama 
članica komisije in dobro poena smisel teh pripomb. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Gošnik! Naprej, pro- 
sim! Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Marjan Jelen! 

Marjan Jelen: Tovarišice in tovariši! Glede na to, da ste šele danes 
prejeli stališča in priporočila Sveta za vzgojo in izobraževanje Predsedstva 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, mi do- 
volite, da le na kratko ponovim tri temeljna izhodišča teh stališč in dodam 
še nekaj drugih misli, glede katerih smo se pogovarjali v Republiški konfe- 
renci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Prvo je to, da smo v Svetu za vzgojo in izobraževanje sprejeli stališče, da 
so predlagani dokumenti zreli za najširšo demokratično javno razpravo na vseh 
ravneh politične organiziranosti. Zato predlagamo delegatom v Skupščini SR 
Slovenije, da jih sprejmejo in posredujejo v javno razpravo. Namreč, menim, 
naj jih javna razprava nadalje dograjuje, tako v vsebinskem kot tudi organi- 
zacijskem smislu. Kolikor ne bi posredovali tega dokumenta v javno razpravo, 
bi verjetno to pomenilo korak nazaj. 

Drugo. V teh stališčih in predlogih predlagamo, da bi javno razpravo in- 
tenzivno vodili v mesecu marcu in aprilu tega leta, na vseh ravneh, in sicer 
v občinah, v temeljnih organizacijah združenega dela, v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih in v družbenih in družbenopolitičnih organizacijah. V mesecu 
maju pa bi zbrali pripombe in sintetizirali predloge. Predlagamo, naj bi na ob- 
činski ravni te pripombe in predloge strnile občinske konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije, da bi pa to na ravni republike storilo 
Predsedstvo Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije, Svet za vzgojo in izobraževanje oziroma njegov sekretariat pa bi bil 
neposredni usklajevalec javne razprave. 

Drugo, o čemer bi želel delegate seznaniti, je to, da se bo javna razprava 
začela z Republiško konferenco Socialistične zveze delovnega ljudstva Slove- 
nije, ki bo pojutrišnjem oziroma 1. marca 1979. leta in na kateri bomo raz- 
pravljali o pripravljenem gradivu o organizaciji javne razprave o preobrazbi 
vzgoje v Socialistični republiki Sloveniji. 

Republiška konferenca bo pojutrišnjem dala pobudo za široko demokra- 
tično in koordinirano javno razpravo. To gradivo, ki ga bo Republiška konfe- 
renca obravnavala v četrtek, obsega tri sklope vprašanj. Najprej gre za to, da 
se da pobuda, da se v javni razpravi oceni ustreznost normativnih in organi- 
zacijskih rešitev glede na temeljna načela preobrazbe vzgojno-izobraževalnega 
sistema v Socialistični republiki Sloveniji, ki so bila sprejeta na kongresih 
Zveze komunistov Slovenije in Zveze komunistov Jugoslavije. Opredeljenih 
je nekaj temeljnih načel in nekaj nalog, ki izhajajo iz tega, na katere je treba 
posebej opozoriti v javni razpravi. 

Drugi sklop vprašanj tega dokumenta tvorijo usklađene in opredeljene 
naloge posameznih nosilcev javne razprave. V tem postopku smo se doslej 
popolnoma uspeli uskladiti tako z Zvezo komunistov Slovenije, Zvezo sindi- 
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katov Slovenije, z Zvezo socialistične mladine Slovenije, z Gospodarsko zbor- 
nico Slovenije in pa znotraj Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 
V tem dokumentu točno opredeljujemo, katere naloge naj bi opravljali po- 
samezni nosilci oziroma katerim nalogam naj bi v javni razpravi dali pretežno 
pozornost- 

V tretjem delu tega dokumenta se opredeljuje čas javne razprave. Kot 
sem že rekel, meseca marec in april, mesec maj pa za sintezo, ki naj bi jo na 
občinski ravni sklenile konference do 15. maja, na republiški ravni pa naj bi 
jo predvidoma sklenilo Predsedstvo Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije konec maja. 

Sedaj bi želel v razpravi povedati svoje mnenje in pa tudi mnenje raz- 
pravi j alcev v Svetu v zvezi z nekaterimi vprašanji spremljanja javne raz- 
prave. 

Prvo je to, da moramo javno razpravo povezati s široko družbeno akcijo 
za preobrazbo vzgoje in izobraževanja, kar pomeni, da moramo ustvariti ustrez- 
no klimo, katera bo omogočala, da se bomo javne razprave lotili vsebinsko, 
s tem, da se moramo kar najbolj izogibati formalnim razpravam. Te razprave 
naj bodo povezane in vpete v konkretno kadrovsko stanje v posameznih te- 
meljnih organizacijah združenega dela, v njihove možnosti za izobraževanje, 
v razpravo o njihovih programih itd., kar pomeni čimbolj konkretno glede na 
zakon o usmerjenem izobraževanju. Menim, da bi bilo koristno posebej po- 
udariti javno razpravo v materialni proizvodnji, ker se prav na tem področju 
predlagajo nekatere bistvene novosti. 

Naslednje vprašanje, za katerega menim, da je več kot aktualno, je to, 
da moramo v javni razpravi oblikovati ustrezno mnenje o planiranju izobra- 
ževanja kot sestavnega dela planiranja razširjene reprodukcije. Bolj ali manj 
nam je vsem znano, da je še precej, menim, da okoli 13%, temeljnih organi- 
zacij, ki nimajo sprejetega svojega razvojnega programa, da ne govorim, ko- 
liko je temeljnih organizacij, ki imajo svoje razvojne programe tudi s to tako 
imenovano socialno dimenzijo, poleg ekonomske in prostorske. 

Menim, da moramo to javno razpravo s pridom izkoristiti tudi za nekatere 
naloge in dejavnosti, ki že na podlagi sedanjih normativnih in političnih usme- 
ritev zagotavljajo pospeševanje reformnega procesa vzgoje in izobraževanja. 
Pri tem gre za krepitev politehnične vzgoje v osnovni šoli in za krepitev 
družbenoekonomske vzgoje, za odpiranje osnovne šole združenemu delu in v 
krajevni skupnosti, za hitrejše ustanavljanje posebnih izobraževalnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti in za oblikovanje enot, hitrejše in do- 
slednejše dograjevanje družbenoekonomskih odnosov, odnosov znotraj vzgojno- 
izobraževalnih organizacij in še za številne naloge, ki so pravilno in dobro 
opredeljene v stališčih Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje. 

In na koncu naj omenim le še nekaj: Menim, da bi kazalo še posebej po- 
udariti izredno pomembno vlogo družbenopolitičnih organizacij, in sicer v tem 
smislu, da se presežejo tradicionalni pogledi na ta zakon in da ta reforma de- 
jansko postane družbena in ne le šolska, ker gre v bistvu, po mojem mnenju, 
za nič drugega, kot za izvajanje zakona o združenem delu na področju vzgoje 
in izobraževanja. Zadnje čase, o čemer bi še posebej spregovoril, so bile orga- 
nizirane javne razprave, ena je bila včeraj, okrogle mize, eno je organizirala 
Tribuna, včeraj pa jo je organiziral Dnevnik. Nekateri tovariši, po mojem 
mnenju, pa tudi po mnenju drugih, ki so bili prisotni na teh okroglih mizah, 
sprožajo val negativnih pogledov na vzgojo in izobraževanje, a priori z nega- 
tivnim predznakom. Če ponovim njihove besede, ki so bile izrečene, seveda v 
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skrajšani verziji, »je to več kot korak nazaj«, »je to ladja, ki se potaplja«, 
»to poneumlja ljudi« in »izvajamo šolsko reformo le zato, da bodo birokratske 
tendence obvladale šolstvo« itd. 

Menim, da so to hudi očitki, ki po mojem mnenju v ničemer in z ničimer 
ne prispevajo h konstruktivni razpravi in k ustvarjanju razpoloženja, v kate- 
rem bomo sproščali široko ustvarjalno pobudo delavskih množic, delavcev in 
drugih z namenom oblikovanja tega zakona. Zal so to govorili ljudje, ki so v 
sami razpravi poudarili, da so marksisti. Čeprav nisem strokovnjak za to- 
področje, vendar tak »marksizem«, po mojem mnenju, ne more prispevati k 
izvedbi tega, o čemer smo se dogovorili na kongresih Zveze komunistov Slo- 
venije in Zveze komunistov Jugoslavije. Menim, da bi zlasti Zveza komunistov 
morala dati v presojo take razprave v okviru marksističnega centra, da se 
tudi s strokovne in ideološke plati opredeli ta boj in da se pač kaj ukrene. 
Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Povem naj, da je tovariš Marjan Jelen 
član Izvršnega odbora Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije. Besedo ima tovariš Aleksander Varga! 

Aleksander Varga: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice 
delegati! Menim, da ne bom povedal nič drugega, kot je že povedano v poro- 
čilu Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti k osnutku zakona o usmer- 
jenem izobraževanju. Vendar bi ponovno želel opozoriti na to, zakaj je Komi- 
sija pravzaprav sprejela tako stališče, k čemur me je še posebej spodbudila 
današnja uvodna beseda tovarišice predsednice Republiškega komiteja za vzgojo 
in izobraževanje. 

Namreč v 17. členu, kar je tudi v poročilu Komisije zelo jasno napisano, 
osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju z enim stavkom omenja, da je 
treba tudi urediti pravico izobraževanja v jeziku narodnosti. Ko smo dali tak- 
šen predlog, nismo tega v tem poročilu na široko utemeljevali. Namreč, velika 
razlika je pri uporabi jezika narodnosti med koprskim območjem in območ- 
jem Pomurja. Sele po jasnem opozorilu Republiškega ustavnega sodišča 1970. 
leta smo v Sloveniji začeli razmišljati tudi o tem, da je treba nadaljevati z 
dvojezično šolo, ker v srednjih šolah takega pouka ni bilo. Republiško ustavno 
sodišče je na to opozorilo Republiško skupščino 1970. leta in šele 1975. leta je 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje s posebnim navodilom in ne z za- 
konom dosegel s srednjimi šolami v Pomurju dogovor, da je treba v srednjih 
šolah poučevati tudi v jeziku narodnosti. Kaj prinaša s seboj tako navodilo 
oziroma dogovor, je jasno. Ni treba razlagati, da to lahko vsak interpretira 
po svoje, vsaka šola in vsak profesor. Zato smo predlagali, naj bi bila določba 
17. člena jasnejša. Kot sem že prej omenil, ima to, če je določeno s posebnim 
zakonom, večji pomen in večji poudarek. Strinjamo se s tem, da to velja za 
predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje, ker sta za ti področji dejansko 
sprejeta zakona. V srednjem šolstvu pa ni nobenega zakona, nobene norme, je 
le dogovor. 

Mnenja Smo, če bomo to ureditev prepustili posebnemu zakonu, da 
se bo to zavleklo za določeno dobo, iz objektivnih in ne vem še iz kakšnih 
razlogov, in da če ostane ta zelo ozka formulacija v konkretni praksi, še dalj 
časa ne bo prišlo do napredka pri uveljavljanju te posebne pravice narodnosti. 
Govorim v svojem imenu in ne v imenu Komisije. Poudarjam, da se strinjam 
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s tem, da če to uredimo v posebnem zakonu, je potem treba ta zakon tudi isto- 
časno sprejeti, sicer se lahko zgodi, da bo ta zakon tako formuliran, posebnega 
zakona, ki bi moral to podrobneje urediti, pa še nekaj časa ne bo. Zato pred- 
lagamo, kot je že navedeno v poročilu Komisije na zadnji strani v tretji alinei 
od spodaj navzgor, da če naš predlog zakona o usmerjenem izobraževanju ni 
sprejemljiv, kot je že rekla tovarišica predsednica, naj se potem poseben 
zakon pripravi istočasno z zakonom o usmerjenem izobraževanju. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Ivan Godec! 

Ivan Godec: Tovarišice in tovariši! 
V Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije smo se zavedali ob spre- 

jemanju programa dela za 1979. leto, da bodo vprašanja, ki so danes na dnev- 
nem redu tega zbora, pomembna tudi za aktivnost Zveze sindikatov Slovenije 
in so zato dobila primerno mesto tudi v delovnem programu sindikatov. Pri 
izvajanju tega programa seveda nismo še opravili kakšne razprave, bile pa so že 
razprave v okviru republiškega odbora delavcev tega področja, v Sekretariatu 
Predsedstva Republiškega sveta in tudi v okviru Zveze delavskih univerz 
Slovenije. Zato smo v tem uvodnem delu naših razprav pripravili bolj ali manj 
načelne pripombe in predloge, in sicer naslednje: 

K 3. členu. Podobno, kot predlaga tudi Odbor tega zbora za družbenoeko- 
nomske odnose, se je oblikovalo mnenje, da bi delitev usmerjenega izobraževa- 
nja v tem členu na tri segmente, kot je zapisano, bilo vendar treba ponovno 
proučiti, kot tudi vprašanje rangiranja v izobraževanju, zlasti za enostavna in 
manj zahtevna strokovna opravila pod ravnijo strokovnega oziroma srednjega 
izobraževanja. 

K 5. členu. V tem členu sta vsebina in obseg ter zahtevnost izobraževal- 
nih programov izključno odvisna od razvida del in nalog ter razvrstitve le-teh 
po zahtevnosti. Poleg tega tudi ni formalno jasno povedano, kdo pripravi raz- 
vid del in nalog. Menimo, da bi morda bolj ustrezala opredelitev, ki je na- 
vedena v 37. členu in ki bi bolj sodila med temeljne določbe. 

V zvezi s 24. in 25. členom smo menili, da bi v teh dveh členih morali bolj 
izpostaviti tudi uresničevanje družbeno-vzgojnih izobraževalnih smotrov, ki so 
sicer našteti v 12. členu tega osnutka, v navedenih dveh pa so premalo iz- 
postavljeni. 

K 85. in 89. členu smo dali podobno pripombo, kot jo je dal Odbor tega 
zbora za družbenopolitični sistem. Predlagatelj naj bi ponovno proučil vlogo 
delavskih univerz in izobraževalnih centrov v organizacijah združenega dela 
in to upošteval tudi pri oblikovanju teh dveh členov. 

Še nekaj načelnejših pripom. V drugem poglavju je osnutek premalo do- 
rečen glede: 

1. virov in osnov za pridobivanje dohodka s svobodno menjavo dela in 
2. meril za ugotavljanje prispevka k produktivnosti in povečanju dohodka 

temeljne organizacije združenega dela ter h gibanju produktivnosti dela v ce- 
lotni družbi. 

V tem smislu je besedilo 26. člena po našem mnenju preohlapno, ker le 
določa: »Uporabniki in izvajalci lahko s samoupravnim sporazumom določijo 
merila in ugotavljanje deleža« itd., oziroma je ta določba, po našem mnenju, 
premalo povezana s ceno storitve. 

O četrtem poglavju menimo, da je celotno poglavje pomanjkljivo v zvezi 
s podrobnejšo razčlenitvijo pogojev glede organiziranosti temeljnih in delovnih 
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organizacij v usmerjenem izobraževanju. Dosedanja praksa je pokazala, da 
imamo v zvezi s tem zelo različne, ponekod v sedanjem sistemu tudi še ne- 
racionalne rešitve pri samoupravnem organiziranju in zato poudarjamo po- 
trebo po zakonski ureditvi tega vprašanja. Poleg tega šolski centri, ki so že 
ponekod delno uveljavljeni, čeprav še vedno tudi v različnih oblikah organi- 
ziranosti usmerjenega izobraževanja, niso v osnutku niti omenjeni. 

V petem poglavju ugotavljamo, da je pri razpisnih pogojih premalo po- 
udarjena vloga uporabnikov oziroma posebnih izobraževalnih skupnostih. 130. 
člen daje vtis, podobni so tudi predlogi odborov, gotovo ne zlonamerni, da je 
razpis lahko odvisen tudi od kapacitet šol. Skratka, gre za nekatere načelne 
predloge, ki naj bi jih upoštevali v javni razpravi. 

Poleg tega bi želel Družbenopolitični zbor obvestiti o tem, da smo pripra- 
vili tudi načrt javne razprave, ki je koordiniran s predlogom načrta, o kate- 
rem je govoril tovariš Jelen, in sicer tako, da bi bila ta razprava organizirana 
v osnovnih organizacijah Zveze sindikatov Slovenije, pri čemer bi jo koordi- 
nirali občinski sveti Zveze sindikatov in v sindikatih posameznih dejavnosti, ki 
jo bodo koordinirali republiški odbori sindikatov. 

Menili smo, da bi bolj poudarili razprave v osnovnih organizacijah Zveze 
sindikatov, v katerih bi skušali zagotoviti čimvečjo množičnost. Pri tem pa ne 
predvidevamo, da bi lahko uspeli organizirati javno razpravo v vseh osnovnih 
organizacijah v tem smislu, da bi vsi delavci razpravljali o teh vprašanjih. 
Naša želja je, da bi bile razprave v vsakem izvršnem odboru osnovne organi- 
zacije in kjer je to le mogoče, tudi v vsaki osnovni organizaciji, poleg tega pa 
tudi še v temeljnih delegacijah za področje izobraževanja. V ta namen bodo 
občinski sveti Zveze sindikatov organizirali začetno javno razpravo z občin- 
skimi posveti Zveze sindikatov Slovenije, ki se jih bodo udeležili vodje te- 
meljnih organizacij za vzgojo in izobraževanje in predsedniki izvršnih odborov 
osnovnih organizacij Zveze sindikatov Slovenije v temeljnih organizacijah 
združenega dela. V sindikatih posameznih dejavnosti bodo organizirane javne 
razprave v republiških odborih in njihovih izvršnih odborih ter v določenem 
številu organizacij združenega dela, ki imajo bolj razvite kadrovske izobra- 
ževalne službe in izobraževalne centre. Predvidevamo, da bi tako razpravo 
uspeli organizirati vsaj v 30 temeljnih organizacijah združenega dela gospo- 
darskih in družbenih dejavnosti v celotnem območju republike, in sicer tam, 
kjer imajo že nekaj več izkušenj. Menimo, da bomo pri javni razpravi o teh 
zakonih še posebej tesno sodelovali z Zvezo socialistične mladine Slovenije. 

Pripravili smo rokovnik za to javno razpravo. Po prvi verziji smo načrto- 
vali, da bi v okviru občinskih svetov pripravili prve posvete do 15. marca, da 
bi bile v roku do 31. marca opravljene seje republiških odborov sindikatov ter 
da bi javna razprava v osnovnih organizacijah potekala tudi v tem času tako, 
da bi bil povzetek javne razprave opravljen v Predsedstvu Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije v roku do 30. aprila. Moram pa reči, da je vendar 
ta rokovnik postavljen deloma v neustrezen čas, ker sedaj še vedno potekajo 
dovolj intenzivne razprave o analizi poslovanja v letu 1978 in še premalo in- 
tenzivne razprave o stališčih o pridobivanju in delitvi dohodka in osebnih do- 
hodkov. Zato razmišljamo, če naj bi za nekaj časa podaljšali roke te javne 
razprave, kar nam postopek sprejemanja osnutka in predloga zakona po svoje 
tudi dopušča. 

Zato na koncu predlagam, naj bi pripombe, ki so bile izrečene, upošte- 
vali že kot del javne razprave. Tako v imenu Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije podpiram ta osnutek, ki naj gre v javno razpravo, in tudi pod- 
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piram predlog stališč, ki so bila predložena delegatom, vključno z dodatno 
točko, ki je bila omenjena v uvodu. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Roman Albreht! 

Roman Albreht: Opravičujem se, ker nisem slišal uvodne besede 
predstavnika predlagatelja in ne vem, ali je povedal, da se je predlagatelj v 
času, ko je osnutek že bil v razpravi v Skupščini SR Slovenije, obrnil za mne- 
nje tudi na Republiški svet za vprašanja družbene ureditve glede nekaterih 
vprašanj, ki so bila po mnenju predlagatelja take narave, da bi jih kazalo pro- 
učiti z vidika sistema socialističnega samoupravnega združenega dela. Na tem 
mestu nimam namena reproducirati nasvetov in priporočil, ki smo jih dali 
predlagatelju, ker po običajni praksi ta stališča objavljamo v informacijah, ki 
so dostopne tudi delegatom. Rad bi posredoval nekatere sugestije k predlogu 
stališč in predlogov, ki je predložen v zboru. 

Predvsem se nam je zdelo, ko smo pretresali vprašanja, ki so nam bila 
poslana v mnenje, da velik del sistemskih zagat nastaja zaradi tega, ker pred- 
lagatelj ni uspel dovolj konceptualno in široko zasnovati temeljnih določb za- 
kona, pri katerih bi postavil strateške temeljne opredelitve preobrazbe na 
področju izobraževanja in so zato nekatere rešitve, ki so ponujene, zaradi 
neustreznih izpeljav izzvale mnogo dvomov in tudi napačne zaključke, ki jih 
neobdelane izpeljave celo dopuščajo, in seveda tudi en del odzivov, ki pripi- 
sujejo celemu zakonu drugačne ambicije, kot jih dejansko ima. Zaradi tega 
smo predlagali in svetovali predlagatelju, naj bi izoblikoval posebno skupino, 
ki naj bi posebno pozornost posvetila obdelavi temeljnih določb in v njih po- 
stavila temeljne opredelitve sistema, na katerem bi gradili celotno preobrazbo. 

Iz sedanjega besedila je težko razbrati, kaj hočemo z zakonom. Opozoril 
bom na razprave, ki jih je izzval institut omejevanja vpisa na posamezne šole. 
Menim, da za nikogar med nami, niti za predlagatelja ni sporno, da ni ustavne 
podlage za kakršnokoli omejevanje svoboščine človeka, da se izobražuje tako, 
kot to ustreza njegovim nagnjenjem, zmožnostim, potrebam in interesom. Me- 
nim, da bomo morali temeljne določbe napisati tako, da bo to iz njih povsem 
jasno in nesporno. To, kar je predlagatelje mučilo in kar muči nas vse skupaj, 
je vprašanje materialnih možnosti delavcev v združenem delu, da dejansko 
zagotovijo take razmere, da vsak delovni človek, vsak mladinec in mladinka 
uresničuje to svojo pravico. To pomeni, da gre za vprašanje, kako se uresni- 
čuje delavčeva pravica do dela z družbenimi sredstvi, v kateri se uveljavlja 
njegova pravica, da razpolaga s pogoji in rezultati dela, z vidika osebnih, 
skupnih in splošnih družbenih potreb in interesov, in kako se usmerjajo de- 
lavčeve materialne možnosti zato, da bi se ti interesi uresničevali. 

Menimo, da bi bilo treba ta dva pristopa zelo jasno opredeliti v temeljnih 
določbah. Tako bi v izpeljavah lahko ta vprašanja veliko jasnejše obdelali. 
Tudi glede omejitve vpisa menimo, da trajneje ne more obstajati institut ome- 
jenega vpisa. To je lahko le posledica objektivnih težav, slabih možnosti itd., 
ki pa nujno morajo izzvati ustrezne razprave o samoupravnih sporazumih in 
dogovorih o temeljih planov, kar pomeni o tistih sestavinah urejanja med- 
sebojnih odnosov med delavci v združenem delu in v družbi, ki naj ustvarijo 
materialne pogoje. 

Tretje, kar je treba zelo jasno povedati, je namreč to, da tisti, ki uresni- 
čuje določene svoje ambicije po izobraževanju mimo družbenih planov, spora- 
zumov, dogovorov, materialnih možnosti, seveda ne more terjati od združenega 
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dela, da mu za doseženo stopnjo ali smer izobrazbe zagotovi delo v združenem 
delu, ker so mu vnaprej povedali, da za to nimajo pogojev. Namreč, ta vpra- 
šanja bi bilo treba jasneje obdelati v temeljnih določbah, ta institut pa pre- 
nesti na tisto mesto v zakonu, pri katerem gre pravzaprav za neposredno 
uresničevanje. 

Drugo vprašanje, na katero kaže opozoriti, je to, da so pojmi »izobraže- 
vanje za delo«, »iz dela«, »ob delu« izzvali dileme, in sicer, da se vračamo na 
določeno cehovsko strokovno usmerjeno izobraževanje. Da bi vnaprej izbili 
dno takemu konceptu, moramo vendar v temeljnih določbah opredeliti družbe- 
ni položaj delavca in celovitost pojmovanja njegovega dela. Ustava in zakon o 
združenem delu določata, da delavec združuje delo v neposredni proizvodnji, 
ureja vse odnose v združenem delu in v družbi in da se na tej podlagi oblikuje 
kot celovita osvobojena človeška osebnost. Namreč, če bi v temeljnih določbah 
to pojmovanje delavčevega dela in s tem pojmovanjem povezane osebnosti 
jasno opredelili, potem je seveda vsaka razprava, da se vračamo na pragmatične 
oblike usposabljanja ljudi za posamezna delovna opravila, dokaz popolnega ne- 
razumevanja potreb samoupravne družbe ali pa celo zlonamerno podtikanje 
nečesa, česar nihče ne meni. 

Končno menimo, da bi morali celotnemu temu pristopu vendar dati dru- 
gačno mesto, in sicer pravo mesto v sistemu družbenega planiranja, katerega 
nosilci so subjekti združenega dela, kajti prav s planiranjem se določajo ob- 
veznosti subjektov združenega dela, ki imajo moč in oblast nad sredstvi, s 
katerimi zagotavljajo pogoje za to, da se v okviru dogovorjenih trendov ljudje 
lahko oblikujejo in izobražujejo. To je pravzaprav podlaga trdnosti, ne samo 
v času človekovega študija in učenja, ampak tudi v času njegovega nadalj- 
njega sodelovanja v združenem delu. Torej, menimo, da bi kazalo ta vpra- 
šanja v temeljnih določbah nekoliko določnejše opredeliti in iz njih potem 
mnogo jasneje izpeljati tiste normativne opredelitve, ki so podlaga za ureje- 
vanje preostalih odnosov. V preostalih sugestijah, ki smo jih dali predlagatelju 
v razpravi v svetu, iz prej omenjenih razlogov ne bom govoril. 

V zvezi s tako usmeritvijo bi predlagal, da proučimo, ali ne kaže tudi v 
predlogu stališč sprejeti pobudo, da se v tem zakonu napravi konceptualno 
dolgoročno besedilo temeljnih določb, ki bi zagotovilo ta načela kot podlago 
za graditev usmerjenega izobraževanja in ki nam bi omogočilo, da v normativ- 
nem delu določneje opredelimo določbe za določeno obdobje tako, kot ga sedaj 
normativno urejamo, da pa si odpremo možnosti za nadaljnje dograjevanje si- 
stema. 

Drugič. Predlagam, da v 1. točki v drugem ali tretjem stavku, ki se začne: 
»V tako zastavljenem procesu se odpirajo vse možnosti za celovito oblikovanje 
človekove osebnosti v skladu s«, pred »interesi« postavimo naslednje besedilo: 
»položajem delavcev v združenem delu, družbeni reprodukciji in družbi«, sledi 
pa besedilo: »z interesi, nagnjenji in odgovornostmi posameznika, kot tudi s 
potrebami združenega dela in družbene skupnosti, napredkom tehnologije itd.« 
Besedilo »in družbene skupnosti« postavlja pred odgovorne subjekte številne 
zahteve in nov odnos do vsebine in funkcije izobraževanja kot bistvenega ele- 
menta, morda bi bilo boljše reči kot bistvene sestavine razvijanja osvobojene 
ustvarjalne človekove osebnosti in razvijanja produktivnosti dela. Namreč naš 
cilj je vendar razvijanje svobodne ustvarjalne osebnosti, ki dela, kar ima 
druge dimenzije od fizičnega pojmovanja dela. Za besedilom »razvijanje pro- 
duktivnosti dela« bi vstavili besedilo »nadaljnjega utrjevanja in razvijanja 
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socialističnega samoupravljanja«, namesto besedila »hitrejšega spreminjanja 
družbenih odnosov«, kar je družbeno nedefinirano. 

Predlagam, da bi v 3. točki za drugim stavkom te točke vstavili naslednji 
stavek: »Temeljito proučiti temelje planov delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela in sporazume oziroma dogovore o temeljih skupnih planov 
organizacij združenega dela in družbenopolitičnih skupnosti, preden bi začeli 
govoriti o organiziranju kadrovskih in izobraževalnih služb. Te namreč delajo 
na temelju planov itd. in »ker te sestavine niso v temeljih planov ustrezno 
obdelane, službe delajo v bistvu kot direkcije podjetij na star način«. V se- 
danjem tretjem stavku bi opozorili na besedilo: »Zato bodo morale delovne 
organizacije ustrezneje organizirati svoje kadrovske in izobraževalne službe.« 
To je podjetniški pristop. Predlagam, da napišemo: »Zato bodo morali delavci 
v organizacijah združenega dela ustrezneje organizirati svoje kadrovske in 
izobraževalne službe.« Ne vem kje, ali bodo nekatere v temeljnih organiza- 
cijah, nekatere pa v delovnih organizacijah, ampak vedno gre pri tem za 
delavce v temeljnih organizacijah. 

V naslednjem stavku, ki se začne: »Prav tako bo treba znova opredeliti«, 
bi bilo za besedilom »delavec pod enakimi pogoji v skladu s svojimi interesi« 
treba napisati: »in zmožnostmi in potrebami organizacije združenega dela in 
družbe vključiti v proces izobraževanja«. 

Menim, da je sedaj v celotnem besedilu potreba po izobraževanju preveč 
reducirana le na statistično raven, ki jo ima organizacija združenega dela, po 
drugi strani pa podpisujemo temelje družbenih planov družbe, v katerih je 
zelo ambiciozna usmeritev glede izobrazbene strukture aktivnega prebivalstva. 

Menim, da bi kazalo 5. točko glede vpisa jasneje opredeliti v smislu uvo- 
doma rečenih opozoril, o katerih smo govorili tudi v Republiškem svetu za vpra- 
šanja družbene ureditve, ker iz besedila te točke ni mogoče povsem konsek- 
ventno razbrati, da za nas sploh ni sporna ustavna svoboščina človeka, ampak 
da problemi nastajajo pri dejanskih materialnih zmožnostih, ki se uresničujejo 
na tem področju, ki pa so v pristojnosti delavcev v združenem delu, na podlagi 
njihove pravice dela. Kot sem rekel, nisem uspel izoblikovati predloga besedila. 
Menim, da bi kazalo besedilo, če nam bo uspelo, nekoliko jasneje opredeliti v 
tem smislu. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Albreht! Naprej pro- 
sim! Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš Milan Kučan! 

Milan Kučan: Oglašam se k besedi predvsem zaradi tega, da 
bi podprl predlog, ki ga je dala že tovarišica Krpanova na predlog So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, da se po razpravi v Skupščini 
SR Slovenije in v pomoč predlagatelju pri oblikovanju predloga zakona o 
usmerjenem izobraževanju organizira javna razprava, ki naj bi omogočila na- 
daljnje razčiščevanje nekaterih ne do konca razrešenih dilem. Zdi se mi, da 
je prav ta zakon in način njegovega nastajanja tipičen primer, ko se že v fazi 
priprave spreminja družbena zavest, kar je tudi največje jamstvo za njegovo 
uresničevanje oziroma za uresničevanje smotrov, ki jih želi izpeljati ta zakon. 
Zdi se mi, da v javni razpravi ni treba le poudariti načelnih izhodišč in smotrov, 
na podlagi katerih je nastajal ta zakon, ampak tudi dve vprašanji, ki sta bili 
danes posebej poudarjeni v uvodni besedi tovarišice Poljanškove, in sicer, da 
uresničevanje teh novih odnosov terja postopnost, postopen prehod na novo 
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vsebino, način organiziranja in odnose in da mora ta prehod upoštevati obsto 
ječo organizacijsko strukturo sistema oziroma strukturo šol oziroma vzgojno- 
izobraževalnih organizacij usmerjenega izobraževanja, ali drugače rečeno, da 
se ne poudarjajo in ne postavljajo na prvo mesto formalne organizacijske spre- 
membe, ampak vsebina izobraževalnih programov oziroma učnih načrtov, kar 
bi morali predvsem poudarjati. To pa je seveda tisto, česar ne more urejati 
ta zakon. Zakon postavlja načela in smotre morebiti premalo jasno, Slediti jim 
mora strokovno delo, ki mu pravimo oblikovanje vsebine učno-vzgojnih pro- 
gramov oziroma učnih načrtov. Pri tem pa se seveda ne postavljajo, kot dajo 
lahko slutiti nekatere formulacije tudi v tem besedilu, le odgovornosti uporab- 
nikov oziroma organizacij združenega dela na ravni ugotovljenih in obstoječih 
potreb po posameznih profilih strokovnih kadrov, ampak se pri tem predvsem 
postavlja odgovornost stroke, znanosti in dejavnikov kulturnega razvoja v 
družbi in v končni konsekvenci tudi strokovnega sveta kot tistega strokovnega 
organa, ki bi moral strokovno verificirati vsebino izobraževalnih programov, 
in konec koncev tudi Republiškega komiteja, ki kot organ države izvaja to, kar 
naj bi dajalo družbi potreben izobraževalni učinek in izobraževalni rezultat. 

Prav tako kot to vprašanje se mi zdi pomembno v javni razpravi poudariti 
in razčistiti, kolikor se to da, da bi lahko predlagatelj to formuliral v predlogu 
zakona, zagotavljanje družbenega vpliva na opravljanje vzgojno-izobrazevalne 
dejavnosti v izobraževalnih organizacijah, in sicer na dveh ravneh organizi- 
ranja, tako v samoupravni interesni organizaciji prek izobraževalnih skupnosti, 
posebnih izobraževalnih skupnosti, enot in tako naprej, pa tudi prek svetov kot 
posebnih oblik upravljanja organizacij, ki opravljajo te dejavnosti, ali kot de- 
lavskih svetov posebne vrste, skladno z normami, ki so zapisane_ predvsem v 
zadnjem odstavku 5vL. člena republiške ustave, ki ureja, pod kakšnimi pogoji se 
lahko opravljajo te dejavnosti, način opravljanja in soodločanje ustanoviteljev, 
uporabnikov in predstavnikov družbenopolitičnih skupnosti in organizacij pri 
določanju tudi nekaterih bistvenih elementov družbenoekonomskih odnosov, 
v katere stopajo te organizacije oziroma delavci v njih z uporabniki prek a i 
znotraj samoupravnih interesnih skupnosti. 

Podprl bi tudi predlog tovariša Albrehta, da je zelo pomembno za raz- 
čiščevanje dilem, ki se še vedno zastavljajo, da poskusimo v temeljnih določbah 
zakona opredeliti temeljna načela in smotre, ki naj bi služili kot podlaga za 
opredeljevanje temeljev sistema usmerjene vzgoje in izobraževanja, kar pome- 
ni načela in temeljne odnose udeležencev in organizacije tega izobraževanja. 
Zadnje čase, to lahko opazimo, se nasploh v zakonih izogibamo tega, da bi defi- 
nirali odnose, ker prevladuje določena teza, da to lahko povzroča birokratiza- 
cijo in silo v življenju, kolikor je to seveda lahko tudi res. Je pa res, da 
prav nedefinirani odnosi in nedefinirani smotri omogočajo veliko stopnjo vo- 
luntarizma v interpretaciji smotrov in intencij, zaradi katerih smo se odločili 
za urejanje posameznih odnosov ali sklopov odnosov v družbi z zakoni. V zvezi 
s tem bi rad poudaril dve vprašanji ali dva problema, ker potreba po definira- 
nju načel in jasna definicija načel omogočata seveda tudi dejansko organiza- 
cijsko izpeljavo in razčlenitev odnosov. Gre za vprašanje dostopnosti izobraže- 
vanja in za vprašanje omejevanja vpisa. Sicer ti vprašanji nista zelo ločeni 
drugo od drugega. Izhodišče seveda za rešitev obeh vprašanj je dejstvo, da z 
reformo izobraževanja in zakonom, ki ga imamo v postopku, gradimo izobraže- 
valni sistem, ki je v rokah delavca kot upravljalca družbene reprodukcije in 
nosilca kulturnega in materialnega razvoja družbe. Gre za tak izobraževalni 
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sistem, prek katerega se bo delavec uveljavljal s svojo odgovornostjo, ki jo ima 
za kulturni in materialni razvoj družbe, za kulturni in materialni razvoj svo- 
jega naroda, to pomeni za tako reformo izobraževalnega sistema v funkciji 
dela in njegove osvoboditve. Iz tega vidika se seveda vprašanje dostopnosti 
izobraževanja postavlja tako, kot je v zakonu sicer napisano in z interpretacijo 
danes v uvodni besedi nekoliko jasneje postavljeno, da sta obe smeri izobra- 
ževanja, to je izobraževanje po končani predhodni stopnji splošnega izobraže- 
vanja ali izobraževanje iz delovnega procesa, ne glede na to, ali se delovni 
proces oziroma delovno razmerje prekine ali se človek izobražuje ob delu, 
postavljeni kot enakovredni. Cilj takega izobraževanja z vidika temeljnega 
smotra je, da se človek usposobi za opravljanje, kot temu sedaj pravimo, nalog 
in opravil oziroma za obvladovanje tehnološkega procesa in odnosov znotraj 
združenega dela. Sam tehnološki produkcijski proces je pa z razvojem produk- 
cijskih sil, še zlasti z razvojem produkcijskih sredstev, postal čedalje zahtev- 
nejši, opravila so čedalje bolj številna in tudi na videz najbolj enostavna, naj- 
bolj lahko obvladljiva delovna opravila imajo za sabo celotno zapleteno tehno- 
logijo in zelo zapleteno organizacijo dela. In če seveda to upoštevamo, potem so 
izobraževalne smeri, ki smo jih v starem sistemu imenovali priučit ve, lahko 
zadostne le kot pogoj za prvi korak v združeno delo in so nezadostne, če hkrati 
z njimi ne opredelimo samoupravne odgovornosti v temeljnih organizacijah 
organiziranih delavcev, da so nosilci ne le materialnih vidikov reprodukcije, 
ampak tudi kadrovskega vidika reprodukcije in da so tudi odgovorni za plani- 
ranje kadrovskih potreb in ustvarjanje pogojev za nadaljnje strokovno uspo- 
sabljanje ali izobraževanje delavcev v svoji delovni skupnosti. Le tako povezana 
vprašanja dajo rezultat, ki ga pričakujemo. Zato je pa seveda zelo nujno defini- 
rati načeli permanentnega izobraževanja in demokratičnosti izobraževanja. To 
sta gotovo dve izmed temeljnih načel usmerjenega izobraževanja in po mojem 
se tudi prek njune vsebine kaže razrednost tega sistema izobraževanja, bolj kot 
z jalovo razpravo o tem, ali so nam gimnazije potrebne ali ne kot institucija, 
kar seveda daleč stran odmika razprave, ali so znanja, ki jih je dajala gimna- 
zija in ki jih ni dajala nobena druga srednja šola, potrebna ali ne za uresniče- 
vanje človekovih upravljalskih in humanizacijskih funkcij. Menim, da če bi 
uspeli pri definiranju načela permanentnega izobraževanja vključiti tudi ele- 
mente, da je vsak človek in vsak delavec odgovoren za razvoj svoje osebnosti 
in svojih ustvarjalnih funkcij, za razvoj proizvajalnih sredstev oziroma materi- 
alnih podlag družbe, za razvoj samoupravnih družbenoekonomskih socialistič- 
nih odnosov, bi bilo potem evidentno, da proces izobraževanja in dela ne more 
biti prekinjen vse do konča aktivne dobe, ki jo človek preživi v odnosih druž- 
bene reprodukcije. Vprašanje demokratičnosti se prav tako postavlja kot vpra- 
šanje, ali so vse vrste izobraževanja človeku dostopne v skladu z njegovimi 
interesi in možnostmi ob upoštevanju enake pravice drugih, kar dejansko po- 
meni tudi splošnega družbenega interesa. Menim, da bi morali to načelo tako 
definirati, ker bi seveda bilo lažje odgovoriti na drugo vprašanje, kdaj in kako 
je mogoče omejevati to pravico človeka, ki hkrati pomeni, kot vsaka druga 
pravica, tudi njegovo odgovornost. 

Menim, da je to eno izmed najbolj občutljivih vprašanj. Ne bom rekel, da 
je tudi najbolj zahtevno. Najbolj zahtevno je vendar dosledno preoblikovanje 
vsebine izobraževanja. Vendar je eno izmed najtežjih tudi z vidika zagotavlja- 
nja pogojev za celovit razvoj osebnosti. Menim, da so številne razprave glede 
tega vprašanja po nepotrebnem šle v predelovanje obstoječega stanja zoper 
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temeljna izhodišča in smotre celotne reforme. Predvsem pa predlagane rešitve 
izhajajo iz dveh popolnoma različnih izhodišč. Eno je obstoječa zmogljivost šol 
posameznih vrst, drugo pa so tako imenovane spoznane družbene potrebe. Ti 
izhodišči sta zelo različni. Je pa zlasti to drugo izhodišče v bistvu poskušalo 
preseči sedanjo začetno strukturo izobraževanja na drugi stopnji izobraževanja, 
ki mu sedaj pravimo usmerjeno izobraževanje. Ta struktura je z razvojem na- 
stajala in se razvijala tako, kot se je pač razvijala. Dejstvo je, da je danes 
neusklađena s temeljnimi smotri srednjeročnega in dolgoročnega razvoja slo- 
venske družbe. Dejstvo pa je seveda tudi, da se tega razkoraka ne da preprosto, 
čeprav je to navidez zelo enostavno in tudi najbolj učinkovito", preseči z ome- 
jevanjem vpisa ljudi v nekatere vrste šol, ki so se pač razvijale glede na raz- 
lično obdobje našega razvoja pod različnimi pritiski in tudi z različnimi ambi- 
fcijami posameznih področij oziroma območij v Sloveniji. 

Gotovo je tudi izobraževanje kot eno izmed pomembnih področij združe- 
nega dela povezano prek družbenega plana v celoten sistem družbene repro- 
dukcije in je tudi na tem področju plan poglavitno sredstvo za uravnavanje 
odnosov v družbeni reprodukciji. Uresničevanje plana in planskih ciljev pomeni 
seveda predvsem izpolnjevanje določenih obveznosti, ki so definirane z druž- 
benim dogovorom ali samoupravnim sporazumom, na kar je opozarjal tovariš 
Albreht, in šele zelo podrejeno seveda tudi omejevanje ali pa prepovedovanje 
določenih odnosov, trendov in tendenc v družbi, in sicer predvsem tistih, ki 
onemogočajo izpolnjevanje sprejetih obveznosti, ali tistih, ki gredo na račun 
uveljavljanja enakih pravic drugih delavcev oziroma delovnih ljudi. Tako se 
zdi, da je možno do določene stopnje pristajati, kot je tudi to napisano v skle- 
pih, na omejitveni razlog, ki je premajhna kapaciteta nekaterih vrst šol, ven- 
dar kot na začasen ukrep. Pa tudi ta začasni ukrep mora zagotoviti obveznost 
tistih ustanoviteljev, uporabnikov oziroma tistih organizacij, pri katerih so dane 
potrebe po večji kadrovski produkciji, imajo pa premajhne kapacitete in pre- 
majhno število učnih kadrov, da z intenzivnejšim združevanjem sredstev za- 
gotovijo potrebne kapacitete in s tem ta omejitveni razlog naredijo za ničnega. 

V zvezi z omejitvenim razlogom, ki mu pravimo neobstoječe potrebe po 
ustreznih delavcih, pa je seveda treba najprej razčistiti nekatera vprašanja. 
Prvo je, da bi bilo tudi na tem področju treba razčleniti vsebino 3. člena zakona 
o združenem delu, ki ureja preprečevanje monopolnih obnašanj, ne le na trgu, 
ampak v družbi nasploh, in ugotoviti, ali znotraj posameznih področij izobra- 
ževanja ne gre tudi za monopole tistih, ki imajo največji vpliv na vsebino, na 
pogoje za vpis itd. 

Ugotoviti bi bilo tudi treba, kaj je mišljeno s temi ugotovljenimi potrebami. 
Kdo je pravzaprav tisti, ki te potrebe ugotavlja? Ali so to planski smotri, kar 
pomeni tudi obveznosti, ki so zapisane v družbenem dogovoru oziroma samo- 
upravnih sporazumih o temeljih plana? Tudi pri tem se je treba vprašati, ali 
podpisniki teh dokumentov upoštevajo le obstoječe trenutne ali kratkoročne 
potrebe, ali so pri tem upoštevali tudi svojo odgovornost za razvoj vzgojno- 
izobraževalne dejavnosti nasploh oziroma svojo odgovornost za dvig kulturne 
in izobrazbene ravni naroda. 

Menim, da pa bi bilo tudi treba, v skladu z odgovornostjo za uresničevanje 
srednjeročnih in dolgoročnih nalog in obveznosti in v zvezi s tem seveda tudi 
pravic ljudi, predvsem usklajevati in skladno s temi smotri usmerjati vse 
druge, rekel bom, pogojno spremljajoče dejavnosti, kot je združevanje sred- 
stev za razširjeno reprodukcijo vzgojno-izobraževalnih organizacij znotraj po- 
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sebnih izobraževalnih skupnosti, kot je to usmerjanje kadrovske politike v 
organizacijah združenega dela. Kajti v tem primeru gre seveda za izobraževanje 
iz dela, in to je predvsem odgovornost organizacij združenega dela, gre za skla- 
den razvoj in poklicno usmerjanje v okviru strokovnega dela, gre za usmerja- 
nje kadrovske oziroma štipendijske politike kot sestavine kadrovske politike 
že v organizacijah združenega dela. In končno je možno pristati pri številnih 
stimulativnih ukrepih, ki naj zagotavljajo družbeno usmerjanje in družbeni 
interes na področju kadrovske reprodukcije, tudi na začasne kratkoročne ome- 
jitvene ukrepe. Tako bi to bilo veliko bolj normalno, kot če na prvo mesto 
postavimo omejitev in ostanemo pri omejevanju vpisa kot tistem vzvodu, ki 
naj uravna odnose v družbeni reprodukciji, ki pa, kot vemo, nastajajo popol- 
noma po svoji posebni logiki. V zvezi s tem se mi zdi potrebno opozoriti na 
varljivo moč administrativnih ukrepov, ki še veliko bolj enostavnih vprašanj 
niso uspeli rešiti, kot tudi seveda na zmotno pričakovanje, da bodo uspeli 
uravnavati bodisi neustrezno zgodovinsko nastalo šolo usmerjenega izobraže- 
vanja bodisi nastajanje poklicnih aspiracij in neobstoječe kadrovsko planiranje 
kot sestavine planiranja celotne reprodukcije v posameznih organizacijah zdru- 
ženega dela. Pri načrtovanju teh potreb in tudi usmeritev, na podlagi katerih 
naj bi se te potrebe zadovoljevale, bi seveda bilo treba vključiti znanost, stroko 
in kulturo, o tem sem govoril že prej, in tako seveda odpraviti vtis, ki je nastal 
v javnosti zaradi nekaterih, rekel bi enostransko interpretirajočih formulacij, 
da »nam gre le za popolnoma funkcionalno izobraževanje«, da »izobrazimo 
človeka kot privesek stroju« in da »smo pristali na popolnoma pragmatično 
interpretacijo vsebine in odnosov v usmerjenem izobraževanju«. 

Poleg podpore tema dvema predlogoma tudi predlagam, da se 5. točka, 
o tej je tudi že govoril tovariš Albreht, vendar v drugem stavku še nekoliko 
dopolni. Drugi stavek se glasi: »Družbenopolitični zbor meni, da bo treba v 
zakonu natančno opredeliti kriterije za vpis in obveznost izobraževalnih orga- 
nizacij«. Na tem mestu naj bi se dodalo: »in samoupravnih interesnih skup- 
nosti, da te kriterije podrobno definirajo v samoupravnih sporazumih in sta- 
tutih.« Kajti ne glede na to, ali bodo statuti to definirali ali ne, se bo znotraj 
posebnih izobraževalnih skupnosti programiral razvoj teh dejavnosti in v skladu 
z odgovornostjo za izpolnjevanje planskih ciljev bodo samoupravne interesne 
skupnosti oziroma njihovi člani morali seveda tudi opredeljevati pogoje za 
vpis, s katerimi naj bi seveda med drugim zagotovili uresničevanje tako po- 
stavljenih in dostikrat ambicioznih smotrov. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Jožefa 
Rakun. 

Jožefa Rakun: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! 

Čim manj je kmečkega prebivalstva, tem več hrane morajo pridelati po- 
samezni kmetovalci. Zato potrebujemo sodobno kmetijsko proizvodnjo, stro- 
kovno podkovanega proizvajalca. V kmečkem poklicu prevladujejo še vedno 
ljudje, ki niso imeli možnosti, da se izšolajo bolj kvalitetno, ne le zaradi novih 
strojev in opreme in novih zaščitnih sredstev, ki so nujna za zaščito rastlin. 
Gospodarske težave kmetijstva, ki jih vsi poznate, terjajo, da je kmet strokovno 
usposobljen za svoje delo in da se stalno usposablja in izobražuje. Problemi 
šolanja kmeta nastopijo že v osnovni šoli. Osnovna šola ne more dati strokov- 
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nega znanja, morala pa bi dati določeno splošno seznanjenost s kmetijstvom, 
tako da se kmečki otrok, ki ima veselje do kmetijstva, lažje odloči za kmetij- 
sko šolo. Pomembno je tudi, da učitelji ne odsvetujejo kmečkemu otroku, ki je 
bolj nadarjen, kmečkega poklica. Zavedati se moramo, da bomo pridne in pa- 
metne kmete toliko bolj potrebovali, kolikor manj jih bo. Tudi otroku iz mesta 
bo koristilo, da bo, razen splošnega spoznavanja narave, zvedel še v šoli, kako 
se pridobiva vsakdanji kruh. To govorim predvsem zato, ker v naši družbi od- 
nos do kmetijstva ni vselej tak kot do drugih panog. Res smo dali na papirju 
kmetijstvu številne prednosti, ko pa je treba odločno reševati gospodarski po- 
ložaj naše živinoreje, smo zelo počasni. 

Posebej bi se zavzela za celodnevno šolo. Menim, da posebej kmetice ču- 
timo potrebo po takšni šoli, ki bo prevzela skrb za izobraževanje mladine, ki 
ji starši, posebno kmečki, danes nismo čisto kos. 

Opozorila bi še posebej na strokovno šolanje kmečke mladine v srednjih 
kmetijskih šolah in šolah za kmetovalce. Kljub težavam narašča vpis v te šole 
in učenci dobivajo štipendije od zadrug in iz občinskih skladov oziroma od 
samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje kmetijstva. Šole pa potrebu- 
jejo sodobne učne naprave in opremo, da se bodo učenci naučili res sodobnega 
kmetovanja. Pri tem pa imajo težave, ki jim samo kmetijstvo ni kos. Hvala 
lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Rakun! Besedo ima 
tovarišica Vida Mikuž! 

Vida Mikuž: Tovarišice in tovariši! V Predsedstvu Republiške konfe- 
rence Zveze socialistične mladine Slovenije smo razpravljali o osnutku zakona 
o usmerjenem izobraževanju po predhodni razpravi na področnih konferencah 
in na posvetu predsednikov občinskih konferenc. Vendar pa je proces preobraz- 
be vzgoje in izobraževanja pomembna stalna naloga v okviru Zveze socialistične 
mladine Slovenije, ki je opredeljena tudi v resoluciji X. kongresa Zveze so- 
cialistične mladine Slovenije. 

Na podlagi te razprave smo sprejeli naslednje predloge in stališča: 
Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju v predloženi obliki v neka- 

terih svojih elementih dovolj dobro konkretizira stališča o preosnovi vzgoje in 
izobraževanja. Vendar osnutek pušča nekatera vprašanja še odprta. Na večino 
teh bo dala odgovor javna razprava. Že v tej fazi pa je treba opozoriti na ne- 
katere pomembne vidike, ki bi jih moral vsebovati že osnutek. 

Dovolj očitna je povezanost posameznih zakonov iz zakonskega paketa s 
področja vzgoje in izobraževanja. To še posebej velja za tri zakone, in sicer 
za zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela, za zakon o izobraževalnih 
skupnostih in za zakon o usmerjenem izobraževanju. Rešitve, ki bodo na ne- 
katerih področjih opredeljene za en zakon, se bodo hkrati reflektirale tudi v 
preostalih dveh. Svobodna menjava pa sicer tvori družbenoekonomski temelj 
zakona o usmerjenem izobraževanju. Nova samoupravna organiziranost na 
področju vzgoje in izobraževanja, zlasti glede neposrednejšega sodelovanja med 
udeleženci, uporabniki in izvajalci, pa se bo najbolj izrazila prav v izobraže- 
valnih skupnostih. 

Iz povedanega je razvidno, da razprave pravzaprav ni moč voditi parcialno, 
ampak le celovito. Poleg preostalih odprtih vprašanj s področja svobodne me- 
njave dela je treba opozoriti zlasti na vprašanje elementov cene vzgojno-izobra- 
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ževalne storitve. Ta bi morala zagotavljati tudi razširjeno reprodukcijo izobra- 
ževalnih organizacij, kot je bilo že opredeljeno v enem izmed predosnutkov 
zakona o usmerjenem izobraževanju, vendar tega v tem osnutku ni več. 

Poleg tega pa v kontekstu svobodne menjave dela nikjer niso omenjeni ude- 
leženci izobraževanja. Vloga udeležencev v temeljnih ekonomskih odnosih ima 
pravladujoč vpliv na celoten družbenoekonomski status udeleženca. Elimini- 
ranje udeležencev iz celotnega procesa svobodne menjave dela, torej iz te- 
meljnega družbenoekonomskega odnosa, bi pomenilo še povečanje že sedaj ve- 
likega razkoraka med samoupravnim in družbenoekonomskim položajem štu- 
dentov. Sedanja praksa je, da ima študent velik vpliv v visokošolski temeljni 
organizaciji združenega dela, visokošolski delovni organizaciji in na univerzi 
in skoraj nikakršnega vpliva v družbenopolitičnih skupnostih in v samouprav- 
nih interesnih skupnostih. Svojega samoupravnega položaja v nobenem pri- 
meru ne more neposredno povezovati s svojim družbenoekonomskim položajem, 
saj na primer neposredno nima vpliva na dodeljevanje štipendij. Študent sicer 
lahko soodloča o vseh vprašanjih organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, 
torej tudi o takih, ki bistveno vplivajo na njegove učne rezultate. Učni rezul- 
tati pri nekaterih študentih neposredno vplivajo na višino štipendije, tako da 
je vzpostavljen vsaj posreden odnos med samoupravnim in družbenoekonom- 
skim položajem. Vendar kljub temu ta diskrepanca zelo vpliva na manjšo 
angažiranost študentov v vzgojno-izobraževalnem procesu in tudi v samoup- 
ravnem ter družbenopolitičnem dogajanju. 

Študenti ob delu in iz dela so danes seveda v drugačnem položaju. Oni so 
v delovnem razmerju v temeljni organizaciji združenega dela, v kateri uresni- 
čujejo tudi vse svoje pravice iz dela in sodelujejo seveda tudi v samoupravnem 
procesu. Nekatere samoupravne pravice pa izvršujejo tudi v izobraževalni orga- 
nizaciji kot študenti. V njej soodločajo o istih vprašanjih kot preostali študenti. 

Položaja rednih študentov in študentov ob delu in iz dela se sicer razliku- 
jeta v mnogih elementih, vendar v razmerju do temeljnega ekonomskega od- 
nosa v izobraževanju in vsega, kar iz njega izhaja, lahko najdemo skupne 
točke, opredeljene s položajem udeležencev v vzgojno-izobraževalnem pro- 
cesu. Te so! skupna odgovornost vseh udeležencev izobraževanja skupaj z uči- 
telji za rezultate oziroma učinkovitost vzgojno-izobraževalnega dela, skupna 
odgovornost pri uresničevanju širših smotrov in nalog usmerjenega izobra- 
ževanja, skupna odgovornost udeležencev pri sodelovanju v vzgojno-izobraže- 
valnem in raziskovalnem delu, skupna odgovornost udeležencev pri programi- 
ranju in organiziranju interesnih dejavnosti, skupna zainteresiranost vseh ude- 
ležencev pri programiranju vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega dela. 
Pri teh skupnih točkah, ki so zanje zainteresirani udeleženci, ne glede na način 
študija, je potrebna njihova enakopravna prisotnost. Študent v svobodni me- 
njavi dela ne more sodelovati tako, da postavlja svojo ceno. Lahko pa sodeluje 
pri oblikovanju programov in pri oblikovanju cene vzgojno-izobraževalne sto- 
ritve, saj je tudi sam udeleženec vzgojno-izobraževalnega procesa. Sodelovati 
mora pri obravnavanju rezultatov, za katere je tudi sam odgovoren. Njegova 
vloga bo seveda manjša kot vloga uporabnikov, ne more pa biti to le vloga, 
ki je nekoliko večja od vloge statista. 

Vloga študenta v tem temeljnem razmerju se namreč izraža tudi v odnosih 
znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Naslednje pomembno vprašanje se nanaša na vključevanje v izobraževanje. 
V zvezi s tem sta dva problema, usmerjanje v izobraževanje in pogoj za na- 



382 Družbenopolitični zbor 

daljevanje izobraževanja na višji stopnji zahtevnosti. Gre za globoko strateška 
vprašanja. Pri usmerjanju mora iti za usklajevanje interesov in sposobnosti po- 
sameznika z interesi širše družbene skupnosti. Za te druge je znana proble- 
matika, ki izvira iz težav pri siceršnjem planiranju družbenega razvoja. Ne- 
odvisno od teh težav je povsem jasno, da je lahko planiranje izobraževanja le 
okvir, znotraj katerega bodo odstopanja pogojena z dinamičnim razvojem 
družbe. Danes je težko tudi v okviru organizacije združenega dela planirati 
kadre, saj je "to dolgoročna investicija. Planiranje je torej potrebno in po- 
membno je, da se reforma začenja pri njem, vendar ni edino zveličavno. Vsaj 
tako pomembni, če nista še pomembnejši, sta kvaliteta in usposobljenost kad- 
rov, da sami razvijajo nova znanja, da so ustvarjalni in sposobni biti nosilec 
razvoja. Take kadre pa lahko oblikujejo le spremenjeni, revolucionirani vzgoj- 
noizobraževalni programi in delo. Težišče reforme mora torej biti tudi pri tem 
v integraciji znanstvenega, vzgojno-izobraževalnega in proizvodnega dela. 

Združeno delo je treba v sistemu izobraževanja povezati ne le prek samo- 
upravnih in ekonomskih vezi, ampak tudi tako, da se bo del izobraževalnega 
procesa odvijal v proizvodnji in nasprotno. Temu daje osnutek zakona pre- 
malo poudarka. Je pa to ključnega pomena pri oblikovanju strokovnjaka. Ob 
tem pa tudi odpade vsiljena dilema, ali mlade čimprej vključiti v združeno 
delo in s tem tvegati prekinitve v študiju, vključiti pa jih v združeno delo zato, 
ker so drugače do 25. leta dejansko ločeni od proizvodnje, ali pa težiti za tem, 
naj mladi čimprej končajo študij, s tem pa tvegati ločenost od združenega dela. 
Rešitev se nakazuje v tem, da se vzgojno-izobraževalni proces bolj opre na 
proizvodno delo v konkretni organizaciji združenega dela. Ob kontinuiranem 
izobraževanju brez formalne prehodne vključitve v organizacijo združenega 
dela je tudi zagotovljena prisotnost študenta v proizvodnem procesu kot inte- 
gralnem delu vzgojno-izobraževalnega dela. Formula terja, da bi se vsi mladi 
po končani srednji šoli morali vključiti v združeno delo. To postaja sicer po- 
membna alternativa, ne pa pogoj. V tem smislu bi bilo treba dopolniti tretji 
odstavek 54. člena osnutka. Dovolj jasno je namreč, da s samo formalno vklju- 
čitvijo mladih v delovni proces po srednji šoli ne dosežemo skoraj ničesar, če 
radikalno ne spremenimo vzgojno-izobraževalnih programov v smislu večje 
povezave s proizvodno prakso. Proizvodno prakso samo pa bo treba seveda 
spremeniti v primerjavi s sedanjim stanjem. Biti mora programirana, organizi- 
rana, vodena in vrednotena. 

Pomembno je, da zakon ne bo omejeval posameznikovih možnosti, da se 
izobražuje na podlagi zgolj lastnega interesa brez povezave z organizacijo zdru- 
ženega dela. To je končno tudi pravica, ki izhaja iz ustave. Seveda pa je jasno, 
da bo v takem primeru tak občan moral imeti enake pravice in dolžnosti iz štu- 
dija kot preostali študenti. 

Velja splošna pripomba, da osnutek zakona obravnava študenta vse preveč 
z vidika njegovega samoupravnega položaja, manj pa z vidika študenta kot 
subjekta vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega dela. Ob tem je treba ugo- 
toviti, da so nekatere formulacije zapletene, kot na primer tista v prvem od- 
stavku 124. člena, ki določa, da udeleženci aktivno sodelujejo v vzgojno-izo- 
braževalnem delu. V tem trenutku ni razloga, da ne bi obdržali norme iz zako- 
na iz 1975. leta, ki določa, da »je študent sodelavec v vzgojno-izobraževalnem 
in raziskovalnem procesu«. Terminus sodelavec v tej rabi seveda ne bi imel 
nobene zveze z izrazom za sodelavce iz šestega poglavja osnutka tega zakona. 
Formulacija, ki je v osnutku zakona v 124. členu, omenja celo le vzgojno-izo- 
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braževalno delo. Očitno je, da to lahko velja za učence, ne pa za študente. Po- 
treben je torej deferenciran pristop v tem členu, ker tega ni mogoče posplo- 
ševati. 

Kot je bilo že omenjeno, osnutek tudi ne opredeljuje vloge udeležencev pri 
programiranju vzgojno-izobraževalnega dela, kot je razvidno iz predlaganih 
formulacij za nekaj členov, na primer v 5., 27. in 39. členu. Diferenciran pri- 
stop, posebej za dijake in posebej za študente, bi bil očitno potreben tudi pri 
odločanju o časovnem obsegu organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela. 
Ob spoznanju, da so že sedaj študenti preobremenjeni, da so programi obsežni, 
da gre za sistem »leto za letom,« kar vpliva prav gotovo tudi na kvaliteto, ni 
nobenega razloga za spreminjanje določb 34. člena zakona iz 1975. leta o skupni 
obremenitvi študentov z obveznimi predavanji, seminarji in vajami v obsegu 
nad 900 ur na leto in največ 30 ur na teden. Predlagana formulacija v 64. členu 
osnutka o največ 34 urah na teden in o 44 tednih letno bi to le zapletla. Sodim, 
da bi bilo v zvezi s tem, treba posebej opredeliti obveznost za učence in po- 
sebej za študente v okviru rešitev zakona iz 1975. leta. Ob tem je zanimivo 
primerjati rešitev, ki jo ima hrvaški zakon o visokem izobraževanju iz 1977. 
leta, in sicer v 58. in 62. členu, da se mora delo študentov organizirati tako, da 
zajema 42-urni teden. Sem sodijo: predavanja, vaje in seminarji, praktično delo 
in strokovna praksa, sodelovanje študentov pri izvajanju znanstvenega, stro- 
kovnega in umetniškega dela, konzultacija, hospitiranje, mentorsko delo, samo- 
izobraževanje, javni nastopi, ekskurzije, preizkušnje znanja in drugo. V tem 
okviru pa zakon določa, da traja pouk v obliki predavanj, vaj in seminarjev 
največ 30 ur na teden oziroma 900 ur letno. 

Pozornost zasluži tudi ukinitev inštituta ponavljanja v osnutku zakona, kar 
je razvidno iz 81. in 82. člena osnutka. Pomembno je, da se doseže večja učin- 
kovitost izobraževanja. Pomembno je tudi, da tisti, ki ne zmorejo obdelati ali 
absolvirati vzgojno-izobraževalnega programa, poiščejo krajšo pot in sistem 
izobraževanja zapustijo po drugi, lažji poti. To pa v nobenem primeru ne sme 
in ne more pomeniti, da človek, ki je storil napako, ki se izraža v tem, da pač 
ni izpolnil pogojev za napredovanje, pa zato nima razlogov, kot so bolezen, 
invalidnost in materinstvo, nima možnosti te napake takoj popraviti. To bi bila 
prehuda sankcija, ki bi odločilno vplivala na nadaljnjo pot mladega človeka. 
Smiselno je zato treba ohraniti institut ponavljanja v primerih, ko je očitno, 
da je udeleženec pokazal sposobnosti, kar naj se kaže tudi v minimalnih po- 
gojih, da pa ga je nepremišljenost ali podcenjevanje ali pomanjkanje delovnih 
navad privedlo do tega, da ni v celoti obvladal določenega vzgojno-izobraže- 
valnega programa. Gre za to, da neuspeh še ne pomeni takoj nesposobnosti niti 
neprimernosti. Možnost korekcije mora obstajati. Verjetno pa je sprejemljivo, 
da se število ponavljanj res omeji na eno ponavljanje v srednjem šolstvu in 
eno ponavljanje v visokem šolstvu. 

Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju bi bil primeren za javno raz- 
pravo s temi temeljnimi dopolnitvami. Seveda pa bo javna razprava opozorila 
še na nekatere druge elemente in nedorečenosti. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Mikuž! Naprej, 
prosim! Zdi se, da o osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju ne bo več 
razpravljal noben delegat. Zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda. 
Vprašujem delegate, ali vas je veliko, ki imate namen razpravljati o predlogih 
za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok in o osnovni šoli! V pri- 
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meru, da vas je malo, bi končali z razpravo še o teh dveh točkah, da bi lahko 
skupina oblikovala stališča, če pa vas je več, pa bi morala odrediti odmor. O 
prvem predlogu bosta razpravljala dva, o drugem pa tudi dva. Tovariši dele- 
gati! Poslušali boste še štiri razprave. Ali boste zdržali? (Da.) 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor tega zbora za družbenoekonom- 
ske odnose, Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem, Komisija Skupščine 
SR Slovenije za narodnosti, njeno poročilo ste prejeli danes, in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je tudi danes dala poročilo. 

Predlog za izdajo zakona in poročila ste prejeli. Danes ste prejeli še pred- 
log stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora, ki jih je pripravila skupina 
delegatov, ki sta jo imenovala oba odbora tega zbora. Predstavnik predlagate- 
lja verjetno ne želi razpravljati? (Ne želi.) Želi poročevalka Odbora za družbe- 
noekonomske odnose tovarišica Vrbnjak, dopolniti poročilo? (Ne želi.) 2eli to- 
varišica Teodora Krpan dopolniti poročilo Odbora? (Ne želi.) Ali želita besedo 
predstavnika Zakonodajno-pravne komisije in Komisije Skupščine SR Sloveni- 
je za narodnosti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Teodora 
Krpan! 

Teodora Krpan: Tovarišice in tovariši delegati! Predloženi predlog 
za izdajo zakona o predšolski vzgoji ureja del vzgojno-izobraževalnega sistema, 
in to za otroke na predšolski stopnji, ter tako pomeni temelj za dosledno iz- 
peljavo preobrazbe vzgoje in izobraževanja po ustavi in zakonu o združenem 
delu za nadaljnje stopnje izobraževalnega sistema. Prizadevanje vseh delovnih 
ljudi, družbenopolitičnih skupnosti in organizacij je že mnogo let usmerjeno 
v to, naj bi bili organizirane predšolske vzgoje deležni vsi otroci. 

Predlog razširja to možnost na različno organizirane oblike vzgoje v vzgoj- 
no-varstvenih organizacijah, ki so se že doslej v praksi uspešno uveljavljale, 
ter bo ta predlog za izdajo zakona tudi uredil njihovo organizacijo. Ob upo- 
števanju vseh prizadevanj bi moralo število otrok, ki so vključeni v organi- 
zirano vzgojo in varstvo v vzgojno-varstvenih organizacijah, še hitreje nara- 
ščati. Z drugimi vzgojnimi oblikami, kot so mala šola, vzgojne dejavnosti za 
petletne otroke, potujoči vrtci, varstvo otrok v varstvenih družinah in podob- 
no, se delno zmanjšujejo socialne razlike in vrzeli, ki nastajajo v sposobnostih 
med otroki, ki imajo redno oziroma občasno predšolsko vzgojo. 

Z zakonom bo treba točno opredeliti pogoje , kriterije in normative za po- 
samezne organizacijske oblike ter potrebno usposobljenost izvajalcev vzgoje 
otrok na predšolski stopnji ter strokovnih sodelavcev pri delu s predšolskimi 
otroci. 

Dovolite mi, da izpostavim še dve dilemi, ki sta bili v razpravah v od- 
borih predmet različnih razlag. V odborih in komisijah je bil dan predlog, 
naj predlagatelj prouči, ali je potreben poseben zakon, ki ureja predšolsko vzgo- 
jo in varstvo otrok, ali je ta problematika lahko urejena z zakonom o druž- 
benem varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva oziroma z zakonom o 
osnovni šoli. 
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Mnenja sem, da je bolje, če je predšolska vzgoja urejena v posebnem za- 
konu. S tem se namreč na enem mestu ureja v celoti dejavnost vzgoje in izobra- 
ževanja otrok na predšolski stopnji v vseh organizacijskih oblikah, notranja 
organiziranost vzgojno-varstvenih organizacij ter samouprava, ki bo predvi- 
doma urejena enako kot v osnovni šoli oziroma v usmerjenem izobraževanju, 
pri čemer je zagotovljen najširši družbeni interes staršev, družbenopolitičnih 
skupnosti in združenega dela. Ne glede na to pa bo ta zakon urejal skrb za ot- 
roka le v eni funkciji, to je pri ustrezni organiziranosti vzgoje in varstva ot- 
rok od sedmega meseca otrokove starosti do' njegovega vstopa v šolo v vzgoj- 
no-varstvenih organizacij ah. 

S tem se poudarja tudi pomembnost organizirane predšolske vzgoje ter 
ustrezne priprave otroka na šolo. 

Zakon o družbenem varstvu otrok pa bo urejal varstvo otrok širše, tudi v 
družini, za različne starosti in kategorije otrok in pomoč družbe družini od 
predporodne zaščite otroka pa do tedaj, dokler sam ni usposobljen za samo- 
stojno življenje. Vse to bo urejal v skladu z novimi samoupravnimi družbeno- 
ekonomskimi odnosi in sistemskimi zakoni, ki urejajo to področje že sedaj. S 
tem zakonom se zagotavlja tudi pravica odločanja vsem delovnim ljudem, ki 
združujejo sredstva za zagotavljanje potreb po varstvu otrok v neposredni me- 
njavi dela v samoupravni interesni skupnosti, v solidarnostnih programih na 
ravni republike, pravica do planiranja in samoupravnega urejanja potreb po 
družbenem varstvu in vzgoji otrok. Hkrati pa pomeni urejanje otroškega var- 
stva eno izmed bistvenih sestavin socialne varnosti delavcev v združenem 
delu. 

Predlog za izdajo zakona izpostavlja kot eno izmed bistvenih sestavin 
predšolske vzgoje tudi ustrezno pripravo otrok na šolo. Vzgojno delo v vzgojno- 
varstvenih organizacijah je načrtovano in se izvaja tako, da se za to starost z 
ustreznimi metodami in oblikami dela vsestransko razvijajo otrokove duševne 
in telesne sposobnosti, ustvarjalnost in delovne navade, ki so pogoj in osnova 
za dober začetek in nadaljnje delo otroka v šoli. Vse to se pri otroku doseže 
z vzgojnim procesom, ki se odvija v vsem predšolskem obdobju. Zmotno je 
namreč misliti, da je tako razvitost otroka možno doseči v kratkem predpisanem 
obdobju. V zadnjem letu pred vstopom v šolo se priprava na šolo intenzivira s 
tem, da se začne priprava otrok na opismenjevanje, intenzivnejši razvoj logič- 
nega razmišljanja ter privajanje na spremenjen način življenja in dela v šoli. 
Zal pa je v tako obliko vzgoje zajetih vse premalo otrok. Da bi zmanjšali raz- 
like med otroki, ki so v vzgojno-varstvenih organizacijah, in tistimi, ki niso 
mogli biti sprejeti vanje, je organizirana tako imenovana mala šola, ki traja do 
120 ur in ponekod do 1 leta. V mali šoli sprejemajo otroci skrčen vzgojni pro- 
gram, predvsem pa se socializirajo in pripravljajo na začetno opismenjevanje 
ter na zahteve, ki bodo postavljene prednje ob vstopu v šolo. Zato bi se morali 
prizadevati tudi s sprejetjem tega zakona, da bi uveljavili za vse otroke ob- 
vezno pripravo otrok na šolo z najustreznejšim vzgojnim programom vsaj eno 
leto pred vstopom v šolo. 

Zakon naj tudi natančno opredeli druge organizirane oblike vzgoje in 
varstva otrok, ki so nastajale spontano na podlagi potreb in tam, kjer je bil 
izražen neposredni interes. Na tak način se bomo približali usmeritvi na tem 
področju, da bo vsak otrok deležen vsaj ene oblike predšolske vzgoje, in tudi s 
tem zmanjševali socialne razlike med otroki ter jih že na predšolski stopnji 
ustrezno usmerjali v življenje. Hvala lepa. 
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Predsednica Tina Tomi je : Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Nuša 
Kolar, predstavnica Pedagoškega inštituta! 

Nuša Kolar: TovarišiCe in tovariši! Rada bi posredovala nekatera 
stališča oziroma predloge, ki smo jih izoblikovali delavci Pedagoškega inštituta, 
in sicer v zvezi s predlogom za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok. Delno se nanašajo tudi na predlog za izdajo zakona o osnovni šoli. Tudi 
moja razprava se bo nanašala predvsem na pripravo na šolo. Obravnavala pa 
bom še nekatera vprašanja, ki se nanašajo na ta predlog. 

Zboru bi dala v premislek predlog, da bi morali konceptualno in termino- 
loško poenotiti v samem predlogu zakona tista mesta, ki se nanašajo na pripra- 
vo na šolo. Tako naj opozorim le na tri vprašanja. V stališču Odbora tega zbora 
zai družbenopolitični sistem je navedeno, da je treba malo šolo bolj storilnostno 
naravnati, v predlogu za izdajo zakona o osnovni šoli, na kar opozarja tudi 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, je navedena organi- 
zirana priprava na šolo, Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem pa je tudi 
navedel, da je predšolska vzgoja zasnovana kot kompleksen proces vzgoje in 
izobraževanja od tretjega leta otrokove starosti do vstopa v šolo. K tem trem 
vprašanjem bi želela posredovati stališča. 

Menim, da je treba opredeliti, kaj razumemo pod storilnostno naravna- 
nostjo. Ce jo razumemo v smislu, da bolj izkoristimo otrokov razvojni po- 
tencial, potem menim, da ne velja to le za malo šolo, ampak za celotno pred- 
šolsko vzgojo. Pri tem pa seveda ne smemo storilnostne naravnanosti razu- 
meti enostransko v tem, da spodbujamo predvsem razvojne plati osebnosti, na 
primer intelektualno, in zanemarjamo druge plati človekove osebnosti. Tudi ne 
smemo te storilnostne naravnanosti razumeti v smislu obremenjevanja oziroma 
preobremenjevanja in zaviranja otrokovih spontanih aktivnosti, zlasti pa igre. 

Rada bi opozorila na smiselnost uporabe izraza »organizirana priprava na 
šolo«. Najbrž je v zvezi s tem mišljena tista priprava na šolo, ki je posebej 
organizirana za tiste otroke, ki niso vključeni v dnevno varstvo, torej v tako 
imenovano vzgojno-varstveno dejavnost vzgojno-varstvenih organizacij. Zato 
bi bilo potem bolj smiselno uporabljati enoten zraz »posebej organizirana 
priprava na šolo«, torej za tiste otroke, ki niso organizirani in vključeni v 
dnevno varstvo. 

No, in potem bom še posredovala stališče do tega, da je pravzaprav pri- 
prava na šolo, kot je že rekla tovarišica Krpanova, proces, ki teče celotno ob- 
dobje od rojstva otroka do njegovega vstopa v šolo. Ni razlogov, da bi iz tega 
obdobja izključevali obdobje prvih treh otrokovih življenjskih let. Nasprotno, 
vemo, to je ugotovljeno, da so prav ta leta razvojno najbolj plodna in pomenijo 
dejansko še poseben potencial, ki ga moramo izkoristiti. 

Na kratko bom obravnavala tudi vprašanje vpisa v šolo s šestim letom. 
To vprašanje je v predloženih gradivih večkrat izpostavljeno. Menim, da bi 
bilo najbolj smiselno, če se ne bi spraševali, ali vpišemo otroka v šolo s šestim 
letom, ampak da bi se vprašali, ali ga naj s šestim letom vključimo v tako 
in tako organiziran, vsebinsko in metodično zasnovan vzgojno-izobraževalni 
proces. Govorim v interesu integracije predšolske vzgoje v enoten kontinui- 
ran vzgojnodzobraževalni proces, ker bi bila vsaj ublažitev tega hitrega in na- 
silnega prehoda iz predšolske vzgoje v osnovno šolo vendar že korak naprej. 
Ce pa izhajamo iz položaja, V katerem smo, in če se vprašamo, ali vpisati otro- 
ka v šolo, takšno, kot je danes in s takšnim programom in če bi hoteli povsem 
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zanesljivo na to odgovoriti, bi najbrž morali nekoliko več časa nameniti prou- 
čevanju tega vprašanja. Menim pa, da nam trenuten položaj, to je razvidno 
tudi iz gradiv, ki smo jih prejeli na vpogled, kaže, da je treba zelo previdno 
postopati, da ne smemo prehitevati, da je treba ravnati individualno, upošteva- 
ti posebnosti posameznikov in pogojev, ki so jih imeli. 

Menim, da bi v tej zvezi tudi enotna priprava na šolo lahko opravila 
svoje, tudi pri izenačevanju startnih pogojev. 

Še na eno vprašanje bi rada opozorila. V tem gradivu — Odbor tega zbora 
za družbenoekonomske odnose je tudi na to opozoril, bi bilo treba jasneje 
opredeliti obveznost sodelovanja med vzgojno-varstvenimi organizacijami in 
osnovno šoto. K temu bi-želela dodati to, da ne bi zadostovalo sankcionirati 
zgolj potrebo po sodelovanju, niti ne le z navajanjem oblik sodelovanja, ampak 
da bi bilo smiselno iti korak naprej in doseči določeno delovno sodelovanje, ki 
bo dejansko zagotavljalo kontinuiteto, torej v smislu programskega usklaje- 
vanja. Tako bi morali biti tako programi predšolske vzgoje kot tudi osnovne 
šole vsebinsko in metodično usklađeni, seveda z upoštevanjem specifičnih na- 
log vsake stopnje in specifičnosti starostnih posebnosti otrok. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Kolar! Najprej, pro- 
sim! Kdo še želi razpravljati o predlogu za izdajo zakona o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem raz- 
pravo in prosim skupino delegatov, da pripravi spremembe in dopolnitve pred- 
laganih stališč, ki jih je predlagala. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o osnovni šoli. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. Predlog za izdajo so obravnavali: Odbor tega zbora za 
družbenoekonomske odnose, Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem, 
Zakonodajno-pravna komisija in Komisija Skupščine SR Slovenije za narod- 
nosti. Vsa poročila ste prejeli. 

Danes ste prejeli še predlog stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora, 
ki jih je pripravila skupina delegatov iz obeh odborov in ki jih bo sedaj ob- 
ravnavala tudi posebna skupina. Predstavnik predlagatelja ne bo imel uvodne 
besede. Predstavnik Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose ne želi 
dopolnjevati poročila, prav tako ne predstavnik Odbora tega zbora za druž- 
benopolitični sistem, predstavnika Zakonodajno-pravne komisije in Komisije 
Skupščine SR Slovenije za narodnosti pa tudi ne. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovarišica Helena 
Novak, predstavnica Pedagoškega inštituta. 

Helena Novak: Želeli bi posredovati nekaj misli oziroma stališč Pe- 
dagoškega inštituta glede celodnevne osnovne šole. 

Zdelo se nam je, da je funkcija celodnevne osnovne šole v predlogu za iz- 
dajo zakona o osnovni šoli z vidika preobrazbe vzgoje in izobraževanja obde- 
lana preozko. Menimo, da z uvajanjem celodnevne osnovne šole ne spodbujamo 
samo procesa podružbljanja osnovne šole in ne omogočamo le izenačevanja raz- 
vojnih možnosti pri učencih. Gre tudi za vsebinsko preobrazbo vzgoje in osnov- 
nega izobraževanja kot tudi za razvijanje kvalitetno novih odnosov med učitelji 
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in učenci. Gre torej za kvantitativne in kvalitativne razlike med celodnevno 
osnovno šolo in osnovno šolo, kakršno imamo danes. 

V predlogu za izdajo zakona o osnovni šoli predstavlja COŠ perspektivo 
razvoja naše osnovne šole.Ce pa jo gledamo kot perspektivno šolo, moramo jas- 
no vedeti, v čem je njena perspektivnost. Vsekakor se kaže le-ta v vnašanju 
različnih interesnih in drugih organiziranih dejavnosti v redni vzgojnoizobra- 
ževalni program in te dejavnosti se prepletajo znotraj in zunaj pouka v enovit 
vzgojnoizobraževalni proces. S tako razširjenim programom naj bi uresničevala 
COŠ v sistemu vzgoje in izobraževanja prvo fazo usmerjanja učencev v poklice, 
oziroma naj bi pripravljala učence za čim uspešnejše vključevanje v proces 
izobraževanja na stopnji usmerjenega izobraževanja. Velik pomen COS pa je 
tudi v sistematičnem usposabljanju učencev za permanentno izobraževanje in 
samoizobraževanje. Z različnimi oblikami organiziranega učenja pri pouku in 
zunaj njega učenci v COS načrtno in sistematično razvijajo delovne in učne 
navade in se usposabljajo za miselno samostojno ter kritično učenje. Le-to pa je 
osnova in pogoj za uspešno izobraževanje v vseh oblikah kasnejšega izobraže- 
vanja. 

Kot predstavnica raziskovalne organizacije pa želim opozoriti, da ni dovolj 
le deklarirati in uvajati celodnevne osnovne šole. Takšno šolo je treba tudi raz- 
vijati. Njen razvoj pa lahko dosežemo le s povezovanjem teorije s prakso, oziro- 
ma s preverjanjem teorije v praksi, t. j. z raziskovanjem. Pri tem bi potrebovali 
tudi eksperimentalno bazo, oziroma nekaj eksperimentalnih celodnevnih šol, 
v katerih bi kontrolirano uvajali, razvijali in spreminjali nove vsebine, oblike 
in metode dela izhajajoč pri tem iz naših potreb in možnosti ter ugotavljali nji- 
hovo učinkovitost, ugotovljena pozitivna spoznanja pa bi potem posredovali 
in prenašali tudi na druge šole. Na ta način bi smotrno reševali številne prob- 
leme, ki nam se danes pojavljajo v celodnevnih šolah. Te rešitve šole pogrešajo 
in pričakujejo. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovarišica Novakova. Zeli še 
kdo razpravljati o predlogu za izdajo zakona o osnovni šoli? (Ne.) Ker ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prosim delovno skupino, da 
predloži tudi ta stališča skupini delegatov obeh odborov. 

Odrejam odmor do pol druge ure. Prosim delegate, da vztrajajo do konca 
seje zbora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.50 in se je nadaljevala ob 13.35.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Ker sku- 
pina, ki pripravlja stališča v zvezi z osnutkom zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju in predlogi za izdajo zakonov o vzgoji in varstvu predšolskih otrok in 
o osnovni šoli, še ni končala svojega dela, predlagam, da ne sklepamo o obrav- 
navanih točkah dnevnega reda, ampak gremo naprej po dnevnem redu. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o izobraževalnih skupnostih. 

Ta predlog za izdajo zakona in predlogi za izdajo zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, o skupnostih socialnega varstva, o 
socialnem skrbstvu, o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva 
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in o telesnokulturnih skupnostih so večinoma izpeljava osnutka zakona o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela. Zato so bili v razpravah v delovnih tele- 
sih Skupščine SR Slovenije nakazani podobni problemi, vprašanja in dileme, 
še posebej, ker tudi republiški zakon o družbenem planiranju še ni sprejet. 

Glede na to so pristojni odbori imenovali skupino delegatov, ki je na pod- 
lagi dosedanjih razprav pripravila predlog stališč, mnenj in predlogov, v ka- 
terem so vsebovane načelne pripombe k vsem zakonom in nekatere konkretne 
pripombe k posamičnim zakonom. 

Predlog teh stališč, mnenj in predlogov skupine delegatov ste prejeli. 
Zato predlagam, da sicer obravnavamo vsako točko dnevnega reda posebej, 
hkrati pa predlagam, da že pri prvem zakonu oziroma pri predlogu za izdajo 
zakona o izobraževalnih skupnostih razpravljamo tudi o problemih, vprašanjih 
in dilemah, ki so vam jih posredovale v razpravo skupine delegatov. Tudi za 
obravnavo teh šestih točk dnevnega reda predlagam, da člani skupine delegatov 
tega zbora v dosedanji sestavi: tovariš Stane Markič, tovariš Stane Repar in 
tovarišica Angelca Vrbnjak, spremljajo razpravo o vseh zakonih iz tega sklopa 
ter predlagajo morebitne spremembe in dopolnitve predloga stališč, mnenj in 
predlogov. 

Zato bomo tudi o vseh predlogih za izdajo zakonov glasovali potem, ko 
bo skupina delegatov uskladila predlagana stališča z mnenji v razpravi. 

Predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih je predložil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Predlog za izdajo so obravnavali: Odbor tega 
zbora za družbenoekonomske odnose, Odbor tega zbora za družbenopolitični 
sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Prejeli ste predlog za izdajo zakona, 
skupno poročilo k vsem omenjenim predlogom za izdajo zakonov Odbora tega 
zbora za družbenopolitični sistem in skupno poročilo Odbora tega zbora za 
družbenoekonomske odnose k predlogu za izdajo zakona o izobraževalnih skup- 
nostih, o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih ter o telesno- 
kulturnih skupnostih ter predlog stališč, mnenj in predlogov. 

Danes ste prejeli še skupno poročilo Zakonodajno-pravne komisije k vsem 
omenjenim predlogom za izdajo zakonov. Uvodno besedo k predlogu za izdajo 
zakona o izobraževalnih skupnostih bo dala članica Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predsednica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje 
tovarišica Majda Poljanšek. Prosim, besedo ima tovarišica Majda Poljanšek! 

Majda Poljanšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Z zakonom o izobraževalnih skupnostih naj bi v skladu z zakonom o 
združenem delu in z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela po- 
spešili preobrazbo družbenoekonomskih odnosov na področju vzgoje in izobra- 
ževanja. Predlagani zakon bo urejal temelje družbenoekonomskih odnosov 
med uporabniki programov vzgojno-izobraževalnih storitev in njihovimi izva- 
jalci, pridobivanje dohodka izobraževalnih organizacij, svobodno menjavo dela, 
določil obvezno ustanovitev izobraževalnih skupnosti in načela za njihovo or- 
ganizacijo ter medsebojna razmerja. Kot podlago svobodne menjave dela na 
področju vzgoje in izobraževanja bo zakon določil posamezen vzgojno-izobra- 
ževalni program, ki se vrednoti po storitvah, ki so potrebne za njegovo ures- 
ničevanje. 

Kot temeljni dokument za urejanje medsebojnih odgovornosti, pravic in 
obveznosti uporabnikov in izvajalcev pri uresničevanju svobodne menjave dela 
bo opredeljen samoupravni sporazum o temeljih plana ustrezne izobraževalne 
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skupnosti, pri čemer bo glede na pomen vzgojno-izobraževalne dejavnosti po- 
sebej poudarjen vidik dolgoročnosti, tako pri načrtovanju kot tudi pri zado- 
voljevanju potreb po vzgoji in izobraževanju. Zato bo zakon podrobneje opre- 
delil obvezne sestavine samoupravnih sporazumov o temeljih planov kot tudi 
obveznosti usklajevanja planov med samimi izobraževalnimi skupnostmi in z 
družbenopolitičnimi skupnostmi, to je z občinami in republiko. 

Z zakonom naj bi določili tudi temelje za razmejevanje svobodne menjave 
dela, ki se uresničuje v okviru izobraževalnih skupnosti oziroma v njihovih 
enotah in neposredno med uporabniki in izvajalci. V zvezi s tem bo v zakonu 
treba posebej opredeliti zagotavljanje pogojev za uresničevanje tistega dela 
vzgojno-izobraževalnega programa osnovne šole, ki se zagotavlja v enakem 
obsegu in pod enakimi pogoji vsem občanom v območju Socialistične republike 
Slovenije po načelih solidarnosti, kar pomeni tako imenovani zagotovljeni 
program. Glede organiziranosti samoupravnih interesnih skupnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja pa bo zakon opredelil teritorialno načelo v občinskih 
izobraževalnih skupnostih in funkcionalno načelo v posebnih izobraževalnih 
skupnostih, da bi mogli v Izobraževalni skupnosti Slovenije zagotoviti uskla- 
jevanje in načrtovanje celovite izobraževalne politike. 

Zato naj bi se občinske in posebne izobraževalne skupnosti obvezno zdru- 
ževale v Izobraževalno skupnost Slovenije, v kateri naj bi zlasti oblikovale 
skupno politiko razvoja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, skrbele za izenače- 
vanje pogojev vzgoje in izobraževanja v Socialistični republiki Sloveniji ter so- 
odločale o vprašanjih, za katera je na področju vzgoje in izobraževanja pri- 
stojna Skupščina Socialistične republike Slovenije. Še posebej pa naj bi bila 
Izobraževalna skupnost Slovenije odgovorna za uresničevanje nekaterih med- 
narodnih obveznosti Slovenije na področju vzgoje in izobraževanja, za izpol- 
njevanje nekaterih obveznosti Slovenije do šolstva narodnosti, vzgoje in izo- 
braževanja otrok delavcev na začasnem delu v tujini ter za sodelovanje z izo- 
braževalnimi skupnostmi drugih socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin. 

Za kar najbolj neposredno povezovanje uporabnikov in izvajalcev ter za 
uresničevanje njihovih samoupravnih pravic in interesov bo zakon predvidel 
ustanavljanje enot izobraževalnih skupnosti ob posameznih vzgojno-izobraževal- 
nih organizacijah oziroma ob posameznih vzgojno-izobraževalnih programih v 
skladu s pogoji in kriteriji, ki bi jih opredelili v samoupravnem sporazumu o 
ustanovitvi izobraževalne skupnosti. Da bi bilo možno organzirati enoto po- 
vsod tam in takrat, ko uporabniki storitev določene vzgojno-izobraževalne orga- 
nizacije ugotovijo skupen interes in potrebo po organiziranju enote izobra- 
ževalne skupnosti, naj bi bili pogoji in kriteriji za njihovo ustanovitev obvezna 
sestavina samoupravnih sporazumov o ustanovitvi izobraževalnih skupnosti. 
Zakon naj bi opredelil kriterije za oblikovanje enot izobraževalnih skupnosti. 
Enote izobraževalnih skupnosti naj bi se ustanavljale zlasti v tistih primerih, 
ko uporabnikom ni omogočeno, da bi lahko celovito uveljavljali svoje nepo- 
sredne interese v organih upravljanja izobraževalnih organizacij, ki zadovo- 
ljujejo njihove potrebe in interese. Gre za dislocirane enote izobraževalnih 
organizacij, za podružnične osnovne šole, za izobraževalne organizacije, ki imajo 
izredno veliko število uporabnikov itd. Zbori uporabnikov v enotah pa bi po- 
stali delegatska baza tudi za delegiranje delegatov uporabnikov v svete izo- 
braževalnih organizacij. 
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Razprava v odborih zborov Skupščine SR Slovenije in v izobraževalnih 
skupnostih je nakazala potrebo, da bi z zakonom o izobraževalnih skupnostih 
določili tudi vire in osnove sredstev, še zlasti pa je opozorila na pomen opre- 
delitve elementov o ustanavljanju samoupravnih interesnih skupnosti in na 
racionalnost organiziranja. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Poljanšek! Zeli 
poročevalec Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose tovariš Stane 
Repar dopolniti poročilo Odbora? (Ne želi.) Zeli poročevalec Odbora tega zbora 
za družbenopolitični sistem tovariš Stane Markič dopolniti poročilo Odbora? 
(Ne želi.) Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Tudi ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Roman Albreht! 

Roman Albreht: Sklicujem se na pobudo, ki jo je dala tovarišica 
predsednica zbora in s katero smo soglašali, da že ob prvem predlogu za izdajo 
zakona damo svoja mnenja k predlogu stališč, mnenj in predlogov, ki nam je 
bil predložen. Zdi se mi, da je za razpravo v tem zboru ta pristop zelo posre- 
čen, namreč da poskušamo ugotoviti, katera so tista sistemska vprašanja v 
predlogih za izdajo vseh teh zakonov, ki po naravi stvari terjajo, da jih obli- 
kujemo na podlagi poenotenih izhodišč, da pa seveda v praktični izpeljavi tega 
izoblikujejo pri posameznih zakonih tudi posebnosti, ki jih terja narava po- 
samezne dejavnosti. 

Menim, naj bi bile v osnutkih teh zakonov opredeljene tiste rešitve, ki 
posebej zaslužijo našo pozornost, ker so le-te v predlogih za izdajo teh zakonov 
opredeljene na tak način, ki nam ne zagotavlja, da rastejo dejanski odnosi iz 
enotne sistemske podlage in da se na enotni sistemski podlagi oblikujejo po- 
sebnosti, ki so potrebne. Prav zaradi tega, ker se strinjam s tem, da v predlogu 
stališč predlagane rešitve vprašanj zaslužijo našo pozornost in ker vidim 
v takem pristopu tudi neposreden poizkus pomagati predlagatelju zakonov s 
pobudami za nadaljnje delo, bom predložil nekatere izpopolnitve predloženega 
besedila. Ce bo potrebno, bom še posebej utemeljil posamezne predložene po- 
bude. 

V I pod 1. točko predlagam v šesti vrsti, da namesto »vzpostavljajo« na- 
pišemo besedo »urejajo«. Namreč, odnosi se vzpostavljajo s sporazumom o 
ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti, s sporazumi o temeljih planov pa 
se urejajo oziroma kvantificirajo ti odnosi. 

V tretji vrsti od spodaj navzgor predlagam, da na mestu, kjer je nave- 
deno: »ki jih v skladu z zakonom o planiranju«, vstavimo pred besedilo: »za- 
konom o planiranju« besedilo: »zakonom o združenem delu«, ki eksplicitno 
opredeljuje način, kako se urejajo odnosi v samoupravnih interesnih skup- 
nostih. 

Za drugi odstavek 1. točke predlagam novo formulacijo, ker sodim, da 
bi bil na ta način predlog zbora jasnejši. Predlagam naslednje besedilo: »Upo- 
rabniki in izvajalci kot udeleženci v svobodni menjavi dela opredelijo s samo- 
upravnim sporazumom o temeljih plana za srednjeročno obdobje program de- 
javnosti, nalog in storitev in medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti 
pri delu, razvoju in zadovoljevanju dogovorjenih potreb pri ustvarjanju, raz- 
porejanju in pridobivanju dohodka, ki jih uresničujejo na podlagi svobodne 
menjave dela.« Namreč, v sedanjem besedilu manjka navedba celotnega kom- 
pleksa dohodkovnih odnosov. 
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Prav tako predlagam pomembnejši redakcijski poseg v 2. točko, s tem, 
da bi ohranili le zadnji stavek predloženega besedila. Sicer pa predlagam na- 
mesto sedaj predloženega besedila naslednje besedilo: »Predlogi za izdajo po- 
sameznih zakonov neenotno opredeljujejo družbene pravne akte, s katerimi 
naj bi določali vire, osnove in merila za oblikovanje prihodka izvajalcev, ki 
sodelujejo v svobodni menjavi dela, na podlagi rezultatov njihovega dela. 
Predlagatelj zakonov naj bi enotno opredelil družbene pravne akte, s katerimi 
naj bi urejali omenjene bistvene sestavine dohodkovnih odnosov. Pri tem naj 
bi proučil, ali ne bi kazalo vire za pridobivanje dohodka izvajalcev opredeliti 
v zakonih, osnove in merila pa s samoupravnimi sporazumi o medsebojnih 
odnosih v svobodni menjavi dela in s samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
nov samoupravnih interesnih skupnosti.« Sledilo bi besedilo: »Osnova za tako 
ureditev...« 

V 3. točki predlagam prav tako večji poseg v besedilo in bom prebral 
sedanji, korigiran predlog: »3. Osnutki zakonov naj bi opredelili sestavine od- 
nosov, ki naj bi jih bili zavezani udeleženci v samoupravnih sporazumih o 
ustanovitvi samoupravnih interesnih skupnosti sporazumno opredeliti, kot so: 
cilji združevanja v samoupravno interesno skupnost, naloge, ki naj bi jih v 
njenem okviru uresničevali udeleženci samoupravnega sporazuma, medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti pri delu, razvoju in zadovoljevanju do- 
govorjenih potreb, pri ustvarjanju, razporejanju in pridobivanju dohodka, obli- 
ke in načini uresničevanja samoupravljanja v odnosih svobodne menjave dela, 
združevanje v širše samoupravne interesne skupnosti in podobno. Pri tem 
naj bi predlagatelj upošteval načelo, da se uporabniki in izvajalci. ..« in naprej 
tako, kot je v besedilu. 

V naslednjem odstavku 3. točke predlagam tele popravke: V besedilu bi 
črtali »Prav tako naj«. Besedilo bi se tako glasilo: »Zakoni naj bi udeležence 
v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti 
zavezali, da se s samoupravnim sporazumom ...« 

V tretji vrsti od spodaj navzgor predlagam za besedilom »in krajevnih 
skupnosti« novo besedilo: »katerih občani so udeleženci v svobodni menjavi 
dela« in v nadaljevanju besedilo namesto zadnjega stavka: »Predlagatelj za- 
konov naj bi do predložitve ustreznih osnutkov proučil, ali ustreza značaju 
odnosov, ki se urejajo v okviru samoupravne interesne skupnosti, institut iz- 
vršnega organa skupščine samoupravne interesne skupnosti glede na vlogo in 
funkcijo takšnega organa in ali je primerno ustanavljati tak organ v samo- 
upravni interesni skupnosti.« 

V 4. točki predlagam, da nadomestimo drugi stavek te točke z naslednjim 
besedilom: »Predlagatelj zakonov naj v osnutkih zakonov, ki jih bo predložil, 
obdela predmet in vsebino odnosov v okviru svobodne menjave dela, ki jih 
uresničujejo neposredni udeleženci v posamezni institucionalni obliki organi- 
ziranosti v okviru samoupravne interesne skupnosti. Tako poenoteno oprede- 
litev naj dosledno izpelje pri opredeljevanju institucionalnih oblik organizira- 
nosti samoupravnih interesnih skupnosti v vseh zakonih.« 

Posredoval bi še nekaj manjših popravkov: 
V naslednjem odstavku bi se besedilo glasilo: »Prav tako iz predloženih 

opredelitev ni jasno, kateremu ustavnemu institutu.« Gre za institut ne za 
kategorijo. V tretjem stavku naj bi se besedilo glasilo: »in temeljno skupnost, 
naj bi ustrezala posebna oziroma področna skupnost, ki jo omenjajo predlogi 
za izdajo zakonov.« 
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V naslednjem odstavku predlagam besedilo: »v zakonih je treba opredeliti 
družbenoekonomska merila, ki naj bi bila izpolnjena, da bi lahko uporab- 
niki ...« 

In na koncu predlagam popravek k 6. točki. Naslovnik ni jasno opredeljen. 
Predlagam, da namesto tega, da pišemo »V zakonih«, napišemo: »Predlagatelj 
zakonov naj v ustreznih osnutkih določno uredi zagotavljanje.« 

Z opozorili k posameznim zakonskim besedilom se strinjam. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Naprej, prosim! (Nihče se 
ne javi.) 

Če ne želi nihče več razpravljati o predlogu za izdajo zakona o izobraže- 
valnih skupnostih, prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na 
predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. 

Predlog za izdajo zakona je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose in Odbor za družbenopolitični sistem ter Zakonodajno-pravna komisija. 
Predlog za izdajo zakona in poročila navedenih teles Skupščine in našega zbora 
smo prejeli. Predstavnik predlagatelja je dr. Iztok Winkler, član Izvršnega sveta 
in predsednik Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost. Prosim, to- 
variš Winkler! 

Iztok Winkler: Tovarišice in tovariši! Veljavni zakon o razisko- 
valni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih iz leta 1974 je v okviru tedanjih 
izkušenj in znanih sistemskih rešitev, vzpostavil dobro osnovo za podružb- 
ljanje raziskovalne dejavnosti in za njeno samoupravno organiziranost, zgra- 
jeno na spoznani soodvisnosti in skupnih interesih uporabnikov in izvajalcev 
raziskovalne dejavnosti. 

Kritično spremljanje delovanja raziskovalnih organizacij in raziskovalnih 
skupnosti, nadaljnji družbeni razvoj in dosedanje izkušnje pri izgradnji si- 
stema socialističnega samoupravljanja pa nam narekujejo, da v novem zakonu 
nekatere institucije in odnose bolje opredelimo ter ustvarimo kar se da širok 
prostor za učinkovitejše vključevanje in uveljavljanje raziskovalne dejavnosti 
kot sestavine združenega dela.'- 

Predlog za izdajo zakona izhaja pri tem iz skupščinskih stališč, sklepov 
in priporočil o raziskovalni dejavnosti, iz ugotovitev o dosedanjem uresniče- 
vanju teh stališč, ki so predmet obravnave na današnjih sejah zborov, in iz 
usmeritev za nadaljnjo aktivnost. Nekatera vprašanja, kot so opredelitev de- 
javnosti, opredelitev raziskovalnih organizacij in njihovega delovanja, je že 
dosedanji zakon razmeroma dobro razrešil. Zakonska določila o teh vprašanjih 
bodo zato v novem zakonu doživela le manjše spremembe. Predvsem menimo, 
da moramo v novem zakonu jasneje opredeliti vrste raziskovalnih organizacij, 
med njimi še zlasti raziskovalne enote v organizacijah združenega dela ter 
njihovo vlogo in naloge. Prav te enote so bile doslej slabo opredeljene. To je 
tudi eden od vzrokov, da se niso uveljavile kot enakopravne raziskovalne orga- 
nizacije. 

V zakonu bomo tudi jasneje opredelili raziskovalce, in to kot delavce, ki 
imajo z delom izkazano usposobljenost za raziskovalno delo in ki aktivno de- 
lajo pri raziskovalnih nalogah, ne glede na druge formalne, na primer šol- 
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ske kriterije. Odprto ostaja vprašanje, kako z zakonskimi določili zajeti delavce 
v tistih organizacijah, ki so raziskovalne že zaradi narave svojega dela, kot na 
primer delavce na visokih šolah. 

Raziskovalno dejavnost na visokih šolah sedaj urejajo določbe zakona o 
visokem šolstvu. Zato jih ne štejemo kot posebne raziskovalne organizacije. 
To povzroča precej težav in nejasnosti v vsakdanjem delu, še posebej ob vse 
bolj razvejani raziskovalni dejavnosti visokih šol. 

Menimo, da bi bilo zato najustrezneje tudi za raziskovalce na visokih 
šolah in za visoke šole nasploh glede raziskovalnega dela uveljaviti v celoti 
enaka izhodišča in kriterije kot za druge raziskovalce in druge raziskovalne 
organizacije, pri čemer je drugotnega pomena, ali urejamo to z zakonom o 
raziskovalni dejavnosti ali z zakonom o usmerjenem izobraževanju. Na novo 
oziroma natančneje pa bo novi zakon urejal tista področja raziskovalne dejav- 
nosti, na katerih ugotavljamo bistvene pomanjkljivosti ali jih štejemo za vzrok 
prepočasnega uveljavljanja raziskovalne dejavnosti kot enakopravnega dela 
samoupravno organiziranega združenega dela. Med take nove temeljne opre- 
delitve naj sodi tudi obveznost raziskovalcev, da sodelujejo pri načrtovanju in 
uresničevanju razvoja organizacij združenega dela, samoupravnih organizacij 
in skupnosti; obveza pa mora biti tudi nasprotna: delavci v temeljnih in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih morajo načrtovati svojo de- 
javnost in razvoj na podlagi rezultatov raziskovalnega dela in na njih teme- 
lječih razvojnih možnostih. 

Zakon bo natančneje in bolj konkretno opredelil različne oblike in vsebino 
svobodne menjave dela med jasno opredeljenimi uporabniki in organiziranimi 
izvajalci. Pri tem bo kot temeljno obliko zagotavljanja potreb in interesov 
na področju raziskovalne dejavnosti opredelil neposredno svobodno menjavo 
dela, hkrati pa razmejil, katere potrebe po raziskovalni dejavnosti se bodo 
uresničevale v občinskih in posebnih skupnostih oziroma temeljnih skupnostih 
ali enotah. 

Posebna pozornost bo posvečena nalogam skupnega pomena, ki se bodo, 
kot doslej, uresničevale v Raziskovalni skupnosti Slovenije in ki so podrobno 
opredeljene v predlogu za izdajo samega zakona. Kot predmet svobodne me- 
njave dela bo zakon opredelil raziskovalno nalogo ali raziskovalni projekt 
kot sklop vsebinsko povezanih, praviloma interdisciplinarnih raziskovalnih 
nalog ter raziskovalno storitev. Proučiti pa bo treba tudi pobude, da v neka- 
terih primerih, na primer na področju indok dejavnosti, opredelimo kot pred- 
met menjave dejavnost kot celoto. 

Samoupravno planiranje razvoja raziskovalne dejavnosti kot proces, v ka- 
terem delavci z različnih področij združenega dela, skupaj z raziskovalci, obli- 
kujejo raziskovalno politiko in jo uresničujejo v skupno dogovorjenih razisko- 
valnih programih, štejemo za ključni družbeni mehanizem, s pomočjo katerega 
se bo mogla raziskovalna dejavnost hitreje uveljaviti, ne samo kot del skle- 
njene inovacijske verige, ampak tudi kot resnični kvalitativni dejavnik v pro- 
cesu družbenega razvoja. 

V dosedanjem zakonu proces planiranja raziskovalne dejavnosti ni bil 
obdelan. Prav tako ta zakon ni nudil institucionalnih možnosti za vzpostav- 
ljanje takih družbenoekonomskih odnosov, ki bi raziskovalce in delavce na 
drugih področjih združenega dela povezovali na osnovi skupnih razvojnih in- 
teresov in dohodkovne soodvisnosti. 

Navedene oblike planskega povezovanja bomo v osnutku zakona še po- 
drobneje obdelali. Nič manj pomembno pa ne bo sodelovanje uporabnikov in 
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izvajalcev na področjih tistega dela raziskovalnega programa, ki se bo ures- 
ničeval v raziskovalnih skupnostih. Zakon bo ustvaril možnost za uresniče- 
vanje osnovnih načel samoupravnega, sočasnega in srečujočega planiranja, ob 
istočasnem upoštevanju načel o skupnem oblikovanju raziskovalnih programov 
in združevanju potrebnih sredstev za njihovo uresničevanje. Na tem področju 
bo zakon zato opredelil tudi vire sredstev za posamezno vrsto raziskovalnega 
dela ter omogočil, da bodo udeleženci v procesu planiranja določili svoje kon- 
kretne odnose v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in konkretnih 
dogovorih. 

Zakon bo opredelil tudi vlogo in funkcijo raziskovalnih skupnosti, v ka- 
terih se samoupravno organizirajo udeleženci v svobodni menjavi dela. Vzpo- 
stavil bo družbene mehanizme, ki bodo omogočali hitrejše preseganje prora- 
čunskih oblik delovanja in intenzivnejše povezovanje Organiziranih subjektov 
iz raziskovalne dejavnosti in drugih delov združenega dela. K temu bo pri- 
speval tudi razvejan, vendar elastično pojmovan sistem občinskih in področnih 
raziskovalnih skupnosti, z možnostjo oblikovanja temeljnih skupnosti in enot, 
katerih vsebino in način delovanja bo zakon opredelil na podlagi upoštevanja 
posebnosti raziskovalnih procesov, družbenih, ekonomskih in tehnoloških po- 
sebnosti. Pri tem pa bo tudi upošteval doseženo stopnjo preseganja organiza- 
cijske in ekonomske razdrobljenosti posameznih področij združenega dela. 

Analize delovanja občinskih raziskovalnih skupnosti, ki smo jih opravili 
ob pripravah predloga za izdajo zakona, nam kažejo, da bo potrebno v novem 
zakonu opredeliti občinske raziskovalne skupnosti kot originarne skupnosti 
tako, da jim bo olajšano opravljanje funkcije povezovanja potreb po razisko- 
valnem delu s celotnim sistemom raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. S tem 
naj bi zakon občinskim raziskovalnim skupnostim tudi omogočil, da se uspeš- 
neje kot doslej uveljavijo kot pomemben del skupščinskega sistema občine. 

Določila, ki govore o procesih svobodne menjave dela, o opredeljevanju 
skupnih potreb občin po raziskovalnem delu, možnostih združevanja sredstev 
za zadovoljevanje teh potreb, kot tudi o možnostih večjega vplivanja na obli- 
kovanje skupnega programa na republiški ravni, bodo občinskim raziskovalnim 
skupnostim nudila dovolj široke zakonske možnosti za samostojno in vsebinsko 
bogatejše delovanje. Povsem analogno velja tudi za področje raziskovalne skup- 
nosti, ki naj bi jih oblikovali tako, da bodo bolj naslonjene oziroma povezane 
z dohodkovno povezanimi organizacijami združenega dela. Pri tem želimo po- 
sebej opozoriti tudi na predvideno opredelitev mesta in vloge enote razisko- 
valne skupnosti kot mesta, kjer se uporabniki in izvajalci neposredno dogo- 
varjajo in usklajujejo svoje potrebe in možnosti za uresničevanje v projekte 
povezanih raziskovalnih nalog, oblikujejo sam projekt, se sporazumevajo o 
zagotavljanju sredstev zanj in tudi spremljajo uresničevanje takega projekta. 
To pa seveda narekuje drugačen položaj in vlogo Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije, ki postaja v bistvu zveza občinskih in posebnih raziskovalnih skup- 
nosti. V njej naj bi usklajevali predvsem razvoj raziskovalne dejavnosti v 
Sloveniji, načrtovali raziskovalno dejavnost, ki je skupnega pomena, ter opre- 
deljevali in zagotavljali sredstva za uresničevanje skupnih nalog občinskih in 
posebnih raziskovalnih skupnosti. - 

Predlagani zakon bo ohranil dosedanjo vlogo in naloge sklada Borisa 
Kidriča, iz katerega se sedaj podeljujejo nagrade kot priznanje za izredno po- 
membne raziskovalne dosežke, izume, odkritja in izpopolnitve ter za življenj- 
sko delo na teh področjih. Ob dosedanjih razpravah so bili dani tudi pred- 
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logi, naj se funkcija sklada Borisa Kidriča dopolni tudi z nagradami za iz- 
jemne uspehe pri povezovanju raziskovalne dejavnosti z združenim delom in 
pri uveljavljanju raziskovalne dejavnosti v vsakodnevni praksi. Odgovor na 
to vprašanje naj da nadaljnja javna razprava. 

Dosedanje razprave o predlogu za izdajo zakona, ki so bile opravljene v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije, v občinskih raziskovalnih skupnostih ter v 
Svetu za znanost Republiške konference SZDL, so potrdile temeljno usmeritev 
in začrtane rešitve zakona. Skupaj s pripombami iz razprave na odborih in 
zborih Skupščine nam bodo zato pomemben prispevek pri oblikovanju osnutka 
zakona. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Želijo poročevalci Odbora in 
Zakonodajno-pravne komisije besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Želi kdo raz- 
pravljati o predlogu za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti? (Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo, po 
našem dogovoru, na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva. 

Predlog za izdajo zakona je pripravil Izvršni svet. Obravnavali so ga: oba 
odbora našega zbora, Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno- 
pravna komisija. 

Predlog za izdajo zakona in poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose 
smo prejeli. Odbor za družbenopolitični sistem je dal skupno poročilo. Danes 
smo prejeli še poročilo Komisije za vprašanja borcev NOV in skupno poro- 
čilo Zakonodaj no-pravne komisije. 

Predstavnik predlagatelja je dr. Dominik Komadina, podsekretar v Re- 
publiškem komiteju za zdravstvo in socialno varstvo. Prosim ga za uvodno 
besedo! 

Dr. Dominik Komadina: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in to- 
variši delegati! Dovolite mi, da podam skupno uvodno obrazložitev treh pred- 
logov za izdajo zakona s področja socialnega varstva. Tako kot za druga področ- 
ja družbenih dejavnosti je tudi za področje socialnega varstva, socialnega skrb- 
stva in otroškega varstva potrebna uskladitev zakonov s tega področja z ustavo 
in zakonom o združenem delu. Pri tem je potrebno upoštevati tudi intencije 
osnutka zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Skupnosti socialnega 
varstva je prvič uredil zakon, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela decembra 
1974. leta. Tako so bile, v skladu z ustavo SRS, prvič okvirno določene vloga in 
naloge skupnosti socialnega varstva. Le-te so povezovale delovne ljudi prek 
samoupravnih interesnih skupnosti socialnega skrbstva, otroškega varstva, po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlovanja ter stanovanjskih skup- 
nosti z namenom, da bi skupno oblikovali celovito politiko socialnega varstva, 
usklajevali programe na tem področju, zagotavljali ukrepe in sredstva za 
uresničevanje sprejetih programov in tudi za to, da bi si zagotavljali enako- 
pravno odločanje v zborih skupščine družbenopolitične skupnosti. 

Z oblikovanjem načel, na katerih bo temeljila svobodna menjava dela na 
posameznem področju družbenih dejavnosti, so se, ob upoštevanju sedanjih 
razmer na področju socialnega varstva, in spoznanj, kakšne so realne možnosti 
za razvoj v bodoče, izoblikovale tudi ugotovitve, da je potrebno tudi vsebino 
dela in organizacijo skupnosti socialnega varstva prilagoditi novim odnosom. 
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Ugotovili smo tudi, da skupnosti socialnega varstva, v obdobju od leta 
1975 do danes niso zaživele v celoti in povsod. Iz razpoložljivih podatkov o 
delu občinskih skupnosti socialnega varstva in Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije je razvidno, da udeleženci svobodne menjave dela nekaterih samo- 
upravnih interesnih skupnosti niso v celoti dojeli usklajevalne funkcije skup- 
nosti socialnega varstva, kadar gre za posamezne pravice oziroma storitve s 
tega področja. Zato so se v občinskih skupnostih socialnega varstva obravna- 
vale in usklajevale predvsem zadeve s področja socialnega skrbstva in otro- 
škega varstva. 

Prav tako lahko ugotovimo, da tudi druga ustavna funkcija teh skupnosti, 
to je enakopravno soodločanje delovnih ljudi in občanov v občinskih skup- 
ščinah s pristojnimi zbori družbenopolitičnih skupnosti, ni povsem zaživela. 

Dosedanje izkušnje in ugotovitve pa nam ponujajo naslednja osnovna 
izhodišča, na katerih bomo gradili nov zakon. Skupnost socialnega varstva je 
potrebno opredeliti kot skupnost skupnosti,'katere osnovna funkcija je uskla- 
jevanje, oblikovanje in spremljanje politike na področju socialnega varstva, 
usklajevanje posameznih socialnovarstvenih pravic ozroma osnov zanje ter 
povezovanje delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov prek samoupravne in- 
teresne skupnosti, ki so kot konstitutivni element vključene v skupnost social- 
nega varstva za enakopravno odločanje z zbori Skupščine SR Slovenije. 

Novi zakon naj bi omogočil in tudi spodbudil, da se v skupnosti social- 
nega varstva občasno vključujejo tudi druge skupnosti, in sicer takrat, ko ob- 
ravnavajo tiste svoje programe oziroma dele programov, ki vsebujejo socialno- 
varstvene elemente. Tu mislimo predvsem na zdravstvene in izobraževalne 
skupnosti ter na vključitev celovitega področja socialnega varstva borcev NOV 
in vojaških invalidov ter civilnih invalidov vojne in družinskih članov oseb v 
obvezni vojaški službi. 

Novi zakon bo kot vsebino dela skupnosti določil dogovarjanje o osnovah 
in merilih za ugotavljanje upravičenosti do posameznih socialnovarstvenih 
pravic ter o ukepih in akcijah, s katerimi se na različnih področjih družbene 
dejavnosti zagotavlja občanom socialna varnost. Določil bo obveznost usta- 
navljanja teh skupnosti, načela organiziranosti, način zagotavljanja sredstev 
za delo, postopek za sprejemanje določitev in način usklajevanja stališč. 

Novi zakon naj bi poleg tega določal vsebinska področja, za katera je po- 
trebno usklajevanje v skupnostih socialnega varstva, in izpostavil primere, ko 
je potrebno obvezno predhodno usklajevanje v teh skupnostih. Zakon bo tako 
kot že sedaj veljavni opredelil vprašanja, ki se obravnavajo v občinski skup- 
nosti socialnega varstva in tista, ki se obravnavajo v republiški skupnosti. Med 
načeli o organiziranosti skupnosti naj opozorimo na novost, ki izhaja iz tako 
opredeljene -vloge skupnosti in iz ugotovitev o neučinkovitosti oziroma o dvo- 
tirnosti sedanjega delegatskega sistema. Zakon bo izpeljal horizontalno dele- 
gatsko povezavo tako na občinski kot na republiški ravni. 

Ker so se v razpravah ob pripravi predloga za izdajo zakona o skupnostih 
socialnega varstva pojavila različna mnenja o vlogi teh skupnosti in s tem 
v zvezi o vsebini dela ter 0 samoupravni organiziranosti, smo menili, da je 
prav, da se z njimi seznanijo in o njih izrečejo tudi delegati zborov Skupščine 
SR Slovenije. Zato smo glede možne organiziranosti skupnosti socialnega var- 
stva pripravili tudi dve varianti, ki sta navedeni v predlogu za izdajo zakona. 

Financiranje skupnosti socialnega varstva bo novi zakon uredil tako, da 
bodo posamezne interesne skupnosti zagotavljale sredstva, ki so potrebna za 



398 Družbenopolitični zbor 

uresničevanje nalog, za katere so se udeleženci svobodne menjave dela v vseh 
interesnih skupnostih dogovorili, da se izvršijo v tej skupnosti. Zakon bo tudi 
opredelil sredstva za delo organov in strokovne službe v skupnostih. 

Glede strokovne službe za opravljanje strokovnih, administrativnih, teh- 
ničnih in tem podobnih del skupnega pomena je v predlogu predvideno, da bi 
novi zakon dal prednost ustanavljanju skupnih strokovnih služb za več in- 
teresnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti oziroma predvidel možnost, 
da strokovne naloge za potrebe skupnosti opravljajo tudi upravni organi. 

V predlogu za izdajo zakona o socialnem skrbstvu smo predvideli, da bodo 
z novim zakonom zato določene osnove družbenoekonomskih odnosov med ude- 
leženci svobodne menjave dela, samoupravna organiziranost izvajalcev stori- 
tev na področju socialnega skrbstva, načela za organizacijo skupnosti social- 
nega skrbstva in način urejanja odnosov med udeleženci svobodne menjave 
dela. 

Z zakonom bodo opredeljeni upravičenci do storitev na področju social- 
nega skrbstva, posamezne storitve na tem področju ter izvajalci storitev in 
njihova samoupravna organiziranost. Zadovoljevanje potreb in interesov po 
določenih socialnoskrbstvenih storitvah si bodo uporabniki teh storitev zago- 
tavljali s svobodno menjavo dela z izvajalci na naslednjih ravneh: z nepo- 
sredno svobodno menjavo dela, s svobodno menjavo dela v krajevni skupnosti, 
v enoti skupnosti socialnega skrbstva, v občinski skupnosti socialnega skrbstva 
in v Zvezi skupnosti socialnega skrbstva Slovenije. 

V predlogu za izdajo zakona smo poskušali opredeliti upravičence do stori- 
tev in dajatev socialnega skrbstva ter izvajalce teh storitev in končno tudi 
same storitve, ki bodo predmet svobodne menjave dela. 

Ze v osnutku zakona bo potrebno natančneje opredeliti ravni svobodne 
menjave dela, ker so po mnenju razpravljalcev sedanje opredelitve preveč 
splošne. V skladu z danimi predlogi in pripombami pa bo potrebno določiti 
vire za zagotavljanje sredstev za pokrivanje sprejetih programov, določiti se- 
stavine samoupravnih sporazumov o temeljih planov, sestavine samoupravnih 
sporazumov o ustanovitvi skupnosti ter standarde in normative, ki so osnova 
za sporazumevanje. Osnove in merila za zagotavljanje sredstev bo zakon pre- 
pustil samoupravnemu sporazumu o temeljih planov. 

Novi zakon bo poleg tega, tako kot že sedaj veljavni, urejal tudi dejavnost 
socialnega skrbstva, rejništvo in postopek za izvrševanje nalog, ki jih social- 
nemu skrbstvu nalagajo drugi zakoni. Na osnovi spoznanj, kdaj in kakšne 
pomoči potrebuje občan, bo dejavnost socialnega skrbstva opredeljena kot zbir 
vseh aktivnosti, s katerimi družba zagotavlja najnujnejše življenjske in delovne 
pogoje ogroženim posameznikom, družinam, skupinam delovnih ljudi in ob- 
čanov. 

Zakon bo opredelil socialnoskrbstvene storitve za potrebe socialno ogrože- 
nih občanov in druge storitve, ki so v zvezi z izvrševanjem pooblastil, ki jih 
skupnosti socialnega skrbstva nalagajo drugi zakoni. Socialnoskrbstvene sto- 
ritve bodo po predlogu zakona opravljali zlasti centri za socialno delo, ki se 
ustanovijo za območje ene ali več občin. Izvajalci storitev s tega področja 
so tudi delavci v organizacijah združenega dela, ki izvajajo varstvo in oskrbo 
v socialnih zavodih, ter drugi delovni ljudje in občani, ki so organizirani v 
humanitarnih organizacijah in drugih organizacijah in društvih. Ker ge v obeh 
primerih za storitve oziroma za dejavnosti, ki so posebnega družbenega pomena, 
je v predlogu za izdajo predvideno, da bodo z zakonom določeni tudi nekateri 
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posebni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za ustanovitev in za delo teh organi- 
zacij združenega dela, ter pogoji, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci, 
ki delajo na tem področju. Tu imamo v mislih predvsem smer in stopnjo izo- 
brazbe, obveznost opravljanja strokovnega izpita ter način dela. Z zakonom 
bo določeno oblikovanje organov skupnosti socialnega skrbstva ter način spre- 
jemanja samoupravnih odločitev. Z zakonom bo predvidena ustanovitev poseb- 
nega sodišča združenega dela ter dana možnost ustanovitve skupnega poseb- 
nega sodišča združenega dela za samoupravne interesne skupnosti podobnih 
dejavnosti. 

Določbe o rejništvu kot samostojni poklicni dejavnosti bodo v celoti po- 
vzete iz sedaj veljavnega zakona. 

V zvezi s postopkom pri izvrševanju opravil, za katere izhaja obveznost iz 
drugih zakonov, pa bo ta zakon opredelil posebnosti na osnovi zakona o sploš- 
nem upravnem postopku. 

Predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih 
otroškega varstva navaja, da naj bi novi zakon urejal vprašanja družbenega 
varstva otrok kot eno od bistvenih sestavin celovitega vzgojno-izobraževal- 
nega sistema in socialne varnosti delavcev v združenem delu, delovnih ljudi 
in občanov. Opredelil naj bi tudi družbenoekonomske odnose med udeleženci 
svobodne menjave dela ter samoupravno organiziranost na tem področju. 

Zakon naj bi, tako kot sedaj veljavni zakon, opredelil oblike varstva otrok 
in družine. Glede celotne vzgojno-varstvene dejavnosti za predšolske otroke 
kot ene izmed najpomembnejših prvin družbenega varstva otrok naj bi zakon 
opredelil le tista izhodišča, ki so pomembna za izpeljavo tega zakona. Vzgojo 
in varstvo predšolskih otrok kot del enotnega vzgojno-izobraževalnega sistema 
v SR Sloveniji bo urejal zakon o predšolski vzgoji in varstvu otrok. Predlog za 
izdajo tega zakona je prav tako v obravnavi. 

V predlogu za izdajo zakona so predvidene možne ravni uresničevanja 
svobodne menjave dela med udeleženci samoupravnega dogovarjanja in spo- 
razumevanja na področju družbenega varstva otrok. Menimo, da nudi področje 
družbenega varstva otrok možnosti uresničevanja svobodne menjave dela na 
vseh ravneh, in sicer od neposredne svobodne menjave dela pa do svobodne 
menjave dela v krajevni skupnosti, v enoti skupnosti otroškega varstva, v ob- 
činski skupnosti otroškega varstva in v zvezah te skupnosti za območje več 
občin ali republike. Zato smo v predlogu za izdajo zakona nakazali posamezne 
rešitve, ki pa jih bo potrebno ob pripravi osnutka zakona še dodelati, da bodo 
lahko nudile ustrezno podlago za njihovo uveljavitev v praksi. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov in 
komisij dopolniti poročilo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo. O stališčih k tem zakonom bomo sklepali 
kasneje, ko bo delovna skupina poročala o dokončnem predlogu stališč. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o socialnem skrbstvu. 

Predlog za izdajo zakona je v obravnavo predložil Izvršni svet Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala oba odbora našega zbora in Za- 
konodajno-pravna komisija. Predlog za izdajo zakona in poročilo Odbora za 
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družbenoekonomske odnose smo prejeli. Odbor za družbenopolitični sistem je 
dal skupno poročilo. 

Predstavnik Izvršnega sveta in predlagatelja je svoj uvod k temu zakonu 
že podal. Želijo predstavniki odborov in komisij dopolniti pismena poročila? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o predlogu za izdajo zakona o 
socialnem skrbstvu? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva. 

Predlog za izdajo zakona je pripravil izvršni svet. Obravnavala sta ga oba 
odbora našega zbora in Zakonodajno pravna komisija. Predlog za izdajo zakona 
in poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose smo prejeli. Odbor za druž- 
benopolitični sistem je dal skupno poročilo. Prav tako smo danes prejeli poro- 
čilo Zakonodajno-pravne komisije. 

Uvodno besedo predstavnika predlagatelja k temu zakonu smo pravkar 
slišali. Želijo poročevalci odborov in komisij dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam z razpravo. Kdo želi razpravljati o predlogu za izdajo zakona 
o otroškem varstvu? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem raz- 
pravo. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o telesnokulturnih skupnostih, ki ga je v obravnavo predložil 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala oba odbora našega Zbora in Za- 
konodaj no-pravna komisija. Predlog za izdajo zakona in poročilo Odbora za 
družbenoekonomske odnose smo prejeli. Odbor za družbenopolitični sistem je 
dal skupno poročilo. Danes smo prejeli tudi poročilo Zakonodajno-pravne 
komisije. 

Predstavnik predlagatelja je tovarišica Majda Poljanšek, predsednica Ko- 
miteja za vzgojo in izobraževanje in članica Izvršnega sveta, ki bo dala kratek 
uvod. Prosim, tovarišica Poljanšek! 

Majda Poljanšek: Tovarišice in tovariši delegati! Zakon o telesno- 
kulturnih skupnostih naj omogoči nadaljnji razvoj samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov na tem področju in skladno z družbeno dogovorjeno po- 
litiko razvoja telesne kulture v Socialistični republiki Sloveniji opredeli na- 
čela za dograjevanje in izpopolnjevanje samoupravne organiziranosti delovnih 
ljudi in občanov z namenom, da zadovoljujejo svoje osebne in skupne potrebe 
po telesni kulturi ter oblikujejo družbeno telesnokulturno politiko. Uspešen 
razvoj telesnokulturne dejavnosti v zadnjih letih, zlasti povečana množičnost 
telesne kulture in hitro povečanje deleža družbenih sredstev, ki jih delavci 
s samoupravnimi odločitvami namenjajo za vse večji razvoj posameznih zvrsti 
športa in športne aktivnosti ter za ustvarjanje materialnih pogojev za mno- 
žično telesno kulturo, potrjujejo pravilnost usmeritve, ki jo je začrtal že se- 
danji zakon o telesnokulturnih skupnostih. Prav tako pa ta, sicer uspešna 
praksa opozarja na nekatera vprašanja, ki jih bo moral rešiti novi zakon, 
da bi omogočil uspešno nadaljevanje in poglabljanje razvoja samoupravnih 
odnosov in telesnokulturne dejavnosti same. 

V prvi vrsti bo moral zakon, z vsem posluhom za specifično stanje na tem 
področju, zagotoviti ustrezno samoupravno organiziranost delovnih ljudi in 
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občanov, ki povezani v telesnokulturnih organizacijah z amaterskim, organi- 
zacijskim in strokovnim delom dajejo nenadomestljiv prispevek k delovanju 
in razvoju vseh vrst telesnokulturne dejavnosti. Zakon naj jim da položaj 
izvajalcev, ki bodo pri enakopravnem odločanju z uporabniki prevzemali svoj 
del odgovornosti za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb. Hkrati naj zakon 
omogoči, da bo raznovrstnost interesov, ki obstajajo na tem področju, našla 
v organizacijski strukturi samoupravnih interesnih skupnosti za telesno kul- 
turo ustrezno mesto za demokratičen dialog ter za ustrezno samoupravljanje 
in dogovarjanje. 

Zakon naj določi tudi, katere potrebe v telesni kulturi bodo delovni ljudje 
in občani zagotavljali v telesnokulturnih skupnostih, katere pa s svobodno me- 
njavo neposredno med uporabniki in izvajalci, upoštevaje pri tem planske 
usmeritve ter načela in pogoje za svobodno menjavo, za katero se bodo do- 
govorili s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov. Za pospeševanje svo- 
bodne menjave dela neposredno naj zakon spodbudi tudi razvoj bolj raz- 
členjene notranje samoupravne organiziranosti občinskih telesnokulturnih 
skupnosti, zlasti še oblikovanje njihovih enot ob krajevnih skupnostih, te- 
lesnokulturnih objektih ali telesnokulturnih organizacijah. Občinska telesno- 
kulturna skupnost bo tudi še vnaprej najpomembnejša in temeljna oblika sa- 
moupravne organiziranosti delovnih ljudi in občanov za zadovoljevanje nji- 
hovih interesov in potreb po telesni kulturi. Zaradi vse obsežnejših in števil- 
nejših nalog skupnega pomena pa bo zakon moral upoštevati tudi ustrezno 
povečanje funkcij in nalog, o katerih se bodo udeleženci svobodne menjave 
dela sporazumevali v Telesnokulturni skupnosti Slovenije in prek nje tudi o 
nalogah, ki so skupne več oziroma vsem republikam in pokrajinam. Telesno- 
kulturna skupnost Slovenije naj postane mesto sporazumevanja in dogovar- 
janja o uresničevanju celovite strukture interesov na področju telesne kulture. 
V razpravi o predlogu za izdajo zakona je bilo izraženo mnenje, da naj zakon 
omogoči, da se bodo v njeno delo vključevali poleg delegatov občinskih skup- 
nosti tudi drugi družbeni in samoupravni dejavniki, ki uresničujejo oziroma 
vplivajo na uresničevanje posameznih sestavin telesnokulturne dejavnosti, zla- 
sti še družbene organizacije in strokovne zveze. Poleg tega pa naj zakon omo- 
goči, da bo Telesnokulturna skupnost Slovenije lahko postala učinkovitejši no- 
silec pobud in dogovarjanja o celovitem uresničevanju telesnokulturnih inte- 
resov na vsem področju družbenega dela in življenja, o načrtovanju in izva- 
janju posamenzih telesnokulturnih oziroma športnih akcij najširšega družbe- 
nega pomena, tako v okviru Socialistične republike Slovenije kot tudi skupaj z 
drugimi republikami in pokrajinama. 

Dosedanje izkušnje in delovanje samoupravno organizirane telesne kulture 
kažejo, da je povsem realno mogoče s samoupravnim dogovarjanjem in druž- 
benopolitično akcijo urejati tudi večino bistvenih vsebinskih in razvonih vpra- 
šanj telesne kulture. Gotovo pa bo praksa nadaljnjega razvoja izoblikovala 
tudi nekatera načela, ki bi jih bilo smotrno normativno urediti. Prav v tem 
času se pripravlja v celotni telesni kulturi široka in poglobljena razprava o 
prvih doseženih rezultatih samoupravno dogovorjenih usmeritev, zato menimo, 
da ne bi bilo smotrno že v tem trenutku posegati v te procese samoupravnega 
oblikovanja razvojnih usmeritev v slovenski telesni kulturi z zakonskim opre- 
deljevanjem pogojev in načinov opravljanja telesnokulturne dejavnosti. Kolikor 
bodo družbene ocene teh procesov narekovale tako potrebo, bo mogoče pred- 
lagati dopolnitev tega zakona tudi z določbami, ki bi v nujnem obsegu 
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urejale tudi telesnokul turno dejavnost, oziroma dati pobudo za pripravo po- 
sebnega zakona o telesno kulturni dejavnosti. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in komisij dopolniti svoja poročila? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Kdo želi razpravljati o predlogu za izdajo zakona 
o telesnokulturnih skupnostih? Če ne namerava nihče razpravljati o predlogu 
za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih, zaključujem razpravo. 

Ker je skupina delegatov, ki je usklajevala stališča glede 3., 4. in 5. točke 
dnevnega reda, to so: osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju in predloga 
za izdajo zakona o osnovni šoli in o izobraževalnih skupnostih, končala delo, se 
vračamo na 3. t o č k o dnevnega reda. 

Prosim tovarišico Vrbnjak, da poroča o spremembah stališč, ki se nanašajo 
na osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju! 

Angelca Vrbnjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov je iz razprave na današnji seji izbrala glavne vse- 
binske spremembe stališč in predlogov za osnutek zakona o usmerjenem izo- 
braževanju in predlaga naslednje spremembe in dopolnitve prvotnih stališč: 

1. Na prvi strani v 1. točki tretjega stavka se za besedo »v skladu« doda 
besedilo, ki se glasi: »s položajem delavcev v združenem delu, družbeni re- 
produkciji in družbi«; v istem stavku se za besedo »združenega dela« doda 
»in družbene skupnosti«, tako da se ta del stavka glasi: »V tako zastavljenem 
procesu se odpirajo vse možnosti za celovito oblikovanje človekove osebnosti v 
skladu s položajem delavcev v združenem delu, družbeni reprodukciji in družbi, 
z interesi, nagnjenji in orgovornostjo posameznika, kakor tudi s potrebami 
združenega dela in družbene skupnosti, napredkom tehnologije ...« 

V četrtem stavku 1. točke se črta beseda »elementa« in se nadomesti z 
besedo »sestavine«. Za besedo »razvijanja« se dodata besedi »ustvarjalne oseb- 
nosti«. Za besedo »in« pa se doda besedilo »nadaljnjega ustvarjanja in raz- 
vijanja socialističnega samoupravljanja«. Celoten stavek se glasi: »To pa postav- 
lja pred vse odgovorne subjekte številne zahteve in nov odnos do vsebine in 
funkcije izobraževanja kot bistvene sestavine razvijanja osvobojene ustvar- 
jalne osebnosti produktivnosti dela in nadaljnjega ustvarjanja in razvijanja 
socialističnega samoupravlj anja.« 

2. Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi: »V temeljnih določbah za- 
kona je potrebno konkretneje opredeliti vsa načela in osnovna izhodišča izo- 
braževalne politike ter dolgoročne cilje, ki jih želimo doseči z reformo izo- 
braževanja.« Temu ustrezno se vse naslednje točke preštevilčijo. 

3. V sedanji 4. točki se za drugim stavkom doda nov stavek: »Temeljiteje 
je potrebno proučiti temelje plana v temeljnih organizacijah združenega dela 
in sporazume oziroma dogovore o temeljih skupnih planov organizacij zdru- 
ženega dela in družbenopolitičnih skupnosti.« 

V sedanjem četrtem stavku se črta beseda »organizacije«, tako da se celotni 
stavek glasi: »Zato bodo morali delavci ustrezneje organizirati svoje kadrovske 
in izobraževalne službe.« 

V sedanjem petem stavku se za besedo »interesi« doda beseda »zmož- 
nostmi«. 
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4. Sedanja 6. točka se preoblikuje in se v celoti glasi: »V zvezi z vpisom 
in omejitvijo vpisa na posamezne vzgojnoizobraževalne organizacije se znova 
odpira vprašanje ustavnosti omejevanja pravice do izobraževanja.« Družbeno- 
politični zbor meni, da bo treba v zakonu natančno opredeliti kriterije za vpis 
in obveznosti izobraževalnih organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti, 
da te kriterije podrobno definirajo v samoupravnih sporazumih in statutih. Ni 
sprejemljiva predlagana rešitev, ki se sklicuje na potrebe po ustreznih delav- 
cih. Omejevanje vpisa je sprejemljiv razlog, vendar ne kot posledica še ne- 
ustvarjene materialne podlage združenega dela. Usmerjanje vpisa kot politika 
ne pomeni omejevanja svobode pri izbiri poklica, ampak spodbuja izobraže- 
vanje v smereh, ki jih terja dolgoročni razvoj. 

5. Na tretji strani se na koncu besedila doda nova 9. točka, ki se glasi: 
»Študentje ob delu ali iz dela se lahko pojavljajo v vlogi delegata študentov ali 
drugega delegata širše družbenopolitične skupnosti v samoupravnih organih 
vzgojno-izobraževalnih organizacij.« 

Družbenopolitični zbor meni, da ni razlogov za omejevanje pravic štu- 
dentov ob delu ali iz dela, ki so si jih pridobili s statusom delavca v združenem 
delu. Pri usklajevanju kadrovskih predlogov glede volitev v samoupravne or- 
gane izobraževalne organizacije je potrebno paziti, da se ne voli isti delegat v 
obe delegaciji. 

6. Doda se nova 10. točka, ki se glasi: »Osnutek zakona je potrebno dopol- 
niti z določili o domovih za študente, ki kot dejavnost posebnega družbenega 
pomena prispevajo k uresničevanju smotrov vzgoje in izobraževanja. Ustvar- 
janje materialnih pogojev za študij, vzgojo in izobraževanje bistveno prispeva k 
oblikovanju celovite osebnosti mladega človeka. Upravljanje domov za študente 
naj bo dano svetu doma, ki ga je enakopravno sestavljajo delegati delavcev 
doma, stanovalcev in drugi delegati. Pri svojem delu se dom za študente po- 
vezuje z univerzo, družbenopolitičnimi in družbenimi organizacijami, društvi, 
krajevnimi skupnostmi in družbenopolitičnimi skupnostmi.« 

7. Doda se nova 11. točka, ki se glasi: »Družbenopolitični zbor predlaga, 
da se sprejme pobuda Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, da se o osnutku zakona, v skladu z njenim akcijskim pro- 
gramom, še naprej razpravlja v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, v družbenopolitičnih organizacijah, v občinskih skupščinah, v samo- 
upravnih interesnih skupnostih in v drugih sredinah. Ta razprava bo prispe- 
vala k oblikovanju najustreznejših rešitev glede na temeljna načela preobrazbe 
vzgojno-izobraževalnega sistema, ki so bila sprejeta na kongresih Zveze komu- 
nistov Jugoslavije in Zveze komunistov Slovenije.« 

Pri oblikovanju končnih stališč in teh sprememb, ki sem jih prebrala, 
je bila prisotna tudi ostala razprava delegatov na seji zbora. Predlagamo, da 
predlagatelji te razprave enakovredno vključijo v predlog dopolnitve in sta- 
lišča, ki sem jih sedaj prebrala. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Vrbnjak! Prosila 
bi vas, če nekoliko počakate, da se zedinimo glede predlogov sprememb in 
dopolnitev stališč. Slišali ste predlog sprememb in dopolnitev stališč, ki jih 
je predlagala skupina delegatov. Želi kdo razpravljati o tem? (Ne.) Ce ne želi 
nihče razpravljati o predlogih srememb in dopolnitev stališč, sodim, da lahko 
preidemo na glasovanje o predlogih sprememb in dopolnitev. 
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Kdor je za prej prebrane predloge sprememb in dopolnitev predloga sta- 
lišč glede osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog spre- 
memb in dopolnitev stališč. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu stališč k osnutku zakona o usmerje- 
nem izobraževanju, skupaj s spremembami in dopolnitvami. Kdor je za predlog 
stališč, skupaj s spremembami in dopolnitvami, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k osnutku zakona o usmerjenem izboraževanju, skupaj s spremembami in do- 
polnitvami. 

Na podlagi drugega/ odstavka 20. člena poslovnika Skupščine Socialistične 
republike Slovenije bomo sprejeta stališča poslali Zboru združenega dela in 
Zboru občin, Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije in predlagatelju. 

Prosim predstavnika skupine delegatov, da poroča o spremembah in do- 
polnitvah stališč k predlogu za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok. Besedo ima tovarišica Teodora Krpan! 

Teodora Krpan: Imeli smo en popravek. V 2. točki v zadnjem od- 
stavku naj se zadnji stavek glasi tako: »Zato si je treba prizadevati, da bo vsa 
predšolska vzgoja zasnovana kot kompleksen vzgojno-izobraževalni proces«, 
ostalo, »od tretjega leta otrokove starosti do vstopa v šolo«, se izpusti. Pred- 
šolska vzgoja se lahko začenja že prej; tako v skladu z organiziranostjo posa- 
mezne vzgojno-varstvene organizacije vključujejo v predšolsko^ vzgojo vse ot- 
roke od 7. meseca oziroma 8. meseca starosti dalje po ustreznem programu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o tem 
predlogu sprememb stališč? (Nihče.) Ker sodim, da je sprememba predvsem 
vsebinske narave, ne pa politične narave, predlagam, da ne bi ločeno glasovali 
o tem predlogu sprememb. 

Dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu za izdajo zakona o vzgoji 
in varstvu predšolskih otrok, skupaj s predlagano spremembo stališč. Kdor je 
za ta predlog stališč, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, skupaj s 
predlagano spremembo. 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena poslovnika našega zbora bomo 
sprejeta stališča poslali Zboru združenega dela, Zboru občin, Skupščini Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije ter predlagatelju. 

Prosim predstavnika skupine delegatov, da poroča o spremembi stališč k 
predlogu za izdajo zakona o osnovni šoli. Tovarišica Krpanova, prosim! 

-Teodora Krpan: K 4. točki predloga stališč smo v drugi vrsti za 
besedo »problematiki« dodali besede: »uvajanja in razvijanja vsebine družbe- 
nih funkcij«. Celotni stavek naj bi se zato glasil: »V osnutku zakona bo potreb- 
no posebno pozornost posvetiti problematiki uvajanja in razvijanja vsebine ter 
družbenih funkcij celodnevne osnovne šole.« 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Želi kdo razpravljati? (Ne.) Sodim, 
da lahko tudi tukaj glasujemo o predlogu stališč in o predlagani spremembi. 

Dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu za izdajo zakona o osnovni 
šoli, skupaj s predlagano spremembo. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvig- 
ne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu za izdajo zakona o osnovni šoli, skupaj s predlagano spremembo. 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena poslovnika našega zbora bomo sta- 
lišča poslali Zboru združenega dela, Zboru občin, Skupščini Izobraževalne 
skupnosti Slovenije in predlagatelju. 

Skupina, ki usklajuje naša skupna stališča glede predlogov za izdajo zako- 
nov o samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti še ni končala 
svojega dela; zato predlagam, da nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za informiranje. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. 

Predlog odloka sta obravnavala Zakonodajno-pravna komisija in Komisija 
za narodnosti. Njuni poročili smo prejeli danes. 

Predlog odloka, posamezna poročila in mnenje Izvršnega sveta smo tudi 
prejeli. Predlagatelj je predložil še poročilo, v katerem predlaga amandmaje. 
Želijo predstavniki komisij besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. (Nihče se ne javi.) Ce ne želi nihče razpravljati, bo- 
mo najprej glasovali o amandmajih Komisije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve, in sicer o amandmajih k II., III. in IV. točki predloga odloka. 

Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel amandmaje k 
II., III. in IV. točki predloga odloka. 

Glasujemo o predlogu odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine Socialistič- 
ne republike Slovenije za informiranje v celoti. 

Kdor je za odlok, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog od- 
loka o ustanovitvi Komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije za 
informiranje. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Ugotavljam, da le-teh ni. Odrejam kratek odmor in prosim delegate, če 
po trpite, da odločimo še o prej omenjenih stališčih. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.45 in se je nadaljevala ob 14.55.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši! Vračamo se na 
6. točko dnevnega reda, da bi sklepali o vseh predlogih za izdajo za- 
konov, ki smo jih že obravnavali. 
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Najprej bi prosila skupino delegatov, zlasti pa tovariša Markiča, da pove, 
kako so se odločili glede oblikovanja stališč in mnenj ter predlogov k vsem 
šestim zakonom. 

Stane Markič: Delovna skupina, ki ste jo imenovali, je pregledala 
pripombe. V bistvu so bile podane le pripombe tovariša Romana Albrehta. De- 
lovna skupina se je strinjala, da naj se predložena stališča popravijo tako, kot 
je predlagal tovariš Albreht. Zaradi tega predlaga, da jih zbor sprejme. Zaradi 
tehničnih razlogov tega teksta v celoti nismo mogli posredovati. 

Predsednica Tina Tomlje: Slišali ste predlog tovariša Markiča v ime- 
nu skupine delegatov glede skupnih stališč, mnenj in predlogov. Prosim, če 
glasujemo o tem njegovem predlogu. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo ro- 
ko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se Družbenopolitični zbor strinja, da se k stališčem, mne- 
njem in predlogom vsebinsko doda še razprava tovariša Romana Albrehta. 

Na podlagi tega predlagam Družbenopolitičnemu zboru naslednji sklep: 
Delovni skupini, v kateri so Stane Markič, Angelca Vrbnjak in Stane Re- 

par, se nalaga, da skupaj s skupino delegatov Zbora združenega dela in Zbora 
občin opravi skupno redakcijo besedila stališč, mnenj in predlogov k predlo- 
gom za izdajo prej navedenih zakonov. 

Ima morda kdo kakšno drugačno stališče glede tega? (Nihče.) Prehajamo 
na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep, da sku- 
pina delegatov iz našega zbora s skupinami delegatov ostalih dveh zborov o- 
pravi skupno redakcijo besedila mnenj, stališč in predlogov glede predlogov za 
izdajo zakonov o interesnih skupnostih s področja izobraževanja, raziskovalne 
dejavnosti, socialnega varstva, socialnega skrbstva, otroškega varstva in te- 
lesne kulture. 

O predlogu za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih smo razpravo 
končali. Odločili smo se za skupna stališča. Predlagam še naslednji sklep! 

1. Predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih se sprejme. 
2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične re- 

publike Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva načelna stališča, 

mnenja in predloge k vsem zakonom s področja družbenih dejavnosti in kon- 
kretne pripombe k predlogu za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih, ki 
so sestavni del tega sklepa. 

Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva tudi predloge in 
mnenja ter pripombe, ki so navedene v poročilih delovnih teles in v razpravah 
na seji zbora. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo ro- 
ko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 7. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. 

Predlagam, da se razprava zaključi z naslednjim sklepom: 
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1. Predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skup- 
noiStih se sprejme. 

2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva načelna stališča, 
mnenja in predloge k vsem zakonom s področja družbenih dejavnosti in kon- 
kretne pripombe k predlogu za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raz- 
iskovalnih skupnostih, ki so sestavni del tega sklepa. 

Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva tudi predloge, mnenja 
in pripombe, ki so navedene v poročilih delovnih teles. Razprave o tem ni bilo. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o skupnostih socialnega varstva. 

Predlagam naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva se sprejme. 
2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva načelna stališča, 

mnenja in predloge k vsem zakonom s področja družbenih dejavnosti in kon- 
kretne pripombe k predlogu za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva, 
ki so sestavni del tega sklepa. 

Pri pripravi osnutka naj Izvršni svet upošteva tudi predloge, mnenja in 
pripombe, ki so navedene v poročilih delovnih teles. 

Kdor je za ta predlog sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 9. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o socialnem skrbstvu. 

Predlagam naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o socialnem skrbstvu se sprejme. 
2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva načelna stališča, 

mnenja in predloge k vsem zakonom s področja družbenih dejavnosti in kon- 
kretne pripombe k predlogu za izdajo zakona o socialnem skrbstvu, ki so se- 
stavni del tega sklepa. 

Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva tudi predloge, mnenja 
in pripombe, ki so navedene v poročilih delovnih teles. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva. 

Predlagam naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih 

otroškega varstva se sprejme. 
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2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva načelna stališča, 

mnenja in predloge k vsem zakonom s področja družbenih dejavnosti in kon- 
kretne pripombe k predlogu za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in 
o skupnostih otroškega varstva, ki so sestavni del tega sklepa. 

Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva tudi predloge, mne- 
nja in pripombe, ki so navedene v poročilih delovnih teles. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Glasovati moramo še o 11. točki dnevnega reda, to je o predlogu 
za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih. 

Predlagam naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih se sprejme. 
2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične re- 

publike Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva načelna stališča, 

mnenja in predloge k vsem zakonom s področja družbenih dejavnosti in kon- 
kretne pripombe k predlogu za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih, 
ki so sestavni del tega sklepa. 

Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva tudi predloge, mnenja 
in pripombe, ki so navedene v poročilih delovnih teles. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
S tem je dnevni red 14. seje Družbenopolitičnega zbora izčrpan. 
Zahvaljujem se tovarišem delegatom! 

(Seja je bila končana ob 15.05.) 



15. seja 

(28. marca 1979) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Presednica Tina Tomlje: Pričenjam 15. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Odsotnost so opravičili tovariši in tovarišice: Jože Božič, Ivan Godec, 
Radislav-Stefan Klanjšček, Rudi Kropivnik, Vida Mikuž, Majda Naglost, Zoran 
Polič, Lusiella Ravalico in Vili Vindiš. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je umaknil predlog stališč za delovanje 
enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih ele- 
mentarnih nesreč v SR Sloveniji. Zato za današnjo sejo predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 14. seje Zbora, 
2. uresničevanje zakona o združenem delu na področju pridobivanja in 

razporejanja dohodka in samoupravne organiziranosti organizacij združenega 
dela, 

3. informacija o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji, 

4. periodični delovni načrt Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije za III. trimesečje 1979, 

5. volitve in imenovanja, 
6. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne). 
Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 14. seje Zbora. 

Osnutek zapisnika ste dobili. Predlaga kdo kakšen popravek ali dopolnitev 
zapisnika? (Nihče.) Če nihče, dajem odobritev zapisnika na glasovanje. Kdor 
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je za potrditev zapisnika, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno potrdil zapisnik 14. seje 
Zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na uresničevanje 
zakona o združenem delu na področju pridobivanja in razporejanja dohodka in 
samoupravne organiziranosti organizacij združenega dela. 

Kot gradivo- k tej točki smo predložili stališča Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije v zvezi s pridobivanjem in razporejanjem dohodka ter 
uveljavljanjem načela delitve po delu in rezultatih dela in informacijo Komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 
o prilagajanju organizacije in usklajevanju samoupravnih splošnih aktov orga- 
nizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti z za- 
konom o združenem delu. 

Obe gradivi je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose našega 
Zbora in predložil pismeno poročilo, ki smo ga dobili. Danes smo dobili tudi 
poročilo Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, v ka- 
terem Komisija predlaga sklep, ki naj bi ga sprejel Družbenopolitični zbor. Do- 
bili smo tudi mnenje Sveta) za družbenoekonomske odnose in ekonomsko poli- 
tiko pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze in ugotovitve, 
stališča in sklepe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Tovarišice in tovariši, 
vsa navedena gradiva so precej obsežna in zahtevna. Zal ste jih dobili šele danes 
na klop. Vzrok za to zakasnitev so razprave o tej temi, ki so se zaključile šele 
te dni, 

Posebnega časa za pregled teh materialov zaradi obširne uvodne besede 
tovariša Potrča in predvidenih razprav, ki bodo osvetlile z vseh strani pred- 
lagana stališča, ne bom odredila. Ker je Komisija za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu dala pismeno poročilo in tudi predlog sklepa, stališča 
Komisije ne bom posebej navajala. 

Predstavnica Odbora za družbenoekonomske odnose je tovarišica Angelca 
Vrbnjak. Ali boste dopolnili pismeno poročilo? 

Angelca Vrbnjak (iz klopi): Zaenkrat ne! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Tovarišica Vrbnjakova torej 
ne bo dopolnila poročila. 

Preden preidemo na to točko dnevnega reda, predlagam, da imenujemo 
delovno skupino, ki bi spremljala uvod in razpravo in bo Zboru tudi pred- 
lagala morebitne spremembe sklepa, ki ga je predlagala Komisija za spremlja- 
nje izvajanja zakona o združenem delu. V skupino predlagam tovarišico Vrb- 
njak, predstavnico Odbora za družbenoekonomske odnose, tovariša Mirana 
Potrča in Marijo Aljančič. Se strinjate s tem predlogom za oblikovanje delovne 
skupine? (Da.) Hvala. 

Uvod k tej točki bo imel podpredsednik Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov tovariš Miran Potrč. Prosim! 

Miran Potrč: Tovarišice in tovariši delegati! Uresničevanje družbeno- 
ekonomskih odnosov v skladu z zakonom o združenem delu, ki naj zagotovi 
pravice, možnosti in odgovornosti delavcev, da odločijo o pogojih in rezultatih 
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dela, je v zadnjih letih ena najpomembnejših nalog družbenih dejavnikov. V 
okviru te naloge ima uresničevanje načela delitve po delu in rezultatih dela 
pomembno mesto. 

Ustrezen družbenoekonomski položaj delavca na področju pridobivanja in 
razporejanja dohodka, posebej pa pri uveljavljanju načela delitve po delu in 
rezultatih dela, lahko mnogo prispeva, ne samo k enakopravnemu družbeno- 
ekonomskemu položaju delavcev nasploh, pač pa tudi k spodbujanju delavcev 
za boljše delo in gospodarjenje z družbenimi sredstvi, s tem pa tudi za stalno 
večanje družbene produktivnosti dela in dohodka. 

V zadnjih dveh letih smo tudi na tem področju zabeležili pomembno ak- 
tivnost delavcev v združenem delu. V mnogih organizacijah združenega dela 
so delavci že uveljavili rešitve, ki so v mnogočem izpopolnile dosedanji sistem 
pridobivanja in delitve dohodka ter čistega dohodka, posebej pa tudi sredstev 
za osebne dohodke. Hkrati ugotavljamo, da v mnogih organizacijah zdru- 
ženega dela še niso uspeli dosledno uresničiti teh določil zakona, da so marsikje 
samo formalno izpopolnili svoje samoupravne splošne akte ter uveljavljali tudi 
rešitve, ki niso v skladu z usmeritvami in načeli zakona o združenem delu. 
Postopek sprejemanja samoupravnih splošnih aktov s področja pridobivanja 
in razporejanja dohodka in čistega dohodka, pa tudi delitve sredstev za osebne 
dohodke, je bil v mnogih organizacijah opravljen brez predhodne strokovne 
priprave, brez ustreznega preverjanja, kako bodo posamezne rešitve vplivale na 
družbenoekonomski položaj delavca, pa tudi na konkretno višino osebnih do- 
hodkov. 

Niso bili redki primeri, ko so delavci pripravljene rešitve zavrnili, pa tudi 
primeri, ko so delavci na različne načine onemogočili uveljavljanje že sprejetih 
stališč v praksi. Hkrati ugotavljamo, da v mnogih organizacijah, posebej tistih, 
ki nimajo ustreznih rešitev, aktivnost za dograjevanje sistema ni ustrezna. Te 
ugotovitve in pomen, ki ga ima uveljavljanje tega načela za družbeno pre- 
obrazbo, vse to nas je privedlo do spoznanja, da je v bodoče potrebno: 

1. Oblikovati skupne osnove in usmeritve, ki bodo pripomogle k odprav- 
ljanju nejasnosti in dilem v družbeni praksi in ki bodo hkrati za vse družbene 
dejavnike, posebej pa za delavce temeljnih organizacij združenega dela in nji- 
hove strokovne službe, skupna izhodišča za uresničevanje tega načela v druž- 
beni praksi. 

2. Na skupnih izhodiščih organizirati zelo konkretno družbeno aktivnost, 
tako v samih temeljnih organizacijah združenega dela kot tudi med vsemi 
družbenimi in strokovnimi dejavniki v republiki. 

Iz vseh teh razlogov smo se v okviru Republiškega sveta za vprašanja druž- 
bene ureditve in v Zvezi sindikatov Slovenije odločili, da moramo za kon- 
kretnejše in odločnejše uveljavljanje delitve po delu neposredno v praksi pri- 
praviti skupna izhodišča za vsebinsko usmerjanje in za organizirano vodenje 
te družbene aktivnosti. 

Zato smo v Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije pripravili sta- 
lišča o pridobivanju in razporejanju dohodka ter uveljavljanju načel delitve 
po delu in rezultatih dela. Naša želja je, da z vsebino stališč in z zahtevo po 
njihovem uveljavljanju pospešimo družbeno aktivnost na tem področju. Že- 
limo tudi, da pozornost delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela 
usmerimo na vsa bistvena vprašanja pridobivanja in razporejanja dohodka ter 
delitve sredstev za osebne dohodke. 
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Tovarišice in tovariši! Dovolite mi, da poskušam opredeliti nekaj temeljnih 
usmeritev, ki so vsebina teh stališč in ki po naši presoji lahko pomenijo osnovo 
za organiziranje celovite in bolj konkretne družbene aktivnosti. 

1. Naše prepričanje in naše izhodišče je, da je možno vprašanje delitve 
sredstev za osebne dohodke ustrezno urejati le, če ga stalno povezujemo tudi 
z vprašanjem pridobivanja in razporejanja dohodka in čistega dohodka. 

Prepričani smo, da je mogoče le na ta način zagotoviti ustrezno odvisnost 
sredstev za osebne dohodke od ustvarjenega dohodka v posamezni temeljni 
organizaciji in tudi od dosežene produktivnosti dela v temeljni organizaciji 
in družbi kot celoti, kar mora biti osnova za ugotavljanje konkretnega de- 
lovnega prispevka delavcev k ustvarjenemu dohodku ter tudi osnova za pri- 
dobivanje njihovih pravic do deleža sredstev za osebne dohodke iz ustvarje- 
nega dohodka. 

Mislimo, da je takšna usmeritev nujno potrebna, ker danes v družbeni 
praksi marsikje še vedno ločeno obravnavamo vprašanja delitve sredstev za 
osebne dohodke od pogojev ustvarjanja in razporejanja dohodka. Zato tudi 
niso redki primeri, ko delavci hkrati in enako odgovorno ne planirajo in 
razporejajo dohodka za vse namene porabe in ko je njihov interes osredo- 
točen bolj na delitev sredstev za osebne dohodke, manj pa na pogoje ustvar- 
janja in pridobivanja dohodka. 

Zavedamo se, da vprašanja pridobivanja dohodka v naši družbi še niso 
v zadostni meri razrešena. Na dohodek posamezne temeljne organizacije še 
marsikdaj vplivajo neurejena vprašanja v pogojih pridobivanja dohodka. Kljub 
temu mislimo, da je nujno vztrajati pri odvisnosti sredstev za osebne dohodke 
od ustvarjenega dohodka in pogojev, v katerih se je ta dohodek ustvarjal, ter 
od prispevka, katerega so dali delavci k temu dohodku. 

To je nujno tudi zato, da bi v večji meri spodbujali interes in odgovor- 
nost delavcev za razreševanje vseh tistih pogojev za pridobivanje dohodka, ki 
so danes sistemsko že urejena ali so zanje nakazane sistemske rešitve, pa jih 
sistemski zakon sam, brez konkretne družbene aktivnosti in pripravljenosti de- 
lavcev samih ne more uveljaviti. Gre predvsem za vprašanja na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino, vprašanja urejanja družbenoekonomskih odnosov iz 
skupnega prihodka, za združevanje sredstev za nova vlaganja, za odnose v 
svobodni menjavi dela, za vprašanja na področju cen in druga vprašanja, ki 
vsa bistveno vplivajo na konkretni dohodek posamezne temeljne organizacije 
združenega dela. Gre torej za vprašanja, pri katerih morajo delavci v posa- 
mezni temeljni organizaciji pomagati, da se tudi ti odnosi medsebojno urejajo 
na način, ki je opredeljen v zakonu o združenem delu. 

2, Ko odločno zahtevamo povezovanje delitve sredstev za osebne dohodke 
z ustvarjenim dohodkom, poudarjamo tudi nujnost hkratnega planiranja po- 
gojev ustvarjanja in razporejanja dohodka ter sredstev za osebne dohodke. Pre- 
pričani smo, da bo mogoče ustrezno družbenoekonomsko vsebino samouprav- 
nega planiranja, katerega temeljni cilj in vsebina je v odločanju o pogojih pri- 
dobivanja in razporejanja dohodka, zagotoviti le, če bomo v večji meri motivi- 
rali delavce, da bodo razmišljali ne le o povečanju proizvodnje in prodaje, 
temveč tudi o tem, pod kakšnimi pogoji in v kakšnih odnosih in kolikšen do- 
hodek bodo ustvarjali, ter hkrati tudi, kako bodo ta dohodek razporejali za 
vse namene porabe, vključno z osebnimi dohodki. 

Ugotavljamo, da ta vprašanja v dosedanjem procesu planiranja niso bila 
dovolj prisotna. To je tudi eden od temeljnih razlogov, zaradi katerih se raz- 
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porejanje dohodka praviloma ne odvija v skladu z družbeno sprejetimi usme- 
ritvami. 

Zato poskušamo v teh stališčih jasno opozoriti na nujnost planiranja 
ustvarjenega dohodka ter njegovega razporejanja za vse namene porabe in na 
obveznost delavcev, da sproti vsak mesec in ob periodičnih obračunih odlo- 
čajo o tem, kako bodo, glede na velikost ustvarjenega dohodka, glede na svoj 
prispevek k temu dohodku in glede na izjemne ugodnosti, ki so jih imeli na 
trgu za pridobitev tega dohodka, odločali o razporejanju ustvarjenega do- 
hodka za posamezne namene porabe. 

Delavci morajo enako odgovorno skrbeti tako za akumulacijo, za sredstva 
za skupno in splošno porabo ter za rezerve, pa tudi za osebne dohodke. Sred- 
stva za osebne dohodke ne smejo biti odvisna le od velikosti dohodka, ustvar- 
jenega v nekem obdobju, ampak predvsem tudi od tega, koliko so delavci sami, 
z višjo produktivnostjo, z boljšo organizacijo, zmanjšanjem stroškov ter z 
ustreznejšim urejanjem medsebojnih družbenoekonomskih odnosov med po- 
sameznimi temeljnimi organizacijami prispevali k večjemu ali manjšemu do- 
hodku. 

3. V zadnjih letih se soočamo z relativno visoko stopnjo inflacije in s tem 
tudi z relativno naglim dvigom življenjskih stroškov delavcev. Postavilo se nam 
je vprašanje, ali je to lahko eden od problemov, mimo katerega gremo, ne da 
bi se do njega opredeljevali, ali pa sta konkreten problem in praksa njegovega 
reševanja danes taka, da terjata jasno opredelitev. Menili smo, da ga ni mo- 
goče zanemariti, saj je dvig življenjskih stroškov na planiranje, predvsem 
pa na konkretno razporejanje sredstev za osebne dohodke doslej praviloma 
vplival pomembneje kot sam porast produktivnosti dela. 

Menimo, da je treba spoštovati osnovno načelo, da morajo biti sredstva 
za osebne dohodke odvisna od ustvarjenega dohodka in prispevka delavca k 
temu dohodku. V skladu s tem načelom delavci posameznih temeljnih organi- 
zacij, glede na ustvarjeni dohodek in na predvideno razporejanje za posamezne 
namene porabe v okviru predvidenih sredstev, mnogokrat ne bodo mogli sle- 
diti povečanim življenjskim stroškom in bi izplačilo sredstev za osebne do- 
hodke v predvideni masi pomenilo lahko za delavce tudi bistveno manjši realni 
standard. V takih primerih, v skladu z našimi stališči, delavci ne smejo po- 
večevati sredstev za osebne dohodke na škodo drugih namenov porabe, tem- 
več morajo najprej analizirati, kateri so razlogi za tako stanje v temeljni 
organizaciji, kakšen je razkorak v zmanjšanju realnega standarda, kakšni so 
njihovi osebni dohodki v nasprotju z osebnimi dohodki delavcev v ustreznih 
organizacijah združenega dela enake panoge ter kakšen je njihov položaj v 
družbeni reprodukciji in kako uveljavljajo družbenoekonomske odnose v sami 
temeljni organizaciji, vključno z načelom delitve po delu. Na podlagi vsega 
tega in na podlagi ciljev, ki so si jih zastavili, morajo delavci oceniti, ali je mo- 
goče, upravičeno in potrebno, da se predvidena delitvena razmerja spremenijo. 
Takšna odločitev ne sme biti slučajna, sprejeta brez zavesti o tem, koliko je 
res upravičena in koliko se z njo ne kršijo načela vestnega in odgovornega rav- 
nanja z družbenimi sredstvi in kaj pomeni za uresničevanje vseh drugih ciljev 
razvoja. Pri reševanju takih primerov bodo morale postati aktivnejše tudi or- 
ganizacije Zveze sindikatov. Organizacije Zveze sindikatov, predvsem pa 
skupščine občine, bodo morale tudi presoditi ali je bila sprememba planiranih 
razmerij delitve dohodka v korist sredstev za osebne dohodke upravičena ali 
pa pomeni neracionalno porabo družbenih sredstev in s tem daje tudi možnosti 
za sprejetje določenih ukrepov družbenega varstva. 
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4. Izjemno pomembno je, kako na podlagi teh načelnih opredelitev zago- 
toviti, da bomo v neposredni aktivnosti na področju razporejanja dohodka in 
čistega dohodka, ki je seveda predvsem pravica temeljnih samoupravnih sub- 
jektov v temeljnih organizacijah, dosegli, da se vsakoletne resolucijske usme- 
ritve, da je potrebno sredstva za akumulacijo povečevati hitreje kot sredstva 
za osebne dohodke in skupno porabo, tudi dejansko uresničijo. 

Vemo, da v dosedanji praksi teh usmeritev nismo vedno uspešno uresni- 
čevali. To usmeritev pa moramo uresničiti v letu 1979, katerega smo v vseh 
družbenih dokumentih opredelili za leto stabilizacije. Glede na to, da doslej 
v družbi nimamo objektiviziranih meril, v okviru katerih bi lahko za posa- 
mezne temeljne organizacije združenega dela opredeljevali družbeno sprejem- 
ljiva razmerja v delitvi dohodka in čistega dohodka, in glede na to, da tudi pla- 
niranje pogojev ustvarjanja in razporejanja dohodka v temeljnih organizacijah 
in družbi še ni dovolj razvito, menimo, da je zaenkrat potrebno zagotoviti, 
da bo vsaka temeljna organizacija združenega dela v letu 1979 razporedila 
več dohodka za akumulacijo kot v letu 1978. Zahtevamo torej, da morajo de- 
lavci ob planiranju in razporejanju dohodka in čistega dohodka začeti primer- 
jati strukturo delitve dohodka in čistega dohodka v preteklem letu z delit- 
vijo v tekočem letu, to se pravi, da morajo ugotoviti, kolikšen del dohodka in 
čistega dohodka je bil namenjen v strukturi za posamezne namene porabe, 
predvsem za razširitev materialne podlage dela in rezerve, osebne dohodke ter 
skupno in splošno porabo. 

Ta struktura delitve mora biti v letu 1979 ugodnejša kot v letu 1978 in 
mora v njej biti delež sredstev za razširitev materialne podlage dela večji. 

5. Pri delitvi sredstev za osebne dohodke želimo zagotoviti enak družbeno- 
ekonomski položaj delavcev in tudi enake možnosti za prispevanje sredstev 
za osebne dohodke. Zagotoviti moramo, da delavci za približno enako količino 
opravljenega dela in enake rezultate v dohodku pridobivajo enak osebni do- 
hodek. Osnove, ki opredeljujejo, kakšen je delež, s katerim posamezno delo, 
naloga ali opravilo sodeluje v delitvi skupne mase sredstev za osebne do- 
hodke, določajo sistemi in metode ugotavljanja zahtevnosti del in nalog v or- 
ganizacijah združenega dela. 

Družbeno bi bilo gotovo sprejemljivo, če bi že lahko opredelili skupne 
osnove za ugotavljanje zahtevnosti del in nalog. Ugotovili smo, da stanje v 
družbeni praksi tega še ne omogoča. V temeljnih organizacijah namreč ne upo- 
števajo dovolj konkretne zahtevnosti dela, konkretnega znanja, ki je potrebno 
za posamezno delo, konkretnega vpliva, ki ga ima to delo glede na svoj po- 
ložaj v proizvodnem procesu na rezultate dela, in konkretnih pogojev dela. Ko 
se ob tem hkrati v praksi nekritično uporabljajo različne metode, bi bilo ne- 
realno in tudi družbeno škodljivo na hitro sprejemati kakršnokoli skupno me- 
todologijo. Menili smo, da bi to imelo za posledico, da bi to metodologijo v or- 
ganizacijah nekritično uporabljali. To bi povzročilo, da bi se v vseh organi- 
zacijah združenega dela uveljavilo nekaj skupin del in nalog, ki bi bile enako 
vrednotene, kljub temu, da bi bilo konkretno delo v okviru teh nalog pri po- 
sameznih organizacijah zelo različno. S tem pa ne bi prispevali k utrjevanju 
načela delitve po konkretno opravljenem delu in njegovih rezultatih, temveč 
bi ustvarjali pogoje za novo obliko plačevanja po nazivih in delovnih mestih, 
kar pa bi bilo škodljivo. Zato smo se opredelili za to, da je potrebno obliko- 
vati skupne metode v delovnih in sestavljenih organizacijah, da je potrebno 
razvijati skupne metode v okviru panožnih sporazumov in da bo potrebno v 
vseh teh metodah uveljaviti čimbolj neposredno vse zahteve, ki jih terja kon- 
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kretno delo, ne pa neke splošne nazive. Ko bo uveljavljena takšna aktivnost, 
bo mogoče in nujno postopoma oblikovati tudi določene skupne osnove v družbi 
kot celoti. 

6. Zagotoviti želimo, da bodo vsi delavci dobili osebne dohodke glede na 
učinkovitost svojega dela in ne po delih in nalogah, ki naj bi jih opravljali. 
Pomembno je le, kako jih dejansko opravljajo ter koliko z njimi prispevajo 
k skupnim rezultatom dela. To zahtevo v stališčih jasno opredeljujemo, me- 
nimo pa tudi, da je glede na položaj, ki ga imajo v procesu dela posamezne 
skupine delavcev, predvsem delavci v neposredni proizvodnji, upravno-admi- 
nistrativni delavci in strokovni delavci v družbenih dejavnostih in delovnih 
skupnostih, nesmotrno zahtevati, da se za vse te delavce uporabljajo iste osno- 
ve in ista merila. 

Poudarjamo, da za vse delavce seveda veljajo načela zakona o združenem 
delu, ki zahtevajo, da se konkretni delovni prispevek ugotavlja po količini, kva- 
liteti in gospodarnosti dela. Vendar pa merila, kako se ugotavljajo količina, 
kvaliteta in gospodarnost, ne morejo biti za vse enaka. Pri vseh delavcih tudi 
ugotavljanje količine, kvalitete in gospodarnosti opravljenega dela pri ugotav- 
ljanju njihove učinkovitosti nima enakega pomena. 

Menimo, da je za delavce v družbenih dejavnostih in pri upravno-admini- 
strativnih delih količina opravljenega dela manj pomembna od kvalitete, pred- 
vsem pa od vpliva, ki ga ima to delo na rezultate dela v temeljnih organizaci- 
jah, to j'e na povečanje produktivnosti dela in dohodka, zniževanje stroškov in 
podobno. 

7. Menimo, da so nujni premiki na področju uveljavljanja delitve sredstev 
za osebne dohodke na podlagi ustvarjalnosti pri delu in na podlagi minulega 
dela. Na področju ustvarjalnosti terjamo, da naj se dokončno uveljavi spo- 
znanje, da je potrebno vsako ustvarjalnost vključevati v sistem delitve sred- 
stev za osebne dohodke. Mislimo, da je to zlasti pomembno, ker je danes še 
vedno veliko razprav o tem, ali ustvarjalnost nekega delavca, ki jo pokaže 
ob opravljanju te delovne naloge, vključuje tudi pravico do pridobivanja več- 
jega osebnega dohodka. Veliko je razprav o tem, ali naj se priznavajo samo 
oblike ustvarjalnosti, ki imajo značaj tehnoloških inovacij, ali tudi vse druge 
oblike in pobude, ki prispevajo k večjemu dohodku in zmanjševanju stroškov 
ter večji produktivnosti dela. Zato je tudi temeljna usmeritev, ki jo moramo 
uveljaviti v ustreznih samoupravnih splošnih aktih, da se mora priznavati vsaka 
ustvarjalnost. 

Pri tem terjamo, da se zaradi spodbude in ustvarjanja ustrezne družbene 
klime posebej izkazuje del sredstev za osebne dohodke na podlagi ustvarjalnosti 
delavcev, ki s svojo ustvarjalnostjo prispevajo k povečanju dohodka. Takšno po- 
ročilo naj bi dobil enkrat letno vsak delavec. V njem bi prikazali, koliko se je 
zaradi ustvarjalnosti drugih delavcev povečal dohodek, s tem pa tudi skupna 
sredstva za osebne dohodke in tudi osebni dohodki vseh delavcev. 

S tem bi po našem prepričanju lahko dosegli večjo motiviranost vseh za 
večjo ustvarjalnost. Na področju minulega dela je naša temeljna usmeritev, 
da je mogoče dosledno uresničevati izhodišča zakona o združenem delu, ki 
predpostavljajo, da ima delavec pravico do deleža sredstev za osebni dohodek 
iz minulega dela le, če so njegova vlaganja dala konkretne rezultate v pove- 
čanem dohodku, in to takrat, ko so takšni rezultati ustvarjeni in le takrat, če 
bomo uveljavili načelo, da se pri vseh novih vlaganjih vnaprej predvidijo re- 
zultati vlaganj in kolikšen del tako pričakovanih rezultatov bo namenjen de- 
lavcem za sredstva za osebne dohodke iz naslova rezultatov minulega dela. 
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8. Na področju delitve sredstev sklada skupne porabe je nujno potrebno 
zagotoviti, da bodo delavci tudi s sredstvi sklada skupne porabe gospodarili v 
okviru ustvarjenega dohodka in glede na konkretne interese, ki jih imajo v 
posameznih organizacijah pri zadovoljevanju nekaterih svojih potreb iz sred- 
stev skupne porabe. Če hočemo te temeljne usmeritve zagotoviti, mislimo, da 
fiksno opredeljevanje kakršnekoli višine za posamezne namene porabe ni več 
sprejemljivo. To ne pomeni, da tudi v bodoče ne bomo družbeno usmerjali ure- 
janja interesov teh delavcev. 

9. Menimo, da je potrebno v nadaljnji aktivnosti doseči napredek tudi na 
področju vsebine in vloge samoupravnega sporazumevanja in družbenega do- 
govarjanja na področju razporejanja čistega dohodka in delitve sredstev za 
osebne dohodke. Sporazumevanje o skupnih osnovah in merilih za razporejanje 
čistega dohodka ter za delitev sredstev za osebne dohodke v sestavljenih orga- 
nizacijah združenega dela in dohodkovnih povezavah sploh ni razvito. Tudi v 
delovnih organizacijah marsikje ni celovito ali je zgolj formalno. Ugotav- 
ljamo tudi, da se družbeno dogovarjanje v družbi kot celoti ni uveljavilo niti 
v planih niti v posebnih družbenih dogovorih. Doslej smo delno razvili le spo- 
razumevanje v panogah, kar ni dovolj. Ker tudi vsebina tega sporazumevanja 
ni več ustrezna, nam sporazumevanje in dogovarjanje o razporejanju čistega 
dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke ne daje ustreznih učinkov. Zato 
menimo, da bi morali začeti graditi celovit sistem družbenega dogovarjanja 
in sporazumevanja, temelječ na neposrednem sporazumevanju in dogovarjanju 
v delovnih organizacijah, v sestavljenih organizacijah in dohodkovnih pove- 
zavah. Tu naj bi se oblikovale skupne osnove in merila za razporejanje čistega 
dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke. Panožni sporazumi naj bi opre- 
deljevali predvsem nekatere skupne, za panoge specifične kazalce primerjanja 
poslovne uspešnosti, ki bi predstavljali eno od osnov za konkretno odločanje 
delavcev v temeljnih organizacijah. Ti sporazumi naj bi dobili pomembnejšo 
vlogo pri opredeljevanju skupne metodologije skupnih osnov in meril za ugo- 
tavljanje konkretnega prispevka posameznega delavca k rezultatom skupnega 
dela, saj se v organizacijah združenega dela pojavljajo konkretna dela, ki jih 
je mogoče med seboj primerjati, ker so istovrstna ali vsaj podobna. Posebej 
bi morali razviti tudi sistem družbenega dogovarjanja v republiki. Zato pred- 
lagamo sklenitev družbenega dogovora v republiki, ki naj bi opredeljeval vsaj 
naslednje: temeljne usmeritve nadaljnjega razvoja sistema delitve sredstev za 
osebne dohodke in razporejanje dohodka, vlogo planiranja in družbenih planov 
na tem področju, vlogo družbenopolitičnih skupnosti na področju razporejanja 
dohodka, posebej glede odgovornosti skupščin občin pri družbeno ustreznem 
razporejanju v organizacijah združenega dela, konkretno vsebino in vlogo pa- 
nožnih sporazumov in sporazumov v okviru dohodkovnih povezav ter vlogo 
sporazumov in planov v okviru svobodne menjave dela na področju 
razporejanja dohodka. Zagotovil naj bi tudi obveznosti ustreznih podpisnikov, 
vključno z družbenopolitičnimi organizacijami, za njihovo aktivnost pri raz- 
členitvi nekaterih sistemskih vprašanj, ki so v zakonu o združenem delu samo 
načelno opredeljena, vendar njihova neposredna uporaba v praksi terja kon- 
kretnejše in za prakso bolj prilagojene in sprejemljive rešitve. Opredelil naj 
bi potrebo po enotni metodologiji usmerjanja, spremljanja in oblikovanja ter 
razporejanja dohodka in hkrati s tem tudi nekatere kazalce uspešnosti gospo- 
darjenja in razporejanja dohodka na tem področju. Končno naj bi tudi pred- 
videl ustrezen organ podpisnikov, ki bi stalno spodbujal vse podpisnike dogo- 
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vora k doslednemu izvrševanju prevzetih obveznosti, kakor tudi k nadaljnje- 
mu dograjevanju sistema sporazumevanja in dogovarjanja na področju obli- 
kovanja in razporejanja dohodka ter delitve sredstev za osebne dohodke. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagana stališča so v organizirani široki 
razpravi, ki je zajela že dobršen del delavcev v združenem delu in vse druž- 
bene dejavnike, dobila podporo. Hkrati so bile v razpravah dane pomembne 
spodbude za njihovo dograditev, predvsem pa za organiziranje konkretne aktiv- 
nosti za njihovo uresničevanje. Tudi razprava v Družbenopolitičnem zboru So- 
cialistične republike Slovenije, ki bo zajela razprave v družbenopolitičnih or- 
ganizacijah, bo pomenila pomemben prispevek. Današnja razprava, sprejeta 
stališča in priporočila Zbora bodo izjemnega pomena za naše nadaljnje delo, 
saj bodo skupna opora vsem družbenim dejavnikom za organiziranje akcije 
v družbeni bazi, brez katere pomembnejših premikov pri uresničevanju načela 
delitve po delu ne moremo pričakovati. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Potrč! Kdo želi raz- 
pravljati? Javlja se tovariš Grahor, republiški sekretar za delo in član Izvrš- 
nega sveta! 

Andrej Grahor: Tovarišice in tovariši delegati! O predloženem do- 
kumentu Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije so od januarja dalje 
razpravljali tako Izvršni svet Skupščine SR Slovenije kakor tudi republiški 
upravni organi. Večina odborov Izvršnega sveta je o teh stališčih razpravljala 
celo večkrat. 

Ugotovitve, stališča in sklepi, ki jih je na podlagi te razprave včeraj spre- 
jel Izvršni svet, so bili danes predloženi. Predvsem je treba poudariti enotno 
oceno, da je intenziviranje aktivnosti pri uresničevanju zakona o združenem 
delu na področju dohodkovnih odnosov izredno aktualno in nujno. Zato je 
potrebno stališča Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije vsestransko 
podpreti. Zelo pomembno je, da je bila že razprava o samem osnutku stališč 
skoraj povsod povezana z oceno stanja družbenoekonomskih odnosov v temelj- 
ni organizaciji združenega dela oziroma delovni organizaciji. Tak pristop pa 
omogoča nadaljnje uspehe pri uresničevanju zakona o združenem delu. 

Seznanili smo se tudi z rezultati gospodarjenja v letu 1978, ki jih je ugoto- 
vila Služba družbenega knjigovodstva na podlagi zaključnih računov. Danes 
jih objavlja tudi časopis Delo. Ob tem ko globalna gibanja niso bila slaba, saj 
so bila po oceni Službe družbenega knjigovodstva bolj usklađena z resolucijo 
kot prejšnja leta, pa stanje v mnogih temeljnih organizacijah ni tako. Nadalju- 
jejo se samosvoja gibanja, zlasti osebnih dohodkov, ne glede na dosežene re- 
zultate temeljne organizacije. Če bomo nadaljevali s tako politiko delitve, ne 
bomo uspeli uresničiti niti plana niti stabilizacije, ki bi naj bila vodilo gospo- 
darjenja v letošnjem letu. Zato je bila analizi zaključnega računa letos po- 
svečena posebna pozornost, tako glede uresničevanja družbenoekonomskih od- 
nosov kot glede rezultatov gospodarjenja. Tudi obnašanje temeljnih organizacij, 
ki so zaključile leto 1978 z izgubo, nas ponovno opozarja na pomembnost ak- 
cije za dobro gospodarjenje. 

Kljub jasnim stališčem ob akciji zaključni računi, ki so zahtevala čim 
hitrejšo in čim temeljitejšo analizo poslovanja v letu 1978 in odpravljanje vzro- 
kov za slabe rezultate, do 20. marca letos Sklad skupnih rezerv Slovenije ni 
prejel še nobenega sanacijskega programa s predlogom za pokrivanje dela 
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nekrite izgube. Pač pa se je pojavilo več zahtevkov za takojšnje pokrivanje 
izgub; take zahtevke so dobili tako skladi kot tudi temeljne banke. Ob tem pa 
niso dobili pojasnil glede poslovanja v preteklem letu ali o ukrepih za sanacijo. 
Po informacijah, s katerimi razpolaga Republiški sekretariat za finance, so 
nekateri te zahtevke predlagali celo ob podpori družbenopolitičnih dejavnikov 
v občinah ter celo napovedali možne protestne prekinitve dela. Nekatere ute- 
meljitve zahtevkov so bile celo v nasprotju z zakonom o združenem delu. 

Vse to potrjuje nujnost nadaljevanja intenzivne družbenopolitične aktiv- 
nosti na področju pridobivanja dohodka in njegove delitve. V zadnjih dveh letih 
smo veliko naredili za uveljavitev novih družbenoekonomskih odnosov. Kljub 
temu pa ne smemo prezreti, da so bili pri tem v nekaterih organizacijah zdru- 
ženega dela površni in formalistični, ko je šlo za uveljavljanje novega druž- 
benoekonomskega položaja delavca. Take razmere pa so povzročile negodo- 
vanja, neuresničljivost papirnatih rešitev, zapisanih v samoupravnih splošnih 
aktih, in neizpolnitev pričakovanj delavcev, ki so sprejeli načela delitve po delu, 
kar je bilo ponekod vzrok za protestne prekinitve dela. Kljub takim pomanj- 
kljivostim v nekaterih organizacijah pa sedaj že imamo prve izkušnje pri ures- 
ničevanju zakona o združenem delu. 

Izredno pomembno je, da v oceni prehojene poti in v razpravah o odprav- 
ljanju pomanjkljivosti zagotovimo v široki družbeni akciji skupne osnove za 
odpravljanje dilem in nejasnosti. Kot taka skupna izhodišča za organizirano 
družbenopolitično aktivnost pri dograjevanju sistema, ki bo zagotovil delavcu 
v združenem delu celovit nadzor nad procesom družbene reprodukcije, naj bi 
po našem mnenju služila stališča sindikatov. 

Pri vsem tem pa je seveda treba posvetiti še večjo pozornost odgovornosti 
strokovnih vodstev v organizacijah združenega dela, krepitvi strokovnih služb 
in njihovi večji odgovornosti in angažiranosti na tem področju. Izvršni svet 
ocenjuje, da je akcija sindikatov, izražena v predloženih stališčih, pravočasna, 
pravilno usmerjena in je zato njeno realizacijo potrebno vsestransko podpreti. 

V zvezi sindikatov so namenili največjo pozornost uresničevanju načela 
delitve po delu in "prisvajanj a osebnih dohodkov delavcev na podlagi njihovega 
gospodarjenja z družbenimi sredstvi, skladno z ustvarjenim dohodkom. Z ures- 
ničevanjem teh nalog bo zagotovljeno, da se hitreje uveljavi samoupravni druž- 
benoekonomski položaj delavca; slednjega bomo tako spodbudili za boljše delo 
in gospodarjenje z družbenimi sredstvi, utrdila pa se bo njegova zavest, da je 
le v večjem dohodku izražen rezultat dela podlaga za uresničevanje vseh po- 
treb in interesov delavcev. Ob uresničevanju navedenih stališč pa bo treba 
spremeniti še vedno neustrezna razmerja delitve sredstev za vse namene po- 
rabe v skladu z ustvarjenim dohodkom in samoupravno opredeljenim interesom 
delavcev. 

Predloženi dokument predstavlja kompleksen pristop k uresničevanju za- 
kona o združenem delu v praksi ter ima po naši oceni trojen pomen. Jasno 
opredeljuje politiko in stališča Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 
na tako pomembnem področju, kot so pridobivanje in razporejanje dohodka 
ter uveljavljanje načel delitve po delu in rezultatih dela. Je akcijskega pomena 
za mobiliziranje delavcev v združenem delu, da bi prišli do skladnejših rešitev 
v svojih samoupravnih sporazumih na področju planiranja, pridobivanja in 
razporejanja dohodka, čistega dohodka ter sredstev za osebne dohodke po re- 
zultatih dela. Predstavlja določeno usmeritev za tekoče leto, kar daje doku- 
mentu tudi prehodni značaj. Izvršni svet je ocenil, da vsebina obravnavanega 
dokumenta izhaja iz sprejetih sistemskih usmeritev in temelji na sistemski za- 
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konodaji, ki pomeni podlago za oblikovanje celovite družbene aktivnosti na 
področju pridobivanja ter razporejanja dohodka, čistega dohodka ter delitve 
sredstev za osebne dohodke po delu in rezultatih dela. V dokumentu je podana 
dobra povezava med osebnim dohodkom in ustvarjenim dohodkom kot rezul- 
tatom dela delavcev v temeljni organizaciji, njihova izvedba te povezave pa bo 
prinesla tudi novo kvaliteto v plansko obvladovanje dohodka in čistega do- 
hodka temeljnih organizacij, v ugotavljanje in družbeno usmerjanje združe- 
vanja akumulacije ter v borbo za delitev po delu ter proti uravnilovki osebnih 
dohodkov. Med drugim dokument spodbuja, da bodo delavci v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela na podlagi kazalcev, ki jih določa zakon, in na 
podlagi dogovorjenih kazalcev sproti in periodično spremljali dosežene rezul- 
tate ustvarjenega dohodka ter v skladu z njimi tudi razporejali dohodek in 
čisti dohodek. Dokument tudi obravnava enak družbenoekonomski položaj de- 
lavcev v družbenih dejavnostih in v delovnih skupnostih, ki pridobivajo svoj 
celoten prihodek in dohodek v svobodni menjavi dela. 

Za nadaljnjo realizacijo načela delitve po delu je izredno pomembno ce- 
lovito in analitično spremljanje razmerij med gibanji dohodka, njegovega raz- 
porejanja in oblikovanja sredstev za osebne dohodke ter njihove delitve, s po- 
sebnim ozirom na načelo, da morajo biti sredstva za osebne dohodke po svoji 
dinamiki primerno usklađena z gibanjem dohodka. To pa med drugim zahteva 
razvite sisteme osnovnih meril za ugotavljanje prispevka delavcev, kar terja 
njihovo stalno prilagajanje spremembam in novostim poslovanja v tehnologiji 
in v organizaciji. To pa nadalje predpostavlja, da se ob vsakokratni analizi po- 
slovne uspešnosti oceni kvaliteta konkretne delitve in realizacije ugotavljanja 
prispevka po živem in minulem delu za vsakega delavca. Le tako je mogoče 
razbiti uravnilovko, ki je še vedno eno najhujših oporišč mezdne miselnosti 
pri nas, ter zagotoviti enak položaj delavcev v proizvodnji in v delovnih skup- 
nostih skupnih služb. Tudi sredstva skupne porabe izvirajo iz družbenega do- 
hodka in morajo biti odraz njegovega gibanja. Iz tega pa izhaja, da je treba od 
enostranskega obravnavanja teh sredstev in njihove delitve prav tako preiti 
na smotrno gospodarjenje z njimi tpr uveljaviti tudi v kritju izdatkov iz teh 
sredstev načela smotrnosti in spodbudnosti za dobro gospodarjenje. 

Na področju samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja 
pomenijo predložena stališča podlago, na kateri bo potrebno čimprej pripraviti 
družbeni dogovor o načelih za razporejanje dohodka ter uresničevanje načela 
delitve po delu in rezultatih dela. Ta dogovor bo obveznost za ravnanje udele- 
žencev dogovora, pa tudi družbena podlaga za dejavnost organizacij združe- 
nega dela. V zvezi s tem bo potrebno podrobno opredeliti nadaljnjo vlogo sa- 
moupravnih sporazumov dejavnosti, v skladu z določili zakona o združenem 
delu. V njih naj bi delavci zagotovili skupne osnove za merila, da bo delavec 
prejel za enako delo enak osebni dohodek, ter postavitev jasnejše usmeritve 
pri dogovarjanju kriterijev, ki na temelju doseženih rezultatov omogočajo in 
tudi terjajo razlike v osebnih dohodkih pri enakih ali podobnih opravilih v 
različnih temeljnih organizacijah in delovnih organizacijah v isti panogi in 
občini. 

Odnose delitve dohodka pa bodo delavci v skladu z zakonom o združenem 
delu planirali in se o njih dogovarjali v svoji delovni organizaciji in širših do- 
hodkovnih povezavah. Dosedanji samoupravni sporazumi dejavnosti te vloge 
ne bi imeli več. Potrebno je tudi proučiti vprašanje priprave posebnega druž- 
benega dogovora o osebnih prejemkih, ki imajo značaj materialnih stroškov. 
Temeljito bo tudi treba proučiti, ali veljavna zakonodaja še pospešuje uresni- 
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čevanje družbenoekonomskih odnosov pri razporejanju in delitvi dohodka in 
kolikšne spremembe bo potrebno v zvezi s tem uveljaviti, zlasti glede zakona 
o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za 
razporejanje dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke ter nadalje ob 
pripravi zakona o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu Slo- 
venije, pa tudi v vrsti drugih zakonov. Zaradi vsega tega je Izvršni svet pozi- 
tivno ocenil prizadevanja sindikatov na področju pridobivanja in razporejanja 
dohodka, čistega dohodka ter sredstev za osebne dohodke in usmerjanje aktiv- 
nosti organizacij združenega dela, kakršno je zapisano v dokumentu. Ob vsem 
tem pa je po oceni Izvršnega sveta potrebno posebej poudariti tudi naloge dru- 
gih dejavnikov in njihovo odgovornost za doseganje zastavljenih družbeno- 
ekonomskih ciljev. Zlasti je bila v razpravah poudarjena odgovornost občin- 
skih skupščin, njihovih izvršnih svetov in upravnih organov za dosledno sprem- 
ljanje in uresničevanje samoupravnih dohodkovnih odnosov, ki so urejeni v 
zakonu o združenem delu, vključno z njihovo odgovornostjo za ocenjevanje 
doseženih rezultatov ter za uporabo ukrepov družbenega varstva. 

Med organi, ki morajo še posebej kritično in usmerjevalno spremljati ures- 
ničevanje zakona o združenem delu, velja omeniti z ene strani družbene pra- 
vobranilce samoupravljanja, z druge pa zlasti komisije za spremljanje uresni- 
čevanja zakona o združenem delu. Njihovo aktivnost moramo še posebej raz- 
vijati pri spremljanju in ocenjevanju, kako organizacije združenega dela sprem- 
ljajo, vsebinsko izpopolnjujejo in izvajajo ustrezne samoupravne akte, ki zade- 
vajo omenjena področja. Spremljanje in uresničevanje zakona o združenem 
delu ter temeljev družbenoekonomske ureditve terja intenzivnejšo dejavnost 
občinskih skupščin in njihovih organov ter tekoče ugotavljanje, v katerih orga- 
nizacijah združenega dela nastajajo motnje v poslovanju. Navedeni subjekti mo- 
rajo sproti, glede na ugotovljene razmere, sprejemati ukrepe za varstvo samo- 
upravnih pravic in družbene lastnine, za katere so pooblaščeni po zakonu o 
združenem delu. 

Predložena stališča Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije v zvezi 
s pridobivanjem in razporejanjem dohodka, čistega dohodka ter ugotavljanjem 
načel delitve po delu in rezultatih dela predstavljajo po naši oceni dobro druž- 
benopolitično podlago za uresničitev načel zakona o združenem delu v praksi, 
zlasti na tem tako pomembnem področju. Izvršni svet je sprejel potrebne 
sklepe, da bo v okviru svojih pristojnosti sodeloval pri intenziviranju te druž- 
benopolitične aktivnosti ter tako prispeval k čim večjemu pozitivnemu pre- 
miku uresničevanja ustavnega družbenoekonomskega položaja delavca v le- 
tošnjem letu in v naslednjih letih. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje : Hvala lepa, tovariš Grahor! Naprej, pro- 
sim! Ima še kdo namen razpravljati? Tovarišica Vrbnjak! 

Angelca Vrbnjak: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! O raz- 
pravi v Odboru za družbenoekonomske odnose ste prejeli pismeno poročilo. 
Slišali smo tudi uvodno poročilo tovariša Mirana Potrča glede stališč sindikatov 
o delitvi dohodka in osebnih dohodkov. Kljub temu bi še posebej izpostavila 
tri področja iz razprave v Odboru za družbenoekonomske odnose: 

1. Potrebno je vsebinsko uskladiti obravnavano problematiko z zakonom 
o knjigovodstvu ter tako zagotoviti take evidence za temeljne organizacije, ki 
bodo delavcem sproti omogočale izvajanje vseh teh stališč, zlasti analize stro- 
škov za enoto proizvoda. V nasprotnem primeru — če ne bomo imeli evidenc za 
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enoto proizvoda — je nemogoče spremljati dohodkovne odnose. Menimo tudi, 
da je potrebno upoštevati sprejeta stališča v vseh zakonih, ki se pripravljajo. 
Tu mislim predvsem na zakon o razširjeni reprodukciji, zakon o svobodni me- 
njavi dela, zakon o planiranju, kompenzacijah ter še na nekatere druge zakone. 

2. Ugotovljeno je bilo, da se razne znanstvene in strokovne institucije in 
društva premalo vključujejo pri pripravi različnih predlogov in ob izvajanju 
zakona o združenem delu v praksi. Tu mislimo predvsem na Zvezo ekono- 
mistov, Društvo inženirjev in tehnikov, Društvo računovodskih in finančnih 
delavcev in razne druge znanstvene institucije, ki so prav za to ustanovljene. 

3. V Odboru smo tudi izpostavili pomembnost višine izplačil akontacij oseb- 
nih dohodkov, kar smo v pismenem poročilu tudi zapisali. Hotela bi povedati, 
kaj smo s tem mislili. V praksi namreč ugotavljamo, da prav izplačila akon- 
tacij preprečujejo poračunavanje osebnih dohodkov v skladu z dohodkom, ki ga 
temeljne organizacije oziroma delavci dosežejo, ker so navadno akontacije pre- 
visoke, tako da se kasneje osebnih dohodkov v skladu z ustvarjenim dohodkom 
ne da poračunati zaradi izredne občutljivosti ob morebitnem zmanjšanju oseb- 
nih dohodkov. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Vrbnjak! Kdo še 
želi razpravljati? Besedo ima tovariš Roman Albreht! 

Roman Albreht: V celoti se strinjam z ugotovitvami, ki so bile 
povedane in ki so napisane v predloženih dokumentih. Rad bi pa opozoril na 
nekatera vprašanja. 

Prvo, kar se mi zdi zelo pomembno, je to, da ta dokument spodbuja v bistvu 
vzporedno dejavnost v organizacijah združenega dela in v republiki. Na to bi 
rad opozoril, ker se zelo pogosto izgovarjamo drug na drugega. V organizacijah 
čakajo, da v republiki dokončno oblikujemo stališča. In nasprotno. Sklicujemo 
se, da izvajanje ni steklo v praksi in si drug drugemu pripovedujemo splošna 
načela in splošne ugotovitve, glede katerih pa smo se očitno poenotili. To do- 
kazuje ta dokument. 

Sedaj ni več ne potrebe in ne vzrokov, da si drug drugemu to pripove- 
dujemo, glede česar smo se sedaj očitno poenotili, ampak da naredimo naslednjo 
operacijo. In to je v dokumentih rečeno. Nam sedaj manjkajo dejansko izved- 
bene rešitve. To mora biti speljano do tiste stopnje uporabnosti, da to lahko 
praktično funkcionira v družbeni praksi. Pri tem sta pa, po mojem mnenju, po- 
membni dve vprašanji. 

V praksi je treba predvsem ugotoviti, kateri so tisti ključni členi odnosov, 
pri katerih je možno doseči kakovostne premike. To bi morala oceniti vsaka 
organizacija zase. Namreč menim, da je iluzorno misliti, da bomo napravili kom- 
pleten, zaokrožen in popoln sistem, v katerem bomo povsem vse rešili. Očitno 
pa je, da imamo v' vsaki organizaciji povsem konkretne pogoje in možnosti, da 
naredimo določene premike in da za to pridobimo delavce ter da dosežemo 
tako imenovano motivacijo, ki naj spodbudi ne samo boljše gospodarjenje, am- 
pak tudi spontano logiko sistema, da se bo sistem po svoji logiki začel razvi- 
jati naprej. 

Menim, da bi bila to ena izmed pobud, ki bi jih bilo treba sprožiti v poli- 
tični akciji. 

Drugo pa je v žarišče naše pozornosti postavljeni družbeni dogovor. Nam- 
reč, družbeni dogovor si predstavljam tako, da opredelimo tista vozlišča od- 
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nosov, v zvezi s katerimi kaže v tem družbenem trenutku napraviti korak na- 
prej, in sicer od določb, ki so napisane v zakonu, do bolj obdelane uporab- 
nostne stopnje na temelju enotnih izhodišč, ki so napisana v stališčih sindika- 
tov. To pomeni, da gre sedaj za to, čemur pravijo strokovnjaki »operacionali- 
zacija stvari«. Zato se mi zdi zelo pomembno opozorilo v sklepih Komisije Sku- 
pščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, da 
tega dela brez ustvarjalnega sodelovanja strokovnjakov na teh področjih ne 
moremo dobro narediti. Lahko ga bomo naredili, ampak gre za strokovna dela. 
V zvezi s tem je treba pojasniti dvoje vprašanj. Eno je, da tem našim odnosom 
dejansko ne ustreza noben znan sistem. Namreč sedaj je zelo pogosta praksa, 
da v dokumentih napišemo vse, kar je določeno v ustavi in v zakonu o zdru- 
ženem delu, izpeljemo pa znan model, ki smo si ga kjerkoli izposodili. To de- 
jansko ne gre. Menim, da moramo biti kreativni. Menim, da bi se morali us- 
trezno organizirati, da se na podlagi teh izhodišč, ki so sedaj napisana v stali- 
ščih, vse tiste, ki imajo za to potrebno znanje in ki so pripravljeni, da se vklju- 
čijo v to delo, vključimo v reševanje posameznih vprašanj. 

Drugo vprašanje, na katerega bi rad opozoril, pa je to, da bomo morali 
sedaj vendar natančnejše proučiti, kje so pravzaprav pravi problemi v zvezi 
z odnosi na področju oblikovanja sredstev za osebne dohodke in osebnih do- 
hodkov. Menim, da ta model, da osebne dohodke ločeno primerjamo s tako 
imenovanim ostankom dohodka, ni dober. Namreč to je model podjetniškega 
dobička. Družbene stroške in akumulacijo smo mi razporedili prek celotne 
strukture dohodka. Pri nas se osebni dohodki dejansko ne pojavljajo kot stro- 
šek kapitala, kot je to primer v kapitalizmu, ampak se pojavljajo kot udeležba 
v dohodku. Ce proučujemo ta razmerja, imamo drugačne predstave, kot sedaj 
o tem drug drugemu pripovedujemo. Namreč, močno rastejo skupni družbeni 
stroški in močno rastejo sredstva akumulacije v družbi. Menim, da je treba 
proučiti te primerjave, kajti drugače bomo za določene odnose v družbi krivili 
napačnega subjekta naše družbene skupnosti. 

Drugo pa je, kaj se dogaja znotraj strukture sredstev za osebne dohodke. 
Znotraj strukture sredstev za osebne dohodke se pa avtonomno, in to hitreje 
kot drugi segmenti, povečuje tisti del sredstev, ki se ne oblikuje po rezultatih 
dela, in sicer za tako imenovano administracijo oziroma upravo, medtem ko 
je znotraj tistega dela, ki je neposredno vezan na proizvodnjo, dejansko urav- 
nilovka, in sicer ne uravnilovka med poklici in med delovnimi mesti, ampak 
med ljudmi, ki ista dela opravljajo ob zelo * različnih rezultatih, ob zelo raz- 
ličnih pogojih in ob zelo različnih dohodkovnih učinkih. 

Menim, da bomo morali to dejansko proučiti, ker drugače ne bomo pravih 
nosilcev sprememb na področju osebnih dohodkov pripeljali v ospredje, da bo- 
do oni pravzaprav nosilci preobrazbenih procesov, ampak bomo vedno vsilje- 
vali določene modele. 

Menim, da gre v zvezi s tem dejansko še za eno vprašanje. O odvisnosti 
med osebnimi dohodki in dohodkom dejansko razpravljamo o modelu, v bistvu 
pa imamo tarifno politiko. Plačujemo delavca za opravljeno delo na osnovi 
bodisi njegovega spričevala bodisi delovnega mesta ali pa na osnovi, ki smo jo 
sedaj določili, namreč opisa del. V bistvu pa imamo tarifo za delo. Kaj se 
pa pravzaprav z rezultati njegovega in skupnega dela ekonomsko dogaja, pa 
pri osebnih dohodkih nismo speljali. V zvezi s tem gre za velike stroške ka- 
pitala, glede katerih je delavec ekonomsko inerten, ker to na njega ne vpli- 
va in ker se sredstva oblikujejo neodvisno od gibanja stroškov kapitala. De- 
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jansko imamo zopet stanje, da se dosega največji dohodek od anonimnega ka- 
pitala. Položaj je sedaj tak, da se tokovi denarja zlivajo v tako imenovane kre- 
ditne potenciale bank. Kreditni potenciali bank ustvarjajo dohodek in se v 
bistvu ta dohodek ponovno povečuje s povečevanjem stroškov kapitala v proiz- 
vodnem delu, če to natančno pogledamo. 

Zato menim, da brez dejanske odvisnosti delavčevega osebnega dohodka 
od stroškov kapitala v gospodarjenju s sredstvi ne bomo dosegli premikov. V 
zvezi s tem nastajajo veliki stroški v vseh sferah, kjer opravlja funkcijo ka- 
pital, bodisi v prometu blaga bodisi v finančnih operacijah. To je še izven eko- 
nomske kontrole delavca, ker ni neposredne odvisnosti od osebnih dohodkov. 

Tretje vprašanje, na katerega bi rad opozoril in ki je navedeno v bese- 
dilu, je pa odgovornost občine kot družbenopolitične skupnosti za to, kar se 
dogaja v organizacijah združenega dela. Namreč, občina kot družbenopolitična 
skupnost je dejansko odgovorna za stanje v svojem območju, je odgovorna 
za varstvo družbenolastninskih odnosov, za varstvo samoupravljanja in oprav- 
lja nadzor. Ce s tega vidika ugotavljamo dejavnosti dejavnikov v skupščini, 
vidimo, da še zdaleč ne izpolnjujejo vseh ustavnih in zakonskih družbenih 
funkcij. Veliko bolj sodelujejo kot kakšna država, veliko bolj se kot država 
vključujejo v procese, kot pa da bi delovali kot dejanski subjekt sistema 
socialističnega samoupravnega združenega dela. Zato ne bomo nikoli dovolj 
poudarjali vloge, ki jo imajo vsi subjekti tega sistema, to je skupščine, Zveze 
komunistov, sindikati in drugi dejavniki v občini, pri uveljavljanju teh pro- 
cesov. Namreč v občini se pravzaprav dejansko konfrontirajo dejanski odnosi, 
dejanske možnosti, dejanski ustvarjalni potencial in sistemska osnova. Zato 
menim, da je zelo pomembno opozorilo, da bi morale komisije za spremljanje 
izvajanja zakona o združenem delu to najbolj upoštevati. Sicer pa menim, 
da bi kazalo v praksi svetovati, da se s temi problemi začnejo neposredno 
ukvarjati tudi zbori združenega dela in drugi dejavniki v občinah, ker očitno 
gre pri tem v bistvu za kreativno pomoč. 

Menim, da smo veliko preveč pod vtisom, da ljudje tega nočejo ali pa 
nagajajo. Teh, ki nočejo ali pa nagajajo, je relativno malo. Ampak reševanje 
teh problemov je strokovno in družbeno zapleteno. Ko pa začutimo, da so ta 
vprašanja zapletena, da nas peljejo v konfrontacije, ki jih moramo zelo potr- 
pežljivo razčiščevati, takrat pa se umaknemo. Takrat pravimo: »-Sistem ni do- 
ber, praksa tega ne sprejema in tako naprej.« Namreč brez tega, da gremo v 
neposredna soočanja z interesi in dejanskim stanjem, ni preobrazbe. In to 
je glavni problem. Zato se moramo dobro organizirati in imeti dovolj potrpež- 
ljivosti, da se dogovorimo-, da razčistimo problem in da »vseh stvari ne lomimo 
prek kolena«. Namreč posega v delitvena razmerja, ki spremenijo odnose na 
primer tako, da nekdo dobi 30% manj osebnih dohodkov, drugi pa 50%, ni 
nihče sposoben speljati čez noč. To se lahko spelje le po preteku določene 
dobe. Ampak, domeniti se je treba, da bomo tako delali in da vsak to ve in 
ima možnost, da se s svojim načinom dela, organizacijo, združevanjem in tako 
naprej sploh ne povzroči sprememb, ker si že s svojim delom zboljša svoj 
položaj. Brez takega dinamično organiziranega pristopa pa ne vem, če bomo 
uspeli izvesti pomembne spremembe. Vedno so nam sistemski posegi, ki niso 
bili dobro organizirani, da bi jih lahko sproti izvajali, ostali na papirju in smo 
tudi ostali pri tem, da smo rekli: »Tisto je bilo sicer dobro zamišljeno, se pa 
ne da speljati.« Hvala lepa. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Albreht! Zeli še kdo 
razpravljati? Besedo ima tovariš Igor Uršič! 

Igor Uršič: Nisem pripravil posebne razprave za današnjo sejo zbora, 
ker smo se bolj ali manj v raznih forumih in v posameznih organizacijah zdru- 
ženega dela že izčrpali z dajanjem pripomb in pobud v okviru-svojih lastnih 
zmožnosti k ustvarjalnemu prispevku k nadaljnjemu oblikovanju stališč, ki jih 
je predložil Republiški svet Zveze sindikatov. 

Rad bi tudi rekel, da v celoti podpiram sklepe, ki jih je predlagala Ko- 
misija Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu. Predvsem podpiram tisto temeljno razmišljanje, ki pravzaprav veže 
nadaljnjo dograjevanje sistema pridobivanja dohodka in sredstev za osebne 
dohodke na nadaljnje uveljavljanje družbenoekonomskega položaja delavca. 
Kajti ta medsebojna vez pravzaprav daje poroštvo za krepitev našega celotnega 
sistema gospodarjenja in sistema razširjene reprodukcije. 

Rad pa bi rekel, da bi bilo morda dobro v teh sklepih vendar predlagati 
preostalim samoupravnim organizacijam in institucijam, da bolj kreativno in 
ustvarjalno v svojih vsakodnevnih programih in naporih in pri svoji vsako- 
dnevni angažiranosti dograjujejo in uporabljajo ta stališča, ki jih je predložila 
Zveza sindikatov. 

Menim, da je velika stvar, da na primer Gospodarska zbornica Slovenije 
podpira temeljno usmeritev stališč, da pa je še večja stvar, če Gospodarska 
zbornica Slovenije v okviru svoje družbene in ustavne funkcije na področju, 
za katerega naj bi po svoji družbeni naravi dela odgovarjala, tudi ustvarjalno 
razčleni številne elemente izvajanja teh stališč. Kajti to temeljno usmeritev 
podpiramo vsi že od sprejetja ustave in zakona o združenem delu. Temeljni 
problem, o katerem je že govoril tovariš Albreht, pa je ustvarjalna uporaba 
tega v sleherni pori našega družbenoekonomskega sistema. 

V zvezi z ustvarjalnostjo in operacionalizacijo, o čemer je govoril tovariš 
Albreht, menim, da je to res. Vendar ne bi kazalo, saj tega tudi nisem drugače 
razumel, izhajati iz izhodišča, da ni te ustvarjalnosti. Moram reči, da so glede 
na moje ugotovitve in ugotovitve drugih v vseh organizacijah združenega dela 
napori in vsepovsod se trudijo za uveljavitev temeljnih intencij zakona o 
ustvarjanju in pridobivanju dohodka in oblikovanju sredstev za osebne do- 
hodke in pri tem, kako stimulirati boljše gospodarjenje ter kako dvigovati 
produktivnost dela. To je ustvarjalni prispevek. Kajti velika večina temeljnih 
organizacij združenega dela je že uveljavila določene elemente in merila za 
kakovost, količino, gospodarnost in s tem produktivnost dela. 

Problem vidim v tem, da v vsej naši republiki, da o Jugoslaviji ne go- 
vorim, nimamo institucije oziroma mesta, prek katerega bi pravzaprav zve- 
deli, do kod je naša konkretna družbena praksa, ne pa naše kabinetske in teo- 
retske razprave, prišla pri reševanju konkretnih vprašanj in problemov. Kajti 
le ustvarjalna sinteza konkretnih dosežkov evolucije in spoznanj, ki so se iz- 
oblikovala v neposredni praksi, ter teoretični pogledi lahko dajejo vedno novo 
spodbudo in novo kvaliteto. Menim, da nam tega v naši družbeni organizira- 
nosti manjka. Tako naj bi tudi pristopili k nadaljnji fazii operacionalizacije. 

Ne bomo začeli in tudi ne začenjamo, kar je rekel tovariš Albreht, od nič. 
Začenjamo z določene stopnje, na kateri se seveda številne pozitivne rešitve 
in tudi rešitve, ki zadržujejo in ohranjajo obstoječi razkorak pri uveljavitvi 
družbenoekonomskega položaja delavca, in na kateri so dejansko številne re- 
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šitve, ki pa so povsem v nasprotju z našim temeljnim družbenoekonomskim 
sistemom. 

Temeljno izhodišče te moje neplanirane priglasitve k razpravi je v tem, da 
predlagam Komisiji, da nekoliko bolj poudari predlog Družbenopolitičnemu 
zboru, ki naj predlaga vsem samoupravnim organizacijam, skupnostim in 
asociacijam, da vendar od načelne podpore naredijo korak naprej, namreč s 
tem, da naj se ta načelna podpora izrazi v konkretni angažiranosti in tekočem 
delu sleherne izmed teh organizacij in institucij in Gospodarske zbornice 
Slovenije. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Želi še kdo razpravljati? Besedo 
ima tovariš Vlado Janžič! 

Vlado Janžič: Ce bomo sprejemali sklepe, navedene v vseh teh toč- 
kah, potem je treba točno ugotoviti, kaj želimo doseči. Sklepe sem razumel 
tako: Pri 1. točki gre v bistvu za podporo stališčem Republiškega sveta Zveze 
sindikatov. V 2. točki gre za to, da ugotovimo, da je predloženo besedilo pod- 
prla tudi Gospodarska zbornica Slovenije in drugi. V 3. točki gre za zahtevo 
oblikovanja družbenega dogovora. 

Za 4. točko ne vem, za kaj gre. Tega nisem uspel ugotoviti. Pri 4. točki 
moramo nekaj »razmotriti« potem moramo »proučiti« potem smo »ugotovili« 
kar moramo spet »proučiti«. Potem pa je v točki navedeno: »Te zadeve kaže 
ponovno proučiti.« Skratka, za 4. točko mi je popolnoma nejasno, kaj hočemo z 
njo doseči oz. povedati. 

Menim, da bi v sklepih morali natančno napisati, kaj želimo. Želimo torej 
dati podporo tem sklepom. Želimo spodbuditi sklepanje družbenega dogovora. 
Potem pa je treba reči, katera vprašanja so še odprta in katera je potrebno še 
proučevati, ter kje in kdo bo to napravil, kot je to napisano. 

Pa bi po eni strani s tem končal. V tem besedilu pa je mnogo odvisnikov 
in odvisnikov od odvisnikov in potem na koncu povsem izgubiš nit in zadnjega 
dela stavka ne moreš več uskladiti s prvim delom stavka. Tudi to je moja 
pripomba. 

Gre torej za jasnost teh sklepov in ne za kaj drugega. 
Sicer se strinjam z usmeritvami teh sklepov. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariš Janžič, ali imaš glede 4. točke 
vsebinsko ali le stilistično pripombo? 

Vlado Janžič: iNimi jasen smisel 4. točke. 

Predsednica Tina Tomlje: Ti ni jasen? 

Vlado Janžič: Ne. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo k tej točki in prosim 
delovno skupino, da na podlagi pobud, ki so jih dali razpravi j alci, zlasti tovari- 
ša Uršič in Janžič, redigira stališča. Predlagam, da delovna skupina takoj 
začne z delom. Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.20 in se je nadaljevala ob 10.55.) 
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Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Nadalju- 
jemo sejo. Skupina je sicer v zvezi z 2. točko dnevnega reda že oblikovala spre- 
membe in dopolnitve stališč, vendar jih še prepisujejo. Zato predlagam, da pre- 
idemo na 3. točko dnevnega reda. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na informacijo o de- 
lovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih 
naravnih in drugih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji. 

Informacijo je skupaj s predlogom stališč o delovanju enotnega sistema 
organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč 
v SR Sloveniji predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog stališč je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z dopisom z dne 
27. 3. 1979 umaknil. 

Danes ste prejeli predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za spre- 
membe in dopolnitve informacije, in sicer na klop. Gradivo sta obravnavala 
Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna ko- 
misija. Obe poročili ste prejeli. Danes ste prejeli predlog sklepa, ki so ga pri- 
pravili odbori za družbenopolitični sistem vseh zborov Skupščine SR Slovenije 
in ki naj bi ga vsi zbori tudi sprejeli. 

Tovariše delegate opozarjam, da sta na klopeh dve besedili sklepa z istim 
datumom. Prosim vas, da obravnavate tistega, ki je napisan na enem listu. 
Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem se je namreč danes zjutraj 
sestal in predlagal novo besedilo sklepa, ne pa tega, ki je bil napisan na lo- 
čenih listih. 

K predlogu tega sklepa je dal svoje mnenje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. Njegovo mnenje ste tudi prejeli danes. K tej točki dnevnega reda 
smo povabili predstavnika Štaba Socialistične republike Slovenije za civilno 
zaščito in predstavnika Štaba Socialistične republike Slovenije za splošni ljudski 
odpor. 

Predstavnik predlagatelja je republiški sekretar za ljudsko obrambo to- 
variš Martin Košir, ki ga vabim, da da uvodno obrazložitev. Besedo ima tovariš 
Martin Košir! 

Martin Košir: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne bom posebej obrazložil predloga informacije o delovanju enotnega sistema 
organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč 
v SR Sloveniji. Delegate bi opozoril le na to, da smo včeraj na seji Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije umaknili predlog stališč in hkrati predložili na 
sveta Skuščine SR Slovenije umaknili predlog stališč in hkrati predložili spre- 
membe in dopolnitve informacije na podlagi razprav v skupščinskih telesih. 
Predlagam, da jih zbor tudi sprejme v besedilu, ki ga predlaga Izvršni svet. 

Hkrati se je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi opredelil do predloga 
sklepa, ki smo ga danes ponovno prejeli na klopi. Menimo, da je predlog 
tega sklepa usklajen in da so pripombe, ki jih je dal včeraj Izvršni svet, vse- 
bovane tudi v novem predlogu sklepa. Mislimo, da sta informacija in predlog 
sklepa na ta način usklajena in zrela za sprejetje. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Košir! Besedo ima pred- 
stavnik Odbora tega zbora za družbenopolitični sistem, predsednik tega odbora 
tovariš Ludvik Golob! 
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Ludvik Golob: Kot nas je že obvestila tovarišica predsednica, so 
odbori vseh zborov Skupščine SR Slovenije za družbenopolitični sistem ob- 
ravnavali informacijo, ki jo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije o 
delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v prime- 
rih naravnih in drugih nesreč v naši republiki. Delovna telesa so ustanovila 
delovno skupino, ki naj na podlagi razprav v odborih predlaga enotno besedilo 
predloga stališč, ki bi ga sprejeli vsi zbori na podlagi predložene informacije. 

Že v razpravah v odborih je bilo ugotovljeno, da v predlogu stališč, ki so 
bila predložena zboru skupaj z informacijo', niso zajeti vsi subjekti in vsi ukrepi 
v okviru enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih 
naravnih in drugih nesreč v naši republiki. Predložena stališča so bila zlasti 
glede na informacijo nepopolna ter so glede nekaterih ukrepov ponavljala 
naloge, ki so že opredeljene v zakonih s tega področja, predvsem glede civilne 
zaščite, in v zakonu o ljudski obrambi. 

V želji za čim večjo konkretizacijo stališč, ki je bila izražena tudi v od- 
borih, je skupina delegatov ugotovila, da bi bilo treba v stališčih dejansko po- 
noviti ugotovitve informacije, da bi bili seznanjeni z vsemi nalogami, ki iz- 
hajajo iz ugotovitev v predloženi informaciji. Ker je bilo v odborih ugotovljeno, 
da je informacija, kljub nekaterim pomanjkljivostim, kvalitetna in da pomeni 
skupaj z ustreznimi normativnimi akti nenadomestljivo usmeritev v delovanju 
enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih 
in drugih nesreč v naši republiki, skupina delegatov v imenu odborov pred- 
laga, da torej ne bi ponavljali ugotovitev informacije in da zbori sprejmejo 
sklep, v katerem bodo v 1. točki podprta vsa prizadevanja in usmeritve, ki 
izhajajo iz te informacije, ne da bi katerokoli posebej izpostavljali. Z 2. točko 
sklepa, kot ste sami lahko ugotovili, naj bi zbori zadolžili Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, naj nadalje proučuje ter spremlja, na podlagi ugotovitev 
iz informacije in na podlagi razprave v zborih, v delovnih telesih in v druž- 
benopolitičnih organizacijah, celotno problematiko delovanja sistema organi- 
zacije, odgovornosti in obveznosti samoupravnih organizacij in skupnosti, dr- 
žavnih organov in drugih subjektov družbenega dela in življenja v primerih 
naravnih in drugih nesreč v naši republiki ter sprejme ustrezne ukrepe, s 
katerimi bodo zagotovljeni tako enotno delovanje in učinkovitost tega sistema 
kot tudi uspešen nadzor nad pripravami in dejavnostmi na tem področju. Hkrati 
naj bi glede na ugotovitve pripravil predloge za spremembe predpisov, ki 
urejajo delovanje temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, organov 
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti, družbenih 
organizacij in drugih dejavnikov oziroma naj bi dal pobudo za spremembe 
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov,'pri katerih nastopa Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije kot podpisnik. 

V isti točki bi bila navedena tudi zadolžitev, po kateri naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije še posebej prouči tudi ustreznost družbenega dogovora 
o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč iz 1975. leta in na tej podlagi predlaga dopolnitve, s katerimi 
bo mogoče zagotavljati potrebna sredstva za potrebe ob naravnih in drugih 
nesrečah ter hiter in učinkovit način razpolaganja z njimi. Ta naloga je bila 
v razpravah v Odboru še posebej izpostavljena. 

V 3. točki sklepa bi zbori priporočili vsem temeljnim in drugim organi- 
zacijam združenega dela, krajevnim skupnostim, samoupravnim interesnim 
skupnostim, družbenopolitičnim organizacijam in družbenim organizacijam in 
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društvom, da na podlagi usmeritev informacije in v skladu z ukrepi Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije temeljito in odgovorno preverijo in ocenijo svojo 
organiziranost, usposobljenost in opremljenost za ravnanje v primerih naravnih 
in drugih nesreč. 

Prav tako naj bi omenjeni dejavniki pregledali in po potrebi dopolnili ali 
spremenili samoupravne splošne akte in druge predpise, s katerimi oprede- 
ljujejo ukrepe in ravnanje za preprečevanje naravnih in drugih nesreč in 
ravnanje ob morebitnih nesrečah ter pri odpravljanju njihovih posledic. Na 
podlagi teh ugotovitev naj bi sprejeli še druge potrebne ukrepe, tako da bodo 
akcijsko sposobni preprečevati nesreče in da bodo učinkovito organizirani 
za uresničevanje vseh drugih nalog na tem področju. 

S tako formuliranim sklepom bi zagotovili nadaljnje dejavnosti za obli- 
kovanje enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih 
naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji. 

Odbor predlaga, da zbor tako formuliran sklep, ki ste ga danes prejeli 
tudi na klopi, v skladu s spremembami in dopolnitvami iz same razprave na 
današnji seji ter na podlagi uskladitve z Zborom združenega dela in Zborom 
občin sprejme, saj bi, po mnenju Odbora, z njim najbolj ustrezno uresničili 
cilje in vsebino razprave na samih sejah zborov ter vsebino usmeritev iz in- 
formacije. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Golob! Razpravljamo 
o informaciji o naravnih nesrečah. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jože 
Globačnik! 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! 
Nimam sicer predloga s predloženim sklepom, vendar bi rad, da bi skušali 

skupno preveriti, na kaj mislimo, ko razpravljamo o vsebini 2. točke pred- 
loženih sklepov. 

Postavljam namreč vprašanje, ali je prav, da smo, ko govorimo o odprav- 
ljanju posledic naravnih nesreč in ko v 2. točki naštevamo številne subjekte, 
ki naj bi upoštevali usmeritve, dane v temeljnih gradivih, pri navajanju, 
verjetno nehote, izpustili navedbo enega izmed pomembnih subjektov, ki bi bil 
dolžan delovati na tem področju v okviru veljavnega sistema, to je celoten 
sistem zavarovalnic pri nas, pa seveda tudi navedbo rešitev, ki smo jih do sedaj 
normativno in v okviru družbenoekonomskega sistema, zlasti pa z vidika 
premij, obsega obveznega zavarovanja in tako naprej vključevali v sistem 
zavarovanja. 

Zaradi tega seveda menim, da bi bilo treba ugotoviti, ali je predlagatelj 
oziroma Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v 2. točki, v kateri je besedilo: 
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi 
bo zagotavljal enotno delovanje in učinkovitost sistema««, v besedilu »delovanje 
in učinkovitost sistema« upošteval tudi zavarovalnice. Bolje bi bilo, če bi 
neposredno navedli v sklepu tudi zavarovalnice. 

V zadnjem stavku na koncu 2. točke je tudi navedeno: »Hkrati naj pripravi 
predloge za spremembe predpisov, ki urejajo delovanje temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, organov družbenopolitičnih skupnosti in samo- 
upravnih interesnih skupnosti.« Očitno gre za številne interesne skupnosti. 
Menim pa, da imajo v sklopu teh interesnih skupnosti izjemen položaj in iz- 
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jemno vlogo prav zavarovalne skupnosti. Zato sodim, da bi kazalo to posebej 
poudariti. 

Dajem bolj kot pobudo in ne kot predlog dopolnitev sklepa, da se v smislu 
zveznega sistemskega zakona, ki je že sprejet in ki menda nosi naslov »zakon 
o sistemu zavarovanja oseb in družbenega premoženja v Jugoslaviji«, pro- 
uči in ugotovi, kaj nas v zvezi s tem zakonom v Sloveniji ovira ali ne ovira 
in tudi enkrat resneje prouči celoten kompleks obsega obveznega zavarovanja 
v naši republiki. Menim namreč, da nam ta sistemski zakon daje prostor, da se 
opredeljujemo za nekatere razširjene oblike obveznega zavarovanja in da na ta 
način seveda številne elemente solidarnosti, ki je sedaj vezana na nekatere, po- 
gosto enkratne akcije, deloma vključujemo v zavarovalni sistem, ker so ti 
elementi bolj stabilni kot pa take sprotne akcije. Hvaila. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Besedo 
ima še enkrat tovariš Ludvik Golob! 

Ludvik Golob: Predlagam, da se besedilo teh pobud vnese v sklep. 
Moram reči, da je o tem potekala precej široka razprava v delovnih telesih. 
O tem je tudi v informaciji izražena ustrezna usmeritev, in sicer, da se prouči 
področje zavarovanja glede vseh segmentov. Zato smo menili, ko smo v to 
vključevali samoupravne subjekte, samoupravne interesne skupnosti, da so 
v zvezi s tem le-ti navedeni. V 2. točki, ki navaja sistemsko izpeljavo v celoti, 
ne gre le za veljavno republiško zakonodajo, ampak tudi za zvezno. Menimo, 
naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga konkretne predloge glede 
izvajanja zveznega zakona, ki odpira možnosti obveznega zavarovanja. Me- 
nimo, da je to že v predlogu sklepa. Sedaj se je treba odločiti, če naj se 
zaradi pomembnosti zavarovalnice posebej navajajo tudi v sklepu. Poudarim 
pa naj, da je informacija sestavni del te akcije, na kar je koristno opozoril 
tovariš Globačnik, in v njej je to navedeno. Vprašanje pa je, ali naj to po- 
sebej navedem v sklepu. 

Na to vprašanje bi želel odgovor, ker bo sicer treba besedilo sklepa uskla- 
jevati s preostalima dvema zboroma, ki sta to že obravnavala, pa nista sprejela 
predloga. Zato bi morali še enkrat glasovati o amandmajih. Zaradi tega sem se 
tudi oglasil. 

t 
Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Menim, da bi se bilo prav 

opredeliti tako, da je besedilo 2. točke vendarle tako, da zavezuje vse samo- 
upravne organizacije in skupnosti, v kar so seveda vsebinsko vključene tudi 
zavarovalne skupnosti. 

Najbrž pa je podpredsednik Skupščine SR Slovenije tovariš Ludvik Golob 
imel povsem prav, ko je rekel, da imajo skupnosti posebno vlogo. Menim, 
da bomo to razpravo prav tako posredovali predlagatelju in bo to opredeljeno 
kot akcija za naprej, predvsem ker je to zajeto tudi v informaciji. 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, za- 
ključujem razpravo. Ker je besedilo skupnega sklepa formalno vendar treba 
še uskladiti z razpravo delegatov v ostalih dveh zborih, pozivam tovariša 
Ludvika Goloba, da bi to uredil z delegati v ostalih dveh zborih. 

Tako prekinjam razpravo k 3. točki dnevnega reda in se vračam na raz- 
pravo k 2. točki dnevnega reda. Ker je skupina opravila svoje delo, 
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prosim poročevalca tovariša Mirana Potrča, da sporoči zboru spremembe in do- 
polnitve stališč v predloženem sklepu. Besedo ima tovariš Miran Potrč! 

Miran Potrč: Tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija je spremljala razpravo k 2. točki dnevnega reda in na podlagi 

predloženih pobud v razpravi predlagala naslednje spremembe in dopolnitve 
sklepa, ki ga je predlagala Komisija Skupščine SiR Slovenije za spremljanje 
izvajanja zakona o združenem delu v svojem poročilu: 

1. Na 3. strani v sklepu pod številko 1 se v četrti vrsti besedi »družbeno- 
ekonomska podlaga« nadomestita z besedama »družbenopolitična podlaga«. To 
pomeni, da bi se besedilo stavka glasilo: »predstavlja družbenopolitično pod- 
lago za nadaljnje delo«. 

2. Na 4. strani se v dosedanji 2. točki doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Družbenopolitični zbor predlaga vsem samoupravnim organizacijam in 

skupnostim, zlasti pa gospodarskim zbornicam in njihovim združenjem, da 
usmeritve in vsebino stališč vgrajujejo v svoje programe dela in jih v skladu 
s svojimi nalogami in odgovornostmi dograjujejo in uresničujejo-.« 

3. Celotna 4. točka na 4. strani naj se preformulira in se glasi takole (Pri 
tem bi, tovarišica predsednica, prosil, da člani komisije posebej prisluhnejo 
trem manjšim dopolnitvam, ki sem jih sedaj sam vključil v besedilo, ker se mi 
zdi, da postane s tem besedilo bolj logično, pa je prav, da smo na to pozorni): 

»V postopku priprave družbenega1 dogovora naj udeleženci v dogovoru 
proučijo celoto odnosov, ki se nanašajo na oblikovanje sredstev za osebne do- 
hodke in prejemanje osebnih dohodkov. Skupno naj proučijo, za katere sesta- 
vine teh odnosov so potrebni skupni kriteriji, osnove in merila v družbenem 
dogovoru, katere sestavine teh odnosov naj bodo opredeljene v zakonu, za 
katere pa bodo skupni kriteriji, osnove in merila oblikovani v drugih druž- 
benih dogovorih in samoupravnih sporazumih.« To besedilo je nekoliko dopol- 
njeno in menim, da je sedaj boljše, kot je navedeno v predlogu sklepa. 

Sledi nov odstavek: 
»Vprašanja pridobivanja in razporejanja dohodka in opredelitve sredstev 

za osebne dohodke je treba posebej pozorno proučiti tudi pri opredeljevanju 
določb v zakonih o sistemu družbenega planiranja, o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela, o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo nosilcev družbenih funkcij v organih družbeno- 
političnih skupnosti. V skladu z določbami zakona o združenem delu in zakona o 
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka je treba v druž- 
benem dogovoru in samoupravnih sporazumih opredeliti skupne kriterije, os- 
nove in merila za urejanje pravic, ki so bile doslej vsebovane v sindikalni 
listi. Prav takoje treba proučiti družbeno vlogo in vsebino samoupravnih spo- 
razumov v okviru dejavnosti.« Gre za urejanje pravic, ker se sicer ne bi vedelo, 
za kaj gre. 

4. Na 5. strani se v 5. točki v prvem odstavku zadnji stavek preformulira 
tako, da se glasi: 

»Ob usmeritvah, ki so vsebovane v stališčih Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči, ali 
in katera vprašanja je še treba urejati z zakonom«. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Slišali ste predlog sprememb in dopolnitev 
stališč v zvezi z razporejanjem dohodka. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ker 
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ne želi nihče razpravljati, dajem na glasovanje predlog sprememb in dopolnitev 
stališč, ki jih je predlagala Komisija Skupščine SR Slovenije za spremljanje 
izvajanja zakona o združenem delu. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagane spre- 
membe in dopolnitve stališč. 

Dajem na glasovanje predlog sklepa, skupaj s spremembami in dopolni- 
tvami k uresničevanju zakona o združenem delu na področju pridobivanja 
in razporejanja dohodka in samoupravne organiziranosti organizacij združe- 
nega dela. Kdor je za sklep, kot je bil predlagan, skupaj s spremembami in 
dopolnitvami, 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, skupaj s spremembami in dopolnitvami. 

3. točke dnevnega reda še ne moremo zaključiti, ker se še ni vrnil tovariš 
Golob. Zato prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na periodič- 
ni delovni načrt Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije za drugo trimesečje 1979. leta. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predloženi periodični delovni načrt je. v 
skladu s 34. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora, oblikovan na pod- 
lagi delovnega programa zbora za 1979. leto in pomeni konkretizacijo letnega 
delovnega programa v drugem trimesečju tega leta. Čeprav ta zbor sprejema 
le svoj periodični delovni načrt, ste kot gradivo prejeli tudi skupni perio- 
dični delovni načrt vseh treh zborov, da bi imeli vpogled v delo celotne Skup- 
ščine SR Slovenije v tem obdobju. 

V uvodu k skupnemu periodičnemu delovnemu načrtu je navedeno, katere 
so značilnosti tega načrta in katerim zadevam bomo v drugem trimesečju 
dajali prednost ter kako jih bomo obravnavali. Gre predvsem za to, da perio- 
dični delovni načrt upošteva prioritete, začrtane že ob sprejemanju letnega 
programa dela, in da se na posameznih sejah zbora obravnavajo vsebinsko za- 
okroženi sklopi. 

V periodični delovni načrt Družbenopolitičnega zbora so uvrščene zadeve, 
za katere je zbor pristojen po ustavi in poslovniku. To pa ne pomeni, da zbor ne 
bo mogel obravnavati tudi drugih zadev, kadar bo šlo za vprašanja, ki sicer 
ne sodijo v njegovo formalno pristojnost, bodo pa pomembna z vidika uresniče- 
vanja politične funkcije Družbenopolitičnega zbora. V takih primerih se bomo 
odločali na podlagi pobud Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in 
drugih družbenopolitičnih organizacij in na podlagi predlogov delovnih teles 
zbora in delegatov v zboru. 

Danes ste prejeli tudi pripombe Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije k periodičnemu delovnemu načrtu, ki jih bomo seveda 
najbrž pri sprejemanju tega načrta upoštevali. 

Opozorim naj še na to, da so roki za sklic sej orientacijski in jih bomo 
seveda prilagajali glede na seje drugih subjektov, zlasti družbenopolitičnih 
organizacij in pa seveda tudi zborov v Skupščini SFR Jugoslavije. Pri tem 
smo imeli v preteklem obdobju nekatere težave, ker smo seje zbora skli- 
cevali sočasno s sejami zborov Skupščine SFR Jugoslavije. Na to nas je posebej 
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opozoril s pismom predsednik Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije tovariš Zoran Polič. 

Pričenjam razpravo. Ali bo kdo razpravljal o periodičnem delovnem na- 
črtu tega zbora za drugo trimesečje tega leta? Če ste ga pogledali, ste lahko 
ugotovili, da bomo obravnavali nekatere pomembnejše zadeve sistemske nara- 
ve. Opozarjam na dograditev sistema svobodne menjave dela, na zakon o druž- 
benem planiranju in zakon o državni upravi. Priloženo ste že prejeli tudi ori- 
entacijski potek sej v drugem trimesečju. Se bo kdo oglasil? Besedo ima tova- 
riš Vlado Janžič! 

Vlado Janžič: Za sejo zbora, ki je predvidena 9. aprila tega leta, 
sem ugotovil, da je uvrščen na dnevni red predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji. Zanima me, ali je ta zakon 
v pristojnosti tega zbora ali pa gre za eno izmed tistih točk dnevnega reda, za 
katero si tovarišica predsednica rekla, da bomo o njih razpravljali, čeprav ni 
nujno, da jih zbor obfavnava v svoji pristojnosti? 

Predsednica Tina Tomlje; Za to vprašanje smo posebej opredelili, 
da sodi na dnevni red Družbenopolitičnega zbora. To sodi v pristojnost Druž- 
benopolitičnega zbora, ker gre za državno upravo, ker je politično sistemsko 
vprašanje, čeprav gre le za spremembe in dopolnitve zakona. 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati o 
periodičnem delovnem načrtu tega zbora za drugo trimesečje tega leta, za- 
ključujem razpravo. Najprej bomo glasovali o predlogu Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, ki ga je dal k temu načrtu. Gre za nekatere terminske pre- 
mike nekaterih tem, pač glede na stanje pripravljenosti gradiv. Kdor je za to, 
da se vključijo predlogi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v periodični 
načrt, 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 Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije o spremembi nekaterih točk v periodičnem 
načrtu. 

Glasovali bomo o periodičnem delovnem načrtu Družbenopolitičnega zbora 
za drugo trimesečje tega leta. Kdor je za ta načrt, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel periodični de- 
lovni načrt Družbenopolitičnega zbora SR Slovenije za drugo trimesečje tega 
leta. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

1. Predlog odloka o izvolitvi treh članov Odbora za nagrado Antifašistič- 
nega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Želi kdo 
razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi 
treh članov Odbora za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve 
Jugoslavije. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru izvoljeni za člane Odbora za nagrado 
Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije: dr. Vladimir Bračič, 
rektor Univerze v Mariboru, Marko Bule, vodja delegacije Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije, in Savin Jogan, član Predsedstva Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

2. Predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za promet in zveze. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve na predlog predsednika Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. Predlog odloka in predlog pred- 
sednika Izvršnega sveta ste prejeli. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o imenova- 
nju namestnika predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. Kdor 
je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor predlog odloka soglasno sprejel. 
S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru imenovan za namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za promet in zveze Franjo Lunder, diplomirani ekono- 
mist, svetovalec v Skupščini Socialistične republike Slovenije. 

3. Predlog odloka o imenovanju namestnikov predsednikov republiških 
komitejev. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve na predlog Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Predlog odtoka in predlog Izvršnega sveta ste prejeli. Želi kdo 
razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju namestnikov predsed- 
nikov republiških komitejev. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru znova imenovani za n-a.mpst.nikp 
predsednikov republiških komitejev: Danica Bresjanac za namestnico pred- 
sednika Republiškega komiteja za varstvo okolja, Leopold Kejžar za namestni- 
ka predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje in Aleksan- 
der Skraban za namestnika predsednika Republiškega komiteja za tržišče 
in cene. 

4. Predlog odloka o izvolitvi dveh članov Upravnega odbora Sklada za 
pospeševanje upodabljajoče umetnosti Moša Pij ade. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se strinja s predlogom odloka. Zeli kdo razpravljati 
o predlogu odloka? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi dveh članov Upravnega 
odbora Sklada za pospeševanje upodabljajoče umetnosti Moša Pijade. Kdor je 
za predlog tega odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem sta bila v Družbenopolitičnem zboru izvoljena za člana Upravnega od~ 
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bora Sklada za pospeševanje upodabljajoče umetnosti Moša Pijade naslednja 
kandidata: Stojan Batič, akademski kipar, in Janez Bernik, akademski slikar 
in grafik. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. v ... 

Na 14. seji zbora ni bilo postavljeno nobeno delegatsko vprašanje niti ni 
bil dan kakšen predlog. Ali želi danes kdo postaviti delegatsko vprašanje? 
(Nihče.) 

Zaključujem 6. točko dnevnega reda. 

"Vračamo se na 3. točko dnevnega reda. Prosim tovariša Ludvika 
Goloba, da poroča o uskladitvi predloga sklepa z razpravo delegatov v pre- 
ostalih dveh zborih! 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši! 
V skupini, ki je usklajevala predloge in pobude na podlagi razprav v vseh 

treh zborih Skupščine SR Slovenije, smo se zedinili, da vam predlagamo, da 
bi sprejeli tako besedilo, kot vam je bilo predloženo, s tem, da smo se glede 
drugega odstavka, 2. točke, kjer je navedba: »s katerimi bo mogoče zagotavljati 
potrebna sredstva« — še pred tem je bila formulacija »zadostna sredstva«, ki 
smo jo spremenili v »potrebna sredstva)«, ne en ne drug izraz pa ne povesta, 
kaj to pomeni, zedinili, da je najbolje, da to besedo črtamo. Tako bi se ta od- 
stavek glasil takole: »Posebej naj preveri ustreznost družbenega dogovora o 
načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč iz 1975. leta in predlaga dopolnitve, s katerimi bo mogoče 
zagotavljati sredstva za hitro in učinkovito pomoč.« 

Predsednica Tina To m 1 j e : Tovariš Ludvik Golob je predlagal spie- 
membo sklepa k informaciji o naravnih nesrečah. Ali želi kdo o tem razprav- 
ljati? (Ne.) 

Glasovali bomo o tej spremembi. 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 spremembo pred- 
loženega sklepa. 

Preden dam na glasovanje celoten sklep, ki so ga predložili odbori vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije za družbenopolitični sistem, predlagam zboru, 
da se opredeli tudi do sprememb in dopolnitev informacije o delovanju enot- 
nega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in 
drugih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji, ki nam jih je danes predlo- 
žil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Predlagam, da sklenemo tako, da 
postanejo spremembe in dopolnitve sestavni del prvotno predložene informa- 
eije. 

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 spremembe in 
dopolnitve informacije o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti 
in obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji v besedilu, 
ki ga je predlagal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. S tem so te spremembe 
in dopolnitve postale sestavni del informacije. 



15. seja 435 

Na glasovanje dajem še predlog sklepa k informaciji o delovanju enotnega 
sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in dru- 
gih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji, skupaj s sprejetimi spremembami 
in dopolnitvami. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
S tem smo zaključili tudi 3. točko dnevnega reda in tako tudi 15. sejo 

Družbenopolitičnega zbora. Hvala lepa za udeležbo na seji! 

(Seja je bila zaključena ob 11.40.) 

28' 



skupno zasedanje 

vseh zborov skupščine sr Slovenije, 

predsedstva socialistične republike 

in deiegacij družbenopolitičnih organizacij 

12. februarja 1979 

Predsedoval: Milan Kučan, 
predsednik Skupščine SR Slovenije 

Začetek zasedanja ob 9. uri. 

Predsednik Milan Kučan: Spoštovane tovarišice in tovariši! 
Dovolite, da v tem žalostnem trenutku za naš narod in narode ter narod- 

nosti Jugoslavije pričnem skupno zasedanje vseh zborov Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije, Predsedstva Socialistične republike Slovenije, Pred- 
sedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije ter delegacij re- 
publiških vodstev družbenopolitičnih organizacij, ki smo ga sklicali v dogovoru 
s predsednikom Predsedstva Socialistične republike Slovenije ter predsedniki 
republiških vodstev družbenopolitičnih organizacij. Po dogovoru z njimi pri- 
sostvujejo skupnemu zasedanju tudi člani Sveta federacije iz Socialistične re- 
publike Slovenije, delegacija Sveta republike, predsedniki skupščin in pred- 
sedniki zborov samoupravnih interesnih skupnosti za kulturo, izobraževanje, 
raziskovalno delo, zdravstvo in socialno varstvo, predsednik in člani Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, predsednik in sodniki Ustav- 
nega sodišča Socialistične republike Slovenije, predsednik Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije, predsednik Sodišča združenega dela SR Slovenije, javni tožilec 
SR Slovenije, družbeni pravobranilec samoupravljanja Socialistične republike 
Slovenije, predstavniki Republiškega štaba teritorialne obrambe Socialistične 
republike Slovenije, predstavniki Poveljstva ljubljanskega armadnega območja, 
delegacija Slovenske akademije znanosti in umetnosti, rektorja univerz v Ljub- 
ljani in v Mariboru, delegacija Gospodarske zbornice SR Slovenije, delegacija 
mesta Ljubljana, delegacija zamejskih Slovencev ter tovariši iz naše republike, 
ki delajo na najodgovornejših dolžnostih v organih in organizacijah federacije. 

Zasedanja se udeležuje tudi delegacija federacije, ki jo vodi podpredsednik 
Predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije tovariš Fadil Hoxha. 

Skupno zasedanje je sklicano v počastitev spomina v soboto umrlega to- 
variša Edvarda Kardelja-Krištofa, revolucionarja in družbenega delavca, na- 
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rodnega heroja, člana Predsedstva Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije in Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. 

Tovarišice in tovariši! S tovarišem Kardeljem je slovenski narod izgubil 
sina, ki mu je dal enkratni prispevek v boju za nacionalno osvoboditev, za nje- 
govo socialno preobrazbo, za postavitev trdnih temeljev, ki so delavski razred 
in vse delovne ljudi Slovenije za vselej povezali z narodi in narodnostmi 
jugoslovanske socialistične in samoupravne federativne skupnosti v kateri de- 
lovni ljudje na temelju samoupravljanja, ki mu je prav tovariš Kardelj dal 
teoretične osnove in opredelil smeri razvoja, varujejo in krepijo svojo samo- 
bitnost, razvijajo svojo materialno in duhovno kulturo ter jo ustvarjalno pove- 
zujejo s sodobnimi dosežki človeštva in mednarodnega delavskega gibanja. 

Jugoslovanska revolucija je s tovarišem Kardeljem izgubila borca, naj- 
bližjega sodelavca tovariša Tita, katerega življenje in delo sta bila zadnjih 
petdeset let z neklonljivo zvestobo povezana z napori najnaprednejših sil naših 
narodov, ki jih je združevala Komunistična partija in ki je neponovljivo 
vtkano v razvoj in uspehe revolucionarnega gibanja v Sloveniji in v Jugoslaviji, 
v delavsko gibanje v svetu ter v idejo in prakso neuvrščenosti. 

Izgubili smo soborca, tovariša in človeka, ki je s svojim delom in živ- 
ljenjem dal izjemen prispevek k razvoju socialistične misli in prakse pri nas 
in v svetu in s tem z besedo in dejanji uresničeval najvišji ideal socializma, ki 
ga je tudi za njega samega pomenila sreča človeka. 

Spoštovane tovarišice in tovariši! 
Tovariš Kardelj je sin malega naroda, ki si je tudi po njegovi zaslugi pri- 

boril mesto med priznanimi narodi sveta, postal pa je last vsega človeštva. 
Prosim vas, da počastimo spomin tega velikana človeškega duha z enominutnim 
molkom! 

(Vsi navzoči vstanejo in z enominutnim molkom počastijo spomin pokoj- 
nega tovariša Edvarda Kardelja.) 

Slava tovarišu Krištofu! (Slava!) 
O delu in osebnosti tovariša Edvarda Kardelja bo govoril predsednik Pred- 

sedstva Socialistične republike Slovenije tovariš Sergej Kraigher. Prosim! 

Sergej Kraigher: Dopolnilo se je bogato revolucionarno in nepre- 
trganega ustvarjanja polno življenje tovariša Edvarda Kardelja. Neizprosna 
bolezen je pet let izpodjedala njegove telesne moči. Obdan s predano skrbjo 
njegovih najbližjih je vodil boj z njo s polno zavestjo, ob strokovni in po- 
žrtvovalni pomoči najprominentnejših zdravstvenih delavcev in ob uporabi 
vseh dosežkov sodobne medicine. Vsem, ki smo s tesnobo in bolečino sprem- 
ljali ta njegov boj, v času najtežjih preizkušenj za vsakogar, je iz dneva v dan 
rasla in sama sebe presegala njegova mogočna osebnost revolucionarja in hu- 
manista v vsej njeni neverjetni človeški celovitosti. Rasla je in se presegala 
ob hkrati pretresljivi in tragični človeški ranljivosti, s stopnjevanim ustvar- 
jalnim ognjem, z neugnanim spremljanjem političnih in družbenih dogajanj 
doma in v svetu in njemu lastnim revolucionarnim poseganjem vanje, v trez- 
nem pregledovanju svojega lastnega dela za osvoboditev človeka, za enakoprav- 
nost in humane odnose med ljudmi, narodi in državami. Kakor vedno v času 
težkih osebnih preizkušenj, ki jih je mnogo ^preživel in častno prestal, v zahtev- 
nem življenju revolucionarja, je tudi v tem času pokazal najbolj plemenite 
človeške kvalitete in izjemno, enkratno moč svoje osebnosti. Te kvalitete in 
moč njegove osebnosti, globoko razumevanje našega človeka in človeka v so- 
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dobni družbi, njegovih stisk, potreb in interesov, občutek ali zavest obveznosti 
in dolžnosti, da je treba najti izhod in rešitve iz vsake situacije ter zagotoviti 
pomoč, so bile poleg velikega znanja in široke razgledanosti posebna odlika ce- 
lovitosti njegove izjemne človeške osebnosti, ki so ga zbliževale z ljudmi, bo- 
gatile naše družbeno življenje in življenje nas vseh, spodbujale naš družbeni 
in politični razvoj in mu dajale svoj pečat. 

Tako se danes poslavljamo od revolucionarja, znanstvenika in humanista, 
ki je več kot petdeset let v najbolj razburkanem času bistveno in odločilno vpli- 
val na razvoj in zmago socialistične revolucije v Sloveniji in v Jugoslaviji, na 
oblikovanje socialistične samoupravne demokratične ureditve in razvoj Jugo- 
slavije kot svobodne skupnosti enakopravnih narodov in narodnosti. Poslav- 
ljamo se od revolucionarja in znanstvenika, ki je bistveno pripomogel, da slo- 
venski narod danes v Titovi Jugoslaviji lahko svobodno uresničuje nacionalne 
in socialne cilje in naloge svojega razvoja, da mnogonacionalna, socialistična 
samoupravna in neuvrščena Jugoslavija vedno bolj utrjuje svoj položaj v 
svetu in stoji v prvih vrstah boja za uresničevanje človekovih pravic ter pravic 
narodov in narodnosti za enakopravnost in svoboden razvoj, proti vsem oblikam 
in pritiskom raznih monopolov, proti imperializmu in vsaki obliki hegemonije. 

Jugoslavija ni nikoli dopustila, da bi postala drobiž za poravnavanje ra- 
čunov med velikimi silami. Obratno, s svojo dosledno načelno in neuvrščeno 
politiko, samostojnim razvojem socialistične samoupravne demokracije in v 
mogočni družbi neuvrščenih držav si je izvojevala spoštovanje svojih suverenih 
pravic in samostojnosti v svojem notranjem razvoju in pri razvijanju med- 
narodnih odnosov ter na teh načelih prijateljsko sodelovanje, z redkimi 
izjemami, z vsemi državami v Evropi in na vseh kontinentih sveta. V gi- 
gantskem boju, ki ga je neposredno vodil prav tovariš Kardelj, za mednarodno 
priznanje naših, v težki in krvavi narodnoosvobodilni vojni izvojevanih pri- 
dobitev na mirovnih pogajanjih v Parizu, Slovenci nismo mogli uresničiti svo- 
jega zgodovinskega cilja —: Združene Slovenije. Toda s politiko odprtih meja 
in dobrih sosedskih odnosov na načelih nevmešavanja v notranje zadeve in 
nedotakljivosti meja je Jugoslavija s svojim mednarodnim ugledom in polo- 
žajem bistveno okrepila položaj slovenskih manjšin v boju proti asimilacijskim 
pritiskom za njihov obstoj in enakopraven razvoj kot samostojnih subjektov 
v političnem življenju in razvoju sosednjih držav. Z neposrednim sodelovanjem 
tovariša Kardelja in z njegovimi načelnimi stališči glede nacionalnega vpra- 
šanja in položaja narodnih manjšin ob spoštovanju mednarodnih pogodb in 
obveznosti se ustvarjajo pogoji, kot je rekel tovariš Kardelj, da se države ne 
prepirajo o mejah, ampak se sporazumevajo o zadovoljevanju skupnih življenj- 
skih interesov sploh in še posebej ljudi, ki živijo v obmejnih področjih, in 
da postanejo narodne manjšine most v zbliževanju in spoznavanju narodov in 
držav. 

Več kot 50 let je kot človek, komunist, revolucionar, znanstvenik in hu- 
manist s svojo neizčrpno ustvarjalno silo, z znanstvenim delom, združenim in 
stalno soočenim z neumorno politično akcijo in kritiko družbene prakse pri- 
speval ogromen delež v teoretsko zakladnico marksizma — leninizma. Nemo- 
goče je naštevati vsa področja družbenega dela in življenja, v katera se je 
poglabljal s svojo kritično analizo in marksistično sintezo pridobljenih izkušenj, 
pojavov in zakonitih tendenc. Opozorim naj samo na njegov bistveni prispe- 
vek k marksistični teoriji o nacionalnem vprašanju, o razvoju in spremembah 
delavskega razreda v pogojih silnega porasta tehnike in produktivne moči dela, 
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o zakonitostih socialistične preobrazbe vasi in o preseganju razlik med mestom 
in vasjo, o preseganju razlik med fizičnim in umskim delom in preobrazbi 
individualnega dela s sredstvi v osebni lastnini v samoupravno združeno delo, 
kakor tudi o sproščanju ustvarjalnih možnosti intelektualnega dela kot ne- 
pogrešljive organske sestavine samoupravnega združenega dela v zgodovin- 
skem procesu osvobajanja dela in človeka. Mnoga njegova dognanja so že 
prešla v zavest naših delovnih ljudi, postala naš način življenja in objektivno 
stanje naših družbenih odnosov, ki s svojo logiko uravnava družbeno prakso, in 
v katero so vpeti, hoteli ali nertudi skeptiki in nasprotniki socialističnega samo- 
upravljanja. 

Zgodovina bo ocenjevala prispevek tovariša Edvarda Kardelja k oboga- 
titvi in razvoju marksizma ter razvoj njegove lastne znanstvene misli ob 
gigantskem razvoju Jugoslavije, spremembah v mednarodnih odnosih in podobi 
sveta in specifičnh oblikah razrednega boja, kot se kažejo v konfliktih in na- 
sprotjih sodobnega sveta. Vendar je danes Jugoslaviji in svetu znano, kakšno 
obogatitev revolucionarnih izkušenj mednarodnega delavskega gibanja pomeni 
družbena praksa delavskega razreda jugoslovanskih narodov in narodnosti, ki 
s socialistično samoupravno demokracijo odpira realne perspektive in mož- 
nosti izhoda iz zagate sodobnega kapitalističnega sveta kot iz zagate sistemov, 
ki grade na vsemoči države in z njo zraščenega aparata političnih strank in 
tehnokracije. V tem pa se uveljavlja s silo, ki se bo v bodočnosti še stopnjevala, 
neprecenljiv prispevek in delež tovariša Edvarda Kardelja v razvoju znanstvene 
misli v svetu, pri razbijanju zatohlosti dogmatizma in doktrinarstva ter okam- 
nelega institucionalizma, v katerega oklepa birokratski etatizem in volun- 
tarizem Stalinovega kova živo in vedno se presegajočo silo marksizma. 

Sem spada tudi obogatitev in razčlenitev dejstva, ki predstavlja eno od 
bistvenih postavk jugoslovanske politike, ki jo je zlasti razčlenjeval tovariš 
Kardelj že na VI. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije in kasneje, da po- 
stajajo po zlomu kolonialnih imperijev in uveljavljanju socializma kot neza- 
držnega svetovnega procesa osnovni problemi razvoja sodobne človeške družbe 
problemi nadaljnjega demokratičnega razvoja socializma in demokratičnih od- 
nosov med socialističnimi državami. V obravnavanju problematike uvajanja in 
boja za novo mednarodno ekonomsko ureditev ter preseganja prepada med 
razvitim in nerazvitim svetom se zlasti kaže velik vpliv in pomen njegovega 
dela »Zgodovinske korenine neuvrščenosti«. Za odnse med socialističnimi drža- 
vami in v komunističnem gibanju postaja v vsem njegovem objavljenem in 
neobjavljenem opusu o tej problematiki vse bolj pomembno njegovo že skoraj 
pred 20 leti objavljeno delo »Socializem in vojna«, ki prav v današnjem času 
kaže in potrjuje vso globino, daljnovidnost in usodno aktualnost za razvoj 
socializma- in mir v svetu. 

Znana so dela tovariša Kardelja, ki imajo značaj znanstvenih del in ki 
služijo in so služila kot idejna teoretična podlaga politiki Zveze komunistov 
in drugih družbenopolitičnih organizacij in odgovornih forumov in organov 
našega političnega sistema. Tako naj tudi danes na tej žalni svečanosti po- 
novimo dejstvo, da so mnoga od njegovih spoznanj in del že vgrajena v spre- 
menjeno podobo naše družbe in nesporno bogatijo zakladnico marksizma, med- 
tem ko druga delujejo še kot vizija, ki šele osvaja zavest množic. In dalje, 
medtem ko nekatera njegova spoznanja in dela že prestajajo ognjeno preizkuš- 
njo družbene prakse, predstavljajo druga program za politično akcijo ali pa so 
področje političnega boja. Kot realist ni obsojal posameznih pragmatičnih 
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rešitev, kadar drugačnih možnosti v razpoložljivem času ni, toda obsojal je 
pragmatizem kot prakso in način dela v politiki in še posebej v Zvezi komu- 
nistov, ker je le-ta slep za končne družbene in politične posledice svojih od- 
ločitev in dogajanj v družbi, tako da postanejo njegovi nosilci kaj kmalu lahko 
žrtve konservativnih in reakcionarnih sil. Globoko je cenil poznavanje dejstev 
in široko razgledanost v pojavih in dogajanjih, boril pa se je proti pozitivizmu 
tako v teoriji oziroma filozofiji, še bolj pa v praksi, zaradi njegove jalovosti 
in nesposobnosti predvidevanja, sinteze in spreminjanja doseženega. V obeh 
je videl idejni izraz in posledico preživelih družbenih odnosov in njuno uve- 
ljavljanje v družbeni praksi, kjerkoli, zlasti pa v Zvezi komunistov in drugih 
družbenopolitičnih organizacijah in subjektivnih socialističnih silah ocenjeval 
kot nevaren izraz idejne neosveščenosti in pomanjkljivega ali ne dovolj uspeš- 
nega dela v marksističnem izobraževanju. 

Ko v dneh po smrti tovariša Kardelja milijoni v naši republiki in Jugosla- 
viji izražajo svojo žalost in priznanje njegovemu delu, je pretresljivo in zna- 
čilno obenem, kako, lahko rečemo, vsakdo identificira svoje želje in predstave 
o boljšem svetu ter najbolj žgočih nalogah z delom in življenjskimi stremljenji 
tovariša Kardelja. Tudi v dnevih žalovanja ob težki izgubi tovariša Kardelja 
se ponovno na poseben in pretresljiv način manifestira plebiscitarna privrženost 
naših delovnih ljudi in občanov stvari socialističnega samoupravljanja in neuvr- 
ščeni politiki. Obenem se kaže, kako tudi v svetu vse globlje prodira zavest o 
pomenu izkušenj razvoja socialistične samoupravne in neuvrščene Jugoslavije 
tako za reševanje ali izhod iz najbolj žgočih sodobnih problemov kakor tudi 
za perspektivo človeštva. 

Zato stojijo s toliko večjo zahtevnostjo in odgovornostjo vsa ta vprašanja 
pred delegatsko skupščino in njenimi zbori, skupno z zbori samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, pred političnimi izvršnimi in upravnimi organi, pred druž- 
benopolitičnimi organizacijami in društvi doma>, v zamejstvu in drugod po sve- 
tu, pred Akademijo znanosti in umetnosti, pred univerzami in prav tako pred 
institucijami, ki zagotavljajo ustavnost in zakonitost ter varujejo pravice in 
enakopravnost občanov in samoupravnih organizacij in skupnosti. Postavljajo 
se skratka tudi danes pred nas, pred tukaj zbranim splošnim zborom najodgo- 
vornejših institucij našega družbenopolitičnega sistema in življenja in njihovih 
delegatov in predstavnikov, ki smo se zbrali, da se z globokim spoštovanjem 
in ljubeznijo poklonimo delu in življenju tovariša Edvarda Kardelja. 

Po opredelitvi tovariša Kardelja predstavljajo delegatske skupščine obliko 
izvajanja neposredne oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, s ka- 
tero se delavski razred osvobaja sam, ker ga tudi nihče drug v njegovem ime- 
nu ne more osvoboditi. V njihovi današnji obliki predstavljajo delegatske skup- 
ščine prav gotovo tisto demokratično obliko diktature proletariata, to je vlada- 
vine ogromne večine delovnih ljudi nad neznatno manjšino različnih od obla- 
sti odstranjenih izkoriščevalcev in politikantskih manipulantov z interesi de- 
lovnih ljudi in narodov, vladavine, ki v nepretrganem toku naše revolucije 
uresničuje in razvija poslanstvo Pariške komune in najboljša izročila velike 
Oktobrske revolucije in Leninovih sovjetov, deputatov delavcev, kmetov in 
rdečearmejcev. V delegatskih skupščinah kot obliki demokratične oblasti, spo- 
razumevanja o skupnih interesih in zagotavljanja človekovih pravic in člove- 
kove svobode, ki jo lahko omejuje edino in siamo prav taka svoboda drugih, 
gleda vsak revolucionar svoje zadoščenje in uspeh in v realnosti družbenih 
odnosov utemeljeno potrditev smisla vseh odrekanj, revolucionarnih naporov 
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in tudi žrtev tisočev najboljših in najbližjih, ki so dali življenja za zmago re- 
volucije. Se zlasti pa to-velja za življenjsko delo in entuziazem Edvarda Kar- 
delja, sina proletarske družine, že kot učiteljiščnika člana SKOJ in člana Ko- 
munistične partije več kot 50 let. 

Delegatske skupščine se zato lahko najbolj prepričljivo oddolžijo delu to- 
variša Edvarda Kardelja in njegovim glavnim revolucionarnim življenjskim 
smotrom, če bodo ob ugotavljanju, usklajevanju in reševanju družbenih pro- 
tislovij v pluralizmu samoupravnih interesov resnično delovale kot usklađena 
celota vseh njihovih zborov, skupno z zbori samoupravnih interesnih skupno- 
sti in z vključevanjem znanosti, strokovnosti ter ustvarjalnih pobud posamez- 
nikov. 

In prav tako bo naša najgloblja oddolžitev vsem njegovim naporom, ki jih 
je vgradil v delo, krepitev in razvoj Komunistične partije oziroma Zveze ko- 
munistov Jugoslavije in Slovenije, ustanovitev in uveljavljanje Osvobodilne 
fronte oziroma Socialistične zveze delovnega ljudstva kot najširše fronte, v ka- 
teri se svobodno izraža in konfrontira ter usklajuje pluralizem vseh samouprav- 
nih, torej tudi političnih interesov, v razvoj in uveljavljanje vloge Zveze sindi- 
katov Ln Zveze socialistične mladine, če bodo tudi te organizacije s svojim delom 
zagotavljale, da bodo v delegatskih skupščinah prihajali do veljave in se uskla- 
jevali resnični in nepotvorjeni temeljni interesi delavcev temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti, kmetov v zadrugah, zadružnih enotah 
in vaseh oziroma obratih za kooperacijo, intelektualnih delavcev, ustvarjalcev 
in poustvarjalcev v njihovih združenjih in društvih, obrtnikov in drugih delav- 
cev, ki delajo s sredstvi v osebni lastnini, in če bomo zagotovili tudi v obratni 
smeri vpliv delegatov in delegacij na podlagi sporazumov, dogovorov in skle- 
pov delegatskih skupščin na njihovo delegatsko osnovo v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, da bodo združevale in vključevale vse svoje 
razpoložljive sile za uresničevanje dogovorjene politike in izpolnjevanje spre- 
jetih obveznosti in odgovornosti. 

Naj ob tej priložnosti omenim samo naslednja osnovna vodila revolucio- 
narnega dela in boja tovariša Kardelja, katerih izpolnjevanje je prav gotovo 
častna obveznost in dolžnost zlasti delegatske skupščine in vseh organov in or- 
ganizacij naše republike ter vseh občanov. 

Prav iz te govornice je pred dobrimi sedmimi leti na konferenci Zveze 
komunistov Slovenije označil kot osnovno družbenoekonomsko značilnost de- 
mokratične oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi — odločanje in 
razpolaganje z minulim delom ter uveljavljanje medsebojnih pravic in obvez- 
nosti na njegovi osnovi in kot pogoj, da legendarni Cankarjev hlapec Jernej, 
simbol izkoriščanja in brezpravja, izvojuje in uveljavi svojo pravico. To stoji 
pred nami tako kot neposredna naloga samoupravnega organiziranja delavcev 
v temeljnih organizacijah združenega dela, preseganja še vedno osamosvojene- 
ga in odtujenega odločanja o dohodku v mnogih delovnih organizacijah in se- 
stavljenih organizacijah združenega dela in zlasti v bankah ter v odnosih med 
proizvodnjo in trgovino, kakor tudi v nerazviti svobodni menjavi dela v odno- 
sih med delavci družbenih služb in uporabniki njihovih storitev. 

Naj dalje spomnim na njegovo veliko delo, ki ga je vgradil v vlogo in raz- 
voj komunalnega sistema v samoupravni družbi, da bi komuna resnično zaži- 
vela v vsej raznovrstnosti mnoštva samoupravnih interesov kot samoupravna 
in temeljna družbenopolitična skupnost in področje najširšega usklajevanja 
interesov in sporazumevanja tako v komuni sami med samoupravnimi orga- 
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nizacijami in skupnostmi kot tudi med občinami ob njihovi popolni odprtosti. 
V komuni naj se torej odloča in sporazumeva o razporejanju celote dohodka 
delavcev vsake temeljne organizacije združenega dela v funkciji povečevanja 
produktivnosti dela, tako kot to zahteva družbena narava dohodka. V komuni 
naj prihaja tudi do ukrepov državne oblasti in prisile, če bi bile ogrožene samo- 
upravne1 in druge pravice in obveznosti ter enakopravnost delovnih ljudi in 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Poudarim naj dalje in opozorim še na tisto trajno silnico v položaju slo- 
venskega naroda — naroda proletarca, ki velja tudi v današnjem, na odnosih 
ravnotežja do zob oboroženih velikih sil in blokov zgrajenem svetu in to v 
nič manjši meri kot v času, ko je tovariš Kardelj kot Sperans pisal »Slovensko 
narodno vprašanje«. To je, da je bodočnost Slovencev, njihov obstoj in svobo- 
den razvoj odvisen od njihovega lastnega boja in pripravljenosti nanj, od 
boja za zmago socializma v svetu in njegovega demokratičnega razvoja, od 
velikega boja proletarcev in modernega delavskega razreda vseh dežel proti 
imperializmu in vsem oblikam hegemonije pri uresničevanju zgodovinske vloge 
delavskega razreda; da je odvisen torej od neločljive povezanosti našega naro- 
da z revolucionarnim delavskim gibanjem v svetu in še posebej z delavskim 
razredom drugih republik in pokrajin v enakopravni skupnosti bratskih naro- 
dov in narodnosti Jugoslavije. V našem političnem delu se moramo ravnati po 
njegovi nezlomljivi energiji v prizadevanjih, da se vse, kar je naprednega in 
ustvarjalnega v Sloveniji in Jugoslaviji, povezuje in združuje s silami napred- 
ka v svetu, z njihovim revolucionarnim bojem in z bojem dežel v razvoju. V 
skladu s tem je posvečal vso skrb in pozornost razvoju Jugoslovanske ljudske 
armade in prav tako tudi razvoju in izpopolnjevanju sistema družbene samo- 
zaščite in splošnega ljudskega odpora. 

In končno naj poudarim še eno lastnost, ki je odlikovala njegovo bogato 
človeško osebnost revolucionarja, humanista in političnega delavca. To je bila 
organska zasidranost njegovega dela in življenja v kulturi in kulturnem ust- 
varjanju. Ne samo, da je bil izreden poznavalec in ljubitelj vsega umetniškega 
ustvarjanja, tudi njegovo delo je bilo usmerjeno na to, da se ustvarjajo sklad- 
no z razvojem naše materialne rasti tudi splošni pogoji, da postane kulturna 
aktivnost in ustvarjanje na področju kulture življenjska potreba vsakega de- 
lovnega človeka, umetniške stvaritve in dosežki kulture v najširšem smislu 
pa ne samo dostopni vsakemu človeku za njegovo osveščanje in neprestano ple- 
menitenje njegove osebnosti, temveč tudi trajna spodbuda njegove ustvarjal- 
nosti. V kulturnem ustvarjanju je videl osvobajanje človeka, v izpolnitvi te 
naloge socialističnega družbenega razvoja v vsej njeni celovitosti je videl tudi 
uresničenje vizije družbe osvobojenega človeka, komunistične družbe kot car- 
stva svobode. Zato je vztrajno razkrinkoval zlagani humanizem, ki razglaša 
za glavni vzrok odtujenosti in potrošništva industrializirani svet in moč, ki 
jo predstavljajo razvite proizvajalne sile s svojimi ekonomskimi zakonitostmi, 
ne pa preživele družbene odnose, malomeščanski samozadovoljni in nacionalni 
egoizem ter zapiranje vase ter revščino in zaostajanje v razvoju celih konti- 
nentov. Od tod tudi njegovo globoko spoštovanje in ljubezen do kulturne de- 
diščine in njegova odločnost v zaščiti spomenikov naše zgodovine in kulture. 
Od tod tudi njegova skrb za varstvo in razvoj okolja in človekove sredine ter 
zaščito prirodnih lepot. 

S skupnimi napori in sistematičnim delom nas vseh moramo zagotoviti, da 
bo uresničevanje velikih izročil tovariša Kardelja postalo glavna vsebina dela 
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in glavna skrb vseh občanov in delovnih ljudi ter zlasti delegatskih skupščin, 
da bodo delegatske skupščine dejansko nastopale in delovale kot neposredna 
oblast in vladavina delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, da se bodo torej 
osvobodile pritiska popolnoma drugačnih vprašanj in nalog, ki po svoji naravi 
spadajo v odgovornost samih samoupravnih organizacij in skupnosti ali ustrez- 
nih politično izvršnih in upravnih organov. 

Tudi jaz čutim, tako kot vsi v teh dneh, kako revno in nepopolno je vse, 
kar človek reče o tako bogati osebnosti, njenem življenju in delu. Pri tem nas 
lahko pomiri samo dejstvo, da govori o njegovem delu in njegovih rezultatih 
sam obstoj /in razvoj socialistične Jugoslavije, njenih narodov in narodnosti in 
posebej našega naroda, govorijo humane osnove samoupravnih družbenih od- 
nosov in položaja človeka, ki se vse bolj utrjujejo in razvijajo, govorijo tudi 
moč, ugled in vloga Jugoslavije v svetu. 

Ob zaključku naše žalne svečanosti naj mi bo dovoljeno, da izrečem tova- 
rišici Pepci Kardeljevi in vsem njegovim najbližjim globoko sožalje nas vseh, 
vseh delovnih ljudi in občanov Slovenije in institucij, ki jih predstavljamo. 
Izreči moram ne samo naše sožalje, ampak tudi naše globoko občudovanje, 
spoštovanje in zahvalo za vso požrtvovalnost in skrb, za junaško prenašanje 
in premagovanje tudi lastnega trpljenja in bolečin. To je bilo zanj, za njegovo 
delo in ustvarjanje nepopisnega in odločilnega pomena. Dajalo mu je moči, 
da je zahrbtnost bolezni in težave zdravljenja tako junaško prenašal in da je 
kljub bolezni ne samo opravljal delo po svojih odgovornostih, ampak tako kot 
takrat, ko je bil še zdrav, naredil še mnogo več. To mu je omogočilo, da je prav 
v tem času napisal dela, ki bodo ostala še dolgo temeljna dela sistema sociali- 
stične samoupravne demokracije in trajna šola večno žive ustvarjalne uporabe 
marksizma. To je tudi omogočilo njegovim prijateljem, soborcem in sodelavcem 
mnoga srečanja z njim ter njegovo udeležbo, ki je dvignila svečano razpolože- 
nje na mnogih proslavah znamenitih dni naše zgodovine in revolucije ter de- 
lovnih zmag, za kar smo vam še posebej hvaležni. Enako se moramo v imenu 
nas vseh zahvaliti za sistematično in požrtvovalno delo konziliju zdravnikov in 
vsem zdravstvenim delavcem mnogih institucij, ki so ga vsa ta leta opravljali 
z vso odgovornostjo in največjo osebno zavzetostjo. 

Slava in hvala tovarišu Edvardu Kardelju! 
Slava njegovemu življenju in delu! 

Predsednik Milan Kučan: Spoštovane tovarišice in tovariši! Skupno 
zasedanje je s tem končano. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 9.30.) 
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Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek zasedanja ob 9.25. 

Predsedujoča Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora, na katerem bomo poslušali uvodno obrazložitev k poročilu 
Odbora podpisnikov dogovora o temeljih družbenega plana s predlogom spre- 
memb in dopolnitev družbenega dogovora o temeljih družbenega plana Socia- 
listične republike Slovenije za obdobje 1976—1980, ki jo bo podal tovariš Jože 
Zakonjšek, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za druž- 
beno planiranje in informacijski sistem, ter uvodno obrazložitev k osnutku za- 
kona o usmerjenem izobraževanju, k predlogu za izdajo zakona o vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok in k predlogu za izdajo zakona o osnovni šoli, ki jo 
bo podala tovarišica Majda Poljanšek, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Besedo ima tovariš Jože Zakonjšek, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem. Pro- 
sim, tovariš, Zakonjšek! 

Jože Zakonjšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je zborom Skup- 
ščine predložil predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbe- 
nega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980, skupaj s 
poročilom Odbora udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana ter pred- 
logom odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta, da sklene dogovor o spremembah 
in dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega plana za to srednjeročno ob- 
dobje. 

Poročilo in predloge so obravnavala delovna telesa skupščinskih zborov, 
ki so ob načelnem soglasju, da se pooblasti Izvršni svet za sklenitev dogovora, 
v razpravi in poročilih izpostavila vrsto vsebinskih in sistemskih vprašanj, 
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ki zadevajo tako uresničevanje temeljnih izhodišč in usmeritev družbenega 
plana kot vprašanja uresničevanja sistema samoupravnega družbenega plani- 
ranja in samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, ki so opredeljeni v za- 
konu o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije ter v zakonu o združenem delu. Ne nazadnje so ta vprašanja izhajala 
tudi iz stališč in sklepov Skupščine S:R Slovenije ob obravnavi resolucije o po- 
litiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1979, kjer je bilo, med 
drugim, poudarjeno, da morajo vsi nosilci planiranja s svojimi odločitvami 
prevzeti konkretno odgovornost za uresničitev in usmeritev nalog, opredelje- 
nih z resolucijo, in tako nadomestiti zaostajanje na tistih področjih, na katerih 
ugotavljamo realne možnosti za doseganje načrtovanih smotrov razvoja. 

Že v juliju in novembru preteklega leta je Izvršni svet podrobneje anali- 
ziral materialne in družbene dosežke pri uresničevanju ciljev in nalog iz sred- 
njeročnega plana. Skupaj smo ugotovili, da so bili v prvih dveh letih in pol pri 
izvajanju družbenega plana in pri uveljavljanju samoupravnega družbenega 
planiranja doseženi pomembni uspehi. Ugotovili pa smo tudi, da sprejeti samo- 
upravni sporazumi in dogovori o temeljih planov in plani samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti še niso v zadostni meri 
sredstvo za celovito obvladovanje pogojev in tokov družbene reprodukcije. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da še vedno ni povsem presežen stari način obravna- 
vanja in sprejemanja obveznosti iz samoupravnih sporazumov in dogovorov o 
temeljih planov, kar otežuje in omejuje uresničevanje skupnih interesov in 
ciljev in enakopravnost delavcev pri delu in pridobivanju dohodka ter negativ- 
no vpliva tudi na stabilnost odnosov v gospodarstvu. 

Ob lanskoletni polletni analizi je bilo ugotovljeno, da brez zamud poteka 
le okoli tretjina planiranih investicij na področjih, ki zajemajo dejavnosti po- 
sebnega pomena. Zato je bilo tudi v poročilu Izvršnega sveta in v ekspozeju k 
poročilu poudarjeno, da je potrebno z vso resnostjo in odgovornostjo pristopiti 
k ugotovitvi vzrokov za odstopanja in za zaostajanja pri posameznih pomemb- 
nejših programih in v zvezi s tem zaostriti tudi odgovornost poslovodnih or- 
ganov. Prav tako pa je bilo poudarjeno, da se bo potrebno po ponovnem pre- 
gledu investicijskih programov, v situaciji, ko razpolagamo z manjšim obsegom 
domače in tuje akumulacije, kot smo s planom predvideli, zaradi doslednega 
uresničevanja politike gospodarske stabilizacije odločiti tudi za preložitev ozi- 
roma podaljšanje nekaterih programov, za katere ni moč združiti potrebnih 
sredstev in zaokrožiti finančne konstrukcije, hkrati pa pospešeno odpravljati 
vzroke, ki zavirajo hitrejše izvajanje investicijskih del in znižujejo učinkovi- 
tost investiranja. Naj ponovno opozorim, da so vlaganja za dinar povečanega 
dohodka v tem triletnem obdobju za okoli 50 odstotkov večja, kot so bila v ob- 
dobju 1971—1975, ali da je z drugimi besedami, učinkovitost vlaganja za 50 
odstotkov nižja kot v predhodnem obdobju. 

Pomemben vzrok za zmanjševanje učinkovitosti investicij in zastajanja 
pri prilagajanju investicij planirani strukturi je nedvomno tudi v strukturi 
virov sredstev za materialne naložbe in v sistemu razpolaganja s sredstvi re- 
produkcije. V prvih treh letih srednjeročnega plana upada delež lastnih sred- 
stev organizacij združenega dela, močno pa se krepi dellež bančnih kreditov. 
Mnogi projekti se v velikem delu financirajo tudi prek tujih kreditov. To 
potrjuje, da v sistemu razširjene reprodukcije še vedno prevladujejo oblike 
zbiranja sredstev na osnovi zakonov in kreditiranja, prepočasi pa se uveljav- 
lja združevanje dela in sredstev na osnovi dohodkovne soodvisnosti in poveza- 
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nosti. Ta proces so sicer pričele spodbujati tudi poslovne banke in pri tem do- 
segle pomembne rezultate, vendar na področju razširjene reprodukcije še ni 
prišlo po naši oceni do globljih sprememb pri izpostavljanju dohodkovnih od- 
nosov med samoupravnimi nosilci planiranja. 

Podatki za triletno obdobje kažejo, da smo dosegli planirano^ udeležbo v 
strukturi gospodarskih investicij le na področju energetike (plan je bil 20,5 
odstotka, doseženo je 21,3 odstotka), medtem ko zaostaijamo na področju pro- 
metne infrastrukture (plan je bil 13,1 odstotka, doseženo 9,8 odstotka), vodne- 
ga gospodarstva (plan 0,7 odstotka doseženo 0,5 odstotka), agroindustrijskega 
kompleksa (plan 8,8 odstotka, doseženo 7,2 odstotka) in surovinskih dejavnosti 
(plan 9,4 odstotka, doseženo 6,6 odstotka), tako da je določen napredek do 
razmerij v strukturi investicij iz predhodnega planskega obdobja, razen pri 
energetiki, kjer lahko govorimo o izrazitem porastu, napravljen le na področ- 
ju agroindustrijskega kompleksa, pri prometni infrastrukturi pa ne dosegamo 
niti strukturne udeležbe iz leta 1975. 

Razumljivo je, da so morale te ugotovitve usmeriti Izvršni svet in njegove 
organe v iskanje takšnih rešitev, ki naj, upoštevaje obveznosti iz dogovora 
o temeljih srednjeročnega družbenega plana in naloge iz resolucije, usmerijo 
samoupravne nosilce obveznosti in odgovornosti in to predvsem, da temeljito 
in vsestransko proučijo vzroke za zaostajanja pri uresničevanju sprejetih ob- 
veznosti, ugotovijo materialne posledice in odgovornost za neizpolnjevanje ob- 
veznosti ter na tej podlagi dajo pobude za spremembe in dopolnitve dogovora. 

Izvršni svet je pri tem izhajal tudi iz določil zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja, ki nalaga pristojnim organom samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti, da najmanj enkrat letno ob- 
veščajo druge udeležence samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih 
planov o izpolnjevanju sprejetih obveznosti ter predlagajo spremembe in 
dopolnitve, če se naloge, določene s sporazumi in dogovori, ne uresničujejo 
in da morajo pri spremembah in dopolnitvah samoupravnih sporazumov in 
dogovorov <o temeljnih planov ugotoviti, kako te spremembe in dopolnitve 
vplivajo na uresničevanje planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Tako odgovornost udeležencev sporazumov in dogovorov, njihovih uprav- 
nih, poslovodnih in izvršnih organov ni omejena le na izpolnjevanje neposred- 
nih nalog, ki so jih sporazumi in dogovori o temeljih planov prevzeli, temveč 
se razširja tudi na posledice, ki, nastajajo z neizpolnjevanjem sporazumov in 
dogovorov do drugih dohodkovno in poslovno povezanih udeležencev v skup- 
nem planiranju ter do uresničevanja tistih skupnih nalog družbenega plana, 
ki temeljijo na sprejetih obveznostih udeležencev dogovora. Že tu lahko ugo- 
tovimo, da praviloma v organizacijah združenega dela ni bila ugotovljena od- 
govo<rnost za neizpolnjevanje prevzetih obveznosti, prav tako pa tudi niso 
bile vsestransko ocenjene neposredne in posredne posledice neizpolnjevanja 
nalog za druge udeležence v reprodukcijskem procesu. Te naloge niso dovolj 
kvalitetno, po naši oceni, opravili tudi drugi udeleženci v planiranju, kot so: 
samoupravne interesne skupnosti, poslovne banke, zbornice in drugi organi. 
2e v resoluciji za leto 1978 je bila zato opredeljena nailoga, da bodo udeleženci 
dogovora uskladili svoje plane s prevrednotenim dotokom sredstev in v skladu 
s sistemom kontinuiranega planiranja dali pobude za spremembe in dopolnitve 
dogovora. Zato je Zavod za družbeno planiranje v februarju 1978, torej pred 
enim letom pozval vse udeležence dogovora, da dajo pobude za spremembo 
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in dopolnitev dogovora, kolikor ugotovijo seveda, da sprejetih obveznosti ne 
bodo uresničili do konca leta 1980. Zavod je pripravil tudi metodološki pristop, 
s katerim je zlasti opozoril, da bodo morale biti spremembe in dopolnitve do- 
govora dosledno zasnovane na spremembah in dopolnitvah samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov, na katerih so zasnovane obveznosti v dogovoru, 
pobude za spremembe pa naj izhajajo iz realnih ocen situacije in konkretnih 
razmer ter usmeritev, ki bodo samoupravno dogovorjene. V aprilu 1978 je bil 
na pobudo Izvršnega sveta in Gospodarske zbornice Slovenije imenovan odbor 
udeležencev dogovora, pri Zavodu za družbeiio planiranje pa strokovna sku- 
pina, v katero so bili vključeni predstavniki Gospodarske zbornice, Ljubljan- 
ske banke, Republiškega komiteja za energetiko in Republiškega sekretariata 
za industrijo ter drugih republiških resorjev, pač glede na obravnavane1 pro- 
bleme. 

Strokovna skupina je do predlogov podpisnikov dogovora in do pobud dru- 
gih nosilcev planiranja, ki so se nanašale na spremembo ali dopolnitev dogo- 
vora, zavzemala strokovna stališča in jih posredovala Odboru udeležencev do- 
govora. V začasnem poslovniku o delu Odbora je bila opredeljena vloga Od- 
bora udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije v po- 
stopku sprejemanja, analiziranja in ocenjevanja uresničevanja sprejetih ob- 
veznosti ter obravnavanja pobud udeležencev za spremembe ali dopolnitve do- 
govora. V njem so udeleženci predvideli organ, ki bo redno spremljal, analizi- 
ral in ocenjeval izvajanje obveznosti ter predlagal spremembo dogovora. Vsem 
udeležencem dogovora je bil tudi posredovan predlog, da se dogovor o temeljih 
družbenega plana dopolni z novim 29. a členom, ki podrobneje opredeljuje 
vlogo in sestavo Odbora udeležencev. V skladu s poslovnikom so na sejah 
Odbora udeležencev poleg članov prisostvovali predlagatelji sprememb in do- 
polnitev dogovora ter predstavniki ustreznih samoupravnih interesnih skupno- 
sti za območje republike. 

Tako so se ob neposrednem sodelovanju zainteresiranih udeležencev do- 
govora izoblikovali predlogi sprememb in dopolnitev. Predlog vseh sprememb 
in dopolnitev dogovora je Odbor udeležencev dogovora posredoval vsem pod- 
pisnikom, da se o njem izrečejo oziroma dajo tudi svoje ocene in pripombe. Ta 
postopek je v teku. Izvršni svet pa je, preden je predložil predlog Skupščini, 
ocenil predvsem, kako bodo predlogi za spremembe in dopolnitve dogovora 
vplivali na uresničevanje temeljnih usmeritev in nalog družbenega plana So- 
cialistične republike Slovenije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Navedene ugotovitve potrjujejo, da so bile 
v času izvajanja družbenega plana večkrat opravljene temeljite analize ures- 
ničevanja nalog in obveznosti iz dogovora o temeljih družbenega plana. Do- 
govor je bil med ostalim v letu 1978 dopolnjen tudi z aneksom, ki je podrobneje 
opredelil obveznosti na področju družbenih dejavnosti, dozorevala pa je v tem 
procesu tudi zahteva, da se od analiz in ugotovitev v skladu z načelom konti- 
nuiranega planiranja preide h konkretnim spremembam in dopolnitvam. Do- 
volite mi zato, da v nadaljevanju podam nekaj značilnosti predloga sprememb 
in dopolnitev dogovora, predvsem z vidika uresničevanja temeljnih razvojnih 
usmeritev v tem srednjeročnem obdobju. 

Predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije vključuje tako predloge, ki predstavljajo' zmanjšanje sprejetih 
materialnih obveznosti, kot predloge, ki te obveznosti povečujejo. Med prve 
sodijo zlasti predlogi za zmanjšanje zmogljivosti za proizvodnjo jekla, za proiz- 
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vodnjo celičnih stanovanj in za proizvodnjo celuloze in poiceluloze. Med druge 
pa spadajo predlogi za povečanje rafinerijskih kapacitet ter predlogi za izgrad- 
njo novih zmogljivosti za realizacijo projektov: jekleni kord, kompleks pen- 
taeritritola, kompleks propilenske kemije, tovarna soli in tovarna energetske 
opreme. 

V predlog sprememb in dopolnitev pa niso vključeni vsi udeleženci dogo- 
vora, za katere je bilo v analizi ugotovljeno, da sprejetih obveznosti ne bodo 
uresničevali do leta 1980. Od teh udeležencev niso vključeni zlasti: Elektro- 
gospodarska skupnost Slovenije, Republiška skupnost za ceste, Kmetijsko-živil- 
ska razvojna skupnost, Kemo Maribor in Tovarna glinice in aluminija Kidri- 
čevo. Med temi pa je Samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo 
že predložila v razpravo spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma 
o razvoju elektroenergetike, spremembe dogovora pa sta Odboru udeležencev 
dogovora predložili tudi Kmetijsko-živilska razvojna skupnost ter Tovarna 
glinice in aluminija Kidričevo. Odboru udeležencev pa so bili posredovani tudi 
predlogi za nove podpisnike dogovora, ki so navedeni v drugem delu predloga. 

Med obravnavo predloga v skupščinskih odborih je Odbor podpisnikov 
upošteval tudi že nekaj predlogov za dopolnitev k predlogu za dopolnitve in 
spremembe tako samega teksta dogovora kot tudi določenih odstavkov v ob- 
razložitvah tega dogovora. V strokovni oceni, ki jo je opravil Zavod za plan, 
je bilo ugotovljeno, da je večina teh dopolnitev in sprememb sprejemljiva, se- 
veda pa bodo morali biti ti predlogi za spremembe in dopolnitve teksta, ki je 
v postopku sprejemanja, posredovani vsem udeležencem podpisnikov, da se 
o njem izrečejo in da zavzamejo tudi povsem konkretna stališča do predlaganih 
sprememb. To velja tako za predlog, ki ga je posredovala Skupščina občine 
Koper, o katerem smo ugotovili, da je v bistvu sprejemljiv in v skladu s te- 
meljno usmeritvijo, vendar bo moral iti v celoten postopek podpisnikom, da 
se tudi oni o njem ustrezno izrečejo, pa tudi za druge predloge, ki so bili od- 
boru podpisnikov posredovani v mesecu februarju in ki bodo še prišli od 
strani podpisnikov v procesu usklajevanja predloga sprememb in dopolnitev 
dogovora o temeljih planov. 

Predlagane spremembe dogovora imajo do leta 1980 sorazmerno majhen 
vpliv na strukturo proizvodnje, še manj pa na celoten obseg industrijske pro- 
izvodnje, predvsem zato, ker bodo novi objekti v glavnem aktivirani šele v 
naslednjem srednjeročnem obdobju. "Po oceni bi se zaradi predloženih spre- 
memb celotni obseg industrijske proizvodnje zmanjšal za okoli 0,3 do1 0,4 od- 
stotka, od tega na področju surovinskih dejavnosti za okoli 0,2 odstotka. 

Občutnejši vpliv na obseg in strukturo proizvodnje pa imajo predlagane 
spremembe v obdobju 1981—1985, ko bodo dograjene in aktivirane proizvodne 
zmogljivosti za jekleni kord v Savi Kranj, zmogljivosti za realizacijo projekta 
propilenske kemije v Iplasu Koper in projekta pentaeritritola v Belinki Ljub- 
ljana, tovarna soli v Drogi Portorož in rafinerija nafte v Lendavi. Aktiviranje 
omenjenih objektov bi povečalo celotni obseg industrijske proizvodnje za 
okoli 1 odstotek, od tega v bazni kemiji za okoli 19 odstotkov, v črni metalur- 
giji za okoli 6—7 odstotkov, v proizvodnji nekovin za okoli 39 odstotkov in v 
proizvodnji naftnih derivatov za okoli 66 odstotkov. Naj poudarim, da bo tako 
na področju celotnega energetskega gospodarstva z dokončanjem plinovodov 
do Gorice in Anhovega, z izgradnjo rafinerije nafte v Lendavi ter z izgradnjo 
terminala za vtekočinjeni plin v okviru energetsko-industrijske cone v Kopru 
— predvideno je, da bo terminal s kapaciteto 1,5 milijarde m3 plina za SR Slo- 



27. februarja 1979 449 

venijo in SR Hrvatsko dokončan v letu 1084 — dosežena kvalitetna preusme- 
ritev v energetski oskrbi Slovenije in ustvarjena pomembna osnova za na- 
daljnji razvoj petrokemije, pa tudi osnova za dinamiziranje in intenziviranje 
mednarodne menjave, predvsem z deželami v razvoju. 

Zmanjšanje obveznosti za izgradnjo kapacitet za celično izgradnjo v tem 
času po oceni ne bo bistveno vplivailo na število zgrajenih stanovanj, ker bolj 
kot gradbene kapacitete zavirajo hitrejšo gradnjo stanovanj dolgotrajni po- 
stopki pri pridobivanju zemljišč, neizdelani zazidalni načrti, pridobitev lokacij- 
skih dovoljenj ter dolgotrajne, tudi več let trajajoče priprave ter sprejemanje 
sporazumov in dogovorov o kompleksni ureditvi stanovanjskih sosesk. Poleg 
tega bodo do leta 1980 v Nazarjih izgrajene kapacitete za 1870 stanovanj na 
osnovi panelne tehnologije, k modernizaciji stanovanjske izgradnje pa prispeva 
tudi že izgrajeni objekt Gorenja v Lendavi za 7000 sanitarnih kabin letno. 

Zmanjševanje kapacitet za celično izgradnjo pa nedvomno pomeni, da 
bomo zaostajali pri modernizaciji izgradnje stanovanj in zato tudi gradili draž- 
je, kot bi lahko. 

Grobe ocene dovoljujejo zaključek, da bo z uresničitvijo predlaganih 
sprememb in dopolnitev dogovora dosežen pozitiven plačilnobilančni učinek. 
Iz analize posameznih objektov izhaja, da bo do leta 1980 substituiran uvoz 
v višini 620 milijonov dinarjev, izvoz pa bi se povečal za 120 milijonov dinar- 
jev. V oceni, ki bo Skupščini predložena v juniju, pa bo potrebno podati kom- 
pleksnejšo oceno plačilnobilančnih učinkov sprememb in dopolnitev dogovora, 
upoštevaje tudi objekte kontinuitete, ki bodo dokončani po letu 1980. 

Predlagane spremembe in dopolnitve dogovora povečujejo od leta 1980 ob- 
seg planiranih gospodarskih investicij v osnovna sredstva za okoli 1970 mili- 
jonov dinarjev ali za okoli 2,3 odstotka nasproti planiranim, s tem, da se v 
strukturi investicij v gospodarsko infrastrukturo te povečujejo za 2,8 odstotka, 
v surovinske dejavnosti pa zmanjšajo za 0,5 odstotka. 

Takšne premike v strukturi gospodarskih investicij lahko ocenjujemo 
pozitivno, saj je strukturni delež investicij v gospodarski infrastrukturi v letih 
1976—1978 dosegel 31,6%, medtem ko smo planirali 34,4% — zaostajanje je, 
kot smo že omenili, izrazito zlasti v prometni infrastrukturi, pa tudi pri vla- 
ganjih v agroindustrijski kompleks in v surovinske dejavnosti. Tako ocenju- 
jemo, da se kljub naporom v zadnjih letih ne bomo mogli v celoti približati 
strukturi investicij, ki smo jih predvideli v družbenem planu. Zato bodo morali 
vsi udeleženci dogovora, zlasti pa tisti, ki svojih nalog iz dogovora o temeljih 
družbenega plana ne izpolnjujejo, predvsem ob analizi zaključnih računov v 
tem letu ponovno proučiti vzroke za odstopanja od samoupravno sprejetih 
usmeritev in pogoje za uresničevanje svojih planov v tem petletnem obdobju 
ter Odboru podpisnikov predložiti predloge za spremembe in dopolnitve dogo- 
vora, ki pa bodo. dosledno sprejeti v samoupravnem postopku v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela ter v samoupravnih interesnih skup- 
nostih. Zavod za družbeno planiranje bo v analizi, ki jo bo predložil v juniju 
tega leta, strokovno ocenil pobude udeležencev dogovora, Izvršni svet pa bo 
prek Odbora udeležencev dogovora tudi sam dal pobude za spremembe in do- 
polnitve, ki jih bo utemeljevala ocena možnosti uresničevanja družbenega plana 
v letih 1979—1980, pri tem pa upošteval tudi stališča odborov in pripombe iz 
razprave današnjih zborov, ki bodo dane k predlogu sprememb in dopolnitev 
družbenega dogovora, ki je danes v obravnavi. 
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Po naši oceni bo zlasti potrebno dosledno vztrajati, da bodo predlogi zas- 
novani tudi na realnih sredstvih, pridobljenih predvsem z združevanjem s 
poslovno in dohodkovno soodvisnimi partnerji, z združevanjem prek poslovne 
banke, delno pa tudi na kreditih iz domačih in tujih sredstev. Večji del predlo- 
gov, ki so danes v obravnavi, ima v svoji zasnovi že takšne finančne konstruk- 
cije, potrebno pa jih bo dosledno izvesti. 

Izvršni svet in njegovi organi so v sodelovanju z Gospodarsko zbornico 
Slovenije, Ljubljansko banko — združeno banko ter ustreznimi samouprav- 
nimi organizacijami in skupnostmi pričeli tudi poglobljeno delati za razreševa- 
nje nekaterih razvojnih problemov, za katere je bilo ugotovljeno, da lahko 
bistveno opredelijo obseg in kvaliteto izpolnjevanja ciljev in nalog družbe- 
nega plana. 

Po vsestranski razpravi je bil sprejet program aktivnosti za realizacijo 
razvojnega koncepta naftno-plinskega gospodarstva z nosilci nalog, katerega 
del se že realizira prek sprememb in dopolnitev dogovora, druge aktivnosti pa 
se bodo v največjem delu uresničevale v okviru skupnosti združenega dela za 
plansko poslovno sodelovanje na "področju naftno-plinskega gospodarstva in 
petrokemije, ki je v ustanavljanju. Posebne pozornosti je deležen tudi razvoj 
profesionalne elektronike in računalništva. Po temeljiti analizi razmer na tem 
področju in oceni razvojnih možnosti v Sloveniji in Jugoslaviji je Gospodarska 
zbornica Slovenije prevzela iniciativo za uresničitev in uskladitev programa 
razvoja profesionalne elektronike in računalništva v okviru proizvodnega pro- 
grama Sestavljene organizacije Iskra in drugih samoupravnih organizacij s 
tega področja. Opravljena je bila tudi temeljita analiza uresničevanja plana na 
področju cestnega gospodarstva, kjer so zlasti zaostajanja v izgradnji magi- 
stralne cestne mreže občutna. S stališči in predlogi za učinkovitejše razreševa- 
nje ključnih problemov na tem področju bo Izvršni svet v kratkem seznanil 
tudi Skupščino Slovenije in druge organe in organizacije. 

V naslednjih tednih in mesecih bodo v ustreznih organih in organizacijah 
temeljiteje proučeni tudi problemi, s katerimi se v Sloveniji srečujemo pri 
razivoju aluminijskega in avtomobilskega kompleksa, kjer smo pri uresničeva- 
nju skupnega koncepta na osnovi združevanja dela in sredstev v merilu Slo- 
venije in Jugoslavije v očitnem zaostanku, posebno pozornost pa bo zaslužila 
tudi uresničitev plana kmetijstva in živilske industrije ter prehrambena bi- 
lanca Slovenije. 

V organih Izvršnega sveta ter v ustreznih samoupravnih interesnih skup- 
nostih so v intenzivnem proučevanju tudi problemi v zvezi z uresničevanjem 
osimskih sporazumov, zlasti glede industrijske cone Sežana. Izvršni svet je 
ustanovil koordinacijsko telo, ki skrbi za usklajevanje dela na tem tako po- 
membnem projektu, pomembnem tako za Slovenijo kot tudi za Jugoslavijo. 
Ocenjujemo, da bi na teh osnovah ter na podlagi stališč Skupščine k poročilu 
Izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana ter ocenah možnosti razvoja 
v letih 1979 in 1980, ki bodo sprejete v juliju tega leta, morali v septembru 
ponovno pripraviti predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih druž- 
benega plana ter ga posredovati, Skupščini v oceno. To naj bi tudi zagotovilo, 
da bomo v praktičnem delu vse bolj dosledno uveljavljali nov sistem samo- 
upravnega družbenega planiranja kot učinkovit instrument delavčeve kon- 
trole nad vsemi oblikami združevanja dela in sredstev in kot metodo zavestne- 
ga usklajevanja individualnih, kolektivnih in splošnih družbenih interesov pri 
oblikovanju in uresničevanju skupne razvojne politike. Takšno naravnanost 
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in aktivnost bo po našem prepričanju spodbujal in usmerjal tudi republiški 
zakon o sistemu družbenega planiranja, ki bo Skupščini predložen že v tem 
trimesečju, sprejet pa naj bi bil po programu v juniju ali juliju tega leta. V 
njem bodo podrobneje obdelani tudi odnosi, ki naj se oblikujejo v procesu 
samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja med samoupravnimi organi- 
zacijami in skupnostmi ter družbenopolitičnimi skupnostmi, kadar gre za pri- 
pravljanje in sprejemanje samoupravnih sporazumov in dogovorov in za nji- 
hovo spreminjanje in dopolnjevanje. 

Prosim, da da Skupščina Socialistične republike Slovenije pooblastilo Iz- 
vršnemu svetu za sklenitev dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora 
o temeljih družbenega plana Slovenije. Hvala lepa. 

Predsedujoča Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Zakon jsek! Besedo ima 
tovarišica Majda Poljanšek, članica Izvršnega sveta in predsednica Republi- 
škega komiteja za vzgojo in izobraževanje! 

Majda Poljanšek: Tovarišice in tovariši delegati! Predloga za 
izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok in zakona o osnovni šoli 
ter osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju tvorijo celovito zasnovo druž- 
bene preobrazbe vzgojno-izobraževalnega sistema in družbenoekonomskih od- 
nosov na celotnem področju vzgoje in izobraževanja na izhodiščih, ki jih je 
opredelila Skupščina SR Slovenije ob razpravi o predlogu za izdajo zakona o 
usmerjenem izobraževanju. Pri oblikovanju predloženih rešitev je Izvršni svet 
še zlasti izhajal iz usmeritev, ki so se izoblikovale v najširši družbeni razpravi 
o teh vprašanjih ob 8. kongresu Zveze komunistov Slovenije in 11. kongresu 
Zveze komunistov Jugoslavije, kongresu Zveze sindikatov in Zveze socialistične 
mladine, pa tudi iz spoznanj, ki so nastajala ob pripravi zakonov o temeljih 
svobodne menjave dela, zakona o družbenem planiranju ter dopolnitev druž- 
benega dogovora o kadrovski politiki. Pri tem se je opiral tudi na stališča in 
predloge Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje o nadaljnjem uresni- 
čevanju samoupravne preobrazbe vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 

Pri oblikovanju normativne podlage za celovito preosnovo družbenega 
položaja vzgoje in izobraževanja, vzgojno-izobraževalnega sistema in vsebinske 
naravnanosti vzgojno-izobraževalnega dela je bilo ves čas v ospredju pri- 
zadevanje, da bi s tako preosnovo resnično ustvarjali pogoje za celovit razvoj 
človeka. Skladno z uveljavljanjem samoupravnega položaja delavcev na pod- 
lagi zakona v združenem delu postaja uresničenje pravic in odgovornosti do 
izobraževanja neločljiv del samoupravnih pravic in odgovornosti delavcev, da 
na podlagi pravice dela z družbenimi sredstvi odločajo o pogojih dela in o 
družbeni reprodukciji. Kot delavci v temdljnih organizacijah prevzemajo v 
okviru celote svojih samoupravnih pravic in odgovornosti tudi pravice in od- 
govornosti za odločanje o vzgoji in izobraževanju, prevzemajo s tem tudi ob- 
veznosti in odgovornosti, da v okviru načrtovanja potreb in interesov svoje 
temeljne organizacije omogočajo uresničevanje izobraževalnih potreb in inte- 
resov posameznikov — pa tudi ugotavljanje in uresničevanje širših oziroma 
celotnih družbenih potreb po izobraževanju. 

Menimo, da ni nobenega razloga za morebitno zaskrbljenost ali, bodo ozi- 
roma ali so delavci v združenem delu sposobni in pripravljeni varovati in 
razvijati tako imenovane širše družbene interese in potrebe po izobraževanju. 
Prav tako ni podlage za dvom, ali bo omogočeno uresničevanje človekove pra- 

29» 
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vice in odgovornosti, da si pridobiva znanje kot bistveno prvino svojega vse- 
stranskega razvoja ter se s stalnim razvijanjem delovnih in drugih ustvar- 
jalnih sposobnosti oblikuje v osebnost, ki je sposobna biti nosilec družbenega 
upravljanja in razvoja. Znano je namreč, da je znanje pogoj za ustvarjalni 
razvoj dela, za uveljavljanje družbenega položaja delavcev in za hitrejši kul- 
turni in materialni razvoj celotne družbe. Ukinjanje vseh odtujenih oblik va- 
ruštva nad vzgojo in izobraževanjem ter posredništva med delavcem in izobra- 
ževalno sfero lahko samo pospeši razvoj izobraževanja, demokratizira ves naš 
vzgojnoizobraževalni sistem in izboljša pogoje za razvoj posameznika kot tudi 
za uveljavljanje najširših družbenih, posebej če razvojnih potreb in interesov. 
Pri uveljavljanju pogojev za hitrejši družbenoekonomski razvoj, za vključe- 
vanje znanstvenih spoznanj in napredka v proizvodne procese, je povsem jasno, 
da potrebujemo ustvarjalno znanost in visoko šolstvo, ne pa kot nekateri raz- 
mišljajo, da nam gre za univerzo, ki bo molče sprejemala od zunaj postav- 
ljene naloge. 

Tovarišice in tovariši, po našem mnenju je bolj utemeljena bojazen, ali 
bomo uspeli tako s predloženimi sistemskimi rešitvami, kot s strokovno in 
družbenopolitično akcijo omogočiti delavcem v združenem delu, da se ustrezno 
samoupravno organizirajo in vsebinsko usposobijo za uresničevanje teh, so- 
razmerno obsežnih in,zahtevnih novih nalog. Pri tem mislimo zlasti na take 
naloge, kot so ugotavljanje izobraževalnih in kadrovskih potreb, oblikovanje 
ustreznih vsebin vzgojno-izobraževalnih programov, planiranje razvoja izo- 
braževalne dejavnosti in usklajevanje teh planov v okviru posameznih področij 
združenega dela in v okviru celotne nacionalne skupnosti — zlasti še z vidika 
celovitih in dolgoročnih razvojnih usmeritev slovenske družbe ter njenega 
kulturnega in materialnega napredka. Posebej kaže podčrtati tudi potrebo po 
ustrezni samoupravni akciji in tudi samoupravnem normativnem urejanju od- 
nosov v temeljnih organizacijah, da bi v praksi zagotovili skrb in odgovornost 
delavcev v temeljni organizaciji za optimalen osebni razvoj vsakega delavca 
kot posameznika in zagotavljanje enakopravnega položaja pri uveljavljanju 
njegovih pravic do izobraževanja kot enega od bistvenih pogojev za tak razvoj, 
na kar je bilo posebej opozorjeno tudi v razpravi v Republiškem svetu za 
vprašanja družbene ureditve. S tega vidika kaže zlasti v razpravah o pred- 
loženih sistemskih rešitvah kritično presojati, njihovo ustreznost, da bi lahko 
s skupnim naporom politične, samoupravne akcije in stroke izoblikovali takšne 
vsebinske usmeritve in organizacijske mehanizme, ki bodo delavcem v zdru- 
ženem delu omogočili uresničevanje njihovih pravic in odgovornosti za izo- 
braževanje, izobraževalni dejavnosti pa zagotovili kvaliteten napredek v skladu 
z velikimi nalogami in odgovornostmi, ki jih ima za hitrejše posodabljanje dela 
v proizvodnji in družbenih dejavnostih za razvoj znanosti in uvajanje novih do- 
sežkov v proizvodnji ter za celovit kulturni razvoj in napredek samouprav- 
ljanja. 

V dosedanjih razpravah o preosnovi vzgoje in izobraževanja so bile po- 
gosto izražene zahteve, da mora zajeti vsa področja in vse stopnje vzgoje in 
izobraževanja -— od vrtca do univerze. Tako celovito preosnovo oblikujemo na 
podlagi skupnih bistvenih načel in izhodišč, ki temeljijo na stališču Zveze ko- 
munistov, da sta v sistemu socialističnega samoupravljanja znanje in izobraže- 
vanje bistveni dejavnik osvobajanja človeka in dela, vsestranskega razvoja 
osebnosti ter dejavnik ekonomskega in družbenega razvoja. 
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Ta izhodišča so sicer v posameznih zakonskih aktih razčlenjena in prila- 
gojena v skladu z naravo posameznih vrst in stopenj izobraževanja in izražena 
v celoviti naravnanosti vseh predloženih rešitev, čeprav seveda še niso povsod 
enako konkretizirana. To velja zlasti za uveljavljanje novih družbenoeko- 
nomskih odnosov, s katerimi postajata vzgoja in izobraževanje enakovreden in 
enakopraven del samoupravno organiziranega združenega dela, kjer se prek 
svobodne menjave dela omogoča stalen vpliv delavcev na vsebino in izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega dela ter razvoj vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Prav 
tako je načelo permanentnega izobraževanja za delo in samoupravljanje in po- 
vezovanje dela z izobraževanjem podlaga za oblikovanje sistema in vsebine 
izobraževanja na vseh področjih in stopnjah. Bistvene značilnosti predloženih 
rešitev za posamezna področja vzgoje in izobraževanja pa so zlasti naslednje: 

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok kot načrtna in organizirana družbena 
vzgoja dopolnjuje vzgojo v družini in z usmerjanjem in spodbujanjem otrokove 
lastne aktivnosti prispeva k oblikovanju ustvarjalne, vsestransko razvite oseb- 
nosti v skladu z vrednotami socialistične samoupravne družbe. Zaradi pomemb- 
nosti družbeno organizirane predšolske vzgoje za otrokov nadaljnji razvoj 
in vedno večjih potreb zaposlenih staršev po varstvu otrok se ta dejavnost po- 
spešeno razvija in usmerja tako, da bi z različnimi oblikami postopoma uve- 
ljavili skupen družbeni interes za izenačevanje razvojnih možnosti vseh otrok 
in zagotovili vsakemu otroku vsaj nekatere oblike predšolske vzgoje. 

Z zakonom želimo usmeriti vzgojno-varstvene organizacije, da se bodo 
v večji meri kot doslej odpirale v svoje okolje in se v povezavi z družbenimi 
organizacijami, društvi in drugimi nosilci organizirane družbene skrbi za otro- 
ka, z razvijanjem programov, namenjenih vsem otrokom, postopoma razvile v 
žarišča družbeno organizirane predšolske vzgoje v krajevni skupnosti. Med 
oblikami organizirane predšolske vzgoje, namenjenimi vsem otrokom, se je 
še posebej uveljavila priprava otrok na vstop v šolo pod imenom »mala šola«, 
v katero smo praktično že zajeli vse otroke v zadnjem letu pred vstopom v 
osnovno šolo in s tem napravili pomemben korak k izravnavanju razvojnih 
razlik med otroki pred vstopom v osnovno šolo. Predlagamo, naj organizirana 
priprava otrok na vstop v osnovno šolo postane obvezna in del sistematične 
predšolske vzgoje. 

Z bogatitvijo in razvijanjem programov organizirane priprave otrok na 
vstop v šolo bomo postopoma zagotovili možnost za zgodnejše vključevanje 
otrok v vzgojnoizobraževalni proces osnovne šole ter predšolsko vzgojo in 
osnovno šolo tudi programsko povezovali v kontinuirano vzgojo in skrb za 
razvoj otrok. 

Osnovna šola bo še naprej obvezna in enotna osemletna splošnoizobra- 
ževalna šola. Predvidene organizacijske usmeritve naj bi zagotovile izrazitejše 
delovno in samoupravno povezovanje osnovne šole z okoljem in večji vpliv 
uporabnikov na načrtovanje njenega življenja in dela, tako da bo njena dejav- 
nost še bolj kot doslej rastla kot izraz potreb in interesov delovnih ljudi in ob- 
čanov. Zakon bo usmerjal osnovno šolo, da bo z izpopolnjevanjem vsebin in 
oblik lastnega dela in s povezovanjem s temeljnimi organizacijami združenega 
dela, družbenopolitičnimi organizacijami, družbenimi organizacijami in društvi 
v krajevni skupnosti postopoma preraščala v šolo s celodnevnim programom 
vzgojno-izobraževalnega dela, ki zagotavlja najuspešnejšo obliko uresničevanja 
družbenih smotrov in naloge osnovne šole. 
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V skladu s tako usmeritvijo bomo izpopolnili program osnovne šale zlasti 
s tistimi znanji, ki oblikujejo samoupravljalsko zavest in kulturo mladega člo- 
veka ter krepili zlasti politehnično izobraževanje in delovno vzgojo. Ob tem, 
ko bomo razvijali širše možnosti neposrednega dogovarjanja osnovne šole z 
uporabniki v njenem ožjem okolju in s starši za širjenje in bogatitev njenega 
programa, pa bomo z obveznim programom solidarno zagotavljali vsakemu 
šoloobveznemu otroku v vsem območju Slovenije temeljna znanja, potrebna 
za življenje, za ustvarjalno delo, samoupravljanje in osnovo za nadaljnje izo- 
braževanje in izpopolnjevanje. V vsakem okolju pa bomo spodbujali bogatitev 
programa osnovne šole z različnimi oblikami interesnih dejavnosti, ki jih na- 
črtuje šola v skladu z interesi in potrebami učencev in okolja. S tem bomo 
zagotovili večje možnosti za vsestranski razvoj vsakega otroka, zlasti pa še za 
načrtno razvijanje njegovih sposobnosti in interesov kot podlage za poklicno 
usmerjanje. 

Tako v predšolski vzgoji kot v osnovni šoli bodo zakoni usmerjali k 
večji individualizaciji skrbi in dela s posameznimi otroki in v tem okviru zlasti 
še za zgodnejše ustrezne oblike della z otroki z motnjami v razvoju. 

Posebno varstvo pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja je urejeno s posebnim zakonom. V raz- 
pravah o preobrazbi vzgoje in izobraževanja je bila nekajkrat dana pobuda, 
naj bi tudi vzgojo in izobraževanje pripadnikov obeh narodnosti urejali 
v okviru sistemskih zakonov in s tem še bolj naglasili odgovornost tudi tega 
področja združenega dela, da skrbi za varstvo pravic pripadnikov narodnosti. 

Glede na posebno zaščito, ki jo pripadnikom narodnosti zagotavlja ustava, 
pa menimo, da je zaenkrat treba posebno zaščito pripadnikov obeh narodnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja še naprej podrobno urejati s posebnim 
zakonom. 

Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju vsebuje celovito in zaokro- 
ženo sistemsko ureditev sedanjega poklicnega izobraževanja, srednjega in viso- 
kega šolstva ter izobraževanja odraslih. Poleg že omenjenih splošnih načel je 
osnutek skladno s stališči, izraženimi v razpravi o predlogu za izdajo zakona, 
upošteval zlasti pripombe, naj zagotovi, da bodo posamezni izobraževalni pro- 
grami poleg neposrednih potreb dela v zadostni meri upoštevali tudi po- 
trebe razvoja proizvajalnih sil, zlasti znanosti in tehnike ter potrebe celo- 
vitega kulturnega razvoja delavcev. V ta namen je osnutek preciziral izhodišča 
za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov ter določil, da so poleg za- 
htev, ki izhajajo iz profila poklica oziroma razvida del in nalog, obvezna vse- 
binska sestavina tudi zahteve, ki izhajajo iz razvoja dela, znanosti in stroke 
ter potreb celovitega razvoja osebnosti. 

Permanentnost izobraževanja v vseh obdobjih d£la in življenja ter stalno 
povezovanje in prepletanje dela in izobraževanja je temeljna vodilna misel 
vseh vsebinskih in organizacijskih rešitev na področju usmerjenega izobraže- 
vanja. Osnutek je bistveno razširil pojmovanje permanentnosti izobraževanja 
kot izhodišča za načrtovanje vsebine, organizacijo in vključevanje udeležencev 
v usmerjeno izobraževanje. Prav zaradi bistveno drugačne izpeljave načela per- 
manentnosti in drugačne vloge dela v izobraževanju usmerjeno izobraževanje 
ni sinonim za sedanje poklicno izobraževanje, srednje šolstvo, visoko šolstvo 
in izobraževanje odraslih. Z delom pridobljeno znanje postaja enakovredna se- 
stavina usmerjenega izobraževanja, poleg tega pa načrtovanje vsebine izobra- 
ževanja — kot ene od temeljnih skupnih obveznosti uporabnikov in izvajalcev 
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— vključuje tudi skrb za trajno obnavljanje, razširjanje in posodabljanje zna- 
nja delavcev. Izobrazba v času temeljnega izobraževanja delavcev se torej ne 
omejuje le na okvire poklica, ampak izhaja iz večje širine temeljnega izobra- 
ževanja, ki naj udeležence usposobi za začetek dela. Delavec bo pridobival 
funkcionalna znanja in usposobljenost tudi z usposabljanjem na delu ter raz- 
širjal svoje znanje in usposobljenost z izpopolnjevanjem strokovne izobrazbe 
ob delu ali iz dela. Temeljno izobraževanje naj nudi zlasti tisto strokovno iz- 
obrazbo, ki ima trajnejšo vrednost in po svoji širini omogoča usposabljanje in 
izpopolnjevanje delavca za več sorodnih poklicev kot doslej, zato tudi nado- 
meščamo izobraževanje za pridobitev poklica z izobraževanjem za pridobitev 
strokovne izobrazbe. 

Tak pristop je bil potreben tudi zato, da bi se izognili nevarnosti, da bi 
izobraževanje za poklic izhajalo bolj kot je to potrebno le iz dosežene stopnje 
tehnološkega razvoja produkcijskega procesa ter iz obstoječe organizacije in 
delitve dela, premalo pa iz potreb razvoja. Izobraževanje za pridobitev stro- 
kovne izobrazbe v svoji vsebinski zasnovi izhaja iz širših podlag: iz družbenih 
potreb in vrednot, potreb osebnega človekovega razvoja, razvoja samouprav- 
ljanja in položaja človeka v novih družbenoekonomskih odnosih, razvoju zna- 
nosti, tehnike in tehnologije dela iz razvojnih in tekočih potreb delovnega 
procesa. 

V taki ureditvi postaja stalno izobraževanje oziroma nenehno povezovanje 
izobraževanja in dela bistvena značilnost sistema, iz katere izhajajo tudi ob- 
veznosti organizacij združenega dela, da razvijajo in trajno omogočajo siste- 
matično izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih delavcev. Vse bolj se po- 
stavlja v ospredje izpopolnjevanje strokovne izobrazbe, ki sama po sebi ne po- 
meni pridobivanja nove formalne stopnje izobrazbe, pomeni pa razširitev in 
poglobitev usposobljenosti delavca za zahtevnejša in specializirana dela ter 
naloge. 

V skladu s tem osnutek opredeljuje izobraževanje mladine pred začetkom 
dela, izobraževanje ob delu in vračanja z dela v izobraževanje — tako za pri- 
dobitev strokovne izobrazbe, kot za njeno izpopolnjevanje —• kot enakovredne 
in enakopravne poti izobraževanja. Uporabnikom in izvajalcem pa prepušča, da 
s svojimi odločitvami — predvsem z vzgojno-izobraževalnimi programi in s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov — usmerjajo razvoj posameznih 
oblik izobraževanja in zagotavljajo pogoje za izobraževanje. Poudarjamo pa, da 
osnutek s številnimi podrobnimi določbami omogoča prožnejše urejanje izo- 
braževanja za delavce, ki študirajo ob delu oziroma se vračajo v izobraževanje 
s pridobljenimi izkušnjami. Zlasti pa so pomembne določbe, ki zavezujejo de- 
lavce v temeljnih organizacijah, da s svojimi samoupravnimi akti podrobneje 
uredijo uresničevanje pravic svojih delavcev do izobraževanja in zavarujejo 
njihovo enakopravnost pri uresničevanju teh pravic. Skrb za izobraževanje 
delavcev je sestavni del odgovornosti delavcev za razvoj temeljne organizacije 
ter za smotrno gospodarjenje z družbeno lastnino, ki jim je zaupana v uprav- 
ljanje. Skupaj z ukrepi za uresničevanje samoupravno dogovorjene kadrovske 
politike v temeljnih organizacijah in njihovih asociacijah, posebej še v poseb- 
nih izobraževalnih skupnostih, tvorijo prav te obveznosti bistveno podlago za 
demokratizacijo izobraževanja ter njegovo usklajevanje s potrebami dela in 
razvoja. V okviru Izobraževalne skupnosti Slovenije pa se bodo usklarjevali 
programi razvoja izobraževalne dejavnosti, tako da bo ta dejavnost lahko 
uresničevala naloge najširšega nacionalnega interesa in resnično omogočala 
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hitrejši kulturni in materialni razvoj celotne družbe ter skladno zadovoljeva- 
nje izobraževalnih in kadrovskih potreb z vidika dolgoročnih razvojnih usme- 
ritev. 

Tovarišice in tovariši delegati! V okviru tako zasnovanega sistema usmer- 
jenega izobraževanja postajajo praktična znanja in delovne izkušnje povsem 
logično tudi eden izmed pogojev za uspešno nadaljevanje izobraževanja. Osnu- 
tek razširja pristop tako, da so določene delovne izkušnje oziroma praktična 
znanja splošen pogoj za nadaljevanje po končanem srednjem izobraževanju, 
vendar tako, da prepušča uporabnikom in izvajalcem, da z vzgojno-izobraže- 
valnim programom in pogoji za vpis določijo potrebna praktična znanja ozi- 
roma delovne izkušnje ter ustrezen način za njihovo pridobitev, bodisi v de- 
lovnem razmerju bodisi v predhodnem izobraževanju. 

Uporabniki in izvajalci bodo pri tem odločanju lahko v potrebni meri upo- 
števali poleg objektivnih zakonitosti, ki izhajajo iz posameznih vrst dela ozi- 
roma izobraževanja, tudi svoje kadrovske potrebe oziroma konkretne zaposlit- 
vene možnosti na svojem področju dela. Zakon naj omogoči, da si vsakdo čim 
hitreje pridobi potrebno strokovno izobrazbo, potem pa na podlagi svojega 
dela ob vzajemnosti in solidarnosti drugih delavcev pridobiva vse bolj zahtevna 
znanja, vendar v okviru racionalnega uresničevanja potreb združenega dela, 
upoštevaje pri tem enakovrednost vseh oblik in poti izobraževanja. Hkrati pa 
osnutek uvaja tudi možnost, da občani pod enakimi pogoji verificirajo znanja, 
ki so jih pridobili samostojno s samoizobraževanjem oziroma z delom, ker tudi 
s tem bistveno razširja pojmovanje enakovrednosti vseh oblik in poti izobraže- 
vanja ter s tem razširja tudi klasično dosedanje pojmovanje udeleženca v izo- 
braževanju. 

Osnutek zakona je opustil učna razmerja kot obliko individualnega pove- 
zovanja udeležencev izobraževanja z organizacijami združenega dela uporab- 
nikov. Razprava je pokazala, da bo mogoče večino vprašanj, ki zadevajo položaj 
učenca oziroma študenta v temeljni organizaciji, v kateri pridobiva praktično 
znanje — tu mislimo na šolo — urejati s samoupravnimi sporazumi in pogod- 
bami med izobraževalnimi in drugimi organizacijami, v katerih se izvaja prak- 
tični pouk. Neposredne odnose med učencem in temeljno organizacijo, zlasti 
v tistih proizvodnih poklicih, za katere so se doslej sklepala učna razmerja, pa 
bi lahko bolj kot doslej urejali v obliki izobraževanja iz delovnega razmerja. 
Za usposabljanje za enostavna in manj zahtevna dela oziroma naloge, kjer je 
obseg teoretičnega izobraževanja v primerjavi s praktičnim delom sorazmerno 
majhen, pa zakon določa, da je delovno razmerje obvezno. 

Osnutek zakona na podlagi podrobnejše proučitve vprašanj v zvezi s 
predlogom družbenega dogovora o enotnih osnovah za razvrščanje zahtevnosti 
dela in strokovne izobrazbe razvija tri kvalitetno različne stopnje usmerjenega 
izobraževanja. V okviru posameznih stopenj, kot so strokovno usposabljanje, 
srednje izobraževanje in visoko izobraževanje, pa razlikuje vzgojno-izobra- 
ževalne programe po zahtevnosti smotrov in vsebini izobraževanja na več kva- 
litet, tako da omogoča pridobitev osmih stopenj strokovne izobrazbe v skladu 
z družbenim dogovorom. Razlikovanje med stopnjami izobraževalnega sistema 
in stopnjami strokovne izobrazbe je potrebno zaradi primerljivosti izobrazbe 
med republikami, pa tudi zaradi mednarodnih primerjav. Osrednje mesto v 
novem vzgojno-izobraževalnem sistemu pa, tako kot je to predvideval že pred- 
log za izdajo, predstavljajo vzgojno-izobraževalni programi. V skladu s sploš- 
nimi načeli je osnutek zlasti podrobno določil obvezna načela za njihovo 
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oblikovanje, s čimer se zagotavlja skladnost posameznih programov s potre- 
bami človekovega osebnega razvoja ter skupnimi družbenimi potrebami in vred- 
notami. Postopek za oblikovanje in sprejemanje vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov pa naj zagotovi skupno strokovno delo uporabnikov in izvajalcev pri 
določanju izobraževalnih vsebin, trajanja in pogojev izobraževanja in drugih, 
za vsebino in način pridobivanja zanj bistvenih sestavin. 

Načrtovanje vzgojno-izobraževalnih programov bo na ta način lahko pre- 
segalo ozko prakticistične zahteve in bo omogočilo1, da se poleg potreb celovi- 
tega razvoja človeka v njih tudi ustrezno uveiljavijo potrebe, ki izhajajo iz na- 
črtovanega razvoja tehnike, tehnologije in organizacije dela v organizacijah 
združenega dela uporabnikov, kot tudi potrebe, ki temeljijo na dosežkih zna- 
nosti in stroke. 

Osnutek zakona v številnih določbah uveljavlja te zahteve, ki pa se bodo 
seveda lahko konkretizirale le v raznovrstnih vzgojno-izobraževalnih progra- 
mih vseh stopenj zahtevnosti, v skladu z vso pestrostjo, ki jo sproti prinaša 
vsakodnevni razvoj dela, družbenih odnosov in položaja človeka sredi življenja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pri pripravi osnutka zakona so se pojav- 
ljali različni pogledi v zvezi z uveljavljanjem pravice do izobraževanja, z 
enakopravnostjo poti in načinov izobraževanja ter opredeljevanjem obveznosti 
temeljnih organizacij združenega dela za uresničevanje usmerjenega izobra- 
ževanja. Poskušali smo izdelati rešitve v skladu s sprejetimi družbenimi na- 
čeli in izhodišči ter v skladu z rešitvami v nekaterih drugih temeljnih sistem- 
skih zakonih. Pričakujemo pa, da nam bo tudi pri nadaljnjem razreševanju teh 
vprašanj in drugih sistemskih vpralšanj nudila največ pomoči delegatska raz- 
prava v skupščinskih zborih, kakor tudi javna razprava, ki naj bi jo o osnutku 
zakona o usmerjenem izobraževanju organizirala Republiška konferenca so- 
cialistične zveze. Hvala lepa. 

Predsedujoča Silva Jereb: Hvala lepa tovarišica Poljanšek, za uvod- 
no obrazložitev! 

S tem zaključujem skupno zasedanje vseh treh zborov. Delegati Zbora 
združenega dela nadaljujejo delo takoj tukaj, delegati Zbora občin v mali dvo- 
rani, delegati Družbenopolitičnega zbora pa v dvorani Centralnega komiteja. 
Hvala lepa! 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.25.) 
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7. seja 

(5. februarja 1979) 

Predsedoval: France Štiglic, 
predsednik Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik France Stiglic: Začenjam 7. sejo Skupščine Kulturne 
skupnosti Slovenije in vse lepo< pozdravljam. 

Sporočam, da me je predsednica Zbora izvajalcev Iva Zupančič pismeno 
obvestila, da zaradi preobremenjenosti ne more opravljati dolžnosti predsednice 
zbora in prosi za razrešitev. O njeni prošnji je razpravljal že Izvršni odbor. 
Predlagam, da Zbor izvajalcev njeno prošnjo vzame na znanje. Ko bo končan 
postopek kandidiranja v SZDL, bomo opravili volitve novega predsednika 
zbora in razrešili sedanjo predsednico. 

Predlagam, da zato današnjo sejo zbora vodi delegat Franc Krčmar iz 
Občinske kulturne skupnosti Murska Sobota. Predlagam tudi, da namesto od- 
sotne predsednice Zbora uporabnikov Slave Oberleit, ki se je za današnjo sejo 
opravičila, vodi sejo Božidar Grabnar, delegat iz Občinske kulturne skupnosti 
Vrhnika. 

Predlagam, da Skupščina izvoli v Komisijo za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Zbora izvajalcev naslednje delegate: Ivana Pokliča iz 
Občinske skupnosti Celje, Bredo Znidaršič iz Občinske skupnosti Gornja Rad- 
gona in Mihaela Glavana iz Občinske skupnosti Grosuplje. 

V Komisijo Zbora uporabnikov pa: Anko Zevnik iz Občinske skupnosti 
Kranj, Jureta Krašovca iz Občinske skupnosti Laško in Olgo Čeh iz Občinske 
skupnosti Lenart. 

Prosim oba predsednika, da izvedeta glasovanje o predlogih. 

Namestnik predsednice Zbora izvajalcev Franc Krčmar: Prosim 
delegate Zbora izvajalcev, da dvignejo roko, če se s predlogi strinjajo! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Namestnik predsednice Zbora uporabnikov Božidar Grabnar : Pro- 
sim delegate Zbora uporabnikov, da dvignejo roko, če se s predlogi strinjajo! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predsednik France Štiglic: Ugotavljam, da so predlogi sprejeti in 
da sta komisiji za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja soglasno izvo- 
ljeni. Prosim člane obeh komisij, da pregledajo pooblastila in ugotove sklepč- 
nost današnje seje. Za sklepčnost mora biti navzoča v vsakem zboru več kot 
polovica delegatov. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slo- 
venije bili povabljeni predstavniki CK ZKS, RK SZDL Slovenije, Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, Zveze socialistične mladine Slovenije, Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, Zveze kulturnih organizacij Slovenije, zbora 
delegatov tozda založništva in knjižničarstva, Društva slovenskih likovnih umet- 
nikov, Društva oblikovalcev, Društva slovenskih skladateljev, Društva sloven- 
skih filmskih delavcev in osnovne organizacije sindikata samostojnih umetni- 
kov, Društva slovenskih pisateljev, Društva književnih prevajalcev, Skupnosti 
zavodov za spomeniško varstvo, Skupnosti arhivov Slovenije in Skupnosti mu- 
zejev Slovenije in jih prosim, da se vključijo v razpravo pri posameznih točkah. 

Za današnjo sejo ste sprejeli s sklicem tudi predlog dnevnega reda, ki je 
naslednji: 

1. potrditev zapisnika 6. seje in pregled izvršitve sklepov; 
2. poročilo o delu Izvršnega odbora; 
3. pregled dosedanjega dela Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije in 

program dela za leto 1979; 
4. poročilo o sprejemanju dopolnil samoupravnega sporazuma o temeljih 

plana za leto 1979; 
5. predlog akcijskega programa za izvajanje zakona o založništvu; 
6. predlog za izdajo zakona o samostojnih umetnikih z gradivom o druž- 

benoekonomskem položaju samostojnih umetnikov; 
7. problematika varstva kulturne in naravne dediščine ter predlog za 

izdaj o zakona o naravni in kulturni dediščini; 
8 ^edlog za izdajo zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec; 

predlog za izdajo zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in na- 
ravnih' rezervatih; 

10. delegatska vprašanja. 
Predlagam, da bi bila namesto 10. točke dnevnega reda nova točka, in sicer 

ugotovitveni sklep o izvolitvi samoupravnega nadzornega odbora in kot 11. 
točka dnevnega reda delegatska vprašanja. 

Kdor je za predlagani in dopolnjeni dnevni red, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na potrditev zapis- 
nika 6. seje Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

Vprašujem delegate, ali ima kdo kako pripombo k zapisniku 6. seje 
skupščine? (Nihče se ne javi.) 
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Prosim delegate, da z dvigom rok potrdijo zapisnik. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo* roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik soglasno sprejet. 
Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja je že pripravila 

pismeno poročilo in prosim predsednika Komisije, da ga prebere. 

Anka Zevnik: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja ugotavlja, da je v Zboru izvajalcev od 62 delegatov navzočih 50 delegatov 
in v Zboru uporabnikov od 62 delegatov navzočih 43 delegatov. Komisija tako 
ugotavlja, da skupščina lahko veljavno sklepa. 

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je nato v smislu določil 362. člena 
ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot enako- 
praven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala 6., 7., 8. in 9. 
točko dnevnega reda. 

Predsednik France Stiglic: .Prehajamo na 6. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo predloga za izdajo zakona o samostojnih umetnikih 
z gradivom o družbenoekonomskem položaju samostojnih umetnikov. 

Predlog za izdajo zakona s prilogo o družbenoekonomskem položaju samo- 
stojnih umetnikov smo prejeli z gradivom. 

O predlogu je razpravljal Izvršni svet na svoji 9. in 11. seji in sprejel sta- 
lišča in ugotovitve, ki so bile posredovane z gradivom. Želi predsednik Izvršnega 
odbora še ustno obrazložiti stališča in ugotovitve Izvršnega sveta? (Ne želi.) 
Zeli predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti predlog? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Dušan Zupane, tajnik 
Kulturne skupnosti Slovenije! 

Dušan Zupane: Prebral bi stališče delegacije Zbora uporabnikov in 
Zbora izvajalcev iz Domžal. Delegacija se strinja s stališči Izvršnega odbora, 
k tej točki pa ima naslednje mnenje: 

Pripravniško obdobje: Zakon naj ne bi govoril o pripravniškem obdobju 
samostojnih umetnikov. 

Kulturna skupnost — prostor za urejanje družbenoekonomskega položaja 
samostojnih umetnikov: Delegacija si ni bila povsem na jasnem, do katere 
mere naj bi bile kulturne skupnosti prostor za urejanje družbenoekonomskega 
položaja samostojnih umetnikov — ali so to občinske kulturne skupnosti ali 
Republiška kulturna skupnost? 2e sedaj se nekateri umetniki vključujejo v 
kulturne dejavnosti v občini kot mentorji. V takem primeru so jih občinske 
kulturne skupnosti pripravljene sprejeti. Kako pa bo v primerih, ko se samo- 
stojni umetniki ukvarjajo z dejavnostjo, ki ni povezana z občinsko kulturno 
skupnostjo in ko umetnik nima interesa in ne želi sodelovati z dejavnostjo v 
območju občine? 

Predsednik France Stiglic: Besedo ima Peter Skala, predstavnik 
Društva likovnih oblikovalcev Slovenije! 

Peter Skala: V zvezi s sprejetjem tega zakona smo tako v Društvu 
kot v Sindikatu precej razpravljali in tudi dah vrsto pripomb vsem političnim 
forumom kot tudi Kulturni skupnosti Slovenije. Zal gradiva za današnjo sejo ob 
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vabilu nismo dobili, pričakovali pa bi predvsem od Kulturne skupnosti oziroma 
njenega izvršnega odbora, da bi morala zavzeti konkretna stališča do dokaj 
konkretnih predlogov in pripomb, ki sta jih dala Društvo in Sindikat. 

Predvsem menimo, da je sprejetje tega zakona za nadaljnji obstoj umet- 
niškega delovanja v svobodnem statusu zelo pomembno. Novi predlog zakona 
bo vzpostavil nov družbeni, se pravi samoupravljalski položaj samostojnega 
umetnika, na drugi strani pa bo vzpostavil tudi nov ekonomski položaj samo- 
stojnega umetnika. Če govorimo o osnovni intenciji tega zakona, ki jo izpeljuje 
iz ustave, namreč o izenačevanju samostojnega umetnika z delavci v združe- 
nem delu, tako v obveznostih kot v pravicah, bo to imelo lahko zelo konkretne 
posledice za ekonomski položaj umetniškega dela. 

Če se bo samostojni umetnik izenačil v vseh obveznostih, potem se bo tudi 
nadomestilo za opravljeno delo bistveno dvignilo. S tem pa se postavlja vpra- 
šanje, koliko bo umetniško delo sploh še sprejemljivo in če ne bo to negativno 
vplivalo na razvoj umetniškega delovanja. Samostojni umetnik je glede na 
položaj, v kakršnem je danes v primerjavi s pravicami, ki jih uživa delavec v 
združenem delu, zapostavljen. Ena od redkih pravic, ki jo uživa, je prispevek 
za socialno zavarovanje, v vrsti drugih pravic pa še ni izenačen. Če bomo sku- 
šali samostojnemu umetniku zagotoviti te pravice, je za to treba zagotoviti tudi 
sredstva. Če naj jih samostojni umetnik zagotavlja s svojim delom, se bo vreča 
denarja bistveno povečala. Samostojni umetniki se zavzemamo za to, naj bi naš 
družbenoekonomski položaj temeljil na enakih načelnih postavkah kot položaj 
delavca v združenem delu, da naj bi se njegove pravice zagotavljale iz njegovega 
dohodka, vendar menimo, da je treba upoštevati specifičnost umetniškega de- 
lovanja. 

Ena od konkretnih pripomb je, da bi moral zakon temeljiti na urejanju 
položaja samostojnega umetnika kot posameznika, ne pa, da bi skušal pravice 
samostojnega umetnika zagotavljati samo v določenem primeru, to je pogoje- 
vati uresničevanje teh pravic z daljšo vezanostjo samostojnega umetnika na 
organizacije združenega dela, najsi bo to v kulturni dejavnosti ali drugod, ali 
pa povezovanjem samostojnih umetnikov v delovne skupnosti. Zakon bi moral 
predvsem urejati samostojno individualno umetniško ustvarjanje. Ko pa govo- 
rimo o združevanju samostojnih obrtnikov, pa gre v bistvu samo za združevanje 
individualnih pravic in obveznosti, ne pa, da se pravice pogojujejo predvsem 
z združevanjem. S tem nočemo zmanjšati vrednosti in pomena povezovanja in 
združevanja samostojnih umetnikov z organizacijami združenega dela in prido- 
bivanjem samoupravnih pravic v organizacijah združenega dela. Tu vidimo 
pravice predvsem v smislu vpliva na delovanje kulturnih institucij, manj pa 
izenačevanja pravic v ekonomskem smislu in pogojevanja teh pravic s trajanjem 
sodelovanja z organizacijami združenega dela. Zato bi moral zakon konkretneje 
opredeljevati te obveznosti in pravice. Tudi v razpravah bi moralo biti konkretno 
opredeljeno, kakšne bodo ekonomske posledice spremembe položaja .samostoj- 
nega umetnika. 

Ze v diskusijah, ki so se razvijale v zadnjem času okoli položaja samostoj- 
nega umetnika, se je načenjalo vprašanje, kateri krog samostojnih umetnikov 
naj bi zajemal ta zakon in koga naj bi zadeval. Ob predlogu, naj bi zakon za- 
jemal širši krog, domala vse kulturne delavce, se sproža vrsta dilem. Če se ta 
krog bistveno razširi, se postavlja vprašanje, ali bo mogoče s tem zakonom 
urediti specifičnost delovanja umetniškega ustvarjanja, če se to razširi tudi na 
delavce, katerih delo ni predvsem umetniško ustvarjalno. Menimo, da bi moral 
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zakon temeljiti predvsem na specifičnosti umetniškega ustvarjanja in družbe- 
nega položaja umetniškega ustvarjanja. Ce se zakon razširi na vse kulturne de- 
lavce, se postavlja vprašanje, če je potem tak zakon sploh še potreben, kajti 
samostojno delovanje delavcev lahko rešuje, če ne upošteva specifičnosti umet- 
niškega ustvarjanja, zakon o osebnem delu. V tem primeru tak zakon lahko 
ureja samo pridobitev statusa oziroma možnost, da neko delo opravljaš samo- 
stojno, in lahko opredeljuje možnost združevanja teh delavcev v delovne skup- 
nosti, v nobenem primeru pa ne more urejati drugih specifičnosti umetniškega 
ustvarjanja oziroma določanja specifičnih pogojev zadovoljevanja obveznosti 
in pravic umetnikov. 

S tem v zvezi je tudi problematično stališče, kdo lahko postane samostojen 
umetnik oziroma vprašanje, ali naj samostojni umetnik pridobi ta status samo 
s priglasitvijo ali s prijavo pri Kulturni skupnosti. Zavzemamo stališče, da 
je, tako kot je za vsako delo in poklic v naši družbi potrebna neka družbena 
verifikacija, bodisi strokovna ali poklicna, potrebna tudi za ta status neka veri- 
fikacija. S tem ne menimo, da bi bile z verifikacijo statusa avtomatično po- 
gojene določene ugodnosti in pravice samostojnega umetnika. Seveda bi moral 
samostojni umetnik te svoje pravice s svojim delom permanentno dokazovati. 
S tem, da tak status dobi, še ni rečeno, da ga je dobil za vse večne čase. Stri- 
njam se, da je potrebno to permanentno preverjati, ugotavljati kvaliteto in 
družbeno verificirati delo samostojnega umetnika, nikakor pa ne bi bilo do- 
pustno, da se ta krog širi, ker se s tem položaj in status samostojnega umetnika 
samo razvodeneva. 

Tretja stvar, ki bi jo rad povedal, je v zvezi z ekonomskim položajem samo- 
stojnega umetnika. V dosedanjem predlogu zakona, ki je edina listina, ki go- 
vori o statusu samostojnega umetnika, je govor o obveznosti umetnika, o na- 
grajevanju po delu in o prispevkih in davkih. V naši družbi in posebej v Kul- 
turni skupnosti bi bilo potrebno v tej zvezi ekonomsko jasneje in konkretneje 
opredeliti položaj samostojnega umetnika. Ne moremo opredeliti, kaj je njegov 
dohodek in kakšna kategorija je to. Ali je to, kar samostojni umetnik dobi, 
neke vrste povračilo za njegovo delo ali je to njegov osebni dohodek ali pa je 
to njegov celotni prihodek? Kaj iz tega dohodka samostojni umetnik zagotavlja? 
Obstaja zelo razširjeno in zmotno mnenje, da je to njegov osebni dohodek, ven- 
dar mora s honorarjem, ki ga samostojni umetnik dobi, razvijati svojo dejav- 
nost, zagotavljati materialno osnovo svojega dela, vse svoje socialne in eksi- 
stenčne obveznosti, izobraževanje in podobne stvari. Samo del tega je osebni 
dohodek. Se pravi, da se je treba bolj poglobljeno lotiti ekonomskega položaja 
samostojnega umetnika in ga tudi v tem izenačiti z delavcem v združenem delu. 
Omogočiti bi morali, da bo tudi samostojni umetnik imel sklad, da bo ločil 
sredstva za razvoj svoje dejavnosti. Določene umetniške dejavnosti so zlasti ve- 
zane na materialno osnovo. To velja za filmarje, slikarje in podobno. Imeti 
morajo delovne prostore, delovna sredstva itd. To bi morali reševati na enak 
način kot v združenem delu, ne pa videti v sredstvih, ki jih samostojni umetnik 
dobi kot nadomestilo za svoje delo, samo osebni dohodek. V naši družbi pa 
obstaja ta delitev samo pri obdavčitvi iz osebnega dohodka na koncu leta, ko 
se odbija 45 procentov za materialne stroške, v vseh drugih vidikih samostoj- 
nega umetnika pa ta strukturacija ne obstaja. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima Bogdan Pogačnik, delegat 
Kulturne skupnosti Ljubljana-Center! 
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Bogdan Pogačnik: Še enkrat se oglašam z rahlim dvomom in pri- 
merjavo. Dvom glede tega, ker se mi zdi, da je zelo rigorozno odrejanje statusa 
samostojnega umetnika že v principu nekoliko samolastno odvajanje od neke 
skupnosti. Zdi se mi, da nihče ne more biti samostojen umetnik niti svoboden, 
če s konkretnimi nalogami in problemi te skupnosti ni povezan. Seveda, čim- 
bolj svobodno, ker drugače ne more biti umetnik. To pa se ne odreja takoj, od 
vsega začetka in s tem, da se nekdo preprosto priglasi v krog svobodnih ali 
samostojnih umetnikov, pač pa je to kvečjemu drugostopenjska posledica dej- 
stva, da je nekdo s svojim resnično ustvarjalnim delom že prišel tako visoko-, da 
se je tako razvejal in zaposlil, da ne more več opravljati tistih drobnih stvari, 
ki bi ga v nekem službenem razmerju omejevale, sicer v prid celotne skupnosti, 
in da se v resnici sprosti za samostojno ustvarjalno delo kot samostojni umetnik. 
To je šele druga stopnja za nekoga, ki s svojim samostojnim umetniškim ustvar- 
janjem tudi v okviru celote nekaj ustvarja. 

Ce že govorimo o rednem dohodku tako imenovanih svobodnih umetnikov, 
pa bi opozoril — govorim recimo z vidika Slovenskega okteta — ki je amater- 
ski, pa dosega profesionalno raven in odhaja tudi na reprezentančne državne 
turneje v tujino, da imamo za take primere pomanjkljive predpise. V času, ko 
je po kulturni konvenciji tak ansambel v tujini, ne dobi niti nadomestila za 
izgubljeno delo njegovih članov pri njihovih delovnih organizacijah. Čeprav 
opravlja konkretno kulturno akcijo, je v tistem trenutku v izgubi. Zato so tudi 
te primerjave, kadar je govora o samostojnih umetnikih, vredne premisleka. 

Predsednik France Stiglic: Vrsto stvari je mogoče urediti tudi na 
druge načine, če ta ali drugi področni zakoni usmerijo stvari v pravo smer, zlasti 
pa s sporazumevanjem. 

Se pojasnilo predstavniku Društva oblikovalcev: Vaši predlogi in mnenja 
so bila v obravnavi v Izvršnem odboru in so danes razmnožena za delegate 
Skupščine. Ne vem pa, če ste kot društvo ta stališča dobili v istem času kot 
drugi. Ce jih niste, je to seveda narobe. 

Besedo ima Ivo Tavčar, predsednik Izvršnega odbora! 

Ivo Tavčar: To vprašanje obravnavajo zdaj tudi v drugih republikah 
Jugoslavije, v Bosni in Hercegovini pa je to že zakonsko urejeno. Na Hrvaškem 
je že pripravljen prvi če ne že drugi osnutek. Ker predstavlja Jugoslavija enoten 
družbenoekonomski prostor, bi bilo zelo dobro, da to urejanje poteka v veliki 
meri medsebojno usklađeno. Mislim, da bi vsaj v poglavitnih rešitvah morali 
najti usklađen, enoten jezik, da ne bi bilo preveč razlik, ki bi lahko povzročale 
nadaljnje medsebojne očitke ali spogledovanja, kar gotovo ne bi pripeljalo k 
dobremu medsebojnemu razumevanju tudi v kulturi. Ker to ni posebej zapisano 
v naših stališčih, bi kazalo priporočiti predlagatelju, da se zavzema za uskla- 
đeno urejanje teh vprašanj s tistimi različicami in odstopi od dogovorjene 
enotnosti, ki imajo vendarle skupno jedro glede 'družbenoekonomskega odnosa, 
ki pa mora biti več ali manj enoten. 

V našem primeru se mi zdi najpomembnejše, da uporabljamo zdajšnjo iz- 
kušnjo. In ta izkušnja je gotovo izkušnja filmskih delavcev, tako na Sloven- 
skem kot v Jugoslaviji, kjer se je marsikaj urejalo in se ureja s samoupravnimi 
sporazumi. V Jugoslaviji, in še posebej v Sloveniji in še kje drugod imamo tudi 
izkušnjo skozi poseben zakon oziroma odlok o zavarovalnih, zdravstvenih in po- 
kojninskih pravicah, ki jih imajo delavci, ki samostojno opravljajo svoj poklic. 
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Na teh izkušnjah bi si morali pridobiti v kratkem tudi še nekatere nove izkušnje, 
ki jih skušamo zdaj pridobiti v Kulturni skupnosti, kjer je prostor za med- 
sebojno dogovarjanje v zvezi z zakonom o založništvu. Dali smo pobudo za usta- 
novitev delovne skupine, ki naj razreši vprašanje nove honorarne politike, v 
bistvu pa nove cene dela. Gre za delo z založniškega področja nasploh, se pravi 
za delo pisateljev in prevajalcev, ne glede na to, ali so ti v delovnem razmerju 
ali pa samostojni, kajti vsi smo prepričani, da če se bo izboljšal položaj kultur- 
nih delavcev, se bo izboljšal tudi položaj samostojnih kulturnih delavcev. Eno je 
povezano z drugim. In ko bomo razrešili vprašanje honorarne politike, bomo 
posredno s tem razreševali tudi vprašanje samostojnih umetnikov. 

Predlagali smo tudi posebno delovno skupino, ki naj bi razrešila vprašanje 
odnosa med samostojnimi kulturnimi delavci in organizacijami združenega dela 
s posameznih področij — za enkrat z založniškimi organizacijami. Filmski de- 
lavci so že zastavili vprašanje odnosov med filmskimi delavci in Viba filmom. 
Izkušnje, ki jih že imamo na filmskem področju, in izkušnje, ki si jih bomo pri- 
dobili na založniškem, so najbrž lahko tudi izhodišče za osnutek zakona o samo- 
stojnih umetnikih, ki ga bomo pripravili na podlagi predloga za izdajo zakona. 
Vsa ta vprašanja pa so še odprta. Zato so že pridobljene izkušnje, kot tudi tiste, 
ki jih bomo zdaj pridobili, lahko dragocena vsebina novega osnutka zakona. 

Predsednik France S t i g 1 i c : Najbrž ni treba opozarjati na pomen in 
vlogo društev na posameznih področjih, ki s svojo dejavnostjo in s svojim 
urejanjem odnosov — tudi pritiskov, če je treba, na nesamoupravne strukture 
— lahko dosežejo določene izboljšave. 

Želi še kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in predlagam Skupščini, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zakon o samostojnih umetnikih je potreben. 
2. Predlagatelj naj pri pripravi zakonskega osnutka upošteva stališča, ki 

jih je predložil Izvršni odbor Kulturne skupnosti Slovenije. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu sklepu? 

(Ne.) Ce nihče, potem prosim oba predsednika, da izvedeta glasovanje o pred- 
logih. 

Namestnik predsednice Zbora izvajalcev Franc Krčmar: Prosim de- 
legate v Zboru izvajalcev, da dvignejo roko,. Č6 se s tem predlogom strinjajo! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Namestnik predsednice Zbora uporabnikov Božidar Grabnar: Pro- 
sim delegate v Zboru porabnikov, da dvignejo tako, če se s predlogom strinjajo! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predsednik France S t i g 1 i c : Ugotavljam, da je predlagani sklep so- 
glasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na problematiko 
varstva kulturne in naravne dediščine ter na predlog za izdajo zakona v naravni 
in kulturni dediščini. 

O problematiki varstva kulturne dediščine in predlogu za izdajo zakona 
je razpravljal Izvršni odbor na svoji 11. seji in obravnaval tudi pripombe, ki 
so jih h gradivu izrekli Odbor za varstvo kulturne dediščine, Skupnoist zavodov 
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za spomeniško varstvo, Skupnost muzejev Slovenije in Skupnost arhivov Slo- 
venije. Želi predstavnik Izvršnega odbora še ustno obrazložiti stališča in ugo- 
tovitve Izvršnega odbora? (Ne želi.) Želi predstavnik predlagatelja dodatno 
obrazložiti predlog? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Omer Rošič, delegat 
Kulturne skupnosti Lendava! 

Omer Rošič: Delegacija Kulturne skupnosti Lendava je na svoji seji 
med obravnavo predloga za izdajo zakona o varstvu naravne in kulturne dedi- 
ščine ugotovila, da se predlog nikjer posebej ne opredeljuje glede varstva kul- 
turne dediščine narodnosti v Sloveniji. Menimo, da je to področje dela na narod- 
nostno mešanem ozemlju zanemarjeno in da bi ustrezna zakonska določba 
spodbudila pristojne kulturne ustanove k iskanju rešitev za ohranjanje kultur- 
ne dediščine, konkretno madžarske narodnosti pri nas. 

Predsednik France Stiglic: Besedo ima Ljudmila Plesničar, dele- 
gatka Skupnosti muzejev Slovenije! 

Ljudmila Plesničar: Skupnost muzejev Slovenije je že 5. januarja 
poslala svoje pripombe Kulturni skupnosti Slovenije. To je tudi objavljeno v 
današnjih materialih. Glede na to, da so prišle iz slovenskih muzejev in galerij 
še nekatere pripombe, bi jih rada prebrala, da se te priključijo pripombam, 
ki smo jih najprej poslali. 

Predlagamo, da pri pojmu kulturna krajina zavarujemo tudi značilna do- 
mača imena, ki se izgubljajo zaradi migracije prebivalstva in zaradi vsakovrstnih 
upravnih razdelitev, na primer krajevne skupnosti, katastri, ulice brez vpisanih 
imen itd. Zakon naj vsebuje način, kako' se ti toponimi, slovenski, predslovenski, 
italijanski in drugi, registrirajo in po možnosti še uporabljajo. 

Drugič. Vprašujemo se, ali spada jezik oziroma njegove pokrajinske, dia- 
lektološke značilnosti tudi v kulturno dediščino. 

Tretjič. Pomanjkljivo se precizira financiranje objektov, ki bi bremenili 
imetnike spomenikov. Na primer, imetnik, ki je materialno slabo stimuliran 
in povrhu živi še v nerazvitem okolju, ne bo mogel materialno pomagati pri 
vzdrževanju kulturnih vrednot. To vprašanje je potrebno rešiti in določiti, kdo 
bo moral v tem primeru skrbeti tudi za taka območja s pomembnimi spomeniki. 
V predlogu zakona se le okvirno govori o družbenem planiranju in dogovar- 
janju, pozablja pa se na nerazvita področja. Menimo, da bi združevanje sred- 
stev za vzdrževanje spomenikov moralo zajeti celoten slovenski prostor, tako da 
bi se vsa področja enakovredno obravnavala. 

Pri problematiki varstva kulturne in spomeniške dediščine imam še eno 
vprašanje in sicer k točki 8 na strani 10, alinea 2, razglašanje spomenikov. Ko 
sem zadnjič prisostvovala javni tribuni na SZDL o problematiki varstva kul- 
turne dediščine, sem vprašala naslednje: Mi vemo, da imajo regionalni in pred- 
vsem republiški zavodi za spomeniško varstvo izdelane registre o kulturnih spo- 
menikih prve vrste. To delo se je opravljalo od konca vojne sem. To lahko 
proglasimo za minulo delo, pri katerem je sodelovalo mnogo strokovnjakov, ki 
so morali dajati svoje ekspertize na podlagi raziskovanj in znanja. Ko sem 
vprašala, ali se ta register vključuje v novi zakon, sem dobila odgovor, da ne, 
da je treba vse to na novo narediti. Vprašujem se, če je to pametno? Predvsem 
pa, ali je to gospodarsko utemeljeno, kajti za izdelavo novega registra se spričo 
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vseh teh norm podružbljanja naših kulturnih vrednot vprašujem, koliko časa 
bo treba delati, da bomo imeli vse te spomenike v novem registru. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima Franjo Štebih, delegat Kul- 
turne skupnosti Ljutomer. 

Franjo Štebih: V naši delegaciji smo že ob prvi razpravi imeli za 
potrebno, da se povežemo z delegacijami za zbore Skupščine SR Slovenije. Mi- 
slim, da bomo morali pri izdaji osnutka to upoštevati še v večji meri, kajti 
stališča po občinah bi morala biti čimbolj poenotena. Danes je še težko kaj kon- 
kretnejšega reči, toda menim, da se mora ta skupščina že zdaj vključevati kot 
četrti zbor, kajti mislim, da smo pri Kulturni skupnosti Slovenije najbolj se- 
znanjeni s problemi na tem področju. Zato ne bi smeli reči, da je to stvar vseh 
nas, na koncu pa bomo ugotavljali, da smo dobili bledo sliko tistega, kar smo 
želeli. Priporočam pripravljalcem, da ne hitijo po nepotrebnem, temveč da 
zberejo vse potrebne podatke, predloge itd. v posameznih fazah postopkov, kajti 
ko bo predlog zakona pred nami, ga lahko dopolnjujemo samo še z amandmaji. 

Zakon bi moral biti tudi čimbolj konkreten. Zadnje čase pišemo namreč 
bolj resolucijska načela za posamezne zakone, namesto da bi jih tako konkreti- 
zirali, da bi iz tega izhajala obveznost in odgovornost. 

V razpravah se bomo morali zlasti ustaviti pri tretjem odstavku na strani 5. 
To je treba vključiti v družbenopolitični sistem in v obstoječe samoupravne in 
družbenoekonomske odnose in pri opredelitvi pravic in obveznosti posameznih 
nosilcev. Tudi tu se ne bomo mogli izogniti kategoriziranju tistih spomenikov, 
ki so pomembni za našo nacionalno kulturo, in tistih, ki so bolj krajevno za- 
nimivi. Seveda bo treba pri tem zajeti tiste stvari, ki jih lahko vzdržujemo, pri 
novih pa dati predloge za tiste, ki jih bomo v okviru možnosti lahko vzdrževali, 
da nam ne bodo v sramoto. 

Naša delegacija se tudi ne more strinjati s pojasnilom predlagatelja, ki 
pravi, da izvedba te zakonske ureditve ne bi povzročala bistveno novih finanč- 
nih obveznosti. To lahko napiše nekdo, ki situacije ne pozna. V kulturnih skup- 
nostih pa vemo, da so nekateri spomeniki skrajno zanemarjeni, da zbiramo 
sredstva priložnostno, s prosjačenjem, če lahko tako rečem, da smo napravili 
parcialne samoupravne sporazume za zaščito in vzdrževanje spomenikov NOV, 
da pa smo vse druge izločili. Tu je vrsta vprašanj, ki jih bo potrebno razrešiti, 
potem pa tisto, za kar se bomo odločili, tudi financirati v taki meri, da bo na- 
šemu narodu v ponos in da bomo to lahko pokazali tujcem. 

Zato predlagam, da bi danes sklenili, da se delegacije v občinah povezujejo 
tudi z delegacijami za druge zbore skupščine in z vsemi tistimi dejavniki, ki 
naj bi jih vključili v te razprave, da bo glavna teža ležala na skupščinah kul- 
turnih skupnosti in Skupščini Kulturne skupnosti Slovenije, ko bo prišlo do 
sprejetja zakona. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima Marjeta Čampa, delegatka 
Skupnosti arhivov Slovenije! 

Marjeta Čampa: Pripombe naše skupnosti so bile že poslane Kul- 
turni skupnosti Slovenije meseca januarja in sporočene na seji pristojnega od- 
bora. Vendar bi ponovila: Varstvo premične kulturne dediščine in ne le kultur- 
nih spomenikov je premalo zajeto v omenjenem predlogu zakona. Predlog naj 
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bi bil dopolnjen v tem smislu, da bi ločeno obdelal varstvo omenjene dediščine 
.in varstvo arhivskega gradiva. Druga možnost: to dediščino naj obravnava po- 
seben zakon, kot je to bilo doslej. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima Franc Prelesnik, delegat 
Kulturne skupnosti Ptuj! 

Franc Prelesnik: Na svoji 6. seji je delegacija Kulturne skupnosti 
Ptuj sprejela naslednja stališča in pripombe: 

Nobenega dvoma ni, da je potrebno sistem družbenega varstva ter sistem 
ohranjanja in razvoja spomeniškega varstva v celoti prilagoditi in vključiti v 
družbenopolitični sistem in obstoječe samoupravne ter družbenoekonomske od- 
nose, ob tem pa je treba posebej izpostaviti konkretne pravice ter obveznosti 
posameznih nosilcev. Gre za to, da bo potrebno še posebej opredeliti predvsem 
materialno in pravno odgovornost pri vzdrževanju, zavarovanju ter ohranjanju 
kulturnih spomenikov, zlasti v manj razvitih območjih. Rešitev vidimo v okviru 
enega zakona, ki naj bi poenotil sistem varstva kulturne dediščine, zajemal pa 
naj bi celotno kulturno' dediščino. Zato bo potrebno v zakonu ustrezno obdelati 
tudi premično kulturno dediščino, še posebej dediščino, ki je v zasebnih zbirkah. 

Kot občina z bogato kulturno dediščino, z nerazvitimi območji in z vedno 
večjimi problemi varovanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov, ki presegajo 
materialne možnosti občine, v predlogu za izdajo zakona ne najdemo ustrezne 
rešitve, kako dalje varovati naravno in kulturno dediščino. Menimo, da opre- 
delitev v zakonu, da izvedba zakona o varstvu kulturne dediščine ne bo povzro- 
čila bistveno novih finančnih obveznosti za družbenopolitične skupnosti, samo- 
upravne interesne skupnosti, organizacije združenega dela in občane, ni ob- 
jektivna glede na začetno stanje, iz katerega bi zakon moral izhajati. 

Zakon naj bi tudi razumneje opredelil obseg varstvenih pogojev na posa- 
meznih spomenikih. To še posebej velja za arheološke terene, ki zlasti v naši 
občini materialno bremenijo stanovanjsko gradnjo in gradnjo infrastrukturnih 
objektov. Predlagamo tudi, naj bi zakon zavezal vse udeležence družbenega pla- 
niranja, da v svoje plane vključijo tudi načrtovanje na področju varstva kul- 
turne dediščine. V predlogu zakona naj bi bili opredeljeni konkretni nosilci 
te dejavnosti, zlasti pa bi morala biti prisotna Raziskovalna skupnost Slove- 
nije. Delegacija tudi predlaga, naj se vsi izvršilni predpisi pripravijo vzpo- 
redno z zakonom. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima Jernej Borovnik, delegat 
Kulturne skupnosti Šentjur! 

Jernej Borovnik: Ko smo razpravljali pri nas o tem gradivu, smo 
prišli do neke bojazni oziroma dvoma. Do bojazni zaradi tega, ker se lahko zgodi, 
da bi se sedaj, ko smo tako obširno zastavili delo pri varstvu vseh spomenikov, 
pojavila težnja, da bi te spomenike delili na take in drugačne. To nam potrjuje 
tudi dopis iz Brežic. Zaradi tega se je v naši občini zgodilo, da Kulturna skup- 
nost ni mogla podpisati samoupravnega sporazuma v občini v zvezi z vzdrže- 
vanjem kulturnih spomenikov, kajti znano je, da za vzdrževanje spomenikov 
NOB pritekajo sredstva prek določene družbene organizacije, medtem ko za 
ostale kulturne spomenike viri teh sredstev zaenkrat še niso znani niti raz- 
čiščeni. Zato menimo, da je treba vse kulturne spomenike vrednotiti enotno in 
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jih ne ločevati. Ločujemo jih lahko samo po kategorijah, vzdržujemo po pred- 
nostnem redu in evidentiramo tiste, ki še niso evidentirani, s pomočjo ne samo 
občinskih samoupravnih institucij temveč strokovnih zavodov za spomeniško 
varstvo. To kategorizacijo bi morali izdelati v republiki, kasneje pa razporejati 
ta sredstva po možnostih, ki jih imamo. Vrsto let so morali novi spomeniki 
čakati na ta čas, ki je zdaj napočil. 

Podoben vtis smo dobili pri zakonskem zavarovanju naravnih parkov in 
spominskega parka na našem področju Kumrovec-Trebče, kjer je prav tako 
opaziti, da so tu različni kriteriji. Menimo, da je za nekatere parke pametneje, 
da ostanejo združeni. Kjer zadeve okrog spominskega področja še niso do konca 
urejene in so povezane z gospodarskim razvojem, kot je to primer Kumrovec- 
Trebče, pogrešamo angažiranje takih institucij, kot so Zadružna zveza Slovenije, 
Društvo kmetijskih inženirjev in tehnikov, Biotehnična fakulteta, mogoče Kme- 
tijski inštitut Slovenije, kajti vse to je povezano z nadaljnjim ohranjanjem na- 
ravnega stanja, predvsem kmetijstva, kmečkega turizma itd. Podobno je tudi 
pri drugih parkih, kjer bi morali vključevati tudi Hortikulturno društvo Slove- 
nije in morda še koga, da ne bi tekle te stvari samo po samoupravnih in organi- 
zacijskih poteh, pri tem pa bi nekdanje ustvarjalce, današnje vzdrževalce in 
bodoče načrtovalce teh krajinskih znamenitosti morda pustili ob strani. 

Predsednik France S t i g 1 i c : Besedo ima Franc Zupan, predstavnik 
predlagatelja, to je Republiškega komiteja za kulturo! 

France Zupan: Najprej o pripombi glede nacionalnih spomenikov. 
Tega se dobro zavedamo in smo ta izraz opustili in govorimo samo o spome- 
nikih republiškega pomena, ki so pomembni tako za slovensko narodnost kot 
tudi za narodnosti na našem področju. 

Tovarišica Plesničarjeva je vprašala, kaj je z minulim delom na področju 
registra. Če boste pozorno prebrali informacijo, boste ugotovili, da tega registra 
sploh ni. Obstaja samo seznam kulturnih spomenikov I. kategorije, ki ga je izde- 
lal Zavod za spomeniško varstvo in ga izdal, register pa v taki obliki, kot 
ga predpisuje zakon, žal ne obstaja. 

Vprašanje jezika. V zakonu govorimo v glavnem o materialni kulturni de- 
diščini. 

Vidim tudi, da še vedno ni jasno, kakšen je sploh postopek pri sprejemanju 
zakona. V tej fazi govorimo o predlogu za izdajo zakona, nato sledi zakonski 
osnutek in šele nazadnje zakonski predlog. Zato se tu pojavljajo nekatere stvari, 
ki so še preuranjene. Mislim, da ni nobene skrbi, da ne bi bile vse pripombe 
lahko pravočasno vključene. 

Če bo potrebno, bo zakon o arhivih tudi v bodoče. Ta zakon ne jemlje ni- 
komur pravice do svojega lastnega zakona in bo arhivsko področje kot muzejsko 
vključeno. 

Slišali smo pripombo, češ da smo zavajali s tem, da nismo govorili o finanč- 
nih sredstvih. Mislim, da je treba prebrati, kar smo napisali. Tam piše: Izvedba 
take zakonske ureditve tega področja ne bi povzročila bistveno novih finančnih 
obveznosti. To je nekaj povsem drugega kot ureditev celotnega varstva vseh 
spomenikov. To je treba ločiti. 

Strinjamo pa se z vsemi drugimi pripombami in smo zanje hvaležni. 



7. seja 469 

Predsednik France Stiglic: Besedo ima Ivo Tavčar, predsednik Iz- 
vršnega odbora Kulturne skupnosti Slovenije! 

Ivo Tavčar: V zvezi z vprašanjem tovarišice Plesničarjeve mislim, 
da je eno strokovno delo, ki je bilo doslej opravljeno, drugo pa je družbena 
overitev. Družbeni overitvi so ponovno podvrženi vsi, strokovno delo, ki je bilo 
opravljeno, pa je najbrž pogoj za tako družbeno overitev. Najbrž bo treba tudi 
vnaprej vzdrževati strokovno dogovorjene postopke za to, da se kaj predlaga 
družbi v overitev. Vprašanje strokovnosti je še posebej treba vnaprej vzdrževati 
in izpopolnjevati. Zastavlja pa se vprašanje, ali bo' mogoče na enak način druž- 
beno overiti premične in nepremične spomenike. Nepremičnih spomenikov je 
dan za dnem več. Najbrž niso možni popolnoma istovetni postopki in isti način 
družbene overitve, kot je to mogoče za nepremične kulturne spomenike. 

Predsednik France Stiglic: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam Skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zakon o naravni in kulturni dediščini je potreben, 
2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi zakonskega osnutka upošteva sta- 

lišča, ki jih je predložil Izvršni odbor Kulturne skupnosti Slovenije. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu sklepu? 

(Ne.) Če nihče, potem prosim oba predsednika, da izvedeta glasovanje o pred- 
logih. 

Namestnik predsednice Zbora izvajalcev Franc Krčmar: Prosim 
delegate v Zboru izvajalcev, da dvignejo roko, če se s predlogom strinjajo! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Namestnik predsednice Zbora uporabnikov Božidar Grabnar: Pro- 
sim delegate v Zboru uporabnikov, da dvignejo roko, če se s predlogom stri- 
njajo! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Predsednik France Stiglic: Ugotavljam, da je predlagani sklep so- 
glasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec. 

O predlogu je razpravljal Izvršni odbor na svoji 11. seji in soglašal z razlogi 
za izdajo zakona. Zeli predsednik Izvršnega odbora še ustno obrazložiti stališče 
Izvršnega odbora? (Ne želi.) Zeli predstavnik predlagatelja še dodatno obrazlo- 
žiti predlog? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Stane Čujež, delegat Kul- 
turne skupnosti Šmarje pri Jelšah! 

Stane Čujež: Projekt je bil obravnavan v delegacijah različnih skup- 
ščin in na osrednji seji Skupščine občine Šmarje pri Jelšah. Podpiramo namero 
Republiške skupščine, da se to območje zakonsko zaščiti in s tem zagotovi skla- 
den in hitrejši razvoj. Osrednje območje tega naj bi zavzemalo Kumrovec, Bi- 
strico ob Sotli in Trebče, ker je to območje najbolj neposredno povezano z 
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otroštvom tovariša Tita. Zato ga je treba s kulturnozgodovinskega, ekološko- 
varstvenega in drugih vidikov posebej obravnavati. 

Za varianto a), opisano v osnutku, menimo, da bi jo bilo treba s kul- 
turno-varstvenega vidika natančneje opredeliti. Vse ostalo v drugi varianti opi- 
sano brežiško območje je potrebno ustrezno razširiti proti severozahodu, gle- 
dano iz brežiške smeri. To bi predstavljalo logično zaledje osrednjega območja 
Kumrovec-Trebče. Bilo bi ekonomsko in dužbeno nelogično, če bi pogoje zava- 
rovalnega območja opredelili le v omenjenem ožjem območju. To bi bilo celo 
neracionalno. 

Pri opredelitvi drugega koncentričnega kroga naj bi sodelovali strokovnjaki 
s področja kulture, ki bi skrbeli za enotno vsebino obeh koncentričnih krogov. 
Temu pritrjujejo dejstva iz neposredne zgodovine: pot 14. divizije, Sedlarjevo, 
Buče, Lesično, Podsreda kot srednjeveški trg s kulturnimi srednjeveškimi vred- 
notami, Kozje kot osrčje Kozjanskega s kulturnozgodovinskimi spomeniki in 
revolucionarno preteklostjo, Pilštanj kot srednjeveški trg in kulturni spomenik 
s tradicijo srednjeveških uporov in pri razvoju ljudske oblasti v NOV. K temu 
lahko priložimo za ožjo obravnavo prostorski plan Kumrovec-Kozjansko, ki smo 
ga napravili skupaj s sosednjimi hrvaškimi občinami. Sicer pa je Skupščina 
občine Šmarje pri Jelšah mnenja, da bi bilo treba zadolžitvene ukrepe in 
osnutke bolj konkretizirati. Aludiranje na prevzem obveznosti po različnih 
organizacijah moramo trezno presoditi. V tem območju jih namreč ni. Natanč- 
nejšo opredelitev v zvezi s tem vprašanjem pa bi prepustili bodoči interesni 
skupnosti, ki bo skrbela za razvoj omenjenega parka. 

Predsednik France Stiglic: Brežiška kulturna skupnost podpira 
varianto A, tretjo alineo. 

Želi besedo predstavnik predlagatelja? (Da.) 

Jože Erjavec: Nekatera izhodišča, ki so podana v predlogu za izdajo 
zakona o naravni in kulturni dediščini, so povzeta tudi v naslednjih dveh zako- 
nih, to je v zakonu o spominskem parku Trebče-Kumrovec in v zakonu o kra- 
jinskih parkih in naravnih rezervatih. Pri tem smo kot predlagatelji, na eni 
strani Komite za kulturo in na drugi strani Sekretariat za urbanizem, morali 
izhajati iz nekaterih osnovnih načel. Ta načela so predvsem ta, da gre za celo- 
vito podružbljanje naravne in kulturne dediščine, da se podružbljanje začne že, 
ko se opredeljuje, kaj naj bo sploh spomenik. To se pravi, da se družba opre- 
deljuje za to, kaj bo spomenik, na širšem nivoju, ne pa, da se za to opredeljujejo 
strokovne službe, upravni organi občinskih skupščin ali tudi Republiške skup- 
ščine, kot je bil to doslej primer, in da se vse to verificira skozi prostorske 
družbene plane ali pa tudi posebne plane, kot je to primer spominskega parka 
Trebče-Kumrovec oziroma narodnega parka, kjer predvidevamo tudi ustano- 
vitev ustrezne skupnosti. Tam se ti interesi usklajujejo, tam se dogovarjajo o 
načinu varstva, obsegu varstva, o medsebojnih obveznostih, o načinu uprav- 
ljanja, se pravi tudi o strokovnem delu. Tam poteka izmenjava, na en strani 
interesov po varstvu, na drugi strani pa ti interesi ne morejo biti varovani 
drugače kot z določenimi materialnimi sredstvi. Ta materialna sredstva morajo 
prevzeti nase bodoči podpisniki samoupravnega sporazuma o ustanovitvi skup- 
nosti, kjer bodo opredeljene naloge in obveznosti. Te naloge bodo opredeljene 
s samim programom, v skupnosti pa se bodo opredelili za to, v kakšnem ob- 
segu in kako bodo sredstva združevali, ali samo v območju, kjer je narodni park 
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ali spominski park, ali bo to sodelovanje širše družbene skupnosti, se pravi so- 
delovanje republike ali delovnih organizacij izven območja, kjer se nahaja spo- 
minski park in podobno. Te stvari moramo imeti pred očmi. 

Glede financiranja je besedilo nekoliko nerodno, ker ne navaja tistih sred- 
stev, in jih tudi ne more, ki jih bodo na osnovi programov financiranja, na 
osnovi obveznosti opredelili znotraj interesnih skupnosti. Ta načela smo in bomo 
tudi v bodoče morali upoštevati pri pripravi zakonov. 

Glede predlogov občine Šmarje pri Jelšah naj povem, da so njeni pred- 
stavniki sodelovali v pripravi posebnega plana za to področje. Vse to, kar je 
vgrajeno, je bilo na nek način že usklađeno tudi z njimi. Kolikor se bo v na- 
daljnjem postopku pri sprejemanju osnutkov in potem predloga zakona po- 
kazalo, da stvari, ki so jih sprožili, ne bi mogle biti vključene, ni razlogov, da 
ne bi tudi to upoštevali. 

Pojavlja se tudi vrsta pripomb v zvezi z vprašanjem, ali naj to zajame en 
zakon ali pa naj bi imeli več zakonov. Kot predlagatelji smo imeli pred seboj 
vrsto rešitev. Vendar se je Izvršni svet odločil za enoten zakon, ki bi uredil 
sistemska vprašanja, družbenoekonomske odnose, način samoupravljanja itd. 
To načelo je bilo podprto že z dejstvom, da bi imeli zaradi tega boljši pregled 
nad celotno zakonsko ureditvijo. Po drugi strani pa se je treba zavedati, da je 
kulturna sfera vgrajena v številne zakone, ki sicer ne obravnavajo kulture, 
na primer v zakone s področja prostorskega planiranja, kmetijskega, gozdnega 
in vodnega gospodarstva, stanovanjskega gospodarstva itn. To pa pomeni, da 
bi morali tudi vrsto teh zakonov spremeniti in jih združiti v enoten zakon. 
Zato smo se v tej fazi opredelili za obliko, kakršna je zdaj posredovana: v enot- 
nem zakonu smo združili skupna načela, potem pa smo poskušali posebej obli- 
kovati zakon o spominskih parkih, o narodnih parkih in specifičnosti za posa- 
mezna področja. Pri tem je treba izrecno opozoriti na to, da vsa področja niso 
enakopravno obdelana niti evidentirana. Eden od velikih problemov je, kako 
vse te specifičnosti zajeti v enotnem zakonu. 

S tem ne želim vplivati na to, da današnja skupščina ne bi zavzela kon- 
kretnega stališča o tem, ali je potreben enoten zakon ali več zakonov. S tem 
tudi ne zapiramo možnosti, da se v naslednjih fazah določeni elementi združijo 
in da se stvari urejajo s podzakonskimi akti ah z navodili in podobnim. 

Predsednik France S t i g 1 i c : Želi še kdo besedo? (Nihče.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam Skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zakon o spominskem parku Trebče-Kumrovec je potreben. 
2. Predlagatelj naj pri pripravi zakonskega osnutka upošteva stališča, ki 

jih je predložil Izvršni odbor Kulturne skupnosti Slovenije. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu sklepu? 

(Ne.) Ce nihče, potem prosim oba predsednika, da izvedeta glasovanje o pred- 
logih. 

Namestnik predsednice Zbora izvajalcev Franc Krčmar: Prosim de- 
legate v Zboru izvajalcev, da dvignejo roko, če se s predlogom strinjajo! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?! (Nihče.) 

Namestnik predsednice Zbora uporabnikov Božidar Grabnar: Pro- 
sim delegate v Zboru uporabnikov, da dvignejo roko, če se s predlogom stri- 
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njajo! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Predsednik France Štiglic: Ugotavljam, da je predlagani sklep 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to'je na predlog za izdajo 
zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih. 

Želi predsednik Izvršnega odbora še ustno obrazložiti stališča in ugoto- 
vitve Izvršnega odbora? (Ne želi.) Želi predstavnik predlagatelja dodatno obraz- 
ložiti predlog? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo'. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) Ker ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam Skupščini, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Zakon o narodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih rezervatih je 
potreben. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi osnutka zakona upošteva stališča, ki jih 
je predložil Izvršni odbor Kulturne skupnosti Slovenije. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu sklepu? 
(Ne.) Če nihče, potem prosim oba predsednika, da izvedeta glasovanje o pred- 
logih. 

Namestnik predsednice Zbora izvajalcev Franc Krčmar: Prosim de- 
legate v Zboru izvajalcev, da dvignejo roko, če se s predlogom strinjajo! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Namestnik predsednice Zbora uporabnikov Božidar Grabnar: Pro- 
sim delegate v Zboru uporabnikov, da dvignejo roko, če se s predlogom stri- 
njajo! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Predsednik France Štiglic: Ugotavljam, da je predlagani sklep 
soglasno sprejet. 

S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z zbori 
Skupščine SR Slovenije k 6., 7., 8. in 9. točki dnevnega reda opravljen. 



5. seja 

(28. februarja 1979) 

Predsedoval: Natan Bernot, 
predsednik Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Natan Bernot: Začenjam 5. skupno sejo Zbora uporab- 
nikov in Zbora izvajalcev Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Predlog dnevnega reda ste prejeli z vabilom. Ima kdo kakšno pripombo 
k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne.) Ce ni predlogov za spremembo, menim, 
da je za današnjo sejo sprejet naslednji dnevni red: 

1. izvolitev Verifikacijske komisije; 
2. potrditev zapisnika 6. seje Zbora uporabnikov in 6. seje Zbora izva- 

jalcev z dne 16. 1. 1979; 
3. osnutek zakona o> usmerjenem izobraževanju; 
4. predlog za izdajo zakona o osnovni šoli; 
5. predlog za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok; 
6. osnutek programa dela Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 

za leto 1979; 
7. določitev predloga vpisnih kapacitet za šolsko leto 1979/80; 
8. predlog sklepa o programu gradenj in usmeritvi sredstev za gradnjo 

domov za učence in študente v letu 1979 s finančnim načrtom za leto 1979 in 
predlog sklepa o usmeritvi sredstev za izgradnjo dijaškega doma v Piranu in 
zagotovitvi sredstev za projektno-tehnično dokumentacijo dijaškega doma v 
Ajdovščini; 

9. pravilnik o postopku podeljevanja Žagarjevih nagrad in priznanj; 
10. predlog družbenega dogovora o pripravi, izdaji in financiranju Enci- 

klopedije Slovenije in predlog samoupravnega sporazuma o financiranju in 
usmerjanju priprave in izdaje Enciklopedije Slovenije; 

11. vprašanja delegatov. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev verifi- 
kacijske komisije. 

Za člane Verifikacijske komisije predlagam: Karla Cešnovarja, delegata 
Občinske izobraževalne skupnosti Krško, Viktorijo Kovač, delegatko Občinske 
izobraževalne skupnosti Logatec, in Gabrijelo Pavliha, delegatko Občinske izo- 
braževalne skupnosti Domžale. 

So predlagani člani Komisije navzoči? (Da.) Ima kdo kak drug predlog? 
(Ne.) Če nihče, dajem svoj predlog na glasovanje. Kdor je za predlagani sestav 
Komisije, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Verifikacijska komisija soglasno izvoljena in prosim, 
da ugotovi sklepčnost današnje seje. 

Poročilo Verifikacijske komisije bomo poslušali med sejo. 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je nato v smislu določil 

362. člena ustave in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot enako- 
praven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala 3., 4. in 
5. točko dnevnega reda. 

Predsednik Natan Bernot: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Predlagam, da pred razpravo o osnutku zakona poslušamo uvodno obraz- 
ložitev predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje tovarišice 
Majde Poljanšek k 3., 4. in 5. točki dnevnega reda. 

Majda Poljanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predlog za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, predlog 
za izdajo zakona o osnovni šoli ter osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju 
tvorijo celovito zasnovo preobrazbe vzgojno-izobraževalnega sistema in druž- 
benoekonomskih odnosov na celotnem področju vzgoje in izobraževanja na 
izhodiščih, ki jih je opredelila Skupščina SR Slovenije ob razpravi o predlogu 
za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju. Pri oblikovanju predloženih 
rešitev je Izvršni svet še zlasti izhajal iz usmeritev, ki so se oblikovale v naj- 
širši družbeni razpravi o teh vprašanjih ob 8. kongresu ZKS in 11. kongresu 
ZKJ, kongresu Zveze sindikatov in Zveze socialistične mladine, pa tudi spo- 
znanj, ki so nastajala ob pripravi zakona o temeljih svobodne menjave dela, 
zakona o družbenem planiranju ter 'dopolnitvi družbenega dogovora o kadrov- 
ski politiki. Pri tem se je opiral tudi na stališča in predloge Republiškega sveta 
za vzgojo in izobraževanje o nadaljnjem uresničevanju samoupravne pre- 
obrazbe vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 

Pri oblikovanju normativne podlage za celovito preosnovo družbenega po- 
ložaja vzgoje in izobraževanja, vzgojno-izobraževalnega sistema in vsebinske 
naravnanosti vzgojno-izobraževalnega dela je bilo ves čas v ospredju pri- 
zadevanje, da bi s tako preosnovo resnično ustvarjali pogoje za celovit razvoj 
človeka. Skladno z uveljavljanjem samoupravnega položaja delavcev na podlagi 
zakona o združenem delu postaja uresničenje pravic in odgovornosti do izo- 
braževanja neločljiv del samoupravnih pravic in odgovornosti delavcev, da 
na podlagi pravice dela z družbenimi sredstvi odločajo o pogojih dela in o druž- 
beni reprodukciji. Ko delavci v temeljnih organizacijah prevzemajo v okviru 
celote svojih samoupravnih pravic in odgovornosti tudi pravice in odgovornosti 
za odločanje o vzgoji in izobraževanju, prevzemajo s tem tudi obveznosti in 
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odgovornosti, da v okviru načrtovanja potreb in interesov svoje temeljne orga- 
nizacije omogočajo uresničevanje izobraževalnih potreb in interesov posamez- 
nikov, pa tudi ugotavljanje in uresničevanje širših oziroma celotnih družbenih 
potreb po izobraževanju. 

Menimo, da ni nobenega razloga za morebitno zaskrbljenost, ali bodo ozi- 
roma ali so delavci v združenem delu sposobni in pripravljeni varovati in 
razvijati tako imenovane širše družbene interese in potrebe po izobraževanju. 
Prav tako ni podlage za dvom, ali bo omogočeno uresničevanje človekove pra- 
vice in odgovornosti, da si pridobiva znanje kot bistveno prvino svojega vse- 
stranskega razvoja ter s stalnim razvijanjem delovnih in drugih ustvarjalnih 
sposobnosti oblikuje v osebnost, ki je sposobna biti nosilec celotnega družbe- 
nega upravljanja in razvoja. Znano je namreč, da je znanje pogoj za ustvarjalni 
razvoj dela, za uveljavljanje družbenega položaja delavcev in hitrejši kulturni 
in materialni razvoj celotne družbe. Ukinjanje oblik varuštva nad vzgojo in 
izobraževanjem ter posredništva med delavcem in izobraževalno sfero lahko 
samo pospeši razvoj izobraževanja, demokratizira ves naš vzgojno-izobraževalni 
sistem in izboljša pogoje za razvoj posameznika kot tudi za uveljavljanje naj- 
širših družbenih, posebej še razvojnih potreb in interesov. Pri uveljavljanju 
pogojev za hitrejši družbenoekonomski razvoj, za vklučevanje znanstvenih spo- 
znanj in napredka v proizvodne procese, je povsem jasno, da potrebujemo 
ustvarjalno znanost in visoko šolstvo, ne pa, kot nekateri razmišljajo, da nam 
gre za univerzo, ki bo molče sprejemala od zunaj postavljene naloge. 

Tovarišice in tovariši! Po našem mnenju je bolj utemeljena bojazen, ali 
bomo s predloženimi sistemskimi rešitvami kot s strokovno in družbenopoli- 
tično akcijo uspeli omogočiti delavcem v združenem delu, da se ustrezno samo- 
upravno organizirajo in vsebinsko usposobijo za uresničevanje teh, sorazmerno 
obsežnih in zahtevnih nalog. Pri tem mislimo zlasti na take naloge, kot so 
ugotavljanje izobraževalnih in kadrovskih potreb, oblikovanje ustreznih vsebin 
vzgojno-izobraževalnih programov, planiranje razvoja izobraževalne dejavnosti 
in usklajevanje teh planov v okviru posameznih področij združenega dela in 
v okviru celotne nacionalne skupnosti —■ zlasti še z vidika celovitih in dolgoroč- 
nih razvojnih usmeritev slovenske družbe ter njenega kulturnega in material- 
nega napredka. Posebej kaže podčrtati tudi potrebo po ustrezni samoupravni 
akciji in tudi samoupravnem normativnem urejanju odnosov v temeljnih orga- 
nizacijah, da bi v praksi zagotovili skrb in odgovornost delavcev v temeljni 
organizaciji za optimalen osebni razvoj vsakega delavca kot posameznika in 
zagotavljanje enakopravnega položaja pri uveljavljanju njegovih pravic do 
izobraževanja kot enega od bistvenih pogojev za tak razvoj, na kar je bilo 
posebej opozorjeno- tudi v razpravi na Republiškem svetu za vprašanja družbene 
ureditve. S tega vidika kaže zlasti v razpravah o predloženih sistemskih re- 
šitvah kritično presojati njihovo ustreznost, da bi lahko s skupnim naporom 
politične, samoupravne akcije in stroke izoblikovali takšne vsebinske usme- 
ritve in organizacijske mehanizme, ki bodo delavcem v združenem delu omo- 
gočili uresničevanje njihovih pravic in odgovornosti za izobraževanje, izobra- 
ževalni dejavnosti pa zagotovili kvaliteten napredek v skladu z velikimi na- 
logami in odgovornostmi, ki jih ima za hitrejše posodabljanje dela v proiz- 
vodnji in družbenih dejavnostih, razvoj znanosti in uvajanje njenih dosežkov 
v proizvodnji ter za celovit kulturni razvoj in napredek samoupravljanja. 

V dosedanjih razpravah o preosnovi vzgoje in izobraževanja so bile po- 
gosto izražene zahteve, da mora zajeti vsa področja in vse stopnje vzgoje in 
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izobraževanja — »od vrtca do univerze«. Tako celovito preosnovo oblikujemo 
na podlagi skupnih bistvenih načel in izhodišč, ki temeljijo na stališču Zveze 
komunistov, da je v sistemu socialističnega samoupravljanja znanje in izobra- 
ževanje bistveni dejavnik osvobajanja človeka in dela, vsestranskega razvoja 
osebnosti ter dejavnik ekonomskega in družbenega razvoja. 

Ta izhodišča so sicer v posameznih zakonskih aktih razčlenjena in prila- 
gojena v skladu z naravo posameznih vrst in stopenj izobraževanja in izražena 
v celoviti naravnanosti vseh predloženih rešitev, čeprav seveda še niso povsod 
enako konkretizirana. To velja zlasti za uveljavljanje novih družbenoekonom- 
skih odnosov, s katerimi postaja vzgoja in izobraževanje enakovreden in enako- 
praven del samoupravno organiziranega združenega dela, kjer se prek svobodne 
menjave dela omogoča stalen vpliv delavcev na vsebino in izvajanje vzgojno- 
izobraževalnega dela ter razvoj vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Prav tako 
je načelo permanentnega izobraževanja za delo in samoupravljanje in povezo- 
vanje dela z izobraževanjem podlaga za oblikovanje sistema in vsebine izobra- 
ževanja na vseh področjih in stopnjah. Bistvene značilnosti predloženih rešitev 
za posamezna področja vzgoje in izobraževanja so zlasti naslednje: 

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok kot načrtna in organizirana družbena 
vzgoja dopoljnjuje vzgojo v družini in z usmerjanjem in spodbujanjem otro- 
kove lastne aktivnosti prispeva k oblikovanju ustvarjalne vsestransko razvite 
osebnosti v skladu z vrednotami samoupravne socialistične družbe. Zaradi po- 
membnosti družbeno organizirane predšolske vzgoje za otrokov nadaljnji razvoj 
in vedno večjih potreb zaposlenih staršev po varstvu otrok se ta dejavnost 
pospešeno razvija in usmerja tako, da bi z različnimi oblikami postopno uvelja- 
vili skupen družbeni interes za izenačevanje razvojnih možnosti vseh otrok in 
zagotovili vsakemu otroku vsaj nekatere oblike predšolske vzgoje. 

Z zakonom želimo usmeriti vzgojno-varstvene organizacije, da se bodo 
v večji meri kot doslej odpirale v svoje okolje in se v povezavi z družbenimi 
organizacijami, društvi in drugimi nosilci organizirane družbene skrbi za otroka, 
z razvijanjem programov, namenjenih vsem otrokom, postopoma razvile v ža- 
rišča družbeno organizirane predšolske vzgoje v krajevni skupnosti. 

Med oblikami organizirane predšolske vzgoje, namenjenimi vsem otrokom, 
se je še posebej uveljavila priprava otrok na vstop v šolo, »mala šola«, v katero 
smo praktično že zajeli vse otroke v zadnjem letu pred vstopom v osnovno šolo 
in s tem napravili pomemben korak k izravnavanju razvojnih razlik med otroki 
pred vstopom v osnovno šolo. Predlagamo, naj organizirana priprava otrok na 
vstop v osnovno šolo postane obvezna in del sistematične predšolske vzgoje. 

Z bogatitvijo in razvijanjem programov organizirane priprave otrok na 
vstop v šolo bomo postopoma zagotovili možnost za zgodnejše vključevanje 
otrok v vzgojno-izobraževalni proces osnovne šole ter predšolsko vzgojo in 
osnovno šolo tudi programsko povezali v kontinuirano vzgojo in skrb za razvoj 
otrok. 

Osnovna šola bo še naprej obvezna in enotna osemletna splošnoizobraže- 
valna šola. Predvidene organizacijske usmeritve naj bi zagotovile izrazitejše 
delovno in samoupravno povezovanje osnovne šole z okoljem in večji vpliv 
uporabnikov na načrtovanje njenega življenja in dela, tako da bo njena de- 
javnost še bolj kot doslej rastla kot izraz potreb in interesov delovnih ljudi 
in občanov. Zakon bo usmerjal osnovno šolo, da bo z izpopolnjevanjem vsebine 
in oblik lastnega dela in s povezovanjem s temeljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela, družbenopolitičnimi organizacijami, družbenimi organizacijami in 
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društvi v krajevni skupnosti postopoma preraščala v šolo s celodnevnim pro- 
gramom vzgojnoizobraževalnega dela, ki zagotavlja najuspešnejšo obliko ure- 
sničevanja družbenih smotrov in nalog osnovne šole. 

V skladu s tako usmeritvijo bomo izpopolnili program osnovne šole zlasti 
s tistimi znanji, ki oblikujejo samoupravljalsko zavest in kulturo mladega 
človeka ter krepili zlasti politehnično izobraževanje in delovno vzgojo. 

Ob tem, ko bomo razvijali širše možnosti za neposredno dogovarjanje 
osnovne šole z uporabniki v njenem ožjem okolju in s starši za širjenje in 
bogatitev njenega programa, pa bomo z obveznim programom solidarno za- 
gotavljali vsakemu šoloobveznemu otroku v vseh območjih Slovenije temeljna 
znanja, potrebna za življenje, za ustvarjalno delo, samoupravljanje in osnovo 
za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje. V vsakem okolju pa bomo spod- 
bujali bogatitev programa osnovne šole z različnimi oblikami interesnih de- 
javnosti, ki jih načrtuje šola v skladu z interesi in potrebami učencev in okolja. 
S tem bomo zagotavljali večje možnosti za vsestranski razvoj vsakega otroka, 
zlsti pa še za načrtno razvijanje njegovih sposobnosti in interesov kot pod- 
lage za poklicno usmerjanje. 

Tako v predšolski vzgoji kot v osnovni šoli bodo zakoni usmerjali k večji 
individualizaciji skrbi in dela s posameznimi otroki in v tem okviru zlasti še 
za ugodnejše ustrezne oblike dela z otroki z motnjami v razvoju. 

Posebno varstvo pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja je urejeno s posebnim zakonom. V raz- 
pravah o preobrazbi vzgoje in izobraževanja je bila nekajkrat dana pobuda, 
naj bi tudi vzgojo in izobraževanje pripadnikov obeh narodnosti urejali v 
okviru sistemskih zakonov in s tem še bolj naglasili odgovornost tudi tega 
področja dela, da skrbi za varstvo pravic pripadnikov narodnosti. 

Glede na posebno zaščito, ki jo pripadnikom narodnosti zagotavlja ustava, 
pa menimo, da je za enkrat treba posebno zaščito pripadnikov obeh narodnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja še naprej podrobno urejati s posebnim 
zakonom. 

Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju vsebuje celovito in zaokroženo 
sistemsko ureditev sedanjega poklicnega izobraževanja, srednjega in visokega 
šolstva ter izobraževanja odraslih. Poleg že omenjenih splošnih načel je osnutek 
skladno s stališči, izraženimi v razpravi o predlogu za izdajo zakona, upošteval 
zlasti pripombe, naj zagotovi, da bodo posamezni vzgojno-izobraževalni programi 
poleg neposrednih potreb dela v zadostni meri upoštevali tudi potrebe razvoja 
proizvajalnih sil, zlasti znanosti in tehnike ter potrebe celovitega kulturnega 
razvoja delavcev. V ta namen je osnutek preciziral izhodišča za oblikovanje 
vzgojno-izobraževalnih programov ter določil, da so poleg zahtev, ki izhajajo 
iz profila poklica oziroma razvida del in nalog, obvezna vsebinska sestavina tudi 
zahteve, ki izhajajo iz razvoja del, znanosti in stroke ter potreb celovitega raz- 
voja osebnosti. 

Permanentnost izobraževanja v vseh obdobjih dela in življenja ter stalno 
povezovanje in prepletanje dela in izobraževanja je temeljna vodilna misel vseh 
vsebinskih in organizacijskih rešitev na področju usmerjenega izobraževanja. 
Osnutek je bistveno razširil pojmovanje permanentnosti izobraževanja kot izho- 
dišča za načrtovanje vsebine, organizacijo in vključevanje udeležencev v usmer- 
jeno izobraževanje. Prav zaradi bistveno drugačne izpeljave načela permanent- 
nosti in drugačne vloge dela v izobraževanju usmerjeno izobraževanje ni sino- 
nim za sedanje poklicno izobraževanje, srednje šolstvo, visoko šolstvo in izobra- 
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ževanje odraslih. Z delom pridobljeno znanje postaja enakovredna sestavina 
usmerjenega izobraževanja, poleg tega pa načrtovanje vsebine izobraževanja, 
kot ene od temeljnih skupnih obveznosti uporabnikov in izvajalcev, vključuje 
tudi skrb za trajno obnavljanje, razširjanje in posodabljanje znanja delavcev. 
Izobrazba v času temeljnega izobraževanja delavcev se torej ne omejuje le na 
okvire poklica, ampak izhaja iz večje širine temeljnega izobraževanja, ki naj 
udeležence usposobi za začetek dela. Delavec bo pridobival funkcionalna znanja 
in usposobljenost tudi z usposabljanjem na delu ter razširjal svoje znanje in 
usposobljenost z izpopolnjevanjem strokovne izobrazbe ob delu ali iz dela. Te- 
meljno izobraževanje naj nudi zlasti tisto strokovno izobrazbo, ki ima trajnejšo 
vrednost in po svoji širini omogoča usposabljanje in izpopolnjevanje delavca 
za več sorodnih poklicev kot doslej, zato tudi nadomeščamo izobraževanje za 
pridobitev poklica z izobraževanjem za pridobitev strokovne izobrazbe. Tak pri- 
stop je bil potreben tudi zato, da bi se izognili nevarnosti, da bi izobraževanje za 
poklic izhajalo bolj, kot je to potrebno, le iz dosežene stopnje tehnološkega 
razvoja produkcijskega procesa ter iz obstoječe organizacije in delitve dela, 
premalo pa iz potreb razvoja. Izobraževanje za pridobitev strokovne izobrazbe 
v svoji vsebinski zasnovi izhaja iz širših podlag: iz družbenih potreb in vrednot, 
potreb osebnega človekovega razvoja, razvoja samoupravljanja in položaja člo- 
veka v novih družbenoekonomskih odnosih, razvoja znanosti, tehnike in tehno- 
logije dela ter iz razvojnih in tekočih potreb delovnega procesa. 

V taki ureditvi postaja stalno izobraževanje oziroma nenehno povezovanje 
izobraževanja in dela bistvena značilnost sistema, iz katerega izhajajo tudi 
obveznosti organizacij združenega dela, da razvijajo in trajno omogočajo siste- 
matično izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih delavcev. Vse bolj se po- 
stavlja v ospredje izpopolnjevanje strokovne izobrazbe, ki samo po sebi ne po- 
meni pridobivanja nove formalne stopnje izobrazbe, ampak pomeni razširitev 
in poglobitev usposobljenosti delavcev za zahtevnejša in specializirana dela ter 
naloge. 

V skladu s tem osnutek opredeljuje izobraževanje mladine pred začetkom 
dela, izobraževanje ob delu in vračanje z dela v izobraževanje — tako za pri- 
dobitev strokovne izobrazbe kot za njeno izpopolnjevanje — kot enakovredne 
in enakopravne poti izobraževanja. Uporabnikom in izvajalcem pa prepušča, da 
s svojimi odločitvami — predvsem z vzgojno-izobraževalnimi programi in s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov — usmerjajo1 razvoj posameznih 
oblik izobraževanja in zagotavljajo pogoje za izobraževanje. Poudarjamo pa, 
da osnutek s številnimi podrobnimi določbami omogoča prožnejše urejanje izo- 
braževanja za delavce, ki študirajo ob delu oziroma se vračajo v izobraževanje 
s pridobljenimi izkušnjami. Zlasti pa so pomembne določbe, ki zavezujejo de- 
lavce v temeljnih organizacijah, da s svojimi samoupravnimi akti podrobneje 
uredijo uresničevanja pravic svojih delavcev do izobraževanja in zavarujejo 
svojo enakopravnost pri uresničevanju teh pravic. Skrb za izobraževanje delav- 
cev je sestavni del odgovornosti delavcev za razvoj temeljne organizacije ter 
za smotrno gospodarjenje z družbeno lastnino, ki jim je zaupana v upravljanje. 
Skupaj z ukrepi za uresničevanje samoupravno dogovorjene kadrovske politike 
v temeljnih organizacijah in njihovih asociacijah, posebej še v posebnih izobra- 
ževalnih skupnostih tvorijo prav te obveznosti bistveno podlago za demokrati- 
zacijo izobraževanja ter njegovo usklajevanje s potrebami dela in razvoja. V 
okviru Izobraževalne skupnosti Slovenije pa se bodo usklajevali programi raz- 
voja izobraževalne dejavnosti tako, da bo ta dejavnost lahko uresničevala na- 
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loge najširšega nacionalnega interesa in resnično omogočala hitrejši kulturni 
in materialni razvoj celotne družbe ter skladno zadovoljevanje izobraževalnih 
in kadrovskih potreb z vidika dolgoročnih razvojnih usmeritev. 

Tovarišice in tovariši delegati! V okviru tako* zasnovanega sistema usmer- 
jenega izobraževanja postajajo praktična znanja in delovne izkušnje povsem 
logično tudi eden izmed pogojev za uspešno nadaljevanje izobraževanja. Osnu- 
tek razširja pristop tako, da so določene delovne izkušnje oziroma praktična 
znanja kot splošen pogoj za nadaljevanje po končanem srednjem izobraževanju, 
vendar tako, da prepušča uporabnikom in izvajalcem, da z vzgojno-izobraževal- 
nim programom in pogoji za vpis določijo potrebna praktična znanja oziroma 
delovne izkušnje ter ustrezen način za njihovo pridobitev •— bodisi v delovnem 
razmerju bodisi v teku predhodnega izobraževanja. Uporabniki in izvajalci bodo 
pri tem odločanju lahko v potrebni meri upoštevali poleg objektivnih zakoni- 
tosti, ki izhajajo iz posameznih vrst dela oziroma izobraževanja, tudi svoje ka- 
drovske potrebe oziroma konkretne zaposlitvene možnosti na svojem področju 
dela. Zakona naj omogoči, da si vsakdo čim hitreje pridobi potrebno strokovno 
izobrazbo, potem pa na podlagi svojega dela ob vzajemnosti in solidarnosti dru- 
gih delavcev pridobiva vse bolj zahtevna znanja, vendar v okviru racionalnega 
uresničevanja potreb združenega dela, upoštevajoč pri tem enakovrednost vseh 
oblik in poti izobraževanja. Hkrati pa osnutek uvaja tudi možnost, da občani 
pod enakimi pogoji verificirajo znanja, ki so si jih pridobili samostojno, s samo- 
izobraževanjem oziroma z delom, ter tudi s tem bistveno razširja pojmovanje 
enakovrednosti vseh oblik in poti izobraževanja ter s tem razširja tudi klasično 
pojmovanje udeleženca v izobraževanju. 

Osnutek zakona je opustil učna razmerja kot obliko individualnega povezo-' 
vanja udeležencev izobraževanja z organizacijami združenega dela uporabnikov. 
Razprava je pokazala, da bo mogoče večino vprašanj, ki zadevajo položaj učenca 
oziroma študenta v temeljni organizaciji, v kateri pridobiva praktično znanje, 
urejati s samoupravnimi sporazumi in pogodbami med izobraževalnimi in dru- 
gimi organizacijami, v katerih se izvaja praktični pouk. Neposredne odnose med 
učencem in temeljno organizacijo — zlasti v tistih proizvodnih poklicih, za ka- 
tere so se doslej sklepala učna razmerja — pa bi lahko bolj kot doslej urejali 
v obliki izobraževanja iz delovnega razmerja. Za usposabljanje za enostavna in 
manj zahtevna dela oziroma naloge, kjer je obseg teoretičnega izobraževanja 
v primerjavi s praktičnim delom sorazmerno majhen, pa zakon določa, da je 
delovno razmerje obvezno. 

Osnutek zakona na podlagi podrobnejše proučitve vprašanj v zvezi s pred- 
logom družbenega dogovora o enotnih osnovah za razvrščanje zahtevnosti dela 
v strokovne izobrazbe razvija tri kvalitetno različne stopnje usmerjenega izobra- 
ževanja. V okviru posameznih stopenj, kot so strokovno usposabljanje, srednje 
izobraževanje in visoko izobraževanje, pa razlikuje vzgojno-izobraže valne pro- 
grame po zahtevnosti smotrov in vsebini izobraževanja na več kvalitet, tako da 
omogoča pridobitev osmih stopenj strokovne izobrazbe v skladu z družbenim 
dogovorom. Razlikovanje med stopnjami izobraževalnega sistema in stopnjami 
strokovne izobrazbe je potrebno zaradi primerljivosti izobrazbe med republi- 
kami, pa tudi zaradi mednarodnih primerjav. 

Osrednje mesto v novem vzgojno-izobraževalnem sistemu pa tako, kot je to 
predvideval že predlog za izdajo, predstavljajo vzgojno-izobraževalni programi. 
V skladu s splošnimi načeli je osnutek zlasti podrobneje določil obvezna načela 
za njihovo oblikovanje, s čimer se zlasti zagotavlja skladnost posameznih pro- 
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gramov s potrebami človekovega osebnega razvoja ter s skupnimi družbenimi 
potrebami in vrednotami. Postopek za oblikovanje in sprejemanje vzgojno- 
izobraževalnih programov pa naj zagotovi skupno strokovno delo uporabnikov 
in izvajalcev pri .določanju izobraževalnih vsebin, trajanja in pogojev izobraže- 
vanja in drugih, za vsebino in način pridobivanja znanj bistvenih sestavin. 
Načrtovanje vzgojno-izobraževalnih programov bo na ta način lahko pieseglo 
ozke prakticistične zahteve in bo omogočilo, da se poleg potreb celovitega laz- 
voja človeka v njih tudi ustrezno uveljavijo potrebe, ki izhajajo iz načrtovanega 
razvoja tehnike, tehnologije in organizacije dela v OZD uporabnikov, kot tudi 
potrebe, ki temeljijo na dosežkih znanosti in stroke. Osnutek zakona v številnih 
določbah uveljavlja te zahteve, ki pa se bodo seveda lahko konkretizirale le v 
raznovrstnih vzgojno-izobraževalnih programih vseh stopenj zahtevnosti v skla- 
du z vso pestrostjo, ki jo sproti prinaša vsakodnevni razvoj dela, družbenih odno- 
sov in položaja človeka sredi življenja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pri pripravi osnutka zakona so se pojavili 
različni pregledi v zvezi z uveljavljanjem pravice do izobraževanja in enako- 
pravnosti poti in načinov izobraževanja ter opredeljevanjem obveznosti tozdov 
za uresničevanje usmerjenega izobraževanja. Poskušali smo izdelati rešitve v 
skladu s sprejetimi družbenimi načeli in izhodišči ter v skladu z rešitvami v 
nekaterih drugih temeljnih sistemskih zakonih. Pričakujemo pa, da nam bo tudi 
pri nadaljnjem razreševanju teh dilem in drugih sistemskih vprašanj nudila naj- 
več pomoči delegatska razprava v skupščinskih zborih, kakor tudi javna raz- 
prava, ki naj bi jo o osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju organizirala 
Republiška konferenca SZDL. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala, tovarišica Poljanšek! 
Prosim predsednico Odbora za razvoj vzgoje in izobraževanje Zbora izva- 

jalcev tovarišico Marijo Faganeli-Greif, da poda poročilo s skupne seje Odbora 
za razvoj vzgoje in izobraževanja Zbora izvajalcev in Zbora uporabnikov, ki sta 
obravnavala osnutek zakona! 

Marija Faganeli-Greif: Tovarišice in tovariši! Odbora obeh 
zborov naše skupščine za razvoj vzgoje in izobraževanja sta. obravnavala osnu- 
tek zakona o usmerjenem izobraževanju in ugotovila, da je to več kot samo 
šolski zakon, da prinaša nove pridobitve, od katerih kaže poudariti predvsem 
permanentno izobraževanje, višjo izobrazbeno raven, več vzgoje, več proizvodno- 
tehničnega dela in več usposobitve za samoupravljanje. Vsak program je za sebe 
zaključena celota, ki hkrati omogoča radikalno nadgradnjo. 

Kljub vsem tem pozitivnim pa sta odbora menila, da kaže v osnutku zakona 
pri nadaljnjem oblikovanju nekatere stvari še dopolniti. 

Ko so člani odbora v načelni razpravi obravnavali probleme usmerjanja in 
zlasti vlogo uporabnikov, katerih vpliv prek posebnih izobraževalnih skupnosti 
še ni prišel dovolj do izraza, so menili, naj bi bili le-ti bolj prisotni. Osnutek pre- 
malo poudarja naloge združenega dela, zlasti pri planiranju izobraževanja. Na 
drugi strani pa je premalo opredeljena odgovornost izvajalcev, zlasti matičnih 
organizacij, za strokovno pripravo programov, in to za njihovo povezavo po 
vertikali. V zvezi z usmerjanjem sta oba odbora obravnavala vprašanje ustav- 
nosti omejitve vpisa. 

V nadaljnji razpravi sta odbora ugotavljala, da tristopenjska struktuia 
usmerjenega izobraževanja v osnutku ni v nasprotju s klasifikacijsko lestvico 
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poklicev po družbenem dogovoru, potrebni pa bodo izvršilni predpisi, ki bodo 
to razmerje podrobneje opredelili. Osnutek bi moral močneje podpreti tendence 
po razvijanju individualnega izobraževanja in samoizobraževanja. Tu bi mo- 
rale vzgojno-izobraževalne organizacije omogočiti enake pogoje kandidatom na 
področju proizvodno-tehničnih smeri izobraževanja. 

V razpravi je bilo namreč izraženo mnenje, da se je verjetno po poti samo- 
izobraževanja težje udeleževati študija tehničnih smeri, ker je ta vezan na vaje, 
na eksperimentalno delo ipd., kot pa študija za večino drugih smeri. 

Članica odbora Zbora uporabnikov Zdenka Lipovž je zaradi odsotnosti v 
pismeni obliki posredovala naslednje pripombe, ki so bile oblikovane v Izvršil- 
nem in Koordinacijskem odboru Občinske izobraževalne skupnosti Krško, pa bi 
tudi te nanizala: 

Osnutek zakona je kot osnutek dober, prinaša velik napredek v vsebini 
izobraževanja in ga kot takega podpiramo. 

Naše pripombe pa so naslednje: 
Zakon naj bolj konkretno določi, kakšne so naloge združenega dela pri 

načrtovanju vsebine in programov za usmerjeno izobraževanje pri organizaciji 
mreže usmerjenega šolstva in načrtovanja kadrov. Iz zakona naj se vidi aktivna 
vloga združenega dela. 

Ce se bo en del proizvodno-tehničnega pouka prenesel v združeno delo, naj 
zakon precizira, kako bo združeno delo ta pouk opravljalo — delavnice, kadri, 
oprema in drugo. 

Nadalje naj zakon tudi predvidi vlogo dosedanje gimnazije. V tako šolo naj 
se vpisuje čim manj učencev, v glavnem tisti, ki bodo nadaljevali študij na pod- 
ročju humanitarnih ved — umetnost, arheologija in podobno. 

Odbor je nadalje menil, da to velja zlasti za tiste poklice, kjer na srednji 
stopnji ni zaključene izobrazbe. 

Nadalje pravi, da zakon preveč poudarja vpis glede na potrebe kadrov 
v združenem 'delu, pozablja pa na učence, ki jih morda ne bo nihče tako ne- 
posredno potreboval, ustava pa jim daje pravico do izobraževanja. Vsak učenec 
naj bi imel možnost za izobraževanje do tiste stopnje, kakor se je odločil, in po 
možnosti v stroki, ki ga veseli. 

Zakon ne govori o učencih, ki se zaradi različnih vzrokov ne bi želeli po 
osnovni šoli vpisati naprej, temveč se želijo takoj zaposliti. Cesto ima take težnje 
tudi združeno delo, in ni to samo želja absolventa osnovne šolp. Taka oblika 
naj bi se čimbolj omejila, ker gre za to, da se izobrazbena raven dvigne. 

Zakon naj posebej omeni izobraževanje učencev iz posebnih šol. 
Zakon naj tudi spodbuja vključevanje deklet v »moške« poklice in obratno. 
Problem je tudi mreža centrov usmerjenega izobraževanja. Ta naj se čim- 

prej ustali in določi. Še naprej pa naj bo dana možnost odpiranja dislociranih 
oddelkov. 

Strokovni izpiti za učitelje, naj ne bodo v sedanji obliki, ker so preveč ver- 
balni, ampak naj se vpelje oblika permanentnega izobraževanja in izpopolnje- 
vanja. 

Ce bo obveljala višja izobrazba za učitelje praktičnega pouka, naj se pre- 
cizira oblika izobraževanja teh učiteljev — tudi pedagoška izobrazba. 

V razpravi o posameznih poglavjih osnutka so člani odborov sprejeli zlasti 
naslednje ugotovitve in pripombe: 
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I. Temeljne določbe: 
5. člen: Drugi odstavek je treba smiselno uskladiti s 37. členom, ki določa, 

da se vzgojno-izobraževalni programi oblikujejo v skladu z razvojnimi potrebami 
delovnega procesa. 

III. Programska struktura usmerjenega izobraževanja in organizacija vzgoj- 
no-izobraževalnega dela: 

39., 40.. člen: Postopek priprave in sprejemanja vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov ni dosledno določen, zlasti glede na predvideno1 vlogo strokovnega sveta 
pri Izobraževalni skupnosti Slovenije, prek katerega naj bi se zagotavljal druž- 
beni interes. 

45. člen: V razpravi o vzgojno-dzobraževalnam programu za pridobitev sred- 
nje strokovne izobrazbe iz tega člena — ekvivalent gimnaziji — je bilo poudar- 
jeno, da morajo biti vsem udeležencem srednjega izobraževanja zagotovljene 
enake možnosti za pridobitev splošnih znanj. 

56. člen: Izražen je bil dvom, če je primerno določilo, da so za vključitev v 
podiplomsko izobraževanje v vseh primerih obvezne delovne izkušnje. Kjer ni 
možnosti za ustrezno delovno prakso, bi morale ustrezati, tudi delovne izkušnje 
v sami vzgojno-izobraževalni organizaciji. 

64. člen: 34-urna tedenska obveznost kot zgornja meja obveznega sodelova- 
nja v organiziranem vzgojno-izobraževalnem delu je previsoka, ker je treba 
upoštevati še individualno študijsko delo udeležencev izobraževanja. 

78. člen: O dokumentaciji o preverjanju znanja bodo potrebni izvršilni 
predpisi. 

IV. Samoupravno organiziranje izobraževalne dejavnosti. 
Člani odborov so .menili, da bi bilo treba definicije v tem poglavju precizi- 

rati v smislu pripomb, ki jih je sprejel Izvršni odbor Izobraževalne skupnosti 
Slovenije. 

Osnutek naj bi se opredelil tudi do hospitalizacijskih šol in do njihovega 
statusa. 

121. člen, 3. odst.: Morda bi bilo bolj primerno, da daje soglasje k statutu 
višje ali visoke šole Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V. Udeleženci izobraževanja. 
Vpisni pogoji bi morda sodili prej v III. poglavje, kot da so na tem 

mestu. Vsekakor pa naj bi osnutek podrobneje določil pravice udeležencev —■ 
učencev. 

VI. Delavci v usmerjenem izobraževanju. 
149. člen, 2. odst.: Delavci na področju usmerjenega izobraževanja po mne- 

nju članov odborov niso enakopravno obravnavani glede na pravice drugih de- 
lavcev. Pooblastilo za tako določbo je v 8. členu zakona o delovnih razmerjih. 

X. Prehodne in končne določbe. 
179. člen: Treba bi bilo določiti nosilca, M bo odgovoren za izvajanje peda- 

goško-andragoškega izobraževanja. • 
Člani odborov so na osnovi razprave in pripomb sklenili, da pripombe po- 

sredujejo Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije in ji predlagajo, da osnu- 
tek sprejme. 

Predsednik iNatan Bernot: Prosim predstavnika Odbora za samo- 
upravna razmerja tovariša Stojana Pertovta za poročilo. 
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Stoj an Pertovt: Povedati moram, da nisem predstavnik Odbora, 
ampak strokovne službe Izobraževalne skupnosti Slovenije. Predsednica Odbora 
je zadržana in me je prosila, da preberem poročilo Odbora. 

Odbor Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije za samoupravna raz- 
merja je na 5. seji dne 15. februarja obravnaval gradivo za 5. skupno sejo zbo- 
rov Skupščine in med drugim tudi osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Osnutek je bil ocenjen kot rezultat izrednih naporov in izraža prizade- 
vanja, da bi na področju usmerjenega izobraževanja dosegli bistveni napredek 
v skladu s smernicami, ki smo jih v naši družbi že sprejeli. 

K posameznim določbam pa je Odbor imel tele pripombe oziroma stališča: 
V 2. odstavku 3. člena izraz »strokovno usposabljanje« kot skrajšan izraz 

ni primeren, ker običajno ta izraz pojmujemo širše. Glede na 43. člen osnutka 
takšen skrajšani izraz najbrž niti ni potreben. 

Razvid del in nalog v 5. členu kot izraz trenutnega stanja v organizacijah 
združenega dela ni ustrezna podlaga za izobraževalne programe. Podlaga za 
izobraževalne programe so lahko le kadrovske potrebe, predvidene z razvojnimi 
načrti OZD uporabnikov. 

V 23. členu, ki govori o sodelovanju izobraževalnih organizacij z uporabniki, 
bi bilo treba poudariti, da je to sodelovanje predvsem v okviru izobraževalnih 
skupnosti. 

V 25. členu zadnje tri alinee 2. odstavka navajajo elemente programov in 
spadajo vsebinsko k 20. členu. Niso pa to elementi cene poleg materialnih stroš- 
kov, amortizacije in dohodka. 

Tretji odstavek 25. člena je v nasprotju s 1. odstavkom istega člena; treba 
ga je črtati. V prvem odstavku je govor o samoupravno dogovorjenem povra- 
čilu, v zadnjem odstavku pa je rečeno, da se to dogovori s samoupravnim spo- 
razumom ali pogodbo. Pogodba pa je instrument civilnega prava. 

V 28. členu naj bi zakon določil, da so izobraževalne storitve kot dejavnosti 
posebnega družbenega pomena lahko samo predmet svobodne menjave dela, ne 
pa tudi predmet tržne menjave, kjer ceno določata ponudba in povpraševanje. 

Dohodek od drugih dejavnosti izobraževalnih temeljnih organizacij združe- 
nega dela ni predmet urejanja v tem zakonu. Pač pa bi kazalo na primeren 
način poudariti, da druge dejavnosti ne smejo ovirati izobraževalne dejavnosti. 

Menimo, da je vzgojno-izobraževalne programe treba sprejemati po samo- 
upravni poti. Strokovni svet ima pri tem lahko pomembno- strokovno svetovalno 
vlogo, ne pa tudi pravico odločanja, kot je to predlagano v 2. odstavku 40. in 
v 5. odstavku 42. člena. 

Predlagatelj naj prouči, če so določbe IV. poglavja v skladu z zakonom 
o združenem delu oziroma če morajo biti z njim v skladu. Prouči naj tudi umest- 
nost izraza »pristojna« izobraževalna skupnost, ker o pristojnosti po navadi 
govorimo pri državnih organih. 

Sicer pa Odbor podpira osnutek in predlaga skupščini, da osnutek načelno 
sprejme, da pa obravnava tudi te in druge pripombe. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa! Pravkar ste dobili gradivo, 
ki nam ga je poslala predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije, ki po 90. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije pošilja stališča in 
predloge, ki jih je sprejel Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije na 
včerajšnji seji v zvezi s tremi zakonskimi akti, ki so na dnevnem redu naše 
današnje seje. 
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Naš zbor danes zaseda kot enakopraven zbor Skupščine SR Slovenije pri 
teh treh zakonih, zato moramo o stališčih in predlogih Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije razpravljati. 

Dobili pa smo tudi od Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije 
in sicer od Sveta za vzgojo in izobraževanje, stališča in predloge v pismeni 
obliki. Prosim tajnika tovariša Bitenca, da jih prebere! 

Ivan Bitenc: »Stališča in predlogi Sveta za vzgojo in izobraževanje pri 
Predsedstvu RK SZDL Slovenije k osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju 
in k predlogu za izdajo zakonov o izobraževalnih skupnostih in o osnovni šoli 
ter zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Svet za vzgojo in izobraževanje predsedstva RK SZDL je na svoji 16. seji 
dne 3. 11. 1978 razpravljal o predlogu za izdajo zakona o izobraževalnih skup- 
nostih in na 17. seji dne 20. 2. 1979 o osnutku zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju in o predlogih za izdajo zakona o osnovni šoli in o vzgoji in varstvu pred- 
šolskih otrok. 

V razpravi so člani Sveta izoblikovali stališče, da so predlagani dokumenti 
zreli za najširšo demokratično javno razpravo na vseh ravneh samoupravne in 
politične organiziranosti, zato predlagajo delegatom Skupščine, da jih posredu- 
jejo v javno razpravo. Široka, demokratična javna razprava, ki jo bo vodila in 
koordinirala Socialistična zveza delovnega ljudstva, bo ocenila ustreznost nor- 
mativnih in organizacijskih rešitev glede na temeljna načela preobrazbe vzgoj- 
no-izobraževalnega sistema v SR Sloveniji, ki so bila sprejeta na kongresih ZK 
Jugoslavije in ZK Slovenije. 

Člani Sveta za vzgojo in izobraževanje Predsedstva RK SZDL Slovenije 
predlagajo, naj poteka najširša javna razpprava o osnutku zakona o usmerjenem 
izobraževanju, ki jo je potrebno povezovati z razpravo o predlogih za izdajo 
zakonov o izobraževalnih skupnostih, o osnovni šoli in vzgoji in varstvu pred- 
šolskih otrok ter z osnutkom zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, 
v mesecih marcu in aprilu. V mesecu maju pa bi sklenili in sintetizirali javno 
razpravo na ravni občine (do 15. maja) in republike (do konca maja). Vse uskla- 
jene predloge, pripombe in stališča iz javne razprave bo obravnavalo Predsedstvo 
Republiške konference SZDL Slovenije in jih posredovalo predlagatelju osnutka 
zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Sistemske rešitve za preobrazbo vzgojno-izobraževalnega sistema v SR Slo- 
veniji so pravzaprav nadaljnja izpeljava zakona o združenem delu na področju 
vzgoje in izobraževanja, saj je ena osnovnih intencij osnutka zakona o usmerje- 
nem izobraževanju povezovanje izobraževanja v celovit sistem združenega dela. 
Javna razprava mora zato poudariti pomen dogovarjanja družbenoekonomskih 
odnosov v svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, ki so 
temelj za resnično samoupravno1 preobrazbo vzgojno-izobraževalnega sistema. 
V javni razpravi je potrebno še posebej poudariti odgovornost delavcev in delov- 
nih ljudi v združenem 'delu in občanov v krajevnih skupnostih pri načrtovanju 
izobraževalno-kadrovskih potreb, oblikovanju programov in izvajanju dela 
izobraževalnih programov in s tem prispevati k pripravljenosti delavcev in 
delovnih ljudi v združenem delu za uresničevanje teh nalog. 

Člani Sveta za vzgojo in izobraževanje so ocenili, da morajo biti doku- 
menti, ki jih bo obravnavala javna razprava, dostopni čim širšemu krogu de- 
lavcev, delovnih ljudi in občanov, da bi lahko javno razpravo izkoristili tudi 
za mobilizacijo vseh dejavnikov za začetek preobrazbe vzgoje in izobraže- 
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vanja. Zato predlagajo, da se osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju in 
stališča in predlogi Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje o nadaljnjem 
uresničevanju samoupravne preobrazbe vzgoje in izobraževanja v SR Slove- 
niji objavijo v Delu in Večeru kot priloga. 

Svet je oblikoval predlog organizacije javne razprave o preobrazbi vzgoje in 
izobraževanja v SR Sloveniji, ki ga bo obravnaval RK SZDL Slovenije dne 
1. 3. 1979. Predlog opredeljuje vsebino, metode, roke in nosilce javne razprave.« 

Predsednik Natan Bernot : Hvala lepa! Menim, da smo slišali do- 
volj uvodnih besed in poročil. Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? 

Besedo ima Franc Kej žar, delegat OIS Kranj! 

Franc K e j ž a r : Na Gorenjskem smo prvi krog teh razprav že imeli, 
in sicer v izobraževalni skupnosti, izvršnih odborih, raznih komisijah, pa tudi 
v delegaciji Gorenjske, v kateri smo se odločili za pripombe, ki jih bom skušal 
tej skupščini posredovati. Pripombe so več ali manj k poglavjem, sem ter tja 
se dotikajo tudi posameznih členov, vendar pa po posameznih poglavjih tako, 
da poskušamo ugotoviti, kaj naj bi posamezno poglavje še opredelilo. 

Najprej poglavje o družbenoekonomskih odnosih. 
Temeljna pripomba s tem v zvezi je, da osnutek pravilno, vendar za uporabo 

premalo razločno opredeljuje področje družbenoekonomskih odnosov. Med kon- 
kretnimi vprašanji so posebej izpostavljena merila za ugotavljanje kvalitete in 
učinkovitosti dela, razmerja med posameznimi oblikami svobodne menjave dela 
in razmerja ter do ostalih oblik ustvarjanja dohodka vzgojno-izobraževalnih 
organizacij. Kot konkretno vprašanje ostaja odprto opredeljevanje šolnine v 
odnosih do pridobivanja sredstev z neposredno menjavo dela ter do pridobi- 
vanja sredstev z ostalimi oblikami menjave. Zavzeli smo se tudi, da se opre- 
delitve v 30. členu, ki govori o obveznostih izobraževalnih in drugih organiza- 
cij, ki izvajajo^ praktični pouk, razširijo s tem, da naj zagotovijo udeležencem 
izobraževanja pri praktičnem pouku tudi materialno-tehnične pogoje in stro- 
kovno-pedagoško vodenje. 

V načelih je samoupravljanje opredeljeno kot vsebina in metoda vzgojno- 
izobraževalnega procesa, vendar pa izpeljava tega načela ne ustreza, ko je govo- 
ra o samoupravni organiziranosti in delu organov samoupravljanja vzgojno- 
izobraževalne organizacije srednje stopnje. V bistvu je ohranjena shema, ki deli 
učence in učitelje na dva tabora. Povezava nastaja šele v svetu šole z udeležbo 
delegatov učencev. Menimo, da je potrebno medsebojno povezovanje in skupno 
ddo začeti že v oddelčni skupini, nato pa uveljaviti udeležbo učencev v vseh 
tistih telesih, ki obravnavajo vzgojno-izobraževalno problematiko, vključujoč 
strokovne organe. V tem smislu samoupravljanja ne bi reducirali zgolj na ude- 
ležbo učencev v svetu vzgojno-izobraževalnih organizacij, ampak bi postalo 
tudi metoda vzgojnega dela in vsebina celotnega vzgojno-izobraževalnega 
procesa. 

126. člen, ki govori o zboru učencev oddelka ali šole, bi moral določati te 
organe tako, da bi bili sestavljeni iz učiteljev in učencev na nivoju oddelka ozi- 
roma na nivoju šole. Tem organom kot zborom oddelčnih skupnosti učencev in 
učiteljev bi moral zakon nakazati osnovne pravice in dolžnosti. S tem bi od- 
padla dvojnost organiziranja, obenem pa bi odpravili, položaj, v katerem so 
organi učencev le osnova za aktivnost delegatov učencev, kar zadeva odločanje, 
sicer pa samo oblikovalec mnenj in predlogov. 
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Spremeniti je potrebno 118. in 119. člen, ki govorita o strokovnih organih, 
učiteljskem zboru oddelka in vzgojno-izobraževalne organizacije, in sicer tako, 
da bi v obeh vrstah organov zagotovili udeležbo delegatov učencev. Poleg tega 
pa učiteljski zbor z delegati učencev ni mesto, kjer bi se odločalo, temveč bi 
moral biti, enako kot pedagoški znanstveni svet, po 120. členu le mesto obrav- 
nave in dajanja mnenj ter predlogov svetu, izvršilnim in poslovodnim organom. 
Potrebno bi bilo tudi precizno in taksativno navesti osnovne pravice in dolžnosti 
zbora učiteljev in učencev na oddelčnem nivoju, s tem da bi razmejili vpra- 
šanja, o katerih ta organ odloča samostojno, od vprašanj, o katerih pa daje svoja 
stališča. 

Ustrezno načelu, da je samoupravljanje vsebina vzgojno-izobraževalnega 
procesa, je potrebno v 59., 67. in 123. členu določiti oblike vključevanja učencev 
v samoupravno odločanje in poudariti samoupravno aktivnost učencev pri pri- 
pravi in izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa in ostalih dejavnosti. 

Zakon še vedno izhaja iz vzgojno-izobraževalne organizacije kot enovite 
delovne organizacije, kakršna je sedanja šola. Glede na interes po združevanju 
dela in sredstev vzgojno-izobraževalnih organizacij so zato premalo določno 
opredeljeni organiziranje tozdov ter pogoji za druževanje v sestavljene delovne 
organizacije in širše oblike povezovanja. Tako je nejasno tudi prenehanje in 
organizacijske spremembe v tozdih in dislociranih enotah. 

Pri izbiri ravnatelja — 113. in 114. člen — je prenesena rešitev iz sedanjega 
zakona, da je ravnatelj lahko le iz vrst učiteljev. Menimo, da taka rešitev ne 
ustreza, zlasti še, če predpostavljamo združevanje vzgojno-izobraževalnih 
organizacij, oblikovanje temeljnih organizacij ipd. Posebno na drugi stopnji, 
na nivoju delovne organizacije, je potrebno omogočiti, da lahko vodi tako 
vzgojno-izobraževalno organizacijo tudi delavec, ki ni učitelj, je pa ustrezno 
strokovno usposobljen. V tem primeru bo seveda potrebno predvideti pomoč- 
nika individualnega poslovodnega organa, k bo delal kot pedagoški vodja. 

3. člen osnutka preozko opredeljuje pogoje za pridobitev strokovne izo- 
brazbe. Izpuščeni so programi višje izobrazbe. Predlagamo, da se programi 
izvajajo na osnovi sedanje enotne klasifikacijske lestvice osmih skupin. 

V načelih, posebno pa v 12. členu, je dobro opredeljen splošni vzgojni 
smoter, vendar se v nadaljnjih poglavjih te težne izgubljajo. Govor je predvsem 
o strokovni izobrazbi. 

Uresničevanje usmerjenega izobraževanja bo nujno zahtevalo delo stro- 
kovno-svetovalnih služb zaradi uresničevanja celovitega vzgojno-izobraževal- 
nega procesa in še posebej zaradi poklicnega usmerjanja. Zakon bi moral do- 
ločneje opredeliti naloge teh služb. 

Idejno-politično, marksistično in samoupravno izobraževanje mora biti 
vključeno v vse nivoje vzgojno-izobraževalnega sistema. V osnutku zakona je 
to na -višjih nivojih izpuščeno. 

Domovi učencev in študentov so sestavni del vzgojno-izobraževalnega si- 
stema, zato bi zakon moral določiti njihovo družbenoekonomsko', samoupravno 
in pedagoško funkcijo v sistemu usmerjenega izobraževanja. 

Status pripravnikov v osnutku zakona ni dobro opredeljen. Ce se sprejme 
predlagana oblika, bo potrebno v vzgojno-izobraževalnih organizacijah zapo- 
sliti večje število prosvetnih delavcev-mentorjev, kar bo povzročilo višjo ceno 
vzgojno-izobraževalne storitve, po drugi strani pa novi programi usposabljanja 
pedagoških delavcev zagotavljajo več praktičnih znanj, zaradi česar ne kaže 
uvajati pripravništva oziroma ga je potrebno obvezno prilagoditi. 
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Glede razporeditve šolskih počitnic smo menili, da bi se ta problem naj- 
ustrezneje reševal v okviru občine, kjer bi se dosegla uskladitev med časom 
šolskih počitnic in dopust v organizacijah združenega dela. Obvezna počitniška 
praksa naj bi se zaradi odsotnosti strokovnih delavcev-mentorjev ne opravljala 
v času šolskih počitnic. 

Sistem štipendiranja mora biti v zakonu obdelan v taki obliki, da bo 
onemogočal socialno selekcijo pri vključevanju v izobraževanje. 

Pri odločanju o izpolnjevanju pogojev za delavce, ki sodelujejo pri izva- 
janju oziroma izvajajo praktični pouk, je potrebno pridobiti soglasje organa, 
ki bo ocenjeval te pogoje tudi za delavce v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. 

Hitrejše doseganje strokovne izobrazbe in usposobljenosti za začetek dela 
mora biti usklađeno s kadrovskimi potrebami združenega dela — 6. člen. 

V 45. členu osnutka zakona se ohranja bistvo današnje gimnazije, obenem 
pa se predvideva oziroma nalaga, da bo takšen program usposobil učence za 
neposredno delo. Glede na to nalogo je treba »splošni« vzgojno-izobraževalni 
program natančneje opredeliti. 

V 54. členu predlagamo sprejetje variante, če pa bo sprejeto načelo oprav- 
ljanja nadaljevalnega izpita, predlagamo, da se ne opravlja na srednji šoli, ki 
opravlja vzgojno-izobraževalni program ustrezne smeri, ampak na višji in vi- 
soki šoli. 

Varianta o ocenjevanju je docela odveč, zagotoviti pa je treba javno oce- 
njevanje. Vrednotenje spričeval se z oceno vedenja ne izboljša. 

V predhodnih določbah je potrebno predvideti postopke za vključevanje 
učencev iz ostalih republik z drugačnim sistemom in časovnim potekom izobra- 
ževanja v vzgojno-izobraževalni proces v Sloveniji. 

Delegacija sicer meni, da je osnutek zakona tak, da gre lahko v javno 
razpravo. 

Predsednik Natan Bernot: Besedo ima Božena Dolgan, delegatka 
Posebne izobraževalne skupnosti za metalurgijo! 

Božena Dolgan: Posebna izobraževalna skupnost me je zadolžila, 
da vas seznanim s sklepom njenega izvršnega odbora. Ta sklep se glasi: 

Posebna izobraževalna skupnost za metalurgijo lahko v celoti prevzame 
odgovornost za strokovne vidike izobraževanja kadrov v metalurgiji — pro- 
gram in izvajanje praktičnega pouka, program in izvajanje strokovne teorije itd. 
— medtem ko je docela odprto vprašanje oblikovanja vsebine splošnega in 
skupnega programskega dela izobraževanja v usmerjenem izobraževanju. Te 
vzgojno-izobraževalne programe naj bi po mnenju izvršnega odbora Posebne 
izobraževalne skupnosti za metalurgijo oblikovali še vedno po skupnih osnovah 
in na podlagi enotnih programskih konceptov v SR Sloveniji. 

Predsednik Natan Bernot: Besedo ima Boris Sovič, delegat Ob- 
činske izobraževalne skupnosti Maribor! 

Bori s Sovič : Opozoril bi na nekatera vprašanja v zvezi s tem osnut- 
kom zakona; v prvi vrsti pa na usmerjanje v izobraževanju in na pogoje za 
nadaljnje izobraževanje na višji stopnji zahtevnosti. 

Ob tem gre za globoko strateška vprašanja. Pri usmerjanju mora iti za 
usklajevanje interesov in sposobnosti posameznika z interesi širše družbene 
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skupnosti. Za te druge je znana problematika, ki izvira iz težav pri siceršnjem 
planiranju družbenega razvoja. Neodvisno od teh težav je povsem jasno, da je 
lahko planiranje izobraževanja samo okvir, znotraj katerega bodo odstopanja, 
pogojena z dinamičnim razvojem družbe. Danes je tudi v okviru organizacije 
združenega dela težko planirati kadre, saj je to dolgoročna investicija. Plani- 
ranje je torej potrebno — važno je, da reforma začenja pri njem — ni pa edino 
zveličavno. Vsaj tako pomembna, če ne pomembnejša, je kvaliteta in usposob- 
ljenost kadrov, da sami razvijajo nova znanja, da so ustvarjalni in sposobni 
biti nosilec razvoja. Take kadre pa lahko oblikujejo' le spremenjeni, torej bi- 
stveno revolucionirani vzgojno-izobraževalni programi in vzgojno-izobraževal- 
no delo. 

Težišče reforme mora torej biti tu: na integraciji znanstvenega, vzgojno- 
izobraževalnega in proizvodnega dela. Združeno delo- je potrebno povezati s 
sistemom izobraževanja, vendar ne samo prek samoupravnih in ekonomskih 
povezav, ampak tudi tako, da se bo del izobraževalnega procesa odvijal v pro- 
izvodnji in nasprotno. Temu daje osnutek zakona premalo poudarka. Je pa to 
ključnega pomena pri oblikovanju strokovnjaka. Ob tem pa odpade tudi vsi- 
ljena dilema, in sicer, ali mlade čimprej vključiti v združeno delo in s tem 
tvegati prekinitve v študiju — vključiti pa jih v združeno delo zato, ker so 
drugače do 25. leta praktično ločeni od proizvodnje — ali pa težiti za tem, da 
naj mladi čimprej končajo študij, s tem pa tvegati ločenost od združenega dela. 

Rešitev se nakazuje v tem, da se vzgojno-izobraževalni proces v večji meri 
nasloni na praktično delo konkretne organizacije združenega dela, kjer je to 
seveda mogoče. Ob tem je tudi ob kontinuiranem izobraževanju brez formalne 
predhodne vključitve v organizacije združenega dela zagotovljena tudi pri- 
sotnost študenta v proizvodnem procesu kot integralnemu delu vzgojno-izobra- 
ževalnega procesa. Formalna zahteva, da bi se vsi mladi po končani srednji šoli 
morali vključiti v združeno delo, postaja ob tem seveda pomembna alternativa, 
ne pa pogoj. V tem smislu bi bilo potrebno dopolniti 3. odstavek 54. člena osnut- 
ka. Dovolj jasno je namreč, da s samo formalno vključitvijo mladih v delovni 
proces po srednji šoli ne dosežemo skoraj ničesar, če ne spremenimo radikalno 
vzgojno-izobraževalnih programov v smislu večje povezave s proizvodno prakso. 
Delovno prakso samo bo potrebno seveda spremeniti v primerjavi s sedanjim 
stanjem. Biti mora programirana, organizirana, vodena in vrednotena. 

Pomebno je, da zakon ne bo omejeval posamezniku možnosti, da se izo- 
bražuje na osnovi zgolj lastnega interesa, brez povezave z organizacijo zdru- 
ženega dela. To je končno tudi pravica, ki izhaja iz ustave, kar 160. člen zvezne 
ustave povsem jasno opredeljuje. Seveda pa je jasno, da bo v takem primeru 
tak občan moral imeti enake pravice in dolžnosti iz študija kot ostali študenti. 

Za osnutek zakona velja splošna pripomba, da obravnava študenta vse pre- 
več z vidika njegovega samoupravnega položaja, manj pa z vidika študenta 
kot subjekta vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega dela. Ob tem je po- 
trebno ugotoviti, da nekatere formulacije stvari zapletajo, kot na primer tista 
v 1. odstavku 124. člena, kjer je govora o tem, da udeleženci aktivno sodelujejo 
v vzgojno-izobraževalnem delu. V tem trenutku sodimo, da ni nobenega raz- 
loga, da ne obdržimo formulacije iz prejšnjega zakona iz leta 1975, ki pravi, 
da je študent sodelavec v vzgojno-izobraževalnem in raziskovalnem procesu. 
Termin sodelavec bi v tej rabi seveda ne imel nobene zveze s tistim izrazom za 
sodelavce iz VI. poglavja osnutka zakona. Formulacija, kot je v 124. členu 
osnutka zakona, govori celo samo o vzgojno-izobraževalnem delu. Očitno je, 
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da to lahko velja za učence, ne pa za študente, kjer je pomembna komponenta 
raziskovalno delo. Potreben je torej diferenciran pristop v tem členu, ker stvari 
ni moč posploševati. 

Kot je bilo že omenjeno, osnutek tudi ne opredeljuje vloge udeležencev 
pri programiranju vzgojno-izobraževalnega dela, kot je razvidno iz predlagane 
formulacije za celo vrsto členov, kot n. pr. za 5., 27., 39. člen itd. 

Diferenciran pristop, posebej za dijake in posebej za študente, bi bil očitno 
potreben tudi pri določanju časovnega obsega organiziranega vzgojno-izobra- 
ževalnega dela. Ob spoznanju, da so že sedaj študenti preobremenjeni — ob- 
sežni programi, sistem »leto za letom« itd., — kar prav gotovo vpliva tudi na 
kvaliteto, ni nobenega razloga za spreminjanje določila zakona iz leta 1975, 
ki v 34. členu govori o skupni obremenitvi študentov z obveznimi predavanji, 
seminarji in vajami v obsegu do 900 ur na leto in največ 30 ur na teden. 
Predlagana formulacija v 64. členu osnutka, ki govori o največ 34 urah na teden 
in 44 tednov na leto, bi stvar le zapletla. Sodimo, da bi bilo potrebno tu po- 
sebej opredeliti obveznost za učence in posebej za študente v okviru rešitev iz 
leta 1975. 

Ob tem je zanimivo primerjati rešitev, ki jo ima hrvaški zakon o visokem 
izobraževanju iz leta 1977, ki pravi v 58. in 62. členu, da se mora delo študentov 
organizirati tako, da zajema 42-urni tednik. V to sodijo: predavanja, vaje in 
seminarji, praktično delo, strokovna praksa, sodelovanje študentov pri izva- 
janju znanstvenega, strokovnega ali umetniškega dela, konzultacije, hospiti- 
ranja, mentorsko delo, samoizobraževanje, javni nastopi, ekskurzije, preizkušnje 
znanja in drugo. V tem okviru pa hrvaški zakon določa, da traja pouk v obliki 
predavanj, vaj in seminarjev največ 30 ur na teden oziroma 900 ur letno, torej 
podobno, kot je bila slovenska rešitev. 

Pozornost zasluži tudi ukinitev institucije ponavljanja v osnutku zakona, 
kar je razvidno iz 81. in 82. člena osnutka. Pomembno je, da se doseže večja 
učinkovitost izobraževanja, prav tako pa, da tisti, ki ne zmorejo' obdelati in 
absolvirati vzgojno-izobraževalnega programa, poiščejo krajšo pot in sistem 
izobraževanja zapustijo po drugi, lažji, ustreznejši poti. To pa v nobenem pri- 
meru ne sme in ne more pomeniti, da človek, ki je storil napako, ki se odraža 
v tem, da pač ni izpolnil pogojev za napredovanje, pa za to nima razlogov, 
kot so bolezen, invalidnost, materinstvo itd., kot jih dovoljuje zakon, nima 
možnosti te napake takoj popraviti. To bi bila prehuda sankcija, ki bi odločilno 
vplivala na nadaljnjo pot mladega človeka. Zato je smiselno ohraniti institucijo 
ponavljanja v primerih, ko je očitao, da je udeleženec pokazal sposobnosti, 
kar naj se kaže tudi v minimalnih pogojih, ki jih tudi v tem primeru mora 
upoštevati, a ga je nepremišljenost ali podcenjevanje ali pomanjkanje delovnih 
navad privedlo do tega, da ni v celoti obvladal določenega vzgojno-izobraževal- 
nega programa. Gre za to, da neuspeh ne pomeni takoj nesposobnosti niti ne- 
primernosti za eno od smeri študija. Možnost korekcije mora obstajati. Zato 
menimo, da je sprejemljivo, da se število ponavljanj sicer omeji, vendar na 
eno ponavljanje v srednjem šolstvu in eno ponavljanje v visokem šolstvu. 

Ob teim bi rad opozoril, da upravljanje teh skupnosti ni v zakonu nikjer 
natančno precizirano. To se nanaša na 87. in 94. člen; nikjer ni eksplicitno re- 
čeno, da se tudi univerze upravljajo tripartitno, kot je sedaj. Nobenega raz- 
loga ni, da bi to spremenili. 
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Menimo, da bi bil osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju primeren 
za javno razpravo s temi osnovnimi dopolnitvami. Seveda pa bo javna razprava 
opozorila še na nekatere druge elemente in nedorečenosti. 

Predsednik Natan Bernot: Besedo ima Albert Štrukelj, delegat Po- 
sebne izobraževalne skupnosti za kovinsko industrijo! 

Albert Štrukelj: Izvršni odbor Skupščine Posebne izobraževalne 
skupnosti za kovinsko industrijo je obravnaval osnutek zakona in ima k osnut- 
ku naslednje pripombe: 

K 3. členu: V drugem odstavku 3. člena bi bilo treba zamenjati prvo alineo 
z naslednjim besedilom: 

— izobraževanje za enostavna, za manj zahtevna in za srednje zahtevna 
dela in naloge (osnovno poklicno izobraževanje). 

Temu primerno bi bilo treba sprementi besedilo v ostalih členih za isto 
stopnjo izobraževanja. 

Obrazložitev: Izraz strokovno usposabljanje ni ustrezen za opredelitev prve 
stopnje poklicnega izobraževanja, ker je usposabljanje zadnji del vzgojno-izo- 
braževalnega procesa na vsaki stopnji. Namenjeno je postopnemu prehodu 
od učne na delovno normo. 

V smislu vsebine stališč in predlogov Republiškega sveta za vzgojo in 
izobraževanje se usmerjeno izobraževanje začenja po končani osnovnošolski 
obveznosti in mora biti dostopno vsej generaciji pri usposabljanju za osnovni 
poklic in za upravljalca. Tako omogočimo vsem uspešen začetek dela in vklju- 
čevanje v samoupravljanje. 

V prvem odstavku 50. člena bi bilo treba besedo »oziroma« zamenjati z 
»in s«. 

V 54. in 55. členu naj se sprejme varianta. 
V 86. členu naj se za »Republiški komite za vzgojo in izobraževanje pod- 

piše« dopolni besedilo: »s soglasjem PIS podrobnejše .. .« 
Obrazložitev: Oblikovanje osnov in meril za preverjanje in ocenjevanje 

znanja je samoupravna pravica delegatov, komite pa je lahko le usklajevalec. 
117. člen: Crtati bi bilo treba prvi odstavek in ga zamenjati z besedilom: 

»Naloge pedagoškega vodstva so . ..« 
V tretjem odstavku naj bi izpustili izraz ravnatelj. 
118. člen: Drugi odstavek bi bilo treba nadomestiti z naslednjim besedilom: 

»strokovni organi: pripravljajo in uresničujejo vzgojno-izobraževalne in raz- 
vojne programe, proučujejo vprašanja vzgojno-izobraževalne problematike in 
individualne primere, svetujejo ukrepe in postopke za obvladovanje vzgojno- 
izobraževalnih problemov in reševanja posameznih primerov«. 

119. člen: Prvi odstavek bi bilo treba nadomestiti z besedilom: »Strokovne 
organe imenuje svet šole iz vrst učiteljskega in vzgojiteljskega zbora in drugih 
strokovnjakov in udeležencev izobraževanja, vzgajanja in usposabljanja«. 

V ostalem besedilu so pretežno upoštevane pripombe iz javne razprave. 
Izvršni odbor meni, da gre osnutek zakona lahko v javno razpravo. 

Predsednik Natan Bernot: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
Bojan Križaj, delegat Občinske izobraževalne skupnosti Idrija! 
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Bojan Križaj: Naših pripomb ne bom bral, ker se verjetno nekatere 
ponavljajo, zato bom oddal to, kar imamo napisano. 

Predsednik Natan Bemot: Besedo ima Franc Bakšič, delegat Po- 
sebne izobraževalne skupnosti za geologijo in rudarstvo! 

Franc Bakšič: V razpravi o osnutku zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju so se na seji naše skupščine pokazali naslednji problemi: 

136. člen osnutka zakona predpisuje učiteljem praktičnega pouka najmanj 
višjo izobrazbo. 

Menimo, da je ta cilj previsoko zastavljen. Trenutno so v rudarstvu za- 
posleni učitelji praktičnega pouka, ki imajo vsaj za stopnjo ali dve nižjo izo- 
brazbo, kot je predpisana z novim osnutkom. Problem je še težji, ker imamo 
že sedaj premalo učiteljev praktičnega pouka, ker se zaradi specifičnosti pri 
praktičnem poučevanju v rudarstvu, posebno zaradi varnosti in odgovornosti 
za učence, ljudje neradi odločajo za ta poklic. 

V osnutku je predvidena edina možna pot za vse stopnje izobraževanja 
v rudarstvu prek sedanje poklicne šole. Sprašujemo se, kakšna bo v bodoče 
struktura višjih profilov v rudarstvu, če upoštevamo, da se danes odločajo za 
poklicne šole le tisti, katerim so bila zaprta vsa druga vrata, čeprav imajo že 
sedaj vse možnosti za nadaljnji razvoj. 

S 17 leti bodo učenci končali izobraževanje za osnovni poklic, rudarski 
zakon pa dovoljuje zaposlitev v jami šele pri 18 letih starosti. Kam z učenci 
do njihove polnoletnosti? 

Omeniti moram še problem vpisa Slovencev na rudarske šole. V tekočem 
šolskem letu je v Poklicno rudarsko šolo Velenje vpisan samo 1 učenec. 

Še v zvezi s 7. točko, to je določitev predloga vpisnih kapacitet za šolsko 
leto 1979/1980: 

Stališče posebne izobraževalne skupnosti za geologijo in rudarstvo je, da 
je zaradi deficitarnih strok potrebno omejiti število prostih delovnih mest na 
možen priliv iz osnovnih šol. Že danes ostanejo v deficitarnih strokah najslabši 
kadri. Z novim osnutkom in upoštevanjem podatkov o prostih mestih in številu 
učencev, ki bodo končali osnovno šolo, bo v bodoče še slabše. Do sedaj smo V 
rudarstvu, podobno kot v drugih deficitarnih strokah, reševali te probleme s 
prilivom iz drugih republik. Na zadnji konferenci o kadrih v rudarstvu, ki je 
bila v februarju v Šibeniku, pa je bilo slišati, da v bodoče ne moremo več 
računati na priliv iz drugih republik, ker imajo sami velike probleme z za- 
poslovanjem v rudarstvu. 

V Skupščini smo sklenili, da bomo glede na omenjene probleme organizi- 
rali do 30. aprila 1979 najširšo možno razpravo, tako pri uporabnikih kot pri 
izvajalcih. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa! Besedo ima Zdravko Krneč, 
delegat Občinske izobraževalne skupnosti Celje! 

Zdravko Krneč: Pripombe celjske regije k osnutku zakona o usmer- 
jenem izobraževanju so naslednje: 

Glede na sedanjo prakso, družbeno usmeritev in že sprejeta stališča in 
sklepe o reformi usmerjenega izobraževanja ugotavljamo v Celju, da predloženi 
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osnutek sledi tem prizadevanjem, da pa je še marsikje presplošen, zlasti v pr- 
vem delu, nedodelan, dvoumen in pomanjkljiv. 

Na osnovi navednega smo oblikovali tudi pripombe, ki so v prvem delu 
splošnejšega značaja, v drugem pa konkretne in se nanašajo na posamezne 
člene. Predlagamo, da jih pri pripravi predloga zakona sestavljalci proučijo 
in upoštevajo. 

I. Splošne pripombe: 
Vloga in obveznosti organizacij združenega dela pri sodelovanju in izva- 

janju vzgojno-izobraževalnih programov je v osnutku premalo obvezujoča. 
Ker zakon terja bistveno spreminjanje sedanje stvarnosti, prinaša s seboj 

tudi določene materialne obveznosti, zato utemeljitev v osnutku, da izvajanje 
zakona ne bo bremenilo republiškega proračuna, ni -ustrezna. Treba je jasno 
povedati, kaj pomeni v materialnem smislu izvajanje tega zakona in kaj to 
pomeni v praksi. 

Vloga Gospodarske zbornice in drugih strokovnih institucij, kot so to Zavod 
za šolstvo, Pedagoški inštitut in strokovni sveti, ki bodo morali sodelovati pri 
kreditiranju programov šolske mreže, ugotavljanju kadrovskih potreb, obliko- 
vanju poklicnih profilov itd., je premalo izpostavljena in določena. 

Posebno izobraževalne skupnosti in enote so premalo precizirane, pred- 
vsem z vidika organiziranja, medsebojnega povezovanja, svobodne menjave 
dela, ni sredstev in njihovih strokovnih organov. 

Premalo je obdelana koncepcija permanentnega izobraževanja. Jasneje bi 
morali opredeliti vrste izobraževanja. 

Tako korenita reforma izobraževanja posega na področje človekovih pravic, 
dolžnosti in svoboščin, pri čemer bo vprašljiva realizacija 24. člena ustave SFRJ. 

Presplošna so načela in določila za izobraževanje nadpovprečno sposobnih 
učencev. V osnutku ni zajeto vprašanje manj nadarjenih učencev — gre za šole 
s prilagojenimi programi. Prav tako niso jasno razčlenjeni pogoji za vključevanje 
v vzgojno-izobraževalni proces. 

Pri vrstah šol so izpuščeni šolski centri, ki bodo verjetno še obstajali, saj 
bodo v usmerjenem izobraževanju verjetno ena od najustreznejših oblik verti- 
kalne in horizontalne povezave. V zvezi s tem bi bilo potrebno predvideti tudi 
povezanost dijaških domov s centri in predvideti oblike povezovanja. Jasneje 
bi kazalo opredeliti tudi pogoje za ustanavljanje dislociranih oddelkov. 

Glede na to, da že imamo v Sloveniji študij domske pedagogike tudi na 
drugi stopnji, menimo, da je to zaradi potrebe domov, ne pa samovolje Filo- 
zofske fakultete v Ljubljani. 

Naše mnenje je, da je vzgojitelju visoka izobrazba potrebna, kajti domov 
nimamo predvsem zato, da nudimo učencem oskrbo namesto staršev, temveč 
v prvi vrsti zaradi tega, da namesto staršev prevzamemo vzgojno in še nekatere 
druge funkcije. Zavedamo se, da trenutno prevladujejo v domovih delavci z 
višjo izobrazbo in da ne bi bilo možno hitro zadostiti zahtevi po visoki izo- 
brazbi, vendar pa menimo, da je potrebno v zakon zapisati to, kar je nuja, 
ne pa dejansko stanje. 

II. Konkretne pripombe: 
12. člen: Samoizobraževanje je potrebno natančneje opredeliti, predvsem 

kot samostojno obliko, ne bi ga pa smeli vezati na organizirane oblike izobra- 
ževanja, ker je podlaga tega izobraževanja lastna motivacija. 

Postavljajo se vprašanja, ali so 20., 25. in 27. člen zakona usklađeni z za- 
konom o združenem delu in zakonom o svobodni menjavi dela. Menimo, da je 
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potrebno natančno opredeliti program storitev, ki je predmet svobodne me- 
njave dela, kakor tudi nujnost nadaljnje uskladitve teh določil z omenjenima 
zakonoma. 

25. in 26. člen: Postavlja se vprašanje, kdo bo tisti, ki bo zagotovil manjka- 
joča sredstva, če delovne organizacije, uporabniki v posebnih izobraževalnih 
skupnostih, ne bodo mogle v celoti izpolniti obveznosti iz samoupravnega spo- 
razuma —■ pogodbe, medtem ko bodo izobraževalne organizacije v celoti iz- 
vedle program, to je solidarnost med posebnimi izobraževalnimi skupnostmi 
in zagotavljanje sredstev za minimalni program. 

33. člen: Ta člen bi moral opredeliti tudi čas, v katerem mora temeljna 
organizacija objaviti svoje letne potrebe po kadrih, in ga povezati z obdobjem 
vpisa v izobraževalnih organizacijah. 

42. člen: Po menenju članov sveta vertikalna povezanost med programi v 
osnovni šoli in programi na višjih šolah ni dovolj opredeljena. Pri skupni 
vzgojno-izobraževalni osnovi naj se ne ponavljajo programi osnovne šole, le-ta 
naj bo nadaljevanje teh. Pri tem bi verjetno kazalo ločiti programe za mlado- 
letnike z motnjami v razvoju. V take usmeritve pa bi lahko usmerjali tudi manj 
uspešne učence iz rednih osnovnih šol, to so mejni primeri. 

51. člen: Opredeliti bi bilo potrebno obveznost organizacij združenega dela 
(uporabnikov) vzgojno-izobraževalnih organizacij in drugih, da izdelajo in imajo 
programe trajnega usposabljanja, ne samo v določenih pogojih. 

54. člen, prvi odstavek: Podpiramo varianto, in sicer »znanje«. 
59. člen: Verjetno bi kazalo določiti, kdo lahko kaj organizira in izvaja. 
60. člen: Postavlja se vprašanje, kaj vsebuje in kaj pomeni »pomemben 

obseg delovnih in življenjskih izkušenj«. Ta termin je potrebno jasneje de- 
finirati. 

62. člen, drugi odstavek: Potrebno je definirati, kako sodeluje izobraževalna 
organizacija pri izvajanju praktičnega pouka zunaj nje. 

70. člen: Zakon premalo opredeljuje študij III. stopnje; razmejiti je po- 
trebno tudi stopnji specialist in magister. 

77. -člen: Varianta naj odpade. Pri točki 5 naj se jasneje opredeli, kaj je 
to »javno« ocenjevanje. 

84. člen: Sprejme naj se tudi varianta, vendar samo strokovni naziv, ne pa 
tudi poklic. 

85. člen: Sprejme naj se tudi varianta (tretji odstavek). 
86. člen: Že v zakonu bi bilo potrebno navesti osnovno usmeritev za pre- 

verjanje in ocenjevanje znanja. 
89. člen: Ti centri naj bi imeli možnost organizirati izvajanje posameznih 

izobraževalnih programov oziroma posameznih predmetov. 
Pri opredelitvi vloge delavske univerze se bosta morala natančneje kon- 

kretizirati vloga in pomen, zlasti glede na zdajšnjo prakso. 
91. člen: Varianta naj odpade. 
95. člen: Vključi naj se tudi varianta. 

105. člen: Podrobno je potrebno opredeliti pogoje za organiziranje izobra- 
ževanja izven svojega sedeža (dislocirane enote). 

106. in 108. člen: Jasneje bi bilo potrebno opredeliti, za katere organe 
družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij tu gre (za nivo 
KS, občine, republike, OZD ipd.). 
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121. člen: Opredeljujemo se za variantno rešitev, pri čemer so člani sveta 
menili, da Skupščino preveč obremenjujemo in da lahko ta pooblasti Izvršni 
svet, ki bi lahko opravljal določene zadeve namesto nje. 

131. člen: V točki 3 bi morali določiti vsaj minimalne kriterije za vpis; 
osnova za to> naj bi bila naslednja: 

način selekcije oziroma napredovanja, obveznost permanentnega usposab- 
ljanja, fleksibilnost programiranja. 

130. in 131. člen: Člena posegata na področje omejevanja pravic in svo- 
boščin, zato se morajo tu primerneje upoštevati ustavna določila. 

141. člen: Zelo splošne formulacije, ki se v praksi lahko zelo različno kažejo. 
Jasneje je potrebno izpeljati to določilo. 

147. člen: Obvezno naj se doda varianta in naj bi že v sedanjem besedilu 
bil 42-urni delavnik delavcev opredeljen vsaj v osnovnih postavkah. 

171. člen: V tekst naj se vključita obe varianti. Hvala! 

Predsednik Natan Bernot: Besedo ima Janez Kobal, delegat Ob- 
činske izobraževalne skupnosti Litija! 

Janez Kobal: K 89. členu osnutka zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju predlagamo naslednjo dopolnitev: 

89. členu naj se doda nov drugi odstavek: 
»Na osnovi izraženih in utemeljenih potreb združenega dela in družbeno- 

politične skupnosti v občani lahko delavska univerza v dislociranih enotah 
izobražuje tudi po programih iz 43. in 44. člena, če pristojna verifikacijska 
komisija ugotovi, da so za tako izobraževanje izpolnjeni pogoji.« 

Sedanja drugi odstavek postane tretji. 
Utemeljitev: V takem novem odstavku je dovolj jasno postavljena za- 

hteva, da bo smela delavska univerza izvajati posamezne vzgojno-izobraževalne 
programe le na osnovi potreb v občini in na osnovi ugotovljenih pogojev za 
izobraževanje po teh programih. 

Litija sodi med tiste občine, ki že vsa leta močno občutijo problematiko 
fluktuacije in odtoka kvalificiranih kadrov, čeprav imajo nekatere panoge, vsaj 
danes, dovolj možnosti, da se močneje razvijajo —- tako n. pr. lesarstvo in 
plastičarstvo, ikrznarstvo, kovinanstvo in gradbeništvo. 

Ce v dani situaciji ne bomo uspeli vsestransko, predvsem pa kadrovsko 
podkrepiti razvojnih načrtov naših delovnih organizacij, bo prav pomanjkanje 
kvalificiranih in specializiranih kadrov in še naprej glavna zavora za hitrejši in 
celovit razvoj družbenopolitičnih skpnosti in rasti družbenega proizvoda. Ugo- 
tavljamo, da se mladi in odrasli občani, predvsem pa prebivalci iz okolice, 
katerim specifična konfiguracija našega teritorija in drugi naravni pogoji ne 
nudijo niti povprečnih možnosti za razvoj kmetijstva, precej zanimajo za po- 
klice, vendar so se, prav zaradi tega, ker v občini nimamo poklicnega izobra- 
ževanja, prisiljeni odločati za razna nekvalificirana ali priučena dela ali pa 
se izobraževati v drugih krajih. Ugotavljamo tudi, da se večina teh po kon- 
čanem šolanju ne vrača. 

Tudi stališča staršev, ki odločilno vplivajo na usmeritev po končani 
osnovni šoli, so do šolanja v drugih krajih Slovenije odklonilna, ob dejstvu, 
da se bo moral njihov otrok voziti ali bivati v internatu, da ne omenjamo še 
materialnih možnosti. 
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In ne nazadnje bo tudi združeno delo realnejše, predvsem pa bolj smelo 
načrtovalo razvoj v omenjenih panogah, če se bodo potrebni kadri izobraževali 
doma. Pri dokončnem načrtovanju mreže šolstva v naši republiki bi sestavi j alci 
torej morali upoštevati tudi specifiko nekaterih občin ravno zato, da se jim 
omogoči hitrejši razvoj in perspektivno načrtovanje. 

Naš predlog drugega odstavka 89. člena izhaja iz določil 91., 102. in 105. 
člena osnutka, kjer so te možnosti tudi nakazane. 

Predsednik Natan Bernot: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš Deberšek, predsednik Izvršnega odbora! 

Jože Deberšek: Tovarišice in tovariši delegati! Želel bi obvestiti 
Skupščino, da je Izvršni odbor obsežno razpravljal o osnutku zakona o usmer- 
jenem izobraževanju, tako rekoč o slehernem poglavju, o slehernem členu in 
ima vrsto pripomb, sugestij in predlogov za spremembo. 

V osnovi Izvršni odbor podpira osnutek zakona in predlaga Skupščini, da 
ga sprejme. Svoje predloge pa daje pismeno in predlaga, da so sestavni del vseh 
predlogov k osnutku zakona. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Če ni več razpravljalcev, zaključujem razpravo in predlagam, da Skupščina 
s skupnim glasovanjem obeh zborov sprejme naslednji sklep: 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejme osnutek zakona o 
usmerjenem izobraževanju s pripombami in predlogi, ki jih bomo z današnje 
razprave posredovali predlagatelju zakona, da jih upošteva pri pripravi dokonč- 
nega predloga zakona. 

Obenem predlagam, da Skupščina pooblasti Predsedstvo Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, da iz današnje razprave povzame tiste eventualne sistem- 
ske pripombe oziroma dileme, ki so lahko pomembne za javno razpravo, pa niso 
vključene v že sprejete dokumente, ki bodo šli v javno razpravo s strani Re- 
publiške konference SZDL ali v sklepih včerajšnjih zborov Skupščine SR Slo- 
venije, in sicer kot spremno gradivo za javno razpravo. 

Ima kdo k tako oblikovanemu predlogu sklepa kakšno pripombo ali vpra- 
šanje? (Nihče se ne javi.) Če nihče, dajem tak predlog sklepa na glasovanje. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala 
lepa! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina predloženi sklep soglasno sprejela. 

Prehajamo na 4. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o osnovni šoli. 

Predlog za izdajo zakona smo dobili z vabilom. Uvodno obrazložitev smo 
že poslušali. Poročilo, odborov je vsebinsko zajelo tudi to področje. Ždlijo morda 
poročevalci še kaj dodati? Dajem besedo predstavnici Odbora za razvoj vzgoje 
in izobraževanja! 

Marija Faganeli-Greif: Odbora sta sodila, da je dosedanji zakon 
o osnovni šoli resnično pretesen okvir za razvojno stopnjo sedanje osnovne 
šole, zato je predlog za izdajo novega zakona resnično na mestu in potreben. 
Ob tem pa sta odbora glede na zgodnejši vpis učencev v osnovno šolo želela 
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še posebej opozoriti, da bi se s tem v zvezi razmišljalo tudi o intenziviranju 
priprave otrok na vstop v šolo, da bi se morda program prvega šolskega leta 
nekoliko razbremenil in prilagodil in da je treba upoštevati zmogljivost učencev. 

Naslednje, kar bi bilo treba še posebej poudariti, je samoupravna organi- 
ziranost izvajalcev in uporabnikov v svetih, in v enotah, ki bi jih tudi kazalo 
še nekoliko opredeliti, nadalje svobodna menjava dela, enakopravni položaj 
delavcev v osnovni šoli, vzporedno s tem pa tudi točneje opredeliti delovno 
obveznost delavcev, in to glede na pestrost novih oblik vzgojno-izobraževalnega 
dela in tudi na večanje števila oziroma na večanje raznovrstnosti poklicev 
delavcev, ki se zaposlujejo v osnovni šoli. 

Predsednik Natan Bernot : Želi predstavnik Odbora za samoupravna 
razmerja še kaj dodati? 

Stoj a m Pertovt: Odbor podpira predlog za izdajo zakona v celoti, 
opozarja pa na to, da bi bilo koristno, če bi v tem zakonu uredili tudi vprašanje 
tako imenovane »posebne« osnovne šole, da ne bi sprejemali posebnega zakona. 

Predsednik Natan Bernot: O predlogu je razpravljal tudi Izvršni 
odbor Skupščine. Prosim, tovariš Deberšek! 

Jože Deberšek : Izvršni odbor podpira predlog za izdajo zakona. 
V razpravi se je zlasti dotaknil družbenoekonomskih odnosov in nekaterih dru- 
gih vprašanj, kot je zgodnejši vpis otrok v osnovno šolo in ureditev določil za 
šolanje prizadetih otrok. Izvršni odbor je predlagal, naj predlagatelj razmisli 
o naslovu zakona, kajti naslov je sedaj po tradiciji enak, kot so bili prejšnji 
zakoni, svoje vsebinske ambicije pa ima širše. Izvršni odbor je sklenil, da se 
bo intenzivno vključil v priprave za osnutek zakona. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo 
želi razpravljati? Besedo ima Ema Stružnik, delegatka Občinske izobraževalne 
skupnosti Vrhnika! 

Ema Stružnik: Prihajam s predlogom aktiva osnovnošolskih knjiž- 
ničarjev ljubljanske regije s sedežem na Osnovni šoli Oskarja Kovačiča. Imamo 
predlog dopolnil k sedanjemu zakonu o osnovni šoli, ki smo ga že poslali kot 
aktiv pomočniku predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 
Dajemo predlog dopolnil k sedanjemu zakonu o osnovni šoli, ki smo ga ob- 
ravnavali na seji aktiva osnovnošolskih knjižničarjev ljubljanske regije dne 
14. 2. 1979. Prosimo vas, da naša stališča in predloge v Komisiji za pripravo 
osnutka zakona o osnovni šoli obravnavate in jih vključite v osnutek. 

Delo sodobne šolske knjižnice dobiva vse večje razsežnosti, saj dopolnjuje 
knjižnica vsa področja vzgojno-izobraževalnega dela na osnovni šoli in se s 
svojim gradivom ter s posebnim programom knjižne in knjižnične vzgoje 
aktivno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces. Poseben pomen dobiva funk- 
cija šolske knjižnice še zlasti z uvajanjem celodnevne šole, kjer predstavlja 
knjižnica eno od temeljnih žarišč celotnega vzgojno-izobraževalnega in kul- 
turnega dela in življenja na šoli. Prav tako lahko knjižnica tvorno sodeluje 
tudi pri odpiranju šole v okolje. Z vsem tem postaja šolska knjižnica enako- 
vreden in obvezen del vzgojno-izobraževalnega procesa, zato mora dobiti tudi 
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enakovredno in ustrezno mesto v celotnem sistemu vzgojno^izobraževalne de- 
javnosti. 

Sedanji zakon o osnovni šoli ne ureja statusa šolske knjižnice in knjižni- 
čarja, saj sta omenjena samo v 20. členu, kjer je rečeno, da osnovna šola za 
izboljšanje in poglabljanje Vzgojno-izobraževalnega dela lahko vključuje v 
svoje delo šolske pedagoge, psihologe, socialne delavce, knjižničarje in druge 
strokovne delavce, in v 71. členu, kjer uvršča delo knjižice v »drugo delo 
v okviru delovne skupnosti«, kot so n. pr.: popravljanje nalog, razredništvo, 
skrb za knjižnice, kabinete itd. S tem je šolska knjižnica postavljena izven 
osnovne in zagotovljene vsebine vzgojno-izobraževalnega dela in je prepuščena 
nenačrtnemu in naključnemu urejanju njenih programskih in materialnih po- 
gojev, kar je v mnogih primerih usodno za uspešno delovanje knjižnice in 
uveljavljanje njenega mesta v celotni organizaciji dela in življenja na šoli. 
Zakon namreč izpušča obravnavanje treh temeljnih sestavin, ki predstavljajo 
pogoje za normalno delovanje knjižnice in bi morale biti vključene v norma- 
tive: ustrezni prostori, ustrezno knjižnično gradivo in strokovno usposobljen 
kader. 

Po drugi strani pa besedilo sedanjega zakona o osnovni šoli tudi ni v skladu 
z vsebino veljavnega učnega načrta za osnovno šolo, ki v posebnem poglavju 
obravnava naloge šolskih knjižic in metodične napotke za delo z mladimi 
bralci, in to na taki stopnji programske in vsebinske zahtevnosti dela, ki ne- 
sporno terja strokovno urejeno knjižnico v primernih prostorih in s strokovno 
usposobljenim kadrom. Na osnovi teh ugotovitev predlagajo udeleženci skupne 
seje aktiva ljubljanskih osnovnošolskih knjižničarjev in predstavnikov Pionir- 
ske knjižnice naslednja dopolnila v novem zakonu o osnovni šoli: 

1. Vsebina dela: V besedilu zakona bi morala biti prikazana vsebina dela 
šolske knjižnice v skladu z učnim načrtom za osnovno šolo, s posebnim po- 
udarkom na funkciji knjižnice v celodnevni šoli. 

2. Prostori: Prostori šolske knjižnice morajo ustrezati zahtevam pedago- 
škega in strokovnega dela v knjižnici v skladu z normativi za gradnjo osnov- 
nih šol. 

3. Knjižnično gradivo: V skladu z normativi za delo šolskih knjižnic je 
potreben dobro izbran, številčno ustrezen in strokovno urejen knjižni fond 
z drugim knjižničnim gradivom. 

4. Kader: V skladu z navedenimi normativi za delo šolskih knjižnic mora 
delati v knjižnici strokovno usposobljen kader, in sicer: 

— višji knjižničar s končano pedagoško akademijo knjižničarske smeri in 
opravljenim strokovnim izpitom ali 

— učitelj z višjo izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom za višjega 
knjižničarja ali 

— učitelj z visoko izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom za biblio- 
tekarja. 

Šolski knjižničar je kot pedagoško-strokovni delavec član učiteljskega zbora 
in je vključen v sistem pedagoškega nadzora in svetovanja. 

Delovna obveznost knjižničarja na osnovni šoli je 42 ur tedensko. V ta 
delovni čas se šteje: strokovna obdelava gradiva, individualno delo z učenci 
ob izposoji, pedagoško delo z razredi in skupinami in priprava na pedagoško 
delo. 

Pri tem je normativ za enega polno zaposlenega knjižničarja 500 otrok 
in knjižni fond 5000 knjig, do največ 600 učencev in do 8000 knjig. 
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Vsa druga določila s področja delovnih razmerij urejajo predpisi in samo- 
upravni splošni akti, ki veljajo enako za celoten učiteljski zbor. 

Predsednik Natan Bernot: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
Simona Mrak, delegatka Občinske izobraževalne skupnosti Jesenice! 

Simona Mrak: Dejstvo je, da sedaj veljavni zakon o osnovni šoli 
ne odraža več stopnje razvitosti osnovne šole, pa tudi ne stopnje razvitosti druž- 
benoekonomskih in samoupravnih odnosov v naši družbi. Zato je nujno, da 
čimprej pridemo do konkretnih rešitev posameznih problemov. 

Zgodnejši vpis: V prvi razred osnovne šole naj se vpisujejo otroci, ki so 
na dan pričetka pouka stari najmanj šest let in pol. Predlagamo, da bi zakon 
predvidel postopen prehod, kajti takojšnjega zgodnejšega vpisa že iz ekonom- 
skih razlogov naša družba verjetno ne zmore. 

Šolski koledar: Življenje in delo osnovnih šol je po dosedanjem zakonu 
določal predsednik Republiškega komiteja z odredbami in pravilnikom o šol- 
skem koledarju. Predlagamo, da bi novi zakon opredelil samo najosnovnejše 
elemente šolskega koledarja, to je začetek in konec pouka, število dni pouka, 
ostale odločitve pa naj bi prepustil šolskim samoupravnim organom, organom 
občinske skupščine in samoupravnim organom izobraževalne skupnosti. 

Imenovanje in položaj ravnatelja šole: Zakon o osnovni šoli naj določi, 
tako kot predvideva tudi zakon o združenem delu, da ravnatelja imenuje svet 
šole oziroma ustrezna razpisna komisija, ki jo je imenoval svet šole. Natanč- 
neje naj se opredelijo njegove pedagoške funkcije, ostalo delo in delo pomoč- 
nika ravnatelja. 

Delavci šole: Zakon naj določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati tako peda- 
goški delavci kot zunanji sodelavci za opravljanje vzgojno-izobraževalnega 
dela. Omogoči naj, da določene oblike organiziranega vzgojno-izobraževalnega 
dela, s poudarkom na celodnevni osnovni šoli, lahko opravijo tudi delavci, ki 
nimajo s sedanjim zakonom predpisane pedagoške izobrazbe, imajo pa ustrezna 
znanja in izkušnje, ki so z delom pridobljene. 

Svetovalne službe: Dosedanji zakon ni predvidel obsega dela teh služb, 
zato naj bo v novem zakonu konkretno opisana njihova delavnost, njihov 
program. 

Učna in delovna obveznost: Ce bo zakon obdržal učno obveznost, je treba 
natančno opredeliti, kaj je delovna in kaj učna obveznost, pri čemer je treba 
učno obveznost omejiti v večjem razponu v okviru delovne obveznosti. 

Celodnevna osnovna šola: Že sam predlog navaja, da bo poudarek na 
razvijanju celodnevne šole. Zakon pa naj v zvezi s tem predpiše kriterije za 
prehod na celodnevno osnovno šolo, postopek ustrezne verifikacije, kdo je lahko 
delavec v celodnevni osnovni šoli, kakšni so kriteriji za vključevanje zunanjih 
sodelavcev, učno obveznost po posameznih oblikah organiziranosti celodnevne 
osnovne šole ter materialne obveznosti staršev v celodnevni osnovni šoli. 

Število učencev: Zakon naj opredeli število učencev pri posameznih oblikah 
vzgojno-izobraževalnega dela: skupina v okviru fakultativnih predmetov, aktiv- 
nosti učencev izven pouka. Zaradi zaščite kvalitete dela predlagamo, da število 
učencev v razredu ne presega 30 učencev. 

Samoupravna organiziranost: Novi zakon naj dovoljuje, da se izobraževalna 
organizacija lahko organizira tudi kot temeljna organizacija združenega dela 
in hkrati opredeli, katere zadeve oziroma njihovo urejanje se lahko prenaša 
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na delovno organizacijo, katere pa so tiste primarne pristojnosti, ki naj osta- 
nejo na osnovni šoli. Opredeli naj se enota izobraževalne skupnosti ob osnovni 
šoli, njena funkcija, njeno področje dela in njena organiziranost. 

Predsednik Natan Bernot : Hvala! Želi še kdo razpravljati? (Nihče 
se ne javi.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji 
predlog sklepa: 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejema predlog za izdajo 
zakona o osnovni šoli s pripombami Izvršnega odbora in pripombami iz da- 
našnje razprave, ki jih bomo posredovali predlagatelju zakona, da jih upošteva 
pri pripravi osnutka zakona. 

Ima kdo kakšen drugačen predlog sklepa oziroma pripombo k predlaganemu 
besedilu? (Ne.) Če nihče, dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupščina soglasno sprejela navedeni sklep. 

Prehajamo na 5. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Uvodno obrazložitev smo že poslušali. Želijo poročevalci skupščinskih od- 
borov še kaj dodati? 

Marija Faganeli-Greif : Po razpravi, v kateri sta oba odbora 
za razvoj vzgoje in izobraževanja poudarila zlasti nujnost ureditve strokovnega 
izobraževanja vzgojiteljic, sta odbora sklenila predlagati Skupščini Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije, da predlog za izdajo zakona sprejme. 

Predsednik Natan Bernot: Besedo ima predsednik Izvršnega odbora! 

Jože Deberšek: Tudi Izvršni odbor podpira predlog za izdajo zakona 
in k predlogu nima pripomb. 

Predsednik Natan Bernot: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče se ne javi.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in pred- 
lagam, da Skupščina sprejme naslednji sklep: Predlog za izdajo zakona o 
vzgoji in varstvu predšolskih otrok se sprejme s pripombo, ki sta jo dala od- 
bora za razvoj vzgoje in izobraževanja. 

Ima kdo drugačen predlog sklepa? (Ne.) Če nihče, dajem predlog sklepa 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Hvala lepa! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina soglasno sprejela predlagani sklep. 
S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z zbori 

Skupščine SR Slovenije k 3., 4. in 5. točki dnevnega reda opravljen. 
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(6. marca 1979) 

Predsedovala: Zofka Stojanovič, 
predsednica Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Začetek seje ob 9.40. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
čenjam 5. sejo Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije. Za današnjo 
sejo predlagam naslednji dnevni red: 

1. izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila komisij, 

2. odobritev zapisnika 4. seje Skupščine, 
3. predlog za izdajo zakona o Skupnostih socialnega varstva, 
4. predlog za izdajo zakona o socialnem skrbstvu, 
5. predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih 

otroškega varstva, 
6. a) poročilo o delu Skupnosti socialnega varstva v letu 1978, 

b) poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 1978, 
7. a) delovni načrt Skupnosti socialnega varstva Slovenije za leto 1979, 

b) predlog finančnega načrta za leto 1979, 
8. osnutek poslovnika o delu Skupščine Skupnosti (socialnega varstva 

Slovenije in njenih organov, 
9. spremembe in dopolnitve statuta Skupščine Skupnosti socialnega var- 

stva Slovenije, 
10. samoupravni sporazum o temeljih plana ekonomskih odnosov s tujino 

do leta 1980, samoupravni sporazum o merilih, pogojih, načinih in postopkih 
za dosego dogovorjenega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz za leto 1979 
in samoupravni sporazum o združevanju sredstev za zagotovitev materialne 
osnove za delo Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, 

11. določitev denarnih dajatev s področja pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja za leto 1979, 
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12. vprašanja in pripombe delegatov, 
13. razno. 
Ker predlog dnevnega reda od točke 9 do točke 11 predstavlja razširjeni 

dnevni red seje Skupščine, ki v predlogu dnevnega reda, poslanega z vabilom, 
ni bil predlagan, vprašujem delegate, ali se strinjajo, da brez poprejšnje obrav- 
nave gradiva v delegacijah in občinskih skupnostih socialnega varstva sprej- 
mejo tudi to dopolnitev dnevnega reda današnje seje, ali pa delegati zahtevajo, 
da se te točke dnevnega reda prelože na prihodnjo sejo> Skupščine. Ob tem je 
treba pojasniti, da smo gradivo za te točke dnevnega reda dobili od predlaga- 
teljev dokaj pozno in se zato opravičujemo, ker gradivo ni bilo prej poslano 
delegatom. Povedati pa je treba, da se za vse navedene dokumente mudi, da jih 
Skupščina sprejme, pri čemer je treba pojasniti še tudi to, da pa so o teh 
dokumentih razpravljali organi Skupščine Skupnosti socialnega varstva in dali 
svoje soglasje oziroma predlagali, naj bi se ti dokumenti obravnavali na da- 
našnji seji Skupščine. 

Prosim, da se Skupščina izreče o tem, ali se dnevni red razširi z 9., 10. in 11. 
točko. Kdor je za to, da dnevni red razširimo s temi točkami, naj prosim 
dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Devet delegatov.) 
Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je Skupščina z večino glasov potrdila, da se dnevni red seje 
razširi še z 9., 10. in 11. točko. Pri tem pa se ponovno opravičujem za to ne- 
prijetnost, da moramo na seji razširjati dnevni red, čeprav se bomo temu v bo- 
doče skušali v največji meri izogniti. 

Hkrati prosim, da Skupščina glasuje še o celotnem dnevnem redu, ki je 
predlagan za današnjo sejo. Kdor je za tako razširjeni dnevni red v celoti, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina razširjeni dnevni red za današnjo sejo soglasno 
sprejela. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev-komisij 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora 
izvajalcev ter poročila komisij. 

V Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora upo- 
rabnikov predlagamo delegate iz občinskih skupnosti Črnomelj, Domžale in 
Gornja Radgona. Prosim Zbor uporabnikov, da se o tem predlogu izreče. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora uporabnikov dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Komisija Zbora uporabnikov v predlaganem sestavu 
soglasno izvoljena. 

V Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora izva- 
jalcev pa predlagam delegate iz občinskih skupnosti Žalec, Zagorje in Velenje. 
Prosim Zbor izvajalcev, da se o tem predlogu izreče. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izvajalcev dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi Komisija Zbora izvajalcev v predlaganem sestavu 
soglasno izvoljena. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 4. seje Skupščine. 
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Zapisnik ste dobili skupaj z vabilom. Ima kdo kakšno pripombo ali vpraša- 
nje k zapisniku 4. seje? Ce nihče, potem prosim, da z dvigom rok odobrite zapis- 
nik 4. seje Skupščine. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina zapisnik 4. seje Skupščine soglasno odobrila. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o skupnostih socialnega varstva. 

Prosim predstavnika Komiteja za zdravstvo in socialno varstvo tovarišico 
Tatjano Cehovin, da da k tej točki dnevnega reda uvodno obrazložitev! 

Tatjana Cehovin: Dovolite, da dam k pismeni obrazložitvi, ki ste 
jo dobili skupaj z gradivom, še nekaj uvodnih pojasnil. 

Kot veste je skupnosti socialnega varstva prvič uredil zakon iz leta 1974. 
Tedaj so bile v skladu z ustavo SR Slovenije prvič določene vloga in naloge 
skupnosti socialnega varstva, to je povezati prek samoupravnih interesnih skup- 
nosti socialnega skrbstva, otroškega varstva, pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, zaposlovanja ter stanovanjskih skupnosti delovne ljudi v skupno- 
stih socialnega varstva, da bi skupno oblikovali celovito politiko socialnega var- 
stva, usklajevali programe na tem področju, zagotavljali ukrepe in sredstva 
za uresničevanje sprejetih programov in tudi, da bi si zagotovili enakopravno 
odločanje z zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti v zadevah s tega 
področja. 

Z oblikovanjem načel, na katerih bo temeljila svobodna menjava dela na 
posameznih področij družbenih dejavnosti, se je ob upoštevanju sedanjih 
razmer na področju socialnega varstva in spoznanj, kakšne so realne možnosti 
za razvoj v bodoče, izoblikovala tudi ugotovitev, da je potrebno tudi vsebino 
dela in organizacijo skupnosti socialnega varstva prilagoditi novim odnosom. 

Ugotovili smo tudi, da skupnosti socialnega varstva v obdobju od leta 1975 
do danes niso zaživele v celoti in povsod. Iz razpoložljivih podatkov o delu ob- 
činskih skupnosti socialnega varstva in Skupnosti socialnega varstva Slovenije, 
ki jih je uspela zbrati Skupnost socialnega varstva Slovenije, je razvidno, 
da udeleženci svobodne menjave dela nekaterih samoupravnih interesnih skup- 
nosti niso v celoti dojeli usklajevanja funkcije v skupnostih socialnega varstva, 
kadar gre za posamezne pravice oziroma storitve s tega področja, zato so se 
v občinskih skupnostih socialnega varstva obravnavale in usklajevale še vedno 
predvsem zadeve s področja socialnega skrbstva in otroškega varstva. 

Prav tako lahko ugotovimo, da tudi druga ustavna funkcija teh skupnosti, 
to je enakopravno soodločanje delovnih ljudi in občanov v občinskih skupščinah 
s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti, ni povsem zaživela. 

Dosedanje izkušnje in ugotovitve pa nam ponujajo naslednja osnovna 
izhodišča, na katerih bomo gradili novi zakon: opredelitev skupnosti socialnega 
varstva kot skupnost skupnosti, katere osnovna funkcija je usklajevanje, obli- 
kovanje in spremljanje politike na področju socialnega varstva, usklajevanje 
posameznih socialnovarstvenih pravic oziroma osnov zanje ter povezovanje de- 
lavcev, drugih delovnih ljudi in občanov prek samoupravnih interesnih skup- 
nosti, ki so kot konstruktivni element vključene v skupnost socialnega varstva 
za enakopravno odločanje z zbori Skupščine SR Slovenije. 

Novi zakon naj bi mogočil in tudi spodbudil, da se v skupnosti socialnega 
varstva občasno vključujejo tudi druge skupnosti, in sicer, ko obravnavajo 
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tiste svoje programe oziroma dele programov, ki vsebujejo socialnovarstvene 
elemente, to so predvsem zdravstvene, izobraževalne skupnosti ter vključitev 
celovitega področja socialnega varstva borcev NOV in vojaških invalidov ter 
civilnih invalidov vojne in družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi 

Novi zakon bo kot vsebino dela teh skupnosti določil dogovarjanje o osno- 
vah in merilih za ugotavljanje upravičenosti do posameznih socialnovarstvenih 
pravic, o ukrepih in akcijah, s katerimi se na različnih področjih družbene 
dejavnosti zagotavlja občanom socialna varnost. Določil bo obveznost ustanav- 
ljanja teh skupnosti, načelo za organiziranost, način zagotavljanja sredstev 
za delo, postopek z sprejemanje odločitev in način usklajevanja stališč. 

Novi zakon naj bi poleg tega določal vsebinska področja, za katere je po- 
trebno usklajevanje v skupnostih socialnega varstva in izpostavil primere, ko 
je potrebno obvezno predhodno usklajevanje v teh skupnostih. Zakon bo tako 
kot doslej opredelil vprašanja, ki se obravnavajo v občinskih skupnostih social- 
nega varstva, in tista, ki se obravnavajo v republiški skupnosti. Med načeli o 
organiziranosti skupnosti naj opozorimo na novost, ki izhaja iz tako opredeljene 
vloge skupnosti in ugotovitev o neučinkovitosti oziroma o določeni dvotirnosti 
sedanjega delegatskega sistema. Zakon bo zato izpeljal kot prvo varianto hori- 
zontalno delegatsko povezavo tako na občinski kot na republiški ravni. Ker pa 
so se že v razpravah, ki so tekle do 27. februarja, ko1 so zbori Skupščine SR Slo- 
venije obravnavali te predloge, pojavila različna mnenja o vlogi skupnosti so- 
cialnega varstva in s tem v zvezi o vsebini dela ter o samoupravni organizira- 
nosti, smo menili, da je prav, da se delegati z njimi seznanijo in o njih tudi 
izrečejo. Zato so bile v predlogu, ki je pred vami, pripravljene tudi druge do- 
datne variante. . 

Financiranje skupnosti socialnega varstva bo novi zakon uredil tako, da 
bodo posamezne interesne skupnosti zagotavljale sredstva, ki so potrebna za 
uresničitev nalog, za katere so se udeleženci svobodne menjave dela v vseh 
interesnih skupnostih, ki se povezujejo v svobodno menjavo dela, dogovorili, 
da se izvrši v tej skupnosti, dalje sredstva za delo skupnosti in njenih orga- 
nov in za strokovno službo. 

Glede strokovne službe, to je za opravljanje strokovnih, administrativno- 
tehničnih in tem podobnih del skupnega pomena pa ta predlog tako kot na- 
slednja dva, ki ju bomo danes obravnavali, to je o socialnem skrbstvu in o 
skupnosti otroškega varstva, daje prednost ustanavljanju skupnih strokovnih 
služb za več interesnih skupnosti s tega področja oziroma predvideva, da bi 
lahko strokovne naloge za te skupnosti ali za posamezno skupnost opravljali 
upravni organi. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Preden pričnemo razpravo, mi do- 
volite, da v odsotnosti predsednika Izvršnega odbora dam še poročilo Izvršnega 
odbora Skupščini Skupnosti socialnega varstva, ki je razpravljal na zadnji 
seji o predlogu za izdajo zakona in opredelil svoja stališča. Člani Izvršnega od- 
bora so zavzeli stališče, da je potrebno v spremembah in dopolnitvah sedanjega 
zakona bolj temeljito in bolj konkretno razčleniti usklajevalno vlogo in funkcijo 
Skupnosti socialnega varstva, ker je to njena najpomembnejša funkcija na 
področju socialnega varstva. V zvezi s tem se je Izvršni odbor opredelil glede 
ponujene variante v predlogu zakona, da naj bi Skupnost socialnega varstva 
imela tudi nekatere izvirne pristojnosti na področju izvajanja socialno-varstve- 
nih nalog, na kar se navezuje tudi menjava dela v tej skupnosti. Izvršni odbor 
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se je veliko mudil okoli teh vprašanj in se je nagibal k sedanjim rešitvam, ki 
so že opredeljene v zakonu o skupnostih socialnega varstva, da njena funkcija 
ostaja predvsem na področju usklajevanja programov skupnosti socialnega var- 
stva, pravic in dejavnosti, kar je skratka njena poglavitna funkcija, ki jo je 
treba še bolj obdelati v samem zakonu, zlasti pa v samoupravnih aktih te skup- 
nosti, kjer naj bi bila konkretizirana in bolj izpostavljena obveznost posameznih 
interesnih skupnosti, ki se vključujejo v Skupnost socialnega varstva. Potrebno 
je torej, da jih zakon obveže k usklajevanju na vseh tistih delih socialnega var- 
stva, kjer je to usklajevanje pomembno za oblikovanje celovite politike social- 
nega varstva. 

Hkrati pa je treba izpostaviti usklajevalno funkcijo tudi na vseh drugih 
področjih samoupravnih interesnih skupnosti, ki v svojih programih izpeljujejo 
tudi določene elemente socialnega varstva. Tu se zlasti izpostavlja zdravstvena 
skupnost, izobraževalna skupnost in morda še nekatere druge. 

Nadalje bi morali v samem zakonu bolj razčleniti, kdaj in kako se ta skup- 
nost vključuje v družbenopolitičnih skupnostih kot enakopraven zbor, v katerih 
zadevah skupnost enakopravno odloča z zbori skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti, na katerih področjih tudi sodeluje s temi skupščinami družbenopolitičnih 
skupnosti, prav tako pa naj bi bilo bolj razčiščeno tudi vprašanje delegatske 
baze te skupnosti, in to zaradi tega, da se v teh skupnostih čim bolje organizi- 
ramo za učinkovito delo, kar pomeni, ali v sam delegatski sistem, zlasti v ob- 
činske skupnosti socialnega varstva pripeljati neposredno tudi delegacije iz 
združenega dela in iz krajevnih skupnosti, poleg vertikalne povezanosti med 
posameznimi interesnimi skupnostmi. Gre skratka za nek kombiniran način 
delegiranja za občinske skupnosti socialnega varstva. 

Izvršni odbor prav tako podpira predlog za organizacijo skupne strokovne 
službe v občinah, prav tako pa predlaga Skupščini, da sprejme med svoje 
sklepe zlasti obveznost, da skupnosti socialnega varstva tako v občinah kot na 
republiški ravni čimbolj ustvarjalno sodelujejo v razpravah v vseh fazah po- 
stopka za sprejetje tega zakona. 

To je na kratko poročilo Izvršnega odbora iz razprave o predlogu za izdajo 
zakona o skupnostih socialnega varstva. Pričenjam razpravo k predlogu tega 
zakona. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Slavko Kobe, delegat Skupščine 
Skupnosti socialnega varstva Ljubljana-Vič-Rudnik! 

Slavko Kobe: Naša skupnost je vse tri predloge za izdajo zakona 
preštudirala, posebej pa še zakon o socialnem varstvu, ker zadeva naše delo. 
Ugotovili smo, da predlog za izdajo> zakona zajema vse tisto, kar je tovarišica 
predsednica navedla v poročilu Izvršnega odbora, s katerim se strinjamo. Upamo, 
da bosta tako osnutek kot predlog zakona v tem smislu zgrajena. 

Prvo, kar moramo pri tem ugotoviti, pa je, da skupnosti socialnega varstva 
marsikje še niso zaživele. Mnenja smo, da je temu vzrok med drugim tudi to, 
da je bil do sedaj veljavni zakon dokaj ohlapen in nedorečen ter da je pustil 
marsikatero stvar odprto ter da so se skupnosti, ki se vključujejo v socialno 
varstvo, često lovile pri izvajanju tega zakona, poleg tega pa tudi Skupnost 
socialnega varstva ni vedela, kako naj se vključuje kot kraj dogovora za reše- 
vanje socialne problematike v občini. 

Ne glede na to in ne da bi naglašal našo skupnost, mislim, da smo šli neko- 
liko prek določil sedaj veljavnega zakona in tega, kar predvideva novi zakon. 
Več ali manj smo se dobro vključili v sodelovanje z vsemi interesnimi skupnost- 
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mi, razen z eno, ki si celo želi, da bi se izločila iz skupnosti, to je stanovanjska 
skupnost. Vzrokov za to je več in jih ne bom navajal. Uspeli smo, da je Skup- 
nost socialnega varstva postala mesto dogovarjanja za reševanje problemov, 
ki zadevajo socialno varstvo naših občanov. Se več, naše skupnosti, ki se 
vključujejo v Skupnost socialnega varstva, so pravkar izdelale temeljita poročila 
o problematiki otroškega varstva, socialnega skrbstva, stanovanjske proble- 
matike, zaposlovanje itd. O teh poročilih je naša skupščina že razpravljala in 
bo še razpravljala na prvi naslednji seji, ki jo imamo okoli 20. tega meseca. 

Naslednji problem je, da delegatski sistem po sedaj veljavnem zakonu ni 
do kraja izpeljan. Ta sistem je pomanjkljiv in se glede tega često lovimo, kako 
pritegniti in vključiti tudi organizacije združenega dela, drugič pa, kako raz- 
členiti naloge, o katerih naj bi razpravljale občinske skupnosti socialnega var- 
stva, in za katere naloge je pristojna Republiška skupnost socialnega varstva. 
Dobro bi bilo, če bi to zakon jasno povedal. Na vsak način pa omislim, da mora 
zakon, ki ga bomo sprejemali čez kak mesec, jasno in ne tako ohlapno kot 
doslej reševati ta problem in določiti skupnost socialnega varstva ko^t tisto 
mesto dogovarjanja, kjer se oblikuje socialna politika sploh. 

Na koncu naj še opozorim, da je temeljni vzrok za nedelavnost marsikatere 
skupnosti socialnega varstva nerešeno vprašanje financiranja. Kot veste skup- 
nost socialnega varstva nima svojih lastnih virov, ima pa svoje izdatke, kajti 
seje skupščin ali pa izvršnega odbora bodisi občinskih ali pa Republiških skup- 
nosti nekaj stanejo. V naši občini smo to> rešili dokaj dobro, saj smo sklenili 
samoupravni sporazum z vsemi skupnostmi, ki se vključujejo v našo skupnost. 
Na podlagi proračuna, ki smo ga izdelali v skupnih službah, ki smo jih organi- 
zirali, so vse skupščine posameznih interesnih skupnosti sprejele sklep, da 
vsaka prispeva eno petino k stroškom za naše delo. Tako lahko izpolnjujemo 
naše obveznosti do mestne skupnosti socialnega varstva kot tudi do republiške 
skupnosti, razen tega pa lahko iz teh sredstev plačujemo tudi del naše strokovne 
službe in del stroškov, ki jih imamo z gradivi itd. 

Prav pa bi bilo, da bi novi zakon ne samo načelno ampak jasno in kon- 
kretno določil sistem financiranja skupnosti socialnega varstva, ker samauprav- 
ljanja brez sredstev ni. Najmanj pa je mogoče pričakovati, da bi lahko izdelali 
ustrezne analize, kakršne smo v naši občini že izdelali. Tako smo na primer pri 
nas obdelali problematiko varstva borcev NOV, o kateri bo razpravljala skup- 
ščina občine in bo naša skupščina sodelovala kot četrti zbor. Tako smo v naši 
občini, odkar obstaja naša skupnost, že osemkrat zasedali kot enakopraven zbor 
in v tem letu imamo predvidena še štiri taka skupna zasedanja. 

Želim torej, da bi zakon res dosledno in ne tako mlahavo kot doslej opre- 
delil funkcijo Skupnosti socialnega varstva kot kraj dogovarjanja in sodelo- 
vanja teh skupnosti ter določil način obveznega financiranja dejavnosti te 
skupnosti. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Besedo ima tovariš Dušan Ma- 
retič, delegat Zbora uporabnikov Občinske skupnosti socialnega varstva Kranj! 

Dušan Maretič: V Kranju smo o predlogu za izdajo zakona imeli 
dokaj obširno razpravo in smo sklenili dati k temu predlogu naslednje pri- 
pombe : 

1. Neposredna družbenoekonomska izhodišča za izvajanje načela svobodne 
menjave dela in organiziranost na področju družbenih 'dejavnosti daje osnutek 
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zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Konkretizacijo teh izhodišč 
bi morali vsebovati posamezni zakoni za vsako izmed teh področij. Predlog za 
izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva, podobno kot ostali posebni 
zakoni na tem področju, še ni razčlenil navedenih temeljnih določb v tolikšni 
meri, da bi bilo omogočeno jasno razumevanje novega organiziranja in dela na 
področju socialnega varstva ter s tem tudi bolj ustvarjalna razprava o teh 
vprašanjih. 

2. Poleg razlogov za izdajo zakona, to so ustava SR Slovenije, zakon o 
združenem delu in osnutek zakona o skupnih osnovah za svobodno menjavo 
dela, bi moral biti kot pravni temelj tudi zakon o skupnostih socialnega var- 
stva, zakon o skupnostih otroškega varstva, zakon o stanovanjskih skupnostih, 
zakon o skupnosti za zaposlovanje in zakon pokojninsko-invalidskega zavaro- 
vanja za obvezno ustanavljanje skupnosti socialnega varstva ali nasprotno, da 
bi zakon o skupnostih socialnega varstva postal pravni temelj za naštete zakone. 
To bi bilo treba uzakoniti. 

3. V predlogu za izdajo zakona ni dovolj jasno opredeljena dilema med 
horizontalnim in vertikalnim povezovanjem občinskih skupnosti s posameznih 
področij v okviru socialnega varstva v občinsko skupnost socialnega varstva in 
v Zvezo skupnosti socialnega varstva Slovenije ter posledice enega ali drugega 
načina povezanosti. 

Preprečiti je potrebno sedanjo' dvotirnost pri povezovanju občinskih skup- 
nosti s posameznih področij v republiško skupnost socialnega varstva, obenem 
pa zagotoviti racionalno in učinkovitejšo delegatsko povezanost med skupnostmi 
s tega področja na različnih nivojih. 

4. Odprto je vprašanje, ali je potrebno dosledno izpeljati dvodomnost skup- 
ščin na nivoju občine, ker gre tudi na horizontalnem nivoju za usklajevanje in 
povezovanje celovitega socialnega varstva. V tem primeru, če obvelja dvod<?m- 
'nost, je potrebno v osnutku zakona točno opredeliti mesto Zbora izvajalcev. 
Odprto je tudi vprašanje, ali je potrebno dosledno izpeljati dvodomnost ali 
naj bi bile skupščine te skupnosti enodomne. 

Tudi na nivoju občine ne gre več toliko za konfrontacijo temveč za uskla- 
jevanje in povezovanje interesov celovitega socialnega varstva. 

5. Predlog za izdajo zakona bi v sedanji fazi moral opredeliti vsaj načelno 
tudi vprašanja, kaj naj bi obravnavala občinska skupnost socialnega varstva in 
za katera vprašanja bi bila pristojna Zveza skupnosti socialnega varstva Slo- 
venije. 

6. Prav tako še niso v zakonu opredeljena vsebinska področja, za katera 
bo potrebno usklajevanje med posameznimi skupnostmi socialnega varstva. 

7. Brez opredelitve tako pomembnih vprašanj, ki jih bo potrebno tudi uskla- 
diti v posebnih zakonih, ki pokrivajo področje socialnega varstva, ne bo mo- 
goče dati ustvarjalne j šega prispevka v sedanji fazi obravnave zakona. 

8. Osrednje vprašanje je, ali naj ta skupnost deluje kot skupnost skupnosti, 
katere osnovna naloga bi bila usklajevanje, oblikovanje in spremljanje politike 
na področju socialnega varstva, ali naj ima tudi nekatere izvirne naloge. S tem 
pa se postavlja tudi vprašanje uresničevanja svobodne menjave v njej ter opre- 
delitve izvajalskih storitev. 

9. V osnutku zakona je potrebno opredeliti, katere samoupravne interesne 
skupnosti poleg obstoječih posegajo s svojimi programi na področje socialnega 
varstva in bi se občasno vključevale v to skupnost. Sem sodijo skupnosti s pod- 
ročja zdravstvenega varstva, vprašanj borcev NOV, izobraževanja itd. 
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Po našem mnenju je potrebno v posebnih zakonih opredeliti koordinacijo 
med njimi v smislu določb sistemskega zakona. Te skupnosti maj bi bile tudi 
soustanoviteljice skupnosti socialnega varstva. 

10. Dosedanja pogosto nesmotrna organiziranost služb za opravljanje stro- 
kovnih, administrativnih in drugih podobnih del je izpostavljena kot eden 
iz razlogov, da se skupnosti socialnega varstva niso povsem uveljavile v skladu 
s pričakovanjem. 

Mnenja smo, da so strokovne islužbe pomemben dejavnik v delovanju sa- 
moupravnih interesnih skupnosti in da jim bo v prihodnje treba posvetiti večjo 
pozornost. V zvezi z razvojem in delovanjem teh služb bi v prihodnje morali 
težiti k njihovemu združevanju, racionalizaciji njihovega poslovanja in k smo- 
trnejšemu sodelovanju med strokovnijmi službami samoupravnih interesnih 
skupnosti ter upravnih organov; njihove organizacijske oblike pa prilagoditi 
rešitvam, ki jih predvideva zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
ter republiški zakon o sistemu državne uprave. 

11. Glede financiranja skupnosti socialnega varstva je potrebno v osnutku 
zakona podrobneje opredeliti, ali bodo delovni ljudje in občani zagotavljali 
finančna sredstva na podlagi svobodne menjave dela neposredno kot prispevno 
stopnjo ali posredno prek samoupravnih interesnih skupnosti, kot je dose- 
danja praksa. 

12. Postavlja se tudi vprašanje, ali v skupnostih socialnega varstva obstaja 
tudi povezovanje in usklajevanje del na področju družbene samozaščite in ljud- 
ske obrambe. 

To so naše pripombe, za katere želimo, da jih sestavljalci zakona po mož- 
nosti upoštevajo. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Besedo ima tovarišica Milena 
Medved, delegatka Zbora izvajalcev Občinske skupnosti socialnega varstva Ptuj! 

Milena Medved: Delegacija podpira predlog za izdajo zakona o 
skupnostih socialnega varstva. Predlaga pa, naj se s tem zakonom ustrezno 
uskladijo zakoni ostalih interesnih področij, s katerih se v skupnostih socialnega 
varstva konfrontirajo in usklajujejo interesi z možnostmi njihove realizacije. 
V vseh teh zakonih bi bilo potrebno opredeliti obveznost njihovega vključevanja 
v socialno varstvo, njihova vsebina pa naj bo prehodno usklađena s skup- 
nostmi, ki se vključujejo v socialno varstvo. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo 
ima tovariš Ljubo Klanjšček, delegat Zbora uporabnikov Občinske skupnosti 
socialnega varstva Izola! 

Ljubo Klanjšček: Tudi pri nas smo obravnavali predlog za izdajo 
zakona in pripombe, ki smo jih imeli, so več ali manj enake, kot so jih navedli 
govorniki pred menoj. Poudaril pa bi vendarle, da pri nas predlagajo še drugo 
možno rešitev, ki je alternativno nakazana v zakonu, to je, da ima tudi skup- 
nost socialnega varstva neposredno delegatsko bazo, ki jo predstavljajo zdru- 
žene delegacije oziroma posebne konference delegacij v tozdih in krajevnih 
skupnostih. 
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Predsednica Zofka Stojanovič: Želi še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 
potem zaključujem to točko dnevnega reda. Vse pripombe in predloge, ki so bili 
dani na današnji seji Skupščine, bomo posredovali predlagatelju zakona, da 
mu bodo ti predlogi lahko služili za pripravo osnutka zakona. Prav tako bomo 
tudi kasneje za javno razpravo sproti posredovali še tudi vse pripombe, ki bodo 
prihajale v zvezi s predlogom tega zakona na Skupnost socialnega varstva. 

Ce se delegati strinjajo s tem sklepom, potem predlagam, da preidemo na 
glasovanje o predlogu za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva, ločeno 
po zborih. 

Najprej prosim, da glasuje Zbor uporabnikov. Kdor je za predlog za izdajo 
zakona o skupnostih socialnega varstva, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
Zbora uporabnikov dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor uporabnikov predlog za izdajo zakona soglasno 
sprejel. 

O istem predlogu bo glasoval še Zbor izvajalcev. Kdor je za predlog tega 
zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izvajalcev dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi Zbor izvajalcev predlog za izdajo zakona soglasno 
sprejel. 

S tem ugotavljam, da je Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
predlog za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva soglasno sprejela. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o socialnem skrbstvu. 

Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda bo v imenu, predlagatelja 
podala tovarišica Tatjana Cehovin, predstavnica Komiteja za zdravstvo in 
socialno varstvo. 

Tatjana Čehovin: Osnovni razlog za pripravo predloga za izdajo 
zakona o socialnem skrbstvu pa tudi predloga za izdajo zakona o družbenem 
varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva je bila, tako za ostala področja 
družbenih dejavnosti, uskladitev z določbami ustave SR Slovenije, zakona o 
združenem delu pa tudi z intencijami osnutka zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela, in sicer tako, da se bodo lahko razvili in uveljavili novi 
družbenoekonomski odnosi, da bo delavcem v združenem delu, drugim delovnim 
ljudem in občanom, ki zagotavljajo potrebna serdstva za to področje družbene 
dejavnosti, omogočeno odločanje o teh sredstvih, delavcem v organizacijah 
združenega dela, ki opravljajo dejavnost na področju socialnega skrbstva, pa 
zagotovljena pravica, da v svobodni menjavi dela uveljavijo enak družbeno- 
ekonomski položaj. 

Z novim zakonom t>odo zato določene osnove družbenoekonomskih od- 
nosov med udeleženci svobodne menjave dela, samoupravna organiziranost izva- 
jalcev storitev na področju socialnega skrbstva, načela za organizacijo skupnosti 
socialnega skrbstva in način urejanja odnosov med udeleženci svobodne me- 
njave dela. 

Z zakonom bodo opredeljeni upravičenci do storitev na področju socialnega 
skrbstva, posamezne storitve na tem področju, izvajalci storitev in njihova 
samoupravna organiziranost. 
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Za zadovoljevanje svojih potreb in interesov po določenih socialnoskrb- 
stvenih storitvah si bodo uporabniki teh storitev zagotavljali is svobodno me- 
njavo dela z izvajalci na naslednjih ravneh: z neposredno svobodno menjavo 
dela, s svobodno menjavo dela v krajevnih skupnostih, v enoti skupnosti, v 
občinski skupnosti socialnega skrbstva in v Zvezi skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenije. 

V predlogu za izdajo zakona smo že poskušali opredeliti upravičence do 
storitev in dajatev socialnega skrbstva, storitve, ki bodo predmet svobodne 
menjave dela, ter izvajalce storitev, tako kot naj bi jih uredil novi zakon. 

Ze v osnutku zakona pa bo potrebno poleg tega natančneje opredeliti ravni 
svobodne menjave dela, ker so po mnenju razpravljalcev sedanje opredelitve 
preveč splošne, ter v skladu s predlogi in pripombami določiti vire. za zagotav- 
ljanje sredstev za pokrivanje sprejetih programov, določiti sestavine samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov, sestavine samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi skupnosti, standarde in normative, ki so osnova za sporazume- 
vanje, medtem ko bo osnove in merila za zagotavljanje sredstev zakon prepustil 
samoupravnemu sporazumu o temeljih plana. 

Novi zakon bo poleg tega, tako kot že sedaj veljavni, urejal tudi dejavnost 
socialnega skrbstva, rejništvo in postopek za izvrševanje nalog, ki jih socialnemu 
skrbstvu nalagajo drugi zakoni. Na osnovi spoznanj, kdaj in kakšno pomoč 
potrebuje občan, bo dejavnost socialnega skrbstva opredeljena kot zbir vseh 
aktivnosti, s katerimi družba zagotavlja najnujnejše življenjske in delovne 
pogoje ogroženim posameznikom, družinam, skupinam delovnih ljudi in ob- 
čanom. 

Zakon bo ločil izvrševanje socialnoskrbstvenih storitev za potrebe socialno 
ogroženih občanov in opravljanje drugih storitev, ki so v zvezi z izvrševanjem 
pooblastil, ki jih skupnosti nalagajo drugi zakoni, od strokovno tehničnih opra- 
vil, ki so potrebne za delovanje skupnosti. Socialnoskrbstvene storitve bodo 
po predlogu zakona opravljali centri za socialno^ delo, ki se ustanovijo za ob- 
močje ene ali več občin. Izvajalci storitev s tega področja so tudi delavci v 
organizacijah združenega dela, ki izvajajo varstvo in oskrbo v socialnih zavodih, 
ter tudi delovni ljudje in občani, ki so organizirani v humanitarnih in drugih 
organizacijah in društvih. Ker gre v obeh primerih za storitve oziroma dejav- 
nost, ki je posebnega družbenega pomena, je v predlogu za izdajo zakona pred- 
videno, da bodo z zakonom določeni tudi nekateri posebni pogoji, ki morajo 
biti izpolnjeni za ustanovitev in za delo teh organizacij združenega dela, ter 
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci, ki delajo na tem področju. 

V mislih imamo predvsem smer in stopnjo izobrazbe, obveznost opravljanja 
strokovnih izpitov ter način dela. 

Z zakonom bo določeno oblikovanje organov skupnosti socialnega skrbstva 
ter način sprejemanja samoupravnih odločitev. Zakon bo, tako kot je že tudi 
v predlogu za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva, predvidel, enako 
pa tudi zakon o skupnostih otroškega varstva, obveznost povezovanja v skup- 
nost socialnega skrbstva skupaj z ostalimi skupnostmi s tega področja. 

Z zakonom bo predvidena ustanovitev posebnega sodišča združenega dela 
ter dana možnost ustanovitve skupnega posebnega sodišča združenega dela za 
samoupravne interesne skupnosti podobnih dejavnosti. 

Določbe o rejništvu kot samostojni poklicni dejavnosti bodo v celoti po- 
vzete iz sedaj veljavnega zakona. 
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V zvezi s postopkom pri izvrševanju opravil, določenih v drugih zakonih, 
pa bo zakon opredelil posebnosti na osnovi zakona o splošnem upravnem po- 
stopku. 

Predsednica Zofka Sto janovič : Preden pričnemo razpravo, prosim 
obe komisiji za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, da dasta po^- 
ročilo o sklepčnosti seje. Prosim najprej predsednika Komisije Zbora uporab- 
nikov, da poda poročilo! 

Raj ko Čirič: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora uporabnikov Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slove- 
nije, ki jo sestavljajo Raj ko Čirič, delegat Občinske skupnosti socialnega var- 
stva Črnomelj, Helena Opravš, delegatka Občinske skupnosti socialnega varstva 
Domžale, in Marija Korošec, delegatka Občinske skupnosti socialnega varstva 
Gornja Radgona, je pregledala pooblastila delegatov in ugotovila, da je po- 
oblastila oddalo 40 delegatov Zbora uporabnikov. Po določilih 57. člena statuta 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije zbora Skupščine veljavno sklepata, če 
je na seji navzoča več kot polovica članov vsakega zbora. Zbor uporabnikov 
je torej sklepčen. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Prosim še predsednico Komisije 
Zbora izvajalcev, da poda poročilo! 

Jelka Fužir: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja Zbora izvajalcev v sestavi Jelka Fužir, delegatka Občinske skupnosti 
socialnega varstva Velenje, Štefka Starkel, delegatka Občinske skupnosti so- 
cialnega varstva Žalec, in Dragica Kamnik, delegatka Občinske skupnosti so- 
cialnega varstva Zagorje, je pregledala pooblastila delegatov in ugotovtila, 
da je pooblastila oddalo 33 delegatov Zbora izvajalcev. Ker je s tem na seji 
navzočih več kot kolovica delegatov zbora, Komisija ugotavlja, da je Zbor iz- 
vajalcev sklepčen. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Ugotavljam, da sta oba zbora 
sklepčna. S tem je potrjena tudi veljavnost glasovanja pri prejšnji točki. 

Nadaljujemo z razpravo o predlogu za izdajo zakona o socialnem skrbstvu. 
Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Dušan Maretič, delegat Skupnosti social- 
nega varstva Kranj! 

Dušan Maretič: K predlogu za izdajo zakona o socialnem skrbstvu 
ima Skupnost socialnega varstva v Kranju naslednje pripombe: 

Naziv zakona o socialnem varstvu ni več adekvaten nalogam, ki jih na- 
vedena interesna skupnost opravlja. Svetovalno delo pred sklenitvijo zakonske 
zveze in v času trajanja zakona, spravni poskus med zakoncema, pomoč ob- 
čanom in družinam pri načrtovanju družine, oskrbi in vzgoji otrok, odločitev, 
komu od zakoncev se dajo v varstvo otroci ob razvezi, dovolitev sklenitve za- 
konske zveze med mladoletnimi osebami itd. so brez dvoma širše naloge, kot 
jih zajema pojem socialno skrbstvo. 

Navedene naloge in še nekatere druge, kar še posebno velja za invalidsko 
problematiko, bolje opredeljuje pojem socialno varstvo. 
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Predlog zakona bo moral 'opredeliti, kdo so izvajalci nalog na področju 
socialnega skrbstva, katera društva in humanitarne organizacije se organizi- 
rajo v okviru občinskih skupnosti in katera na nivoju republiške interesne 
skupnosti socialnega skrbstva. Zakaj ne bi opredelili kot izvajalce nalog s po- 
dročja socialnega skrbstva tudi socialne službe v delovnih organizacijah, v 
osnovnih in srednjih šolah, prav tako tudi v tistih institucijah, kjer socialni 
delavci pogosto opravljajo tudi naloge, ki nimajo nič skupnega z njihovim 
poklicem in so1 včasih celo v nasprotju z etiko socialnega dela? 

Bistvena pomanjkljivost dosedanjega zakona, o socialnem skrbstvu in tudi 
drugih zakonov s področja družbenih dejavnosti je neusklađenost med nalo- 
gami, ki naj jih izvajajo posamezne interesne skupnosti. V praksi neusklađe- 
nost največkrat občutimo na naslednjih področjih: pri delu z alkoholiki, pri 
reševanju stanovanjskih problemov in zaposlitve, pri obravnavanju duševno 
bolnih občanov in duševno nerazvitih oseb, pri reševanju invalidske proble- 
matike, pri nuđenju postzaporfie pomoči bivšim zapornikom, pri nameščanju 
v domove upokojencev, pri skrbi za neozdravljive bolnike itd. 

Iz zakonov se vidi, da so jih sestavljali različni republiški upravni organi, 
ki so med seboj premalo usklađeni in premalo sodelujejo. Pri konkretnem delu 
z občani smo pogosto pred dilemo, ali je zadeva pristojnost socialnega skrbstva 
ah kakšne druge interesne skupnosti, kajti zakoni pristojnosti premalo defi- 
nirajo. Kljub določilu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij, da so 
starši dolžni skrbeti za svoje otroke in da so otroci dolžni skrbeti v okviru 
svojih možnosti za nepreskrbljene starše, zaradi drugih zakonov, ki ta vpra- 
šanja urejajo drugače, navedena področja niso zadovoljivo rešena. Kot primer 
naj navedemo kritje stroškov zavodskega varstva vzgojno motenih mlado- 
letnikov in mladoletnih prestopnikov. Ne glede na materialni položaj staršev 
in mladoletnikov, je družba v celoti dolžna kriti vse stroške zavodskega varstva. 
Menimo, da to ni nič drugega kot nagrada staršem za slabo vzgojo otrok. Zakon 
o socialnem skrbstvu bo moral vprašanje sofinanciranja občanov v posameznih 
socialnih uslugah bolj definirati, ker skupnosti socialnega skrbstva v te na- 
mene izdajajo velika sredstva. 

Skupnosti socialnega skrbstva na podlagi zakona o socialnem skrbstvu 
izvajajo glavna pooblastila. Skupnosti socialnega skrbstva pa niso v enakoprav- 
nem položaju z večino ostalih interesnih skupnosti, ki javnih pooblastil nimajo. 
Zakaj se dodelitev denarnih pomoči izvaja na podlagi zakona o upravnem po*- 
stopku? Vzgojno-varstvene ustanove na primer same odločijo o višini regresi- 
ranja oskrbe otrok v vrtcih. Pogosto postopek dodelitve stane več kot sama 
družbena pomoč. Na Centru za socialno delo v Kranju ugotavljajo, da se je 
v zadnjih letih administracija toliko razširila, da jim ostane za strokovno delo 
z ljudmi samo še štiri ure dela dnevno. 

Predlog za izdajo zakona opredeljuje strokovne službe, ki opravljajo do- 
ločene naloge za skupnost socialnega skrbstva. Predlog za izdajo zakona pa 
nič ne omenja razmerja med temi izvajalci oziroma pristojnosti. Pogosto temelji 
uspešno ali neuspešno delovanje med strokovnimi delavci posameznih izvajalcev 
na subjektivnih ocenah in poznanstvu, namesto da bi to sodelovanje temeljilo 
na pristojnosti posameiznih služb oziroma izvajalcev. Medtem ko predlog za 
izdajo zakona opredeljuje občinske strokovne službe, nič ne govori o strokovni 
službi Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije ter Komiteja za zdravstveno in 
socialno varstvo. V občinski skupnosti že vrsto let občutimo pomanjkanje 
kvalitetnega strokovnega kadra v njenih dveh institucijah, kar se kaže tudi pri 
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samem delu občinskih skupnosti socialnega skrbstva. Glede na razširitev nalog 
in pristojnosti socialnega skrbstva — trenutno se obravnava že 13 področij, 
bi v republiki nujno potrebovali iStrokov.no institucijo, ki bi analizirala določena 
področja ter na podlagi ugotovitev raziskav predlagala Skupnosti socialnega 
skrbstva najustreznejše rešitve. 

Poseben problem predstavlja povezovanje občinskih skupnosti socialnega 
skrbstva s skupnostmi socialnega varstva. Ker so naloge skupnosti socialnega 
varstva premalo definirane in ker pogosto skupnosti socialnega varstva v tistih 
občinah, ki imajo že razvite strokovne službe, opravljajo tudi delo s področja 
socialnega varstva občanov, so se v posameznih občinah preprosto odločili, da 
strokovne službe socialnega skrbstva opravljajo tudi najnujnejše delo za skup- 
nosti socialnega varstva. 

V tem osnutku zakona o socialnem skrbstvu naj bo tudi določneje opre- 
deljena enota skupnosti v procesu svobodne menjave dela. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
tovariš Ljubo Klanjšček, delegat Občinske skupnosti socialnega varstva Izola! 

Ljubo Klanjšček: Posredoval bi pripombo v zvezi z enotami, ki 
so omenjene v predlogu za izdajo zakona o socialnem skrbstvu ter pri zakonu 
o vzgoji in varstvu otrok. Delegati so bili mnenja, da enote niso dovolj jasno 
opredeljene, zato žele podrobnejšo obrazložitev o dejavnosti in vlogi enot obeh 
interesnih skupnosti. Namreč če te niso dovolj opredeljene, tudi ni jasno, kako 
bodo delovale. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 
potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej prosim Zbor uporabnikov, da glasuje o predlogu za izdajo zakona 
o socialnem skrbstvu. Kdor je za, naj proisim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora 
uporabnikov dvignejo1 roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor uporabnikov predlog za izdajo zakona soglasno 
sprejel. 

Enako prosim Zbor izvajalcev, da glasuje o predlogu za izdajo tega zakona. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izvajalcev dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi Zbor izvajalcev predlog za izdajo zakona soglasno 
sprejel. S tem ugotavljam, da je predlog za izdajo zakona o socialnem skrbstvu 
v naši skupščini soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva. 

Prosim predstavnico predlagatelja tovarišico Tatjano Čehovin, da poda 
uvodno obrazložitev! 

Tatjana Cehovin: Predlog za izdajo zakona navaja, da naj bi novi 
zakon urejal vprašanje družbenega varstva otrok kot eno od bistvenih sestavin 
celovitega vzgojno-izobraževalnega sistema in socialne varnosti delavcev v zdru- 
ženem delu, delovnih ljudi in občanov, družbenoekonomske odnose med udele- 
ženci svobodne menjave dela ter samoupravno organiziranost na tem področju. 
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Zakon naj bi tako kot sedaj veljavni zakon opredelil oblike varstva otrok 
in družine. Glede celotne vzgojno-varstvene dejavnosti za predšolske otroke kot 
ene izmed najpomembnejših prvin družbenega varstva otrok naj bi zakon 
opredelil le tista izhodišča, ki so pomembna za izpeljavo tega zakona, vzgojo in 
varstvo predšolskih otrok kot del enotnega vzgojno-izobraževalnega sistema 
v SR Sloveniji pa bo urejal zakon o predšolski vzgoji in varstvu otrok. 

Predlog za izdajo zakona nadalje nakazuje nekatere rešitve v zvezi z druž- 
benoekonomskimi odnosi med udeleženci svobodne menjave dela na tem po- 
dročju, ki pa so zaenkrat še precej splošne. Zato ob tem pripominjamo, da bodo 
ti odnosi natančneje obdelani v osnutku zakona. 

V predlogu za izdajo zakona so navedene predvidene možne ravni uresni- 
čevanja svobodne menjave dela med udeleženci samoupravnega dogovarjanja 
in sporazumevanja na področju družbenega varstva otrok. Na podlagi mnenja, 
da nudi področje družbenega varstva otrok možnosti za uresničevanje svobodne 
menjave dela na vseh ravneh, in sicer od neposredne svobodne menjave dela, 
svobodne menjave dela v krajevni skupnosti, v enotah skupnosti otroškega 
varstva, v občinskih skupnostih in v zvezah teh skupnosti za območje občine 
ali republike, smo v predlogu za izdajo zakona nakazah posamezne rešitve, 
ki pa jih bo potrebno še v veliki meri dodelati, da bodo lahko nudile ustrezno 
podlago za njihovo uveljavitev v praksi. 

Največ razmišljanj je bilo ob tem, kako zasnovati enoto v skupnosti otro- 
škega varstva, da bo lahko uspešno izpolnjevala svojo vlogo. Ob pripravi 
osnutka zakona bo potrebno ta vprašanja podrobno razčleniti in ob širši razpravi 
poiskati najustreznejše rešitve. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Hvala lepa! Preden nadaljujemo 
razpravo, naj povem, da sta dve telesi naše skupščine, to je Komisija za sistem 
in zakonodajo in Izvršni odbor Skupščine Skupnosti socialnega varstva, na 
svojih zadnjih sejah prav tako obravnavali predlog za izdajo zakona o social- 
nem skrbstvu in predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o 
skupnostih otroškega varstva ter sprejeli naslednje pripombe: 

Komisija kot tudi Izvršni odbor sta mnenja, da bi zakon o socialnem skrb- 
stvu moral vsebovati isto določbo oziroma varianto glede varstva otrok z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju kot zakon o družbenem varstvu, da je 
skratka to potrebno uskladiti. 

Zakon o družbenem varstvu otrok bi moral podrobneje opredeliti pravice 
otrok delavcev, ki so na delu v SR Sloveniji, stalno prebivališče pa imajo v 
drugih republikah. Prav tako je Izvršni odbor zavzel stališče, da bi morali v 
spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem varstvu otrok razčistiti, kaj 
je s pravico otrok do denarnih dajatev. To se pravi, da so otroci uporabniki 
oziroma da so dajatve namenjene njim kot otroški dodatek, zato bi morali 
prenehati z razločevanjem otrok delavcev in kmetov. 

To so bile temeljne pripombe teh dveh organov. 
Začenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Dušan Ma- 

retič, delegat Občinske skupnosti otroškega varstva Kranj! 

Dušan Maretič: K predlogu za izdajo zakona o družbenem varstvu 
otrok in o skupnostih otroškega varstva ima naša skupnost štiri kratke pri- 
pombe. 

33 
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Pri predlogu za izdajo zakona o skupnostih otroškega varstva naj se do- 
loči vloga krajevne skupnosti ter enot skupnosti otroškega varstva ter ostali 
udeleženci v svobodni menjavi dela. Predvsem je treba v celoti natančneje 
opredeliti družbenoekonomski odnos, nadalje odnos med enoto skupnosti otro- 
škega varstva in občinsko skupnostjo otroškega varstva in slednjič, kdaj so 
pogoji za neposredno svobodno menjavo dela. Pri nas v Kranju so izkušnje 
pokazale, da to ne pride v poštev in bo treba najti posebno obliko. 

Samoupravna organiziranost vzgojno-varstvenih zavodov naj bo v zakonu 
zajeta tako, da bodo upoštevani tudi veliki vzgojno-varstveni zavodi, ki vklju- 
čujejo vrtce na večjem področju, bodisi za celo občino ali za del občine. Tudi 
to je naša specifičnost, tako da direktna menjava dela pri nas najbrž ne bo 
prišla v poštev. . 

Zakon naj tudi opredeli delovne naloge varuhinj in vzgojiteljic v vzgoj- 
nem procesu. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Kdo še želi razpravljati? (Nihče 
se ne javi.) Če ni več razpravljalcev, potem predlagam, da preidemo na skle- 
panje o predlogu za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih 
otroškega varstva. . , . 

Najprej prosim Zbor uporabnikov, da glasuje o predlogu za izdajo tega 
zakona. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora uporabnikov 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor uporabnikov predlog za izdajo zakona soglasno 
sprejel. 

Enako prosim Zbor izvajalcev, da glasuje o predlogu za izdajo tega zakona. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vse delegati Zbora izvajalcev dvignejo 
roko.) Je ko proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi Zbor izvajalcev predlog za izdajo zakona soglasno 
sprejel. Tako je naša skupščina predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu 
in o skupnostih otroškega varstva v obeh zborih soglasno sprejela. 

S tem je opravljen tudi postopek enakopravega obravnavanja in sklepanja 
skupaj z zbori Skupščine SR Slovenije k 3., 4. in 5. točki dnevnega reda. 
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— predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega 

komiteja za promet in zveze 172 
— predlog odloka o imenovanju namestnikov predsednikov republiških 

komitejev  172 

19. Predlogi in vprašanja delegatov 172 

Govorniki : 
Peter Tribušon   172 
Milica Ozbič   174 
Andrej Caserman . . . . 175 

Zbor občin 

14. seja — 7. februarja 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije   177 

Govornik: 
Rudi Putre   178 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 14. seje Zbora občin 179 

2. Odobritev zapisnika 13. seje Zbora občin 180 
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3. Razrešitev dosedanjega sekretarja Zbora občin Skupščine SR Slovenije 
in imenovanje novega sekretarja 180 

G o v o r n i k : 
Mihaela Verbič   181 

1 4 .i Problematika varstva naravne in kulturne dediščine s predlogi ukrepov 
^in predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini 182 

Govorniki : 
Andrej Ujčič 182 
Branko Weixsler  188 
Tone Mikeln  189 
Peter Ivanuša 190 
Vida Brumen 192 
Franc Svetelj 193 
Saša Černej 194 
Vlado Ovčar  196 
Ivan Fabjan  197 
Branko Pagon 199 
Martin Božič  200 
Maver Jerkič < 200 
Franc Zupan 201 
Vida Brumen 201 
Albin Levičnik 201 

/iTpredlog za izdajo zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec ... 203 

Govorniki : 
Albert Jakopič-Kajtimir 203 
Darko Bizjak  204 
Stanko Rebernik  206 

h (^Predlog za izdajo zakona o samostojnih umetnikih 208 

Govornik: 
Andrej Ujčič ' 208 

[ 'Jj Osnutek zakona o skladih skupnih rezerv   . 210 

Govorniki : 
Igor Vandot  210 
Vlado Ovčar  211 
Bruno Ciglič  211 

! li.. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 
rostnem zavarovanju kmetov, z osnutkom zakona 212 

Govorniki: 
Franc Bricelj 212 
Jože Gornjec  213 
Berta Ravnikar    214 
Peter Ivanuša 214 

: ^Predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke »VIII. Medite- 
ranske igre, Split 1979« 215 

Govornik: 
Zvone Draksler 215 
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10. Predlog odloka o statističnih raziskovanjih Socialistične republike Slo- 
- venije v letu 1979   216 

Govornika: 
Rudi Stopar 216 

^SMilojka Virant 216 

,11. Osnutek zakona o posebni taksi na uvoženo blago 217 

Govornika : 
Igor Vandot 217 
Rudi Kropivnik 218 
■ 

12. Osnutek zakona o posebni davščini za poravnavo davčne obremenitve 
— .uvoženega blaga 219 

13. Predlog programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
v. benopolitičnega zbora za leto 1979   219 

Govorniki : 
Polde Slapnik  219 
Adrijan Berlot  223 
Vlado Ovčar  223 

14. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije 225 
— predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR 

Slovenije  225 
— predlog odloka o razrešitvi namestnika republiške sekretarke za 

finance  225 

'/IsTjinformacija o poplavah 226 

Govornika: 
Bojan Ušeničnik  226 
Stanko Rebernik  229 

■ie.jocena Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o presežkih v samo- 
upravnih interesnih skupnostih za družbene dejavnosti s predlogi ukre- 
pov za uskladitev obveznosti temeljnih organizacij združenega dela z 
dogovorjeno višino sredstev, sprejetih s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov 229 

Govornika: 
Milica Ozbič  229 
Albin Levičnik 232 
Milica Ozbič  232 

17. Predlogi in vprašanja delegatov 234 

Govornik: 
Dušan Brglez 234 

15. seja — 27. februarja 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 236 

Govornik: 
Jože Bogovič 237 
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Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 15. seje Zbora občin 238 

2. Odboritev zapisnika 14. seje Zbora občin 239 

(3.) Poročilo Odbora podpisnikov dogovora o temeljih družbenega plana, 
s predlogom sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980   240 

Govorniki: 
Jože Cilenšek    240 
Ciril Plut  242 
Anica Novak 244 
Janez Arsenjuk     244 
Tomaž Banovec  246 

^^Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju 247 

Govorniki : 
Gianfranco Sillian  248 
Geza Farkeš  248 
Florjana Mušič  251 
Ivana Radovič   254 
Zvone Filipovič 254 
Jožica Jarc       256 
Raj ko Stradar   258 
Zlata Strel   258 
Marjan Ašič  259 
Ciril Plut   261 
Janko Pučnik 261 

V5./Predlog za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok .... 262 

' 6. Predlog za izdajo zakona o osnovni šoli 263 

Govornik: 
Marjan Ašič    263 

/T)skupna obravnava 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. točke dnevnega reda . . 264 

Govorniki : 
Leopold Kejžar 265 
Andrej Caserman 268 
dr. Marjan Premik   274 
Franc Ban  277 
Janez Arsenjuk  281 
Zvone Filipovič   281 

^8/ Predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih 282 

Informacija o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov o razisko- 
pOvalni dejavnosti kot sestavini združenega dela 282 

S 
10) Predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 

skupnostih     283 

fll) Predlog za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva 283 

Predlog za izdajo zakona o socialnem skrbstvu   283 

/l3) Predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih 
otroškega varstva     284 

X 



Vl4. Predlog za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih 284 
r'l5. (Nadaljevanje razprave k poročilu Odbora podpisnikov dogovora o te- 

meljih družbenega plana, s predlogom sprememb in dopolnitev druž- 
benega dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980    284 

^16. Poročilo o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih 
V_^/odnosov v vodnem gospodarstvu 285 

Govornika : 
Janez Hribar  285 
Marjan Ašič  287 

©Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 6. in 18. člena zakona 
o varnosti cestnega prometa 289 

Govornik: 
 Stane Savič 289 

Pl8. Statut Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
—/odnose s tujino 290 

Predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za in- 
' formiranje  290 

20. Predlogi in vprašanja delegatov 291 

Govorniki : 
Livio Jakomin  291 
Florjana Mušič 292 
Janez Hribar 292 
Rok Kržan  293 
Tomaž Banovec 293 
Danilo Sbrizaj 294 
Livio Jakomin  295 
Leopold Kejžar 296 
Danilo Sbrizaj  297 
Leopold Kejžar 298 

16. seja — 28. marca 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 299 

Govornik: 
Stanko Lesnika   - 300 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 16. seje Zbora občin 301 

2. Odobritev zapisnika 15. seje Zbora občin 302 

( Informacija o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v Socialistični repub- 
liki Sloveniji 302 
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Govorniki: 
Maver Jerkič 302 
Peter Plevel 305 
Tatjana Stirn 307 
Andrej Lipušček  307 

4i Predlog energetske bilance Socialistične republike Slovenije za leto 
1979 s predlogom ugotovitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in informacija o poteku priprav in gradnji energetskih ob- 
jektov v letu 1978 z ugotovitvami in stališči 308 

Govorniki : 
dr. Vladimir Fatur 308 
Zvonimir Volfand  311 
Bruno Zupančič 314 
Franc Novak 314 
Ciril Plut 314 
Zlatko Novak 315 
Lovro Cerar 317 
Stane Voglar 317 

5. Predlog za izdajo zakona o poroštvu Socialistične republike Slove- 
nije za obveznosti iz vlaganj v energetske objekte 319 

Govornika: 
Vinko Brdnik t . . . . 319 
dr. Vladimir Fatur  320 

\ 6. Predlog zakona o skladih skupnih rezerv 320 

Govornik: 
Igor Vandot 320 

Osnutek zakona o supergaranciji federacije za obveznosti Konzorcija 
jugoslovanskih bank za financiranje trans jugoslovanske avtomobilske 
ceste bratstva in enotnosti kot garanta za posojilo Evropske investicij- 
ske banke za delno financiranje graditve posameznih odsekov trase 
jugoslovanske ceste bratstva in enotnosti 322 

, 8. Dogovor o kontinuiteti graditve zmogljivosti črne metalurgije v dobi 
od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje po letu 1980   322 

Govornika: 
Vinko Brdnik 323 
Klavdij Gabrijelčič  323 

•. 9.,^Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na pro- 
met nepremičnin  324 

Govornik: 
Franc Škufca t 324 

10J Predlog zakona o dopolnitvi zakona o upravnih taksah ........ 325 

• 11./ Predlog za izdajo zakona o določanju, dodeljevanju in uporabi enotne 
- matične številke občanov v Socialistični republiki Sloveniji 325 

Govornik: 
Peter Plevel 326 

(' 12/ Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o ustanovitvi Medna- 
rodnega centra za upravljanje podjetij v javni lastnini 327 
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fl3. Predlog odloka o potrditvi dogovora o pravicah slepih in njihovih 
— spremljevalcev do znižane vožnje v potniškem prometu 328 

^14^)predlog dogovora o enotnih temeljih dela z vlogami in predlogi . . . 328 

/lš/teriodični delovni načrt zborov Skupščine SR Slovenije za drugo trime- 
—^sečje 1979   329 

Govornik: 
Emil Tomažič 329 

16. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o izvolitvi dveh članov Upravnega odbora Sklada 

za pospeševanje upodabljajoče umetnosti Moša Pijade 330 
— predlog odloka o izvolitvi treh članov Odbora za nagrado Avnoj 330 
— predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega 

komiteja za promet in zveze   330 
— predlog odloka o imenovanju namestnikov predsednikov republiš- 

kih komitejev  331 

17. Predlogi in vprašanja delegatov 331 

Govornik: 
Darko Marolt 331 

Družbenopolitični zbor 

13. seja — 5. februarja 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov 333 

2. Določitev dnevnega reda 334 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 12. seje Družbenopolitičnega zbora 334 

(^2) Problematika varstva naravne in kulturne dediščine s predlogi ukre- 
pov in predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini .... 335 

Govorniki : 
Andrej Ujčič 335 
Jože Marolt 339 
Zoran Polič   339 

tjDpredlog za izdajo zakona o samostojnih umetnikih 341 

Govorniki : 
Jože Marolt 341 
Ciril Zlobec 342 
Andrej Ujčič 344 

Predlog programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
~ y benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1979   346 
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Govorniki : 
Ludvik Golob 346 
Miran Potrč  349 
Mara Zlebnik  350 
Ludvik Golob 351 

5. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije 351 
— predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR Slo- 

venije  351 
— predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega sekretarja za 

finance  352 

6. Predlogi in vprašanja delegatov 352 

Govornika: 
Rudi Kropivnik  352 
Dušan Šinigoj  352 
Rudi Kropivnik 353 

'(7j/ Nadaljevanje razprave o problematiki varstva naravne in kulturne 
dediščine s predlogi ukrepov in o predlogu za izdajo zakona o naravni 
in kulturni dediščini 353 

Govorniki : 
Jože Marolt 353 
Zoran Polič 354 
Andrej Ujčič 354 
Marko Bule 355 
Jože Marolt 355 
Zoran Polič 355 

8. Nadaljevanje razprave k predlogu za izdajo zakona o svobodnih umet- 
'^nikih  355 

Govornik: 
Jože Marolt 356 

14. seja — 27. februarja 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov 358 

2. Določitev dnevnega reda 359 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 13. seje Družbenopolitičnega zbora 360 

©Poročilo Odbora udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana 
Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 o delu Odbora 
in pripravi predloga sprememb in dopolnitev dogovora, s predlogom 
sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana Sociali- 
stične republike Slovenije za obdobje 1976—1980   361 

Govornik: 
Angelca Vrbnjak 361 
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^•3^ Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju 363 

Govorniki : 
Angelca Vrbnjak 363 
Teodora Krpan 363 
Vili Vindiš 365 
Miro Gošnik 365 
Marjan Jelen 368 
Aleksander Var ga   370 
Ivan Godec . . 371 
Roman Albreht 373 
Milan Kučan 375 
Jožefa Rakun 379 
Vida Mikuž 380 

Vredlog za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok .... 384 

Govornika : 
Teodora Krpan 384 
Nuša Kolar  386 

(Qp redlog za izdajo zakona o osnovni šoli 387 

Govornik: 
Helena Novak 387 

6. Predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih 388 

Govornika: 
Majda Poljanšek 389 
Roman Albreht 391 

' 7 j Predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih   393 

Govornik: 
Iztok Winkler 393 

8JPredlog za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva 396 

Govornik: 
dr. Dominik Komadina  396 

K~9>) Predlog za izdajo zakona o socialnem skrbstvu 399 

\ 10) Predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in skupnostih 
otroškega varstva     . 400 

Predlog za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih 400 

Govornik : 
Majda Poljanšek 400 

^12^)Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju 402 

Govornik: 
Angelca Vrbnjak  402 

/is) Nadaljevanje razprave k predlogu za izdajo zakona o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok .     404 
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Govornik: 
Teodora Krpan   404 

^14) Nadaljevanje razprave k predlogu za izdajo zakona o osnovni šoli ... 404 

Govornik: 
Teodora Krpan 404 

^ 157 Predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za infor- 
miranje 405 

16. Predlogi in vprašanja delegatov 405 

{17. Nadaljevanje razprave k predlogom za izdajo zakonov o interesnih 
v skupnostih s področja izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, social- 

nega varstva, socialnega skrbstva, otroškega varstva in telesne kulture 405 

Govornik: 
Stane Markič  406 

Sklepanje o predlogu za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih . . . 406 

'19.' Sklepanje o predlogu za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raz- 
iskovalnih skupnostih 406 

'(25) Sklepanje o predlogu za izdajo zakona o skupnostih socialnega varstva 407 

S Sklepanje o predlogu za izdajo zakona o socialnem skrbstvu 407 

Sklepanje o predlogu za izdajo zakona o družbenem varstvu otrok in o 
skupnostih otroškega varstva   407 

Sklepanje o predlogu za izdajo zakona o telesnokulturnih skupnostih 408 

15. seja — 28. marca 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov 409 

2. Določitev dnevnega reda 409 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 14. seje Družbenopolitičnega zbora 409 

(2. Uresničevanje zakona o združenem delu na področju pridobivanja in 
^-"razporejanja dohodka in samoupravne organiziranosti organizacij zdru- 

ženega dela 410 

Govorniki : 
Angelca Vrbnjak 410 
Miran Potrč - 410 
Andrej Grahor 417 
Angelca Vrbnjak 420 
Roman Albreht v  421 
Igor Uršič 424 
Vlado Janžič  425 
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r 3./Informacija o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji .... 426 

Govorniki: 
Martin Košir 426 
Ludvik Golob 427 
Jože Globačnik 428 
Ludvik Golob 429 

/£/Nadaljevanje razprave o uresničevanju zakona o združenem delu na 
področju pridobivanja in razporejanja dohodka in samoupravne orga- 
niziranosti organizacij združenega dela 429 

Govornik : 
Miran Potrč 430 

eriodični delovni načrt Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije za drugo trimesečje 1979   431 

Govornika: 
Tina Tomlje 431 
Vlado Janžič  432 

6. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o izvolitvi treh članov Odbora za nagrado Antifa- 

šističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije 432 
— predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega 

komiteja za promet in zveze 433 
— predlog odloka o imenovanju namestnikov predsednikov republiških 

komitejev  433 
— predlog odloka o izvolitvi dveh članov Upravnega odbora Sklada 

za pospeševanje upodabljajoče umetnosti Moša Pij ade 433 

7. Predlogi in vprašanje delegatov 434 

\Sj Nadaljevanje razprave o informaciji o delovanju enotnega sistema 
organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in drugih 
nesreč v SR Sloveniji 434 

Govornik: 
Ludvik Golob 434 

Skupno zasedanje 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije, Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije, Predsedstva CK ZK Slovenije in delegacij družbenopolitičnih 

organizacij 

Zasedanje — 12. februarja 1979 

Dnevni red: 

VIJ Počastitev spomina ob dnevu smrti Edvarda Kardelja-Krištofa, člana 
Predsedstva SFRJ in Predsedstva CK ZKJ 436 

Govornika: 
Milan Kučan 436 
Sergej Kraigher 437 
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Skupno zasedanje 

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

Zasedanje — 27. februarja 1979 

1. Določitev dnevnega reda 444 

Dnevni red: 

\ i) uvoda obrazložitev k poročilu Odbora podpisnikov dogovora o teme- 
' ljih družbenega plana s predlogom sprememb in dopolnitev družbenega 

dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične republike Sloveni- 
je za obdobje 1976 — 1980  444 

Govornik: 
Jože Zakonjšek 444 

f; 2./'Uvodna obrazložitev k osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju, k 
predlogu za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok in k 
predlogu za izdajo zakona o osnovni šoli 451 

Govornik: 
Majda Poljanšek  451 

Skupščina 

Kulturne skupnosti Slovenije 

7. seja — 5. februarja 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora izvajalcev in Zbora uporabnikov 458 

2. Določitev dnevnega reda 459 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 6. seje Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 459 

2. Poročilo komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev 460 

Govornik: 
Anka Zevnik  460 

3. )?redlog za izdajo zakona o samostojnih umetnikih z gradivom o druž- 
benoekonomskem položaju samostojnih umetnikov 460 

Govorniki : 
Dušan Zupane . . f 460 
Peter Skala 460 
Bogdan Pogačnik   463 
Ivo Tavčar   463 
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( 4. Problematika varstva kulturne in naravne dediščine ter predlog za 
" 'izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini 464 

Govorniki : 
Omer Rošič 465 
Ljudmila Plesničar  465 
Franjo Stebih 466 
Marjeta Čampa 466 
Franc Prelesnik 467 
Jernej Borovnik 467 
France Zupan 468 
Ivo Tavčar 469 

'^Predlog za izdajo zakona o spominskem parku Trebče-Kumrovec . . . 469 

Govornika : 
Stane Čujež 469 
Jože Erjavec 470 

6. Predlog za izdajo zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in na- 
ravnih rezervatih 472 

Skupščina 

Izobraževalne skupnosti Slovenije 

5. seja — 28. februarja 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda   473 

Dnevni red: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 474 

0, snutek zakona o usmerjenem izobraževanju 474 
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	Dnevni red
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	2. Uresničevanje zakona o združenem delu na področju pridobivanja in razporejanja dohodka in samoupravne organiziranosti organizacij združenega dela
	3. Informacija o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji
	4. Nadaljevanje razprave o uresničevanju zakona o združenem delu na področju pridobivanja in razporejanja dohodka in samoupravne organiziranosti organizacij združenega dela
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	7. Predlogi in vprašanje delegatov
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	2. Uvodna obrazložitev k osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju, k predlogu za izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok in k predlogu za izdajo zakona o osnovni šoli



	Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
	7. seja — 5. februarja 1979
	Pred dnevnim redom
	1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora izvajalcev in Zbora uporabnikov
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Potrditev zapisnika 6. seje Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije
	2. Poročilo komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev
	3. Predlog za izdajo zakona o samostojnih umetnikih z gradivom o družbenoekonomskem položaju samostojnih umetnikov
	4. Problematika varstva kulturne in naravne dediščine ter predlog za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini
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