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56. seja 

(14. decembra 1977) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela. 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
56. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave 
SR Slovenije in prvega odstavka 79. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

V smislu določil poslovnika bomo najprej izvolili Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, za katero predlagam naslednje delegate: za 

•predsednika Sonjo Bratušek, za člana pa Martina Velerja in Franca Mohorja. 
So predlagani delegati navzoči? Prosim, če dvignejo roko! (So.) Hvala lepa. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? Ce nihče, dajem na glasovanje pred- 
log, da se v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja izvolijo 
tovarisica Sonja Bratušek, Martin Veler in Franc Mohor. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili omenjeni tovariši izvoljeni v Komisijo za verifika- 
cijo pooblastil in imunitetna vprašanja. Prosim predsednika in člana Komisije, 
da pregledajo pooblastila in o tem pripravijo poročilo. 

Na današnjo sejo zbora sem povabil predstavnike Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, Republiške konference SZDL Slovenije, predstavnike Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, 
Raziskovalne skupnosti Slovenije, Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, Zveze vodnih skupnosti Slovenije, 
Zveze komunalnih skupnosti Slovenije, predstavnike Ljubljanskega urbani- 
stičnega zavoda ter Urbanističnega inštituta SR Slovenije. 

Poleg tega sem povabil predsednike odborov Zbora združenega dela ter 
člane delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ ter delegate iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 
Vse prav lepo pozdravljam in vabim k sodelovanju. 
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Kot običajno prosim delegate, ki želijo postaviti delegatsko vprašanje, da 
ga že sedaj, če je mogoče v pismeni obliki, oddajo sekretarju zbora, ki bo o 
njem takoj obvestil Izvršni svet oziroma ustrezne republiške funkcionarje. S 
tem bi omogočili Izvršnemu svetu in drugim, da po možnosti odgovorijo že na 
današnji seji. 

Zeli kdo na današnjem zasedanju govoriti v madžarskem ali italijanskem 
jeziku, kajti delegati imajo po ustavi pravico govoriti v jeziku svojega naroda? 
Ugotavljam, da nihče. 

Obveščam vas, da smo se s tovarišico predsednico Zbora občin in predsedni- 
kom Družbenopolitičnega zbora na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, dogovorili, da bomo poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora po končani 2. točki dnevnega 
reda' uvodno obrazložitev k 5. točki dnevnega reda, to je k informaciji o izva- 
janju urbanistične in zemljiške politike z vidika urejanja prostora, ki jo bo 
podal tovariš Boris Mikuš, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
urbanizem. 

Ce je komisija že dokončala delo, prosim, da poda poročilo! Besedo ima 
predsednica Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja tova- 
rišica Sonja Bratušek! 

Sonja Bratušek: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil m imu- 
nitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 56. sejo 
dne 14. 12. 1977. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 143 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 88 de- 
legatov; s prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov; s socialno-zdravstvenega 
področja 11 delegatov; iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov; iz obrtne in po- 
dobnih dejavnosti 3 delegati; iz delovne skupnosti državnih organov, družbeno- 
političnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov; iz 
delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 
1 delegat. 

Za posamezno delegatsko mesto je za različne točke dnevnega reda po- 
slala po več delegatov le skupina delegatov iz gospodarskega področja, 33. oko- 
liš, in sicer še za 4. točko dnevnega reda 1 delegata. 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja za 13. okoliš 1 delegat, 20. okoliš 1 delegat, 
30. okoliš 1 delegat, skupaj 3 delegati; s prosvetno-kulturnega področja za 
3 okoliš 1 delegat; s socialno-zdravstvenega področja za 3. okoliš 1 delegat; iz 
kmetijske dejavnosti za 4. okoliš 1 delegat; iz obrtne in podobnih dejavnosti 
za 1. okoliš 2 delegata, skupaj 8 delegatov. 

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

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo o poročilu. Zeli kdo 
besedo? Ce nihče, prehajam na glasovanje. O poročilu bomo glasovali javno 
in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdrza . 
(Nihče.) 
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Ugotavljam, da je poročilo soglasno sprejeto. 
Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina 

delegatov. 

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

Z dopisom z dne 2. 12. 1977 sem razširil dnevni red današnje seje z nasled- 
njimi točkami: s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
upravnih taksah, s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
sebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter 
o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plaču- 
jejo davek od prometa proizvodov in storitev, ter z osnutkom zakona o zago- 
tovitvi sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč. 

Na predlog delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ razširjam dnevni red današnje seje še z osnutkom skupne de- 
vizne politike Jugoslavije v letu 1978, z osnutkom projekcije plačilne bilance 
Jugoslavije za leto 1978 in osnutkom projekcije devizne bilance Jugoslavije za 
leto 1978. 

O teh osnutkih smo razpravljali na zadnji seji zbora in sprejeli sklep, da 
na prihodnji seji ponovno razpravljamo o teh vprašanjih in se odločimo o tem, 
ali damo pooblastilo delegaciji Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k predlogu teh aktov. 

Delegacija tudi predlaga, da naj bi na današnji dnevni red uvrstili tudi 
osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o skupnem obsegu proračun- 
skih izdatkov federacije za leto 1977, zaradi novih momentov, ki so nastopili, 
in zaradi dajanja soglasja in pooblastila, ki naj bi temeljil na teh novih in- 
formacijah. 

Z dnevnega reda današnje seje umikam, na predlog Izvršnega sveta, ker 
vse stvari še niso usklađene, dogovor o vzgoji in izobraževanju otrok jugoslo- 
vanskih državljanov na začasnem delu v tujini, volitve in imenovanja ter 
osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč, 
glede na to, da je bil ta zakon umaknjen z dnevnega reda Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. Nekatera vprašanja je potrebno namreč še dodatno 
.razjasniti in uskladiti. 

Glede na navedeno predlagam v smislu 24. člena poslovnika Zbora zdru- 
ženega dela naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 56. seje Zbora združenega dela; 
2. odobritev zapisnika 54. in 55. seje Zbora združenega dela; 
3. stališča, priporočila in sklepi o raziskovalni dejavnosti kot sestavini 

združenega dela; 
4. informacija o izvajanju urbanistične in zemljiške politike z vidika ure- 

janja prostora; 
5. osnutek skupne devizne politike Jugoslavije v letu 1978, osnutek pro- 

jekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978 in osnutek projekcije devizne 
bilance Jugoslavije za leto 1978; 

6. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o skupnem obsegu 
proračunskih izdatkov federacije za leto 1977; 

7. izvajanje sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje 
problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini in za njihovo ponovno vklju- 
čevanje v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1976; 
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8. informacija o arhivski službi v SR Sloveniji; 
9. predlog zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja; 

10. predlog zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in ime- 
novanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela; 

11. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah; 
12. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem re- 

publiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, 
po katerem občani ter zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek 
od prometa proizvodov in storitev; 

13. predlog zakona o določitvi amortizacije stanovanjskih hiš, stanovanj 
in poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini za leto 1977; 

14. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o go- 
spodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, z osnutkom zakona; 

15. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih; 

16. predlog za izdajo zakona o grobiščih in grobovih borcev, z osnutkom 
zakona; 

17. dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj črne me- 
talurgije v dobi od leta 1976 do leta 1980; 

18. dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj elektrogo- 
spodarstva, premogovništva in novih oblik energije v obdobju od leta 1976 do 
leta 1980; 

19. dogovor o kontinuiteti pri graditvi zmogljivosti bazične kemične in- 
dustrije v dobi od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje v dobi po 
letu 1980; 

19. dogovor o kontinuiteti pri graditvi zmogljivosti bazične kemične indu- 
strije v dobi od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje v dobi po letu 1980; 

20. osnutek zakona o pridobivanju in uporabi zunanjih sredstev za pove- 
čanje zaposlenosti in zaposlovanja povratnikov z dela v tujini; 

21. dogovor o knjigi; 
22. vprašanja delegatov. 
Ima kdo kakšno pripombo ali drugačen predlog glede dnevnega reda? (Ni 

pripomb.) Potem prehajam na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (124 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
Predlagam, da takoj imenujemo skupino delegatov, ki bo določila predlog 

za delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin v zvezi 
s sprejetimi razširitvami dnevnega reda. Predlagam, da določimo v to skupino 
naslednje tovariše: Srečka Mihelčiča, Antona Jelenka, Gojmira Vizoviška, Mi- 
roslava Vrečka in tovarišico Jolando Slokar. 

Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne.) Ker na seji ni navzoč odbor, 
naj bi ta skupina ocenila predloge, ki jih predlagata naša delegacija oziroma Iz- 
vršni svet, in nato poročala zboru. Delovna skupina bo to opravila skupno z 
delovno skupino Zbora občin. Kdor je za predlagano skupino, naj prosim gla- 
suje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Prosim, da se delovna skupina sestane po ekspozeju v sobi 209. 
Imamo tudi nekaj amandmajev v zvezi z zakonom o volitvah in odpoklicu 

organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah zdru- 
ženega dela. Ker tudi za to točko dnevnega reda ni odbor navzoč, predlagam, 
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da izvolimo v delovno skupino tovariše: Ivana Zelenška, Janeza Železnikarja 
in Vinka Kramarja. Ima kdo kakšno pripombo ali drugačen predlog? (Ni pri- 
pomb.) Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim, da se omenjena skupina po ekspozeju sestane v sobi 212. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisni- 
kov 54. in 55. seje Zbora združenega dela. 

Oba zapisnika ste prejeli. Opozarjam, da je bil zapisnik 55. seje zbora od- 
poslan šele 12. 12. 1977 in ga mogoče kdo ni prejel. Ce ima kdo glede na to 
kakšno pripombo, bomo sklepanje o tem zapisniku odložili na naslednjo sejo. 
(Ni pripomb.) 

Ima kdo1 k zapisniku 54. seje kakšno pripombo? (Ni pripomb.) Ugotavljam, 
da je zapisnik potrjen. 

Ima kdo pripombo k zapisniku 55. seje zbora? Ce pripomb ni, ugotavljam, 
da je zapisnik 55. seje potrjen. 

S tem prekinjam sejo Zbora združenega dela in prosim, da počakamo, da 
pridejo še delegati ostalih dveh zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 10.15.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na stališča, pripo- 
ročila in sklepe o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela. 

Stališča sta predložila v obravnavo Odbor za družbenoekonomske odnose 
Zbora združenega dela in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora 
občin. Za svojega predstavnika je naš odbor določil Andreja Vidoviča, člana 
Odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora, Izvršni svet pa je za 
svojega predstavnika določil dr. Milana Osredkarja, člana Izvršnega sveta in 
predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost. 

Delovno zasnovo stališč, priporočil in sklepov je pripravila delovna skupina, 
imenovana od Odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora in Odbora 
za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin. 

Stališča, priporočila in sklepe je obravnavala Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki je dala svoje poročilo. Danes smo prejeli na klop stališča Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, v katerih predlaga Izvršni svet spremembe in 
dopolnitve k predlogu stališč, priporočil in sklepov. 

Glede na to, da smo v zaključni fazi sprejemanja tega akta, predlagam, da 
komisija, ki bo imenovana, pozorno spremlja razpravo in predlaga morebitne 
dopolnitve predloženih stališč. Pristojni Odbor za družbenoekonomske odnose 
predlaga v to komisijo tovariše Andreja Vidoviča, Franceta Tramteta in Mi- 
lana Starmana. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlogu Odbora? (Ni pripomb.) Po zaključku 
razprave bomo prekinili to točko dnevnega reda. V tem času bo komisija, skupaj 
s člani iz Zbora občin in seveda s sodelovanjem predstavnikov Izvršnega sveta 
in Zakonodajno-pravne komisije, proučila predloge Izvršnega sveta in pripombe, 
dane v razpravi, ter predložila potrebne spremembe in dopolnitve predloženih 
stališč. 
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Pričenjam razpravo. Zeli predstavnik Odbora še kaj ustno dodati k pismeni 
obrazložitvi? Besedo ima tovariš Andrej Vidovič! 

Andrej Vidovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela in Odbor za 

družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin sta predlagatelja stališč, pri- 
poročil in sklepov o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela. 

Stališča, priporočila in sklepi o raziskovalni dejavnosti so bila izdelana na 
podagi izhodišč v gradivu »Raziskovalna dejavnost kot sestavina združenega 
dela«, o katerem sta razpravljala oba pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
ter Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije na zasedanjih meseca julija 
letos, upoštevaje pripombe in mnenja, ki so bila dana v javni razpravi. 

Predložena stališča izhajajo iz družbenopolitičnih ugotovitev o pomenu raz- 
iskovalne dejavnosti organizirane na samoupravnih družbenih temeljih, ki naj 
postaja vedno bolj aktiven dejavnik pri razvijanju proizvajalnih sil oziroma ce- 
lotnega družbenega razvoja. Pri tem je poseben poudarek dan teoretični in 
metodološki zasnovanosti raziskovalnega dela na marksističnih znanstvenih 
temeljih. 

V interesu celovitega napredka družbe je, da si čimbolj prizadeva za do- 
sledno uveljavljanje procesa združevanja in svobodne menjave dela, tako znotraj 
raziskovalnih skupnosti, kakor tudi v neposrednih odnosih med raziskovalnimi 
in drugimi organizacijami združenega dela. Tak odnos bo postal razviden pred- 
vsem v postopnem usmerjanju raziskovalnih zmogljivosti k reševanju ključnih 
gospodarskih vprašanj, pri čemer bodo postali usmerjeni programi in konkretni 
projekti kot sestavni del celotnih družbenih in razvojnih programov ena od 
pomembnih novih oblik samoupravnega organiziranja na podlagi samoupravnega 
sporazumevanj a. 

Ob tem, ko govorimo o doslednem uveljavljanju svobodne menjave dela, ne 
moremo mimo ugotovitve, da je raziskovalna dejavnost še vse premalo organsko 
vraščena v združeno delo, kajti svobodna menjava dela terja izpolnitev določe- 
nih pogojev, le-ti pa so v prvi vrsti takšno raziskovalno delo, ki mora biti odraz 
dejanskih potreb. Do določenih odstopanj od sprejetih usmeritev prihaja pred- 
vsem zaradi še vse premalo razvitih in uveljavljenih samoupravnih odnosov na 
posameznih področjih združenega dela, zlasti pa zaradi premajhne zavesti o po- 
menu in vlogi znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti v razvoju proizvajalnih 
sil, dvigu produktivnosti in ekonomičnosti, pa tudi splošnih pogojev gospodar- 
jenja in pomanjkljivega spodbujanja tehničnega napredka. 

Proces samoupravnega organiziranja raziskovalne dejavnosti je treba do- 
grajevati na podlagi načela, da naj samoupravna organiziranost zajema ce- 
lotno raziskovalno dejavnost v družbi, prizadevati pa si je treba za večjo inter- 
disciplinarnost in dosledno združevanje dela, programov in sredstev. Prava 
svobodna menjava mora namreč potekati med raziskovalci in uporabniki v sa- 
mih temeljnih organizacijah združenega dela, prav tako pa tudi v različnih 
oblikah njihovih medsebojnih povezav na podlagi dohodkovnih odnosov in in- 
teresov, ki jih ima vsaka od temeljnih organizacij združenega dela pri ustvar- 
janju dohodka. 

Raziskovalne organizacije imajo sicer že v svojih svetih enakopravno za- 
stopane raziskovalce in uporabnike, kar sicer načelno omogoča uporabnikom 
dosežkov raziskovalnega dela neposreden vpliv na program določene raziskovalne 
organizacije, spremljanje njenega dela, izvajanje nadzora nad njim ter vpliv 



56. seja 9 

na prenos raziskovalnih dosežkov v organizacije združenega dela. Se vedno pa 
je vpliv raziskovalcev prevelik, vpliv uporabnikov pa samo navidezen, saj zelo 
pogosto nastopajo v vlogi uporabnikov spet izvajalci, zaradi česar raziskovalni 
programi ostajajo dejansko v pristojnosti raziskovalcev samih. 

Nimamo še urejenega ustreznega sistema vključevanja raziskovalcev v sa- 
moupravne organe organizacij združenega dela na področju gospodarstva in 
družbenih dejavnosti, kar bi pomembno prispevalo k hitrejšemu povezovanju, 
usmerjanju in k podružbljanju raziskovalnega dela. Prav tako še ni v celoti 
izpeljan proces konstituiranja temeljnih organizacij združenega dela v razisko- 
valnih organizacijah in še niso ustvarjeni pogoji za živo povezanost raziskoval- 
nih enot s proizvodnim in reprodukcijskim procesom. Samo nekatere večje orga- 
nizacije združenega dela imajo raziskovalno-razvojne enote oziroma skupine, ki 
pa se morajo nemalokrat celo znotraj svoje organizacije združenega dela boriti 
za obstoj. Pretežno število organizacij združenega dela pa sploh nima posebnih 
razvojnih enot ah pa imajo za to področje le posamezne delavce. Prav tako 
organizacije združenega dela svojih delavcev ne usmerjajo načrtno v podiplom- 
ski študij. 

Raziskovalne skupnosti, ustanovljene na podlagi ustave in zakona, bodo 
morale v večji meri kot doslej postati mesto za povezano načrtovanje, tako v 
raziskovalnih organizacijah, kakor tudi v organizacijah združenega dela in 
drugih asociacijah, kajti še vse preveč je razdrobljenosti v raziskovalnem delu 
in premalo je sodelovanja pri določanju programov v razvojnih raziskavah. 

Raziskovalni interesi, ki so opredeljeni v razvojnih načrtih temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, interesnih in družbenopolitičnih skupnostih, se morajo 
organsko vključevati tudi v programe občinskih in področnih raziskovalnih 
skupnosti. 

Raziskovalni delavci morajo v večji meri sodelovati in soodločati pri vseh 
bistvenih odločitvah v sistemu združenega dela in v družbenopolitičnih skup- 
nostih in pri tem prevzeti tudi svoj delež odgovornosti za odločitve. Zaradi pre- 
majhne koordiniranosti potreb po raziskovalnem delu, prihaja do zamud pri 
pripravah razvojnih načrtov, kakor tudi do neposrednega povezovanja razvoj- 
nega dela zgolj s tekočimi potrebami, pri čemer se vložena sredstva prikazujejo 
kot proizvodni stroški, obenem s težnjo, da naj se financiranje večjih projektov 
prenese na širšo družbeno skupnost, čeprav bodo rezultati služili predvsem ali 
celo samo ozkim potrebam in podobno. 

Načrtovanje razvojnih planov bi moralo dosledno temeljiti na pobudah de- 
lavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, občanov v krajevnih skup- 
nostih, samoupravnih interesnih skupnostih in združenjih. Naloge in cilji raz- 
iskovalnih dejavnosti morajo izhajati iz spoznanja družbenih potreb, kakor 
tudi objektivnih možnosti razvoja, pri čemer mora raziskovalna dejavnost pri- 
spevati k spreminjanju odnosov. 

Prizadevati si moramo, da se bo raziskovalno delo dosledno povezovalo s 
proizvodnjo in družbenopolitično prakso, ob njunem medsebojnem kritičnem 
soočanju, dopolnjevanju in preverjanju. Prav zaradi tega je treba zagotoviti tudi 
hitrejši pretok znanstvenih dosežkov v izobraževalne procese, posebno pozor- 
nost pa je treba nameniti popularizaciji raziskovalnega dela in znanstvenih 
dosežkov. 

Pri nadaljnjem načrtnem razvijanju in spodbujanju raziskovalnega dela 
imajo pomembno vlogo tudi kadri, toda pri tem moramo žal ugotoviti, da je 
stanje, tako kot pri raziskovalnem delu, kjer ugotavljamo pretirano razdroblje- 
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nost, enako tudi na področju planiranja in pomlajevanja kadrov. Raziskovalno 
delo namreč ni dovolj stimulirano niti materialno, še manj pa moralno. Prav 
tako so neuspešni poizkusi pridobivanja ustreznih kadrov iz prakse. Zaradi 
vsega tega lahko rečemo, da je pretok znanja neustrezen oziroma da ga je pre- 
malo čutiti. 

Na področju prenašanja tujih inovacij v naš družbeni prostor se je treba 
odločno upreti nekritičnosti in nenačrtnosti, hkrati pa je treba vzpostaviti sa- 
moupravno, programsko in strokovno koordinacijo nosilcev dolgoročnih poslov- 
no tehničnih povezav s tujino ter zagotoviti upoštevanje širših dolgoročnih raz- 
vojnih interesov celotnega združenega dela. 

S podružbljanjem odnosov na področju prenosa tehnologije in z večjim 
vključevanjem domačega znanja v te procese je treba zavreti uveljavljanje krat- 
koročnih podjetniških interesov ter tehnokratsko privatizacijo teh razmerij in 
zagotoviti čim boljše pogoje za uporabo in razvoj domačih proizvodnih dosežkov. 

Spodbujati je treba še nadaljnje povezovanje raziskovalnih organizacij in 
delavcev v širšem medrepubliškem prostoru, s čimer bodo preseženi določeni 
primeri zaprtosti, podvojitve dela, in enotnosti pristopa k raziskovalnemu delu 
in podobno. 

Krepiti je treba tudi odgovornost organizacij in posameznikov pri medna- 
rodnem sodelovanju. Prizadevati si je treba, da se bodo tudi pri tem sodelovanju 
uveljavile predvsem naše temeljne vrednote in pa interesi naše socialistične sa- 
moupravne skupnosti, kakor tudi naša politika neuvrščenosti. 

Tovarišice in tovariši delegati! V tem aktu, ki ga sprejema Skupščina SR 
Slovenije, so opredeljeni nekateri vidiki nadaljnjega sistemskega in vsebinskega 
dograjevanja sedanjega sistema organiziranosti in programske usmerjenosti raz- 
iskovalnega dela v naši družbi. Z doslednim uveljavljanjem načel, ki so opre- 
deljena v ustavi, z zakonom o združenem delu in drugimi akti ter predpisi na 
njihovi podlagi pričenjamo dolgoročen, toda trajen proces bistvenega spremi- 
njanja vsebinskih in drugih odnosov ne le v združenem delu samem, pač pa 
tudi v celotni družbeni skupnosti, v interesu čim hitrejšega napredka, humani- 
zacije medčloveških odnosov in postopnega spreminjanja družbenih odnosov v 
skladu z opredeljenimi dolgoročnimi cilji naše družbe. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta še kaj ustno dodati k pismenim predlogom? Besedo ima tovariš dr. Milan 
Osredkar, predsednik Komiteja za raziskovalno dejavnost in član Izvršnega 
sveta! 

Dr. Milan Osredkar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Ce 
sem prav razumel, naj bi sedaj predvsem povedal, kakšne pripombe in amand- 
maje predlaga Izvršni svet. 

V tem trenutku se ne bi spuščal v splošno razpravo, če pa bo to potrebno, 
bi si pridržal pravico, da se pozneje še enkrat oglasim. V tem trenutku bi po- 
vedal le to, da je Izvršni svet dal okoli 40 pripomb, ki so v veliki večini re- 
dakcijskega značaja. To so pripombe predvsem za izboljšanje besedila oziroma 
odpravo nekaterih nejasnosti. Menim, da je bilo potrebno s temi popravki po-, 
izkusiti izboljšati nekatere stvari, ki se nanašajo na samoupravno ureditev, na- 
dalje dati nekaj več poudarka kakovosti raziskovalnega dela in končno orga- 
niziranosti raziskovalnega dela. 
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Danes zjutraj smo na kratkem sestanku skupščinske delovne skupine ugo- 
tovili, da so, razen dveh ali treh, vsi predlogi takoj sprejemljivi, medtem ko 
bomo o teh dveh ali treh stvareh imeli priložnost, da se še enkrat pogovorimo, 
ko bomo obravnavali predloge iz razprave. Menim, da gre le za razlike v formu- 
laciji, zato sem prepričan, da bomo tudi glede teh dveh, treh točk zelo hitro do- 
segli soglasje. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Besedo ima tovariš Miroslav Brečko, delegat gospodarskega pod- 
ročja, občina Ljubljana-Siška. 

Miroslav Brečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pozdravljam iniciativo, da je prišlo do razprave o tem izredno važnem področju 
dejavnosti. Menimo, da se s tem zanimanje za inovacijske procese v naši družbi, 
ki jih prav raziskovalno delo sproža in začenja, ne bo ustavilo, temveč na- 
sprotno, da se bo še povečalo. 

Kolikor je naša delegacija spremljala to razpravo in kolikor smo jo lahko 
delegati posredovali temeljnim organizacijam, moram ugotoviti, da je pri sklep- 
nem dokumentu združeno delo še vedno premalo sodelovalo, razen prek Zbornice. 

Razprava bi morala iti globlje prav v delovne kolektive, v bazo, ker bi 
si s tem marsikaj pojasnili. S tem bi tudi prispevali k boljšem osveščanju 
v samih kolektivih, v katerih, zlasti v malih in srednjih delovnih organizacijah, 
še ni povsod navzoča zavest o nujnosti raziskovalnega dela, kot je že uvodoma 
povedal tovariš predsednik delovne komisije. 

Pripravljena stališča so izraz raznolikosti interesov in različnih pogledov 
nanje. To je dokument za bodočo akcijo, ki naj bi spremenil ne preveč rožnato 
stanje na tem področju. V prvi vrsti je premalo govora o materialnih dejavni- 
kih, lahko rečemo poslovnih, prav tako pa ni nič govora o davčnih olajšavah 
in spodbudah tistih delovnih organizacij, ki vlagajo v svoj lasten razvoj, v svojo 
pamet in ki proizvajajo in se borijo na trgu z lastnim znanjem. 

Pot k licenci je lažja, cenejša in varnejša. Vsi nosilci poslovnega procesa 
imajo manjšo odgovornost. Zavest ne more biti edini dejavnik. Skratka, nakazati 
moramo predloge v materialnem pogledu, ki bodo omogočali, da bo vsaka de- 
lovna organizacija s prepričanjem organizirala svoj razvojni oddelek in usmerila 
proizvodnjo k svojemu razvoju. Tega polovica delovnih organizacij zanesljivo 
nima. Sama resolucija jih ne bo prepričala, saj poznamo ekonomske zakone. 

V sklepih moramo zapisati, da je potrebno povečati raziskave, predvsem 
tako, da gradimo razvojno-raziskovalne zmogljivosti v industriji, v obliki in- 
štitutov, v integralnih industrijskih skupinah. Cilj njihove dejavnosti mora 
biti tehnična dokumentacija in uspešen prototip na področjih, na katera se naša 
industrija že ali se bo usmerjala ob novih zmogljivostih, ki jih sedaj začenjamo 
graditi. Cilj ne sme biti izolirana študija, ker ta v združenem delu ničesar ne 
pomeni in ne predstavlja nosilca dela. Rešitev leži samo v namensko ustanovlje- 
nih inštitutih, ki so dohodkovno, vsebinsko in odgovornostno, kot temeljna or- 
ganizacija združenega dela, povezani v osrčju industrije. Inštituti izven indu- 
strije so lahko samo sodelavci za nekatere probleme, ne pa izključni nosilci. 

V sklepih moramo začrtati pot nadaljnjega izpopolnjevanja in graditve sa- 
moupravnega sistema raziskovalne skupnosti. Njen sistem sloni danes v de- 
litvi na raziskovalce in uporabnike, to je sistem, ki velja za vse druge samo- 
upravne interesne skupnosti. V resnici vsak tozd sodeluje v tem procesu, saj 
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so vsi izvajalci. Isto se kaže pri delegatih, ki so vsi izvajalci, ne glede na to, 
v kateri zbor jih pošljemo. Saj drugače biti ne more. Iz delovnih okolij dele- 
girajo delavca, ki pozna določeno področje, ki je za to specializiran, ker dela 
v razvojni enoti ah v laboratoriju, v vsakem primeru pa so oboji izvajalci. 

Vendar je interes delegatov združenega dela drugačen kot interes dele- 
gatov iz samostojnih inštitutov. Razlika izhaja iz tega, ker živijo v drugačnih 
pogojih družbenoekonomskih odnosov. Iz tega bi morala izhajati smer organi- 
ziranosti raziskovalne skupnosti, enih, ki delajo v pogojih dohodkovnih odnosov, 
in drugih, ki delajo v okviru svobodne menjave dela. To> bi bila zbor združe- 
nega dela in zbor menjave dela. Iz povezave obeh interesov lahko pričakujemo 
dvoje: visoke dosežke znanosti in optimalno vnašanje rezultatov raziskav v 
družbeni produkt. 

Pričakujemo, da se bodo te splošne pripombe vnesle v sklepe in stališča 
današnjega zbora. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Prosim, besedo 
ima dr. Drago Ocepek, delegat prosvetno-kulturnega področja! 

Dr. Drago Ocepek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Uvodoma bi se v celoti pridružil razpravi predgovornika, mogoče z eno 
izjemo, o kateri pa nekoliko kasneje. 

Drži, da. je v teh stališčih, priporočilih in sklepih nedvomno premalo pod- 
črtano1, da je dejansko mnogo lažja pot kupovanja tujega znanja in da se še 
vedno nismo dokopali do tega, da bi bile delovne organizacije pri nas, ki de- 
jansko vlagajo v lastno znanje in ga celo izvažajo, tudi materialno ali kako dru- 
gače stimulirane. To, se mi zdi, je ena bistvenih pomanjkljivosti predloženih 
stališč, priporočil in sklepov. 

Pri tem pa se ne bi mogel popolnoma strinjati z mnenjem predgovornika, 
češ da bi morah ustanavljati nove inštitute, vsaj tako sem razumel. Menim, da 
smo prav na področju raziskovanja in izobraževanja v zadnjih letih priča iz- 
redno ekstenzivnemu razvoju. Gradimo nove betonske objekte z napisnimi tab- 
lami inštitutov, fakultet in podobnega, za njihovo funkcioniranje, za njihovo 
vsebino pa imamo iz leta v leto manj sredstev. Menim, da se da problem odtu- 
jenosti samostojnih inštitutov in fakultetnih inštitutov rešiti prav lepo tudi z ne- 
posredno dohodkovno povezavo med gospodarskimi organizacijami in temi in- 
štituti, s tako imenovano svobodno menjavo dela. Zato se ne bi mogel zavzemati 
za ustanavljanje novih inštitutov. 

Ce nadaljujem v zvezi s samim dokumentom, bi opozoril, da smo na 4. 
strani napisali, da je raziskovalna dejavnost premalo povezana v jugoslovanskem 
in mednarodnem prostoru. Žal nismo napisali, da je premalo povezana tudi v 
slovenskem prostoru. Imamo celo vrsto inštitutov in, uporabil bom deminutiv, 
inštitutkov za razmeroma ozka raziskovalna področja, ki širijo svojo dejavnost 
ne s svojimi kadri, temveč z najemanjem delovne sile, tako da so določeni raz- 
iskovalci v dopolnilnih delovnih razmerjih za konkretne raziskovalne programe 
sočasno v dveh, treh ah štirih inštitutih. Menim, da bi morah na tem področju 
enkrat napraviti red in opredeliti delovna področja inštitutov ter s tem pre- 
prečiti pogosto tudi večkratne podvojitve nalog in dejavnosti. 

Na 1. strani stališč smo napisali, da moramo preseči tradicionalno ločevanje 
raziskovalnega dela na razvojne, uporabne in temeljne raziskave ter uveljavitvi 
kriterije, ki upoštevajo družbenoekonomsko vlogo in namen raziskovalnega dela. 
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S tem se strinjam, je pa to v določenem neskladju z nekim drugim aktom, ki ima 
naslov Osnutek temeljnih razvojnih nalog v letu 1978, kjer se na področju raz- 
iskovalnega dela ponovno uveljavlja ločevanje fundamentalnih raziskav. Menim, 
da bi morali te dokumente medsebojno uskladiti. 

V tem dokumentu, v stališčih, tudi pogrešam pravzaprav že uveljavljeno, 
žal pa še vedno premalo izrabljeno institucijo kreditiranja raziskovalnih do- 
sežkov in prenos le-teh v družbeno prakso. Zato se zavzemam za doseženi spo- 
razum med Ljubljansko banko in Raziskovalno skupnostjo Slovenije, kjer je ta 
institucija kreditiranja, mislim na finančno, zelo močna, žal pa premalo izko- 
riščena, v tem dokumentu pa tudi premalo ali pa sploh ni podčrtana. 

In končno bi rekel še nekaj k 3. točki sklepov. Pravimo, da moramo izpopol- 
niti in razširiti dosedanji nekonsistentni sistem zajemanja podatkov, da bo omo- 
gočil dovolj zanesljiv vpogled v doganjanja na raziskovalnem področju itd. Res 
je nekoliko čudno, da dejansko v štirih desetletjih še vedno ne vemo, na primer, 
koliko raziskovalcev imamo, ker naši statistični zavodi še niso opredelili niti poj- 
ma raziskovalec. Bojim se, da bodo pri tem ponovno odkrivali Ameriko in zato 
bi, če dovolite, samo prebral odstavek iz dokumenta, imenuje se Priročnik 
Frascati, ki ga je izdal Svet Zveze raziskovalnih skupnosti republik in pokrajin, 
in ki zajema skoraj vse definicije, ki jih pogrešamo. Citiram: »U izvesnom smislu 
sadašnje se definicije istraživača naučno istraživačkog rada i istraživačke or- 
ganizacije iz fraskatija bolje podudaraju sa našim teoriskim koncepcijama o 
mestu i ulozi naučno istraživačke delatnosti u udruženom radu od onih, koji su 
sada sistemski i zakonski doneti u nekim našim republikama što predstavlja svo- 
jevrstan paradoks a u jedno otkriva, da naš statistički sistem na području naučno 
istraživačke delatnosti nije pratio razvoj našeg društvenog sistema i da se po- 
malo još uvjek zasniva na akademski i čak editističkim koncepcijama državne 
nauke iz posleratnog razdoblja«. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, tovarišica Marjeta Sentjurc, delegatka gospodarskega področja, Ljub- 
ljana, 33. okoliš! 

Marjeta Sentjurc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Najprej bi se pridružila razpravi tovariša Ocepka. Strinjam se z nje- 
govo razpravo, predvsem glede točke, ki jo je omenjal tudi prejšnji razprav- 
ljalec tovariš Brečko, namreč o ustanavljanju novih inštitutov in novih razisko- 
valnih zmogljivosti. Menim, in tudi mnenje naše delegacije je tako, da je namen 
tega akta prav ta, da usmeri in poveže obstoječe raziskovalne zmogljivosti in 
jih osredotoči na probleme v gospodarstvu, ne pa da se ustvarjajo nove zmog- 
ljivosti. 

Zato smo tudi na seji, ki smo jo imeli, izrazili podporo predloženim stališ- 
čem, priporočilom in sklepom o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združe- 
nega dela. V razpravi so delegati ugotovili, da je v dokument vključena večina 
pripomb, ki smo jih dali v razpravi v Skupščini meseca julija tega leta. Pred- 
vsem pozdravljamo, da se na več mestih v dokumentu poudarja nujnost, da vse 
temeljne organizacije združenega dela pripravijo razvojne raziskovalne pro- 
grame, ker se le na osnovi teh programov lahko vključi raziskovalna dejav- 
nost v združeno delo. Sele ko bodo ti programi sestavljeni in usklajeni, se bosta 
lahko povečala vloga in vpliv zbora uporabnikov kot potrošnikov znanja pri 
oblikovanju programov Raziskovalne skupnosti Slovenije in šele s tem bodo po- 
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rabniki res lahko postali tvorni del sistema raziskovalne skupnosti. Pri tem je 
nujno, da raziskovalci sodelujejo pri nastajanju programov temeljnih organi- 
zacij združenega dela in drugih asociacij združenega dela že od vsega začetka. 

Prav tako podpiramo programsko in projektno organiziranost v Razisko- 
valni skupnosti kot podlago za samoupravno organiziranje in načrtovanje raz- 
iskovalnega dela. Menimo pa, da je treba še bolj poudariti, da se konkretni 
projekti in usmerjeni programi ne smejo zapirati v okvire področnih razisko^ 
valnih skupnosti, temveč da se morajo prek njih interdisciplinarno povezovati 
različna področja. Ob tem ne smemo pozabiti, da so možna izhodišča za kakršne- 
koli višje organizacije raziskovalnega področja, kot so konkretni projekti in 
programi, edinole učinkovite raziskovalne organizacije in ne posamezniki. 

Menimo, da je v gradivu premalo poudarjena povezanost financiranja raz- 
iskovalnega dela s kakovostjo storitev. Zato predlagamo, da se v 7. točki pri- 
poročil doda stavek: »Potrebna je večja kontrola kakovosti raziskovalnega dela. 
V primeru neustreznega^ izpolnjevanj a sprejetih obveznosti je treba nemudoma 
prenesti raziskave na ustreznejšega izvajalca«. 

Prav tako menimo, da na 5. strani predzadnji stavek stališč ni dovolj jasen. 
Predlagamo, da se besedilo preoblikuje takole: »Povračilo za opravljanje sto- 
ritev za neposredno menjavo dela, ki se določijo s samoupravnimi sporazumi v 
skladu z zakonom, se ne sme bistveno razlikovati od povračila za opravljene 
storitve, ki se opravljajo s posredno menjavo dela v okviru enotnega skup- 
nega programa«. V prvotnem besedilu ni povsem razumljivo, kaj je bilo mišljeno 
s posredno oziroma neposredno menjavo dela. Nato naj se nadaljuje: »Tako bo 
omogočeno, da se družbenoekonomski položaj izvajalcev hitreje in dosledneje 
ureja glede na kratkoročne in dolgoročne vidike učinkovanja njihovih storitev«. 

V pripombah Izvršnega sveta, ki smo jih danes dobili na mizo, je ta stavek 
v celoti izpuščen. Menimo, da prav ta stavek bistveno prispeva k urejanju eko- 
nomskih odnosov in izenačenju dela, ki ga raziskovalci opravljajo posredno 
prek Republiške raziskovalne skupnosti in v neposredni menjavi dela z upo- 
rabniki. Zato je treba ta stavek prevzeti v navedenem smislu, ne pa ga izpu- 
stiti. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim, besedo ima tovariš Andrej 
Vrečko! 

Andrej Vrečko: Želel bi tovarišem delegatom in tovarišicam razjasniti 
samo odstavek glede novih namenskih inštitutov. Citiram: »Rešitev leži samo v 
namensko ustanovljenih inštitutih, ki so dohodkovno, vsebinsko in odgovor- 
nostno kot temeljne organizacije združenega dela povezani v osrčju industrije«. 
S tem smo mislili, da se morajo razvijalci, ki niso organizirani v temeljnih ozi- 
roma v delovnih organizacijah, organizirati kot neka združenja, kot samo- 
stojni tozdi, ki so dohodkovno povsem odvisni od uspešnosti svojega razvijanja 
in drugih tozdov, ne pa nekaterih inštitutov. Cilj ne sme biti izolirana študija, 
ker ta v združenem delu ničesar ne pomeni in ne predstavlja nosilca dela. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Marjan Poznič, gospodarsko področje, Celje! 

Marjan Poznič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Gradivo »Raziskovalna dejavnost kot sestavina združenega dela« in stališča, 
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priporočila in sklepi v zvezi s prvim gradivom, po mnenju delegatov občine 
Celje, dokaj dobro obravnavajo to problematiko in dajejo dobre napotke za 
uresničevanje ciljev, ki smo si jih zastavili na področju raziskovalne dejav- 
nosti. Želimo pa opozoriti na nekaj vprašanj in pomanjkljivosti, ki smo jih 
ugotovili v razpravah in ob analizi raziskovalne in razvojne dejavnosti v občini 
Celje. 

Program raziskovalnih del, ki se oblikuje v okviru skupnega raziskovalnega 
programa Raziskovalne skupnosti Slovenije, ni v zadostni meri odraz razisko- 
valnih potreb združenega dela, temveč preveč izhaja iz strokovnih usmeritev 
raziskovalnih organizacij. To stanje se prepočasi spreminja in je potrebno več 
zavzetosti, tako s strani združenega dela kot tudi s strani raziskovalcev in 
raziskovalnih organizacij. 

Združena sredstva za skupni raziskovalni program se morajo v večji meri 
vezati na sredstva, ki jih organizacije združenega dela namenjajo razvojno- 
raziskovalni dejavnosti in morajo v večji meri delovati kot povezovalni dejav- 
nik raziskovalne dejavnosti v celotni Sloveniji. 

Samoupravna organiziranost raziskovalnih skupnosti je po našem mnenju 
nezadovoljiva, zlasti pri delovanju občinskih in področnih raziskovalnih skup- 
nosti. Sistem delegiranja v skupščine področnih raziskovalnih skupnosti je ob- 
likovan ločeno in mimo sistema občinskih raziskovalnih skupnosti. Zato niso 
delavci v združenem delu in delegatska baza v občini zadostno informirani 
o delu Republiške raziskovalne skupnosti in delegati uporabniki ne morejo izra- 
žati problematike svoje sredine. 

Združena sredstva za skupni raziskovalni program na ravni republike iz 
naše občine so znatna. Za leto 1977 predvidevamo 17 milijonov dinarjev. Vpliv 
na delitev teh sredstev pa je s strani naših delgatov zelo majhen. Ugotavljamo, 
da delegati uporabnikov v področnih raziskovalnih skupnostih niso odigrali svoje 
vloge in z njihovim vplivom na oblikovanje programa nismo zadovoljni. Kot 
glavni vzrok štejemo nepovezanost sistema občinskih in področnih raziskovalnih 
skupnosti in preveč zamotano organizacijo sistema področnih raziskovalnih 
skupnosti. Velik del Slovenije, sem vključujemo tudi našo občino, je na pod- 
ročju raziskovalne dejavnosti zelo nerazvit. Gotovo ima del krivde za to stanje 
tudi neaktivnost združenega dela in občinskih raziskovalnih skupnosti, vendar 
menimo, da so republiške institucije prav tako odgovorne, da širijo in razvijajo 
raziskovalno dejavnost tudi na tako imenovanih raziskovalno nerazvitih pod- 
ročjih. 

Delovanje občinskih raziskovalnih skupnosti se financira iz združenih sred- 
stev Raziskovalne skupnosti Slovenije. Aktivnost v občinah je mnogokrat od- 
visna prav od te materialne podpore, ki pa jo Raziskovalna skupnost Slovenije 
zelo skopo odmerja. Za primer navajamo, da se tudi s planom določena sredstva 
za občinske raziskovalne skupnosti realizirajo na primer do višine 70®/» ter 
da v kriterijih za financiranje delovanja občinskih raziskovalnih skupnosti osta- 
jamo, po predlogu Raziskovalne skupnosti Slovenije, pri cenah iz leta 1975 in 
pri nespremenjenih kriterijih. Iz tega sklepamo, da se organi v republiki ne 
čutijo odgovorne pa poživitev in ureditev delovanja občinskih raziskovalnih 
skupnosti, iz katerih pa bi se moral po našem mnenju zgraditi tudi republiški 
sistem raziskovalne skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš dr. Milan Osredkar! 
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Dr. Milan Osredkar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Ob- 
čutek imam, da bi moral na nekatere stvari tudi konkretno odgovoriti. 

S smislom razprave in s pripombami, ki so bile dane, se strinjam, vendar 
bi rad povedal, da so bile v večini primerov znane in očitne že na samem za- 
četku priprave razprave gradiva in razprave o raziskovalni dejavnosti. Tako so 
dejansko v gradivu, ki ste ga prejeli, vse te težave že opisane in utemeljene 
z več podatki, kot jih je mogoče povedati v razpravi. Ne samo to. Tudi prejšnje 
razprave so se nanašale na ista ali podobna vprašanja, tako da bo v tem po- 
gledu moj odgovor zelo lahek. 

Najprej glede nekaterih ugotovitev. Ne bi rad nasprotoval delegatu dr. 
Ocepku, poudaril pa bi le naslednje: Frascatijev priročnik vsi poznamo, že več 
let, še preden je bil preveden. Vendar sam ta priročnik ničesar ne rešuje. Kljub 
priročniku, ki je že dalj časa znan, zbiramo podatke o raziskovalni dejavnosti 
redno in po štirih poteh, včasih tudi po peti in šesti poti. To je poglavitni pro- 
blem in ta problem skušamo odpraviti. Se preden so bila stališča pripravljena, 
je bila ta stvar toliko očitna, da smo se lotili tega dela. Upamo, da bomo že v 
prihodnjem letu zbirali podatke samo po eni poti in na tak način, da bodo 
podatki dostopni vsakomur, ki jih potrebuje. Podatki se ne bodo nanašali samo 
na raziskovalno dejavnost, temveč na celoten proces tehničnega napredka druž- 
be in gospodarstva ali pa inovacijski proces, če hočete to tako imenovati, saj 
ni vedno zanesljivo, kaj pomeni eno ali drugo. S tem hočem povedati nekaj, kar 
je zelo pomembno, in sicer, da po znanih priročnikih in metodah, ki jih upo- 
rabljajo druge države, ne moremo vedno zbrati zanesljivih podatkov o tem, 
koliko je vloženo v izboljševanje in proizvajanje novih produktov, v izboljše- 
vanje proizvodnih postopkov in podobno, saj se po definicijah, ki so na primer 
v omenjenem priročniku, ta prizadevanja ne štejejo v raziskovalno delo, po 
našem zakonu o združenem delu pa se to šteje za inovacijski proces. Nakup 
licenc, o katerem veliko govorimo, ni zajet v nobenem priročniku o razisko- 
valni dejavnosti, zakon o združenem delu pa zahteva, ko govori o tem, čemur 
rečemo amortizacija znanja, da to upoštevamo. V tej deželi ni nikogar, ki bi 
vedel, koliko vlagamo v nakup licenc, v nakup blagovnih znamk in v študije 
za plasma novih izdelkov. Vendar nam pritoževanje glede tega ne bo pomagalo. 
Skušali bomo to stvar spremeniti, kar pa ni povsem preprosta naloga. 

Druga stvar, na katero bi rad opozoril, je vloga bank. V teh stališčih sicer 
ni posebej omenjena sedanja vloga bank, ki je hvalevredna, izraženo pa je sta- 
lišče Predsedstva RS Slovenije, ki daje vlogi bank še pomembnejše mesto. Bil 
sem presenečen, in vi boste tudi, ko bom povedal, da obstaja vrsta industrijskih 
razvojnih projektov in predlogov za nove obrate, za nove postopke, ki ne vklju- 
čujejo razvojne dejavnosti ali pa jo komaj vključujejo, pri čemer nekateri od- 
govorni ljudje v bankah menijo, da raziskovalnega dela ni treba kreditirati, ker 
to sodi v področje Republiške raziskovalne skupnosti. Menim, to je tudi stališče 
Predsedstva SRS, da je takšno stališče napačno. Združevalci sredstev v bankah 
so dolžni, da enako kot prispevajo k investiranju v objekte in k nakupu strojev, 
prispevajo tudi k oblikovanju znanja, to pa je raziskovalno delo in šolanje. 

Se eno pripombo moram neposredno pojasniti, in sicer, da predloženo gra- 
divo ne obravnava problemov celotnega inovacijskega procesa in problemov, ki 
so s tem povezani, kot na primer nakup licenc. Res je, da tega ta snov ne ob- 
ravnava. Gradivo je že sedaj preobširno, če pa bi hoteli obravnavati še to, 
bi morali dodati celotno snov, ki je bila komaj pred 14 meseci obravnavana 
v tej skupščini, ko je bil posebej obravnavan predmet inovacijskih procesov. 
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Predlagatelj se je zavestno odločil, da tega ne bomo ponavljali, zlasti še, ker 
je bilo prav v razpravah o inovacijskih procesih sklenjeno, da bomo še posebej 
razpravljali o enem delu tega celotnega procesa, to je o raziskovalnem delu. 

Naj odgovorim še na vprašanje, ali se republika, pri tem nisem povsem 
razumel, na koga je vprašanje naslovljeno, čuti odgovorna za delovanje občin- 
skih raziskovalnih skupnosti. Menim, da se čuti, kdorkoli je že pri tem mišljen. 
Mogoče prizadevanja za izpopolnitev funkcioniranja celotnega sistema razisko- 
valnih skupnosti, to je republiške, področnih in občinskih, niso splošno znana, 
vendar ta prizadevanja obstajajo. V več primerov so bili že dani tudi konkretni 
predlogi, kako naj se odpravijo sedanje pomanjkljivosti. Seveda gre pri tem za 
pomanjkljivosti, ki so dejansko pomanjkljivosti uveljavljanja sistema, ne pa za 
pojave, za katere nekateri le mislijo, da so pomanjkljivosti. 

V tej zvezi dovolite, da se odmaknem od konkretnih pripomb in da se 
povrnem, kljub temu, da smo že veliko o tem govorili, na vprašanje, kaj je 
namen celotnega predloženega gradiva. Skušal bom biti čim krajši, ker imate 
še dolg dnevni red. 

Glavni poudarek in namen celotnega gradiva in naših prizadevanj je ta, 
da samoupravni sistem ne samo oblikujemo in organizacijsko postavimo, tem- 
več da zagotovimo osnovne mehanizme, ki bodo omogočili funkcioniranje ce- 
lotnega sistema in ki bodo dali osnovo za to, da bo samoupravni sistem tekel 
kot naravna posledica te spremenjene vloge. 

Ce bomo to uspeh, potem bodo nekatere pripombe oziroma vzroki za te 
pripombe, lahko rečem, sami od sebe odmrli. Ali se bo to dejansko tudi ures- 
ničilo ali ne, tega vam ne bi mogel zagotoviti, vendar namen je bil takšen. Pred 
tem pa moram še poudariti, da je osnovna predpostavka, osnovni motiv za to, 
da se bomo lahko sploh pogovarjali o raziskovalnem delu in da ga bomo lahko 
urejali, da ta stvar pri nas v celoti še ni urejena in da predstavlja eno od naj- 
pomembnejših nalog v prihodnosti. Ce smem citirati predsednika Predsedstva 
tovariša Kraigherja, mislim, da je julija meseca objavil v sobotni prilogi Dela 
članek v dveh nadaljevanjih, kjer v enem od njih navaja približno tale stavek: 
»Nismo še zagotovili neposredne povezave osebnega dohodka in dohodka«. Če 
smem ta stavek prevesti, potem to pomeni, da si lahko še vedno povečujemo 
plače, ne glede na to, ali smo si takšno povečanje zaslužili. In dalje, če nihče 
ne trpi posledic zaradi tega, ker ne dela na najboljši način, ker ne izbira naj- 
boljših proizvodov, ker ne dviga produktivnosti, potem tega ne bo napravil. 
Kljub temu pa smo prepričani, da se razmere v tem pogledu spreminjajo in da 
bo naš osebni dohodek dejansko odvisen od naše produktivnosti. Osebno sem 
prepričan, da to vedno v večji meri dosegamo in da bomo tudi dosegli, zato 
je poglavitni namen tega gradiva, da samoupravni sistem na tem področju 
uresniči dosledno do kraja, in sicer predvsem samoupravni sistem odločanja in 
planiranja. 

Vsak učbenik ekonomike nam bo povedal, da so elementi odločanja infor- 
miranje, sposobnost izbire in volja za izbiro. Ce analiziramo te tri elemente, 
vidimo, da je raziskovalna dejavnost zajeta vsaj v dveh, in sicer pri informira- 
nju in pri sposobnosti izbire. Če to izpeljemo do kraja in če je plan del procesa 
odločanja, potem se nam raziskovalna dejavnost pokaže kot zelo pomembna. 
Zaradi tega moramo dejansko skrbeti, da bosta razvoj raziskovalne dejav- 
nosti in planiranje raziskovalne dejavnosti resnično izhajala iz plana. Da ne bi 
preveč zahajal v podrobnosti, naj povem, da si predlagatelj zamišlja, da se 

/' bo proces planiranja končal v čimbolj konkretnih planih, pri čemer bo razvidno, 
2 
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kaj je dolžna opraviti raziskovalna dejavnost za to, da bodo združenemu delu 
v celoti ustvarjeni pogoji. Pri tem ne mislim samo na proizvodnjo, temveč prav 
tako na zdravstvo, šolstvo in druge dejavnosti, da bo čimprej prišlo do rezul- 
tatov, ki bodo prispevali in pripeljali do večje produktivnosti in večje učinko- 
vitosti. . 

Ti konkretni programi in projekti so seveda naloga vseh subjektov v naši 
družbi. Poudarek je na vseh dejavnikih, saj raziskovalna skupnost v tej celoti 
lahko naredi samo majhen del tega. Vemo približno tudi, kateri del, vendar 
imamo številne družbene subjekte, od posameznih organizacij združenega dela 
do njihovih asociacij, do interesnih skupnosti v gospodarstvu in v družbenih 
dejavnostih, povsod, ki so o tem dolžni razmišljati in dati svoj prispevek. 

Rekli boste, da je to vendar samo po sebi razumljivo. Res je samo po sebi 
razumljivo, vendar je to ena od samo po sebi razumljivih stvari, ki jih v naši 
družbi ne delamo. 

Vzemimo najbolj preprost primer, recimo združenje zavarovalnic Triglav. 
Ali je kdo že slišal, da bi zavarovalnice analizirale kakšno prometno križišče, 
ki je brez semaforja, ali pa križišče, ki je slabo urejeno? Ni treba biti nikakršen 
analitik, da bi se prepričali o tem, koliko samo na enem križišču razbijemo av- 
tomobilov in koliko družbenega proizvoda za to porabimo. Osebno sem prepri- 
čan, da bi že površne analize takih primerov pokazale, kaj bi se nam splačalo 
narediti. Že takšna analiza pa pomeni del raziskovalnega dela. Subjektov, ki se 
s tem ne ukvarjajo, pa je cela vrsta. Zato menimo, da je priprava ustreznih 
programov izredno pomembna naloga, ne glede na to, ah gre za interese in 
potrebe posameznih delov družbe ali subjekta ali za skupne interese celotne naše 
republike. 

Prepričani smo, da je to neposredna pot k osveščanju vseh subjektov in k 
zagotavljanju, da se bo izoblikovala potrebna odgovornost, in sicer za progra- 
miranje raziskovalnega dela, za financiranje raziskovalnega dela, za usmerjanje, 
za nadzor in podobno. Ker tega ne izvajamo, je temu vprašanju posvečen os- 
novni smisel teh stališč. 

Drugi smisel predloženih stališč in s tem dejanskega uresničenja našega 
samoupravnega sistema je v tem, da morajo biti ti projekti delegatsko organi- 
zirani. Morajo imeti tudi delegatsko sestavljene organe, na eni strani, na drugi 
strani pa smo dolžni poskrbeti za to, da se bodo ti projekti tudi delovno izva- 
jali. Ti projekti nas prav tako morajo pripeljati do bistveno boljše organizirano- 
sti raziskovalnega dela, do večje organiziranosti posameznih skupin razisko- 
valcev in njihove medsebojne povezave, saj nenehno ugotavljamo, da so sred- 
stva in raziskovalne zmogljivosti preveč razdrobljene. V naši družbi pa je mo- 
goče to razdrobljenost odpraviti samo prek delovnih programov, pri čemer so 
usmerjeni programi in konkretni projekti tisto sredstvo, ki bo integriralo naše 
raziskovalne dejavnosti. V tem vidimo izredno velik pomen predloženih stališč. 
Menim, da so vse druge stvari, ki so v razpravi prišle do izraza, dejansko samo 
posledica omenjenih osnovnih izhodišč. 

Zato se mi zdi, če dovolite, nepotrebno, da bi se pri tem še podrobneje 
zadrževali. Naj na tem mestu samo ponovim, da če bi v predloženih stališčih 
morah poiskati vodilno nit, potem bi ta morala biti prav v tem, da moramo 
priti do programov, organiziranih na samoupravni bazi, to je, da imajo samo- 
upravni značaj, in drugič, da temeljijo na optimalni delovni organiziranosti 
in integraciji. Hvala lepa. 



56. seja <. 19 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovariš dr. Peter Gregorc, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije! 

Dr. Peter Gregorc: Tovariši delegati! Kot predstavnik Gospodarske 
zbornice Slovenije moram ugotoviti, da so bile upoštevane skoraj vse pripombe, 
ki so nastale v obširni obravnavi, od tozdov do združenja panog, kot tudi na 
regijskih posvetovanjih podružnic Gospodarske zbornice. Strinjam se tudi, da 
je s tem, ko so bile upoštevane skoraj vse naše pripombe, tako glede razisko- 
valnih vprašanj kot tudi drugih, ta dokument postal precej raznolik, v določeni 
meri pa tudi premalo konkreten za oblikovanje nalog v prihodnji skupščinski 
mandatni dobi. Zato bi si dovolil nekatere pripombe, ne z namenom, da bi se 
z njimi razširjal ta dokument, temveč zato, da se pojasnijo nekatera stališča, 
ki so v njem in ki naj služijo zboru delegatov bodoče mandatne dobe, da se 
čimprej dokoplje do konkretnih zadolžitev na ožjih področjih, ki nas bodo edine 
pripeljale do zaželenih učinkov. 

V razpravah v okviru Zbornice smo predvsem hoteli ugotoviti, kaj nam je 
v pretekli mandatni dobi, nam uporabnikom, uspelo, kje smo naleteli na naj- 
večje težave in kaj nas konkretno še čaka v bodočnosti. Menimo, da smo vgra- 
dili raziskovalno dejavnost kot sestavino v združeno delo in da je to bila te- 
meljna naloga delegatov uporabnikov v pretekli mandatni dobi, in sicer ne le v 
raziskovalnih skupnostih, temveč v vseh organizmih, ki se pečajo z razvojem 
Slovenije. 

Če bi globalno pogledah rezultate, bi lahko vse dosežke strnili v en stavek. 
Pokazalo se je, vrsta dokazov je za to, da so bili doseženi pomembni premiki, 
in sicer tolikšni, kolikor smo se odmaknili od starega mezdnega odnosa do 
dela. Danes lahko rečemo, kjerkoli so se ljudje, delavci po podjetjih, zavedali, 
da imajo podjetje v upravljanju in niso gledali ozko tržno, včasih celo, koliko 
bodo dobili denarja iz centralnega republiškega sklada Raziskovalne skupnosti 
za potrebe sanacij svojih podjetij, tudi take primere smo imeli, da so bili 
povsod doseženi pomembni premiki. Menimo, da je pri tem največji uspeh, 
da so sedaj v obravnavi prvi družbeno usmerjeni projekti. To so na primer 
raziskave v zvezi z razvojnimi programi Vzhodne Slovenije. To je eden od naj- 
večjih projektov. Drugi takšen projekt se nanaša na integralen transport Slo- 
venije, tretji je raziskovalni kompleks komparativnih prednosti Slovenije, to je 
dolgoročnega razvoja, pri čemer smo naleteli tudi na prve težave in neskladja. 

Danes smo slišali, da delovne organizacije nimajo razvojnih programov, 
čeprav na raziskovalnem področju dela nad 2000 visokokvalificiranih kadrov, 
ki jih v združenem delu manjka. Zato pričakujemo, da bodo raziskovalne orga- 
nizacije primerno in interdisciplinarno povezane, da ne bodo dajale le papirnatih 
elaboratov, temveč osnove za bodoče investicije in za bodoče srednjeročne plane, 
da bo Slovenija lahko izšla iz sedanjega razdrobljenega obrtniškega stanja in 
prišla do organizacij, ki bodo nekaj pomenile tudi v svetovni proizvodnji, kar 
bo edino lahko dolgoročno zagotovilo kruh našim delavcem. 

Drugi pozitivni premik je storjen v smeri razvijanja naših možnosti za pre- 
nos naše tehnologije in opreme v dežele v razvoju. Pri tem je težava v tem, 
da predstavljajo vsa naša zastopstva v inozemstvu trgovci, tem pa se bodo 
morali pridružiti tudi strokovnjaki, ki bodo lahko na podlagi komparativnih 
prednosti neuvrščenih dežel poiskali prednosti, na podlagi katerih bomo lahko 
izvažali našo tehnologijo in naše stroje. 

2* 
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Naslednji problem so strokovne službe, ki se organizirajo na posameznih 
ravneh raziskovalnih dejavnosti. Raziskovalne skupnosti morajo postati mesto 
dogovarjanja, ne pa mesto delitev sredstev. Postati morajo mesto dogovarjanja, 
kdaj naj se izhaja iz dohodkovnih odnosov, kdaj pa neposredno iz kupopro- 
dajnih pogodb. Postati morajo mesto oblikovanja skupnih teamov, predvsem 
pa služb, v katerih bodo zastopani strokovnjaki iz trgovine, gospodarstva, kul- 
ture in z drugih področij in ki bodo zmanjšale angažiranost delegata na šte- 
vilnih sestankih in da bo delegat dejansko odločal o delitvi sredstev namesto 
države. Ta premik v službah, kamor moramo poklicati najboljše strokovnjake 
s prakso in pa tudi družbeno osveščene ljudi, ki se zavedajo, da se bitka bije 
ne samo za dober uspeh določenega podjetja, temveč za ugled celotnega samo- 
upravnega sistema. Takšni ljudje spadajo v službe tako raziskovalnih skupnosti 
kot tudi Izvršnega sveta in njegovih organov. 

Ob koncu naj poudarim, da tudi uporabniki raziskovalnih storitev niso 
opravili svoje dolžnosti, in sicer predvsem zato ne, ker je bilo v zborih uporab- 
nikov skoraj 63'% raziskovalcev. Zato naj v novi mandatni dobi pridejo v zbore 
uporabnikov poslovni ljudje, ljudje, ki imajO! v svojih delovnih organizacijah 
pregled nad razvojem, nad planom, nad produktivnostjo, in ne le raziskovalci, 
ki delajo na konkretnem mestu inovacijske verige. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Ce 
nihče, zaključujem razpravo in hkrati prekinjam to točko dnevnega reda. Ko- 
misija, ki je bila uvodoma imenovana in ki je spremljala razpravo, naj se se- 
stane v sobi 100, kjer bo skupaj s člani komisije Zbora občin pripravila ust- 
rezne predloge. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na informacijo o iz- 
vajanju urbanistične in zemljiške politike z vidika urejanja prostora. 

Informacijo je Skupščini skupaj z osnutkom stališč, sklepov in priporočil 
za oblikovanje in izvajanje zemljiške in urbanistične politike v SR Sloveniji 
predložil Izvršni svet. Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša 
Mira Sajeta, podsekretarja v Republiškem sekretariatu za urbanizem. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov. 
Gradivo so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja, Odbor za agrarno politiko, Odbor za družbenoekonomski razvoj in 
Zakonodajno-pravna komisija. Vsa poročila ste prejeli. 

Zeli kdo kaj ustno dodati k pismenim poročilom? Prosim, besedo ima pred- 
stavnik Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja tovariš 
Tomaž Vuga! 

Tomaž Vuga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naš 
odbor je problematiko urejanja prostora obravnaval dvakrat, in sicer prvič, ko 
je bila predložena samo informacija, drugič pa ob predložitvi osnutka stališč, 
sklepov in priporočil. 

Ugotavljamo, da je bilo več naših pripomb iz prve razprave že zajetih v 
osnutku stališč, na večino pripomb pa je dal danes odgovor v uvodnem ekspo- 
zeju tovariš Boris Mikoš. Zato nimam namena, da bi naše pripombe, ki ste jih 
dobili tudi v naših poročilih, to je v pismeni obliki, tu ponovno ponavljal. Do- 
volite pa mi, da se dotaknem enega ali dveh problemov, o katerih je bilo v 
Odboru največ govora. 
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Eden takih problemov je prav gotovo problem dogovarjanja in samo- 
upravnega organiziranja na področju prostorskega urejanja. Menimo, da je prav 
tu ena od bistvenih pomanjkljivosti in vzrokov za stanje, v kakršnem je danes 
dejavnost v zvezi s prostorskim planiranjem. Zato podpiramo iskanje novih 
oblik obveščanja in pretoka informacij v obeh smereh, obenem pa poudarjamo, 
da naj bo sistem sprejemanja prostorskih dokumentov tak, da bo obvezoval 
vse udeležence v tem postopku in onemogočal odločanje v ozkih skupinah ali 
samo v posameznih sektorjih. 

Menimo, da mora usklajevanje in dogovarjanje potekati na ravni družbeno- 
političnih skupnosti, ki združujejo vse interese v svojem območju, in da ne bi 
bilo potrebno za to ustanavljati posebnih skupnosti za prostorsko in urbani- 
stično urejanje. Pri tem še posebej opozarjamo na poudarjeno zaščito obdelo- 
valne zemlje, s čimer se v celoti strinjamo. Vendar pa ta zaščita ne more biti 
absolutna. Ob tem je namreč potrebno zagotoviti primeren prostor tudi za 
druge uporabnike prostora, pri sestavljanju njihovih sektorskih planov pa upo- 
števati posledice zaščite kakovostne zemlje, ki se mnogokrat kažejo v dražji 
komunalni opremi in celo v dražji gradnji sami. 

Končno predlagamo, da se v osnutku sklepi in priporočila dopolnijo, in sicer 
takole: 

Predela naj se 1. točka sklepov, v katero naj se vnesejo realni roki. Nam- 
reč določeni so nekateri roki, ki bodo pravkar potekli, vemo pa, da jih ni 
mogoče uresničiti. 

Drugi del sklepov in priporočil naj se obdela kot akcijski program za re- 
ševanje najbolj perečih problemov v naslednjem letu. Hkrati naj se nakažejo 
tudi postopki za postopen prehod na delo po novih zakonih o družbenem urba- 
nističnem planiranju v nadaljnjem srednjeročnem obdobju od treh do petih 
let, ko naj bi ta zakonodaja dejansko zaživela. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Prosim, besedo ima tovarišica Silva Jelenko, gospodarsko področje, 
13. okoliš! 

Silva Jelenko: Pripombe k informaciji o izvajanju urbanistične in 
zemljiške politike z vidika urejanja prostora. 

Informacija zajema stanje na področju, ki ga urejajo številni zvezni, re- 
publiški in občinski predpisi. Predvsem republiški predpisi o urbanističnem 
planiranju so ne samo zastareli, temveč tudi nedorečeni, saj v obdobju 10 let 
niso bih sprejeti predpisani pravilniki o metodologiji in drugi pravilniki. V 
zadnjem obdobju sprejeti predpisi, v zvezi z varstvom zraka, varstvom pred 
hrupom ter še nekateri drugi, pa so zelo strogi in jih ni mogoče dosledno izva- 
jati, saj bi ob njihovem doslednem upoštevanju zavrli investicijsko dejavnost 
za nekaj časa. Planiranje regionalnih objektov, predvsem cest, energetike in 
drugih komunalnih vodov, je oteženo, ker še ni sprejet republiški prostorski 
plan, zato občinskih, kolikor so izdelani, ni mogoče z njim usklajevati. 

Glede politike sprememb prostorske namembnosti iz kmetijskih v nekme- 
tijske površine se ne moremo strinjati s kriterijem, da je ravninska kmetijska 
zemljišča na najboljših tleh potrebno zavarovati kot nedotakljiva, prav tako 
gospodarsko pomembne gozdove na najboljših rastiščih, ker je tak kriterij 
presplošen in preozek v okviru urbanističnega oziroma prostorskega planiranja, 
saj Maribor, na primer, ne more svojega razvoja planirati na Pohorju ali v 
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Slovenskih Goricah, zaradi obstoječe konfiguracije občinskega območja in po- 
trebnih površin za razvoj mesta do leta 2000. 

Podpiramo težnjo, da se uredi pravni promet z zemljišči, saj prihajamo do 
nemogočih stanj pri prevzemu nacionaliziranih stavbnih zemljišč, kjer se cena 
za kvadratni meter določa z občinskim odlokom, pri uveljavljanju prednostne 
pravice nakupa stavbnih zemljišč izven območij nacionalizacije, kjer je na 
izvenmestnih področjih prosto oblikovanje cen, pa te dosegajo tri do štirikratno 
višino cene v območju nacionalizacije. Prav tako je potrebno urediti promet s 
kmetijskimi zemljišči, saj na teh največkrat prihaja do črnih gradenj. 

Nadalje podpiramo zahteve po sistemskih dopolnitvah, po pospešitvi in 
skrajšanju rokov ter povečanju sredstev za pripravo urbanistične in investicij- 
ske dokumentacije, vendar ne samo za graditev novih stanovanjskih sosesk. 
Zakon o splošnem upravnem postopku, ki je zvezni zakon, pa nam ne daje 
možnosti, da bi občinski upravni organi sami poenostavljali postopke v zvezi 
s pridobivanjem lokacijskih in gradbenih dovoljenj. 

Na področju razvoja komunalnega gospodarstva med posebnimi ukrepi ni 
navedeno, da je osnovnega pomena urejeno financiranje komunalnih dejavnosti 
oziroma enotno zbiranje sredstev za naloge s tega področja. 

V zvezi s črnimi gradnjami menimo, da spodbuda s strani občin ni tako 
slaba, da pa so postopki zelo zapleteni, stališča republiških organov in sodišč 
neenotna, pri tem pa uposobljenost inšpekcijskih služb za vodenje ustreznih 
postopkov preslaba, saj ni mogoče delovnih mest zasesti z ustreznimi piofili 
delavcev. 

Ne nazadnje je treba pripomniti k organizaciji in usposobljenosti občinskih 
upravnih organov, ki urejajo zadeve s področja urbanizma, da za delovna mesta 
ni mogoče dobiti usposobljenih strokovnjakov. Vzroki za to so predvsem v 
neurejenem sistemskem nagrajevanju po delu v upravi, iz česar izhajajo preve- 
like razlike v osebnih dohodkih med upravo in gospodarskimi organizacijami. 

V nadaljnjem daje skupina delegatov naslednje pripombe k osnutku sta- 
lišč, sklepov in priporočil: 

V 6. trtici stališč je naveden le en od vzrokov pojavljanja črnih gradenj. 
To je pomanjkanje urbanistično obdelanih zazidalnih območij. Hkrati z ome- 
njenim dolgim in težavnim upravnim postopkom ni naveden kot vzrok takega 
stanja neurejen oziroma neprimeren promet s stavbami oziroma kmetijskimi 
zemljišči. Za odpravljanje vzrokov črnih gradenj ni dovolj samo opredeliti 
zadostne površine za individualno stanovanjsko gradnjo, temveč je potrebno 
zemljišča pridobiti v družbeno lastnino in jih komunalno tudi opremiti. 

Napore je treba vložiti ne samo v ureditev postopkov za pridobitev zemljišč, 
ampak tudi v ureditev sistema financiranja ureditve stavbnih zemljišč. Skraj- 
šanje oziroma poenostavitev upravnih postopkov ne more biti zagotovljena pre- 
težno z drugačnimi prostorskimi plani, temveč s spremembo ustreznih pred- 
pisov, to je zakona o splošnem upravnem postopku in republiških predpisov, 
ki nalagajo pridobitev raznih soglasij. 

Ne moremo se strinjati z 8. točko sklepov, kjer je poudarjena prednost 
varstva kakovostne obdelovalne zemlje pred drugimi uporabniki prostora. Me- 
nimo, da je treba vse uporabnike prostora obravnavati enakopravno, glede na 
njihove potrebe. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Ne- 
venka Strlekar, gospodarsko področje, občina Ljubljana-Vič-Rudnik, 33. okoliš! 
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Nevenka Strlekar: Skupina delegatov gospodarskega področja lju- 
bljanskih občin je obravnavala in dala pripombe k informaciji, predvsem pa k 
osnutku stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje zemljiške in 
urbanistične politike. 

Na podlagi dosedanjega spremljanja in obravnavanja problemskega pod- 
ročja in po proučitvi informacije ter dodatnih poročil podpiramo številne po- 
stavke v osnutku stališč, sklepov in priporočil, vendar menimo, da le-ta ne 
morejo zadovoljivo prispevati k prizadevanjem, da prenehamo neustrezno prakso 
na področju, kjer se srečujejo skoraj vsi ključni interesi naše družbe in kjer 
se pospešeno kopičijo vse težji problemi. 

Menimo, da je potrebno osnutek preoblikovati in dopolniti v vseh njegovih 
sestavnih delih. Pri ugotovitvah je potrebno zajeti vse ključne problemske skle- 
pe, ki zadevajo vprašanja zemljiške in urbanistične politike ter planiranja, in 
jih bolj podpreti s strokovno-znanstveno analizo oziroma utemeljiti. Nekatere 
utemeljitve smo danes slišali v ekspozeju. 

Stališča bi morala dati odgovore na vse ključne probleme v prvem poglavju, 
vendar ne bi smela izzveneti kot prejudic ciljev, ki jih bodo temeljni nosilci 
planiranja in družbenopolitične skupnosti šele oblikovali v svojih dogovorih 
o temeljih dolgoročnih planov. 

Tudi sklepi in priporočila bi morala zajeti vse tvorce obravnavanih politik. 
Kazalo bi ločiti dolgoročno politiko in kratkoročne naloge, prek katerih se bo 
ta oblikovala. 

V nadaljevanju navajamo v smislu dopolnitev k osnutku sklepov in pripo- 
ročil predvsem tiste najpomembnejše problemske sklope, ki naj bi jih reševali 
sklepi in priporočila v prvi vrsti oziroma ki jih obravnava predloženo gradivo, 
ki smo ga prejeli in obravnavali meseca maja. 

Kompleksno prostorsko področje, ki je v predloženem gradivu še vse preveč 
sektorsko obravnavano, dobiva vse pomembnejše mesto v družbenih dokumen- 
tih. Smiselna navezava zemljiške urbanistične politike na te dokumente je 
nesporno1 potrebna. Med drugim je glede na ustavne spremembe najbrž potreb- 
na novelacija nekaterih dokumentov, kot sta resolucija o dolgoročnem razvoju 
SRS, na katero se sklicujejo nekateri zakoni, na primer zakon o kmetijskih 
zemljiščih, in resolucija o osnovnih smotrih in smernicah za gospodarjenje s 
prostorom. Obe sta bili sprejeti še pred novo ustavo. 

Iz 1. točke sklepov in priporočil ni razvidno, da bodo predvideni dogovori 
o temeljih prostorskega plana SR Slovenije temelji tudi na dogovorih o te- 
meljih planov družbenopolitičnih skupnosti, na podlagi družbenega in samo- 
upravnega planiranja, ki ga uvajamo. 

Menimo, da bi se strokovna gradiva na republiški in občinski ravni morala 
sočasno sprejemati. Menimo, da bi se z družbenimi dogovori o temeljih dol- 
goročnih, to je prostorskih planov občin, morali usklajevati tisti elementi pla- 
nov organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih 
skupnosti in drugih skupnosti, ki se nanašajo na skupne in splošne družbene 
interese, ki jih te samoupravne organizacije in skupnosti ter delovni ljudje 
lahko uresničujejo v okviru občine. Ker traja priprava strokovnega gradiva za 
dogovore o temeljih planov, skladno z intencijami zveznega zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja, določen čas in ker vse občine tega gradiva še 
ne pripravljajo, predlagamo, da predlagatelj besedilo podrobneje pojasni z na- 
vedenega vidika. 
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Zakaj še vedno govorimo o prostorskem planu in procesu prostorskega pla- 
niranja ločeno od družbenega planiranja? Elementi družbenega plana M morali 
postati podlaga prostorskemu planu oziroma naj ta postane del družbenega 
plana. V Sloveniji že imamo poskuse integralnega pristopa pri izdelavi občinskih 
planov, kjer so enakovredno zastopane prostorska, ekonomska in socio-demo- 
grafska komponenta. Potrebe in predvidevanja pomembnih nosilcev razvoja 
naj bodo podlaga tako imenovanemu prostorskemu planu. Dolgoročne ocene 
pomembnejših družbenoekonomskih kategorij, se pravi vprašanje zaposlenosti 
in podobno, spremembe gospodarske strukture, tehnološke in dohodkovne po- 
vezave, prostorska razporeditev družbene reprodukcije, usklajena s prostor- 
skimi možnostmi in družbenimi potrebami, vse to lahko daje zanesljivo dolgo- 
ročno zasnovo razvoja v integriranem družbenem planu. Menimo, da bi morala 
biti povezava med planinskimi komponentami v novih družbenih aktih poudar- 
jena in jasna. 

Medobčinsko usklajevanje oziroma regionalno planiranje, ne samo pro- 
storsko, tudi družbenoekonomsko, mora postati sestavni del sistema planiranja. 
Seveda je pri tem potrebno upoštevati asociacije združenega dela, ki segajo 
v celotni jugoslovanski prostor. V Sloveniji že uvajamo tudi regionalno kom- 
ponento družbenih oziroma prostorskih planov, vendar je do uvedbe sistema 
še dolga pot. 

Ob tem je pomembno tudi razmerje med srednjeročnimi in dolgoročnimi 
dokumenti. Prostorski plani praviloma vsebujejo oba časovna horizonta, iz gra- 
diva pa ni razvidno, kako se predvideva povezava s srednjeročnim družbenim 
planom razvoja SR Slovenije in kakšne so možnosti, da bo dolgoročni prostorski 
plan Slovenije temeljil na okvirni, dolgoročni družbenoekonomski zasnovi raz- 
voja, ki bo zrasla na dolgoročnih predvidevanjih pomembnejših nosilcev plani- 
ranja oziroma nosilcev razvoja v naši republiki. 

Glede nalog, ki naj jih po osnutku sklepov in priporočil prevzemajo organi 
uprave, menimo, da bi se na področju uvajanja procesa družbenega planiranja, 
med drugim tudi prostorskega planiranja, morali povezovati vsi organi repu- 
bliške uprave in tudi občinskih uprav, ki jih to področje zadeva, raziskovalne 
institucije in Gospodarska zbornica, samoupravne interesne skupnosti in drugi 
prek operativnega organa. Ta bi moral vključevati družbenopolitične predstav- 
nike in strokovne predstavnike za informacije, za zakonodajo in druge. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj bi za izdelavo programa poveza- 
nih nalog pooblastil odgovorne organe republiške uprave. V skupnem delovnem 
programu naj bodo opredeljene vse pomembnejše naloge in nosilci. Predlagamo 
tudi, da bi za pripravo teh planov na področju, ki povezuje številne dejavnike, 
vodili pregled nosilcev samoupravnih sporazumov, družbenih dogovorov in po- 
sameznih politik z zadolžitvami. Pooblastitve strokovnih organizacij za pripravo 
planov bi bilo treba nemudoma postaviti na nove temelje. Poleg tega, da pre- 
prečimo morebitno odtujenost le-teh, moramo preprečiti tudi nadaljnje odtuje- 
vanje dela. Danes nekatere pooblaščene strokovne organizacije v občinah ne 
razpolagajo s kadri za izdelavo planov, zato delo naročajo drugje, same pa kljub 
temu nastopajo kot nosilci nalog. Kakšno vlogo naj imajo znanstvene institucije, 
kadri in strokovne službe v našem družbenopolitičnem sistemu, je najbolj raz- 
vidno iz »Smeri razvoja političnega sistema« tovariša Edvarda Kardelja. 

Kar se tiče povezovanja in racionalnejšega izkoriščanja znanja in podatkov 
pa tole: Ker vemo in nenehno poudarjamo, da nam za kakovostno pripravo in 
izvajanje planov na vseh ravneh in za izvajanje zemljiške in urbanistične po- 
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litike primanjkuje sredstev in kadrov, predlagamo, da se v samoupravne spo- 
razume o temeljih planov Izobraževalne skupnosti in o temeljili načrta razisko- 
valne dejavnosti SR Slovenije, vnesejo konkretnejše obveznosti in naloge, ki 
zadevajo vzgojo kadrov za pripravljanje in izvajanje planov in politik ter za 
bolj konkretiziran raziskovalni program, in da se opredelijo še drugi potrebni 
ukrepi za postopno izboljšanje razmer in racionalnejše izkoriščanje obstoječega 
stanja podakov. S tem namreč razpolagajo mnoge, doslej nepovezane sektor- 
ske institucije. 

Glede novelacije in povezave zakonov: Poleg dejstva, da moramo na pod- 
ročju družbenega oziroma prostorskega planiranja pred pripravo družbenih do- 
govorov o temeljih dolgoročnih planov sprejeti republiški zakon o sistemu druž- 
benega planiranja, bi morali uskladiti še nekatere zastarele zakone, zlasti za- 
kone o urbanističnem in regionalnem planiranju, z novo ustavo. Hkrati s tem 
pa bi bilo nujno potrebno povezati zakone, ki urejajo razvoj prostorsko domi- 
nantnih dejavnosti, se pravi zakon o kmetijstvu, kmetijskih zemljiščih, rudar- 
stvu itd., nadalje zakon o statističnih raziskovanjih, zakon o pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja, zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnimi 
zemljišči, pa tudi zakone, ki urejajo vedenje v prostoru oziroma ki urejajo one- 
snaževanje okolja, in druge. Vse te zakone je potrebno uskladiti med seboj in z 
zakonom o družbenem oziroma prostorskem in urbanističnem planiranju. 

Menimo, da bi morali podrobneje oziroma jasneje oblikovati dolgoročno 
opredelitev namembnosti prostora. Ker bi to lahko razumeli včasih tudi na- 
pačno, je za nekatere površine oziroma prostor posebnega družbenega interesa 
dolgoročna opredelitev in zaščita namembnosti potrebna. Vsem ostalim prosto- 
rom bi morah sprotno vrednotiti primernost za razvoj relevantnih dejavnosti, z 
okvirno dolgoročno opredelitvijo. Ker je isti prostor lahko primeren za razvoj 
različnih dejavnosti, bo za rabo le-tega potrebno sprotno sporazumevanje, 
skladno s sprejetimi cilji. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima Edvard Stepišnik, delegat gospodarskega področja, 1. okoliš — Celje. 

Edvard Stepišnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! K informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju urba- 
nistične in zemljiške politike z vidika urejanja prostora ter k osnutkom stališč, 
sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje zemljiške in urbanistične po- 
litike v SR Sloveniji ima delegacija 1. okoliša za področje gospodarstva, Celje, 
naslednja stališča: 

V informaciji je zelo na široko prikazana celotna problematika izkoriščanja 
slovenskega prostora z vidika izvajanja urbanistične in zemljiške politike. 

Z besedilom v informaciji na strani 14 pod točko b ne moremo soglašati. 
Navedeno je, da je črne gradnje, ki so nastale v kompleksih, namenjenih za 
stanovanjsko izgradnjo, pa zazidalni načrti še niso izdelani, mogoče legalizirati 
pred izdelavo zazidalnega načrta v upravnem postopku po predlogu s skupinsko 
lokacijsko dokumentacijo. Menimo, da navedenega ni možno izvesti že zaradi 
tega, ker bi na ta način črn ogradi telje obravnavali drugače kot redne gra- 
ditelje. 

Sklepe in priporočila podpiramo, vendar menimo, da je treba za vse pred- 
videne nove določbe, ki bodo reševale tako promet s kmetijskimi zemljišči kot 
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poenostavitev upravnega postopka za izdajo lokacijskih in gradbenih dovoljenj 
ter za izdajo ustreznih soglasij, določiti rok, kdaj naj se izdajo zakoni. 

Prav tako menimo, da je potrebno v zakon o urbanističnem planiranju vne- 
sti določilo, da je soglasje potrebno izdati v določenem roku in brezplačno 
v primerih stanovanjske gradnje. Takšno določilo vsebuje že odlok o določitvi 
objektov, ki se morajo prilagoditi potrebam ljudske obrambe. V tem odloku 
je namreč člen, v katerem je določeno naslednje: »Ce pristojni organ ne izda 
soglasja v roku 30 dni, je smatrati kot da je soglasje izdano«. 

Posebej pripominjamo, da je potrebno pospešiti izdajo zakona o urbani- 
stičnem planiranju, ki bo reševal vse zadeve iz informacije in sprejetih stališč 
in uredil pristojnosti občinskih upravnih organov pri izvajanju že sprejetih za- 
zidalnih načrtov. Hvala. 

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

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da pomenijo 
osnutek stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje zemljiške in 
urbanistične politike v SR Sloveniji, informacija o izvajanju urbanistične in 
zemljiške politike z vidika urejanja prostora, stališče Družbenopolitičnega zbora, 
poročila Odbora Zbora združenega dela, ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in današnja razprava ustrezno osnovo za oblikovanje predloga za- 
ključnega dokumenta. 

2. Predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje regionalne prostorske 
urbanistične in zemljiške politike naj pripravita Odbor za stanovanj sko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in Odbor za urbani- 
zem, stanovanjsko-komunalna vprašanja Zbora občin v sodelovanju z Izvršnim 
svetom Skupščine SR Slovenije. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? Ker ni pripomb, dajem 
ta sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (112 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (En delegat.) 

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

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 5. točko 
dnevnega reda, to je na osnutek skupne devizne politike Jugoslavije v 
letu 1978, osnutek projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978 in osnutek 
projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1978. 

Kot sem že uvodoma povedal, sem dnevni red razširil na predlog dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Na 55. seji Zbora združenega dela smo razpravljali o osnutku skupne de- 
vizne politike Jugoslavije v letu 1978, o osnutku projekcije plačilne bilance Ju- 
goslavije ža leto 1978 in o osnutku projekcije devizne bilance Jugoslavije za 
leto 1978. Ob tej priliki smo sprejeli tri sklepe, s katerimi smo dah soglasje, 
nismo pa dali pooblastila delegaciji Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k predlogom teh aktov. Razlog za 
to, da nismo dali pooblastila, je bil ta, da je bilo za razpravo premalo časa. 
Naš namen pa je bil, da o tej zadevi ponovno razpravljamo, ko bomo prejeli 
informacijo delegacije o- poteku usklajevanja, in da se takrat odločimo o po- 
oblastilu. 
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Predlagam, da razpravljamo o vseh treh gradivih skupaj, glede na to, da 
gre za med seboj povezano materijo. Po končani razpravi pa bomo k vsakemu 
od gradiv sprejeli poseben sklep o pooblastilu delegaciji. 

Se strinjate s takim načinom obravnave? Ugotavljam, da ni pripomb. Zato 
bom tako vodil obravnavo te točke dnevnega reda. 

Za svojega predstavnika je delegacija določila Marka Bulca, vodja dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin. 

Za današnjo sejo smo prejeli informacijo delegacije Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin. O tej informaciji je razpravljala delovna 
skupina delegatov, ki smo jo imenovali na začetku seje zbora. 

Prosim, da predstavnik delegacije tovariš Bule dodatno obrazloži poročilo 
delegacije! 

Marko Bule: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naj- 
prej moram povedati, da delegacija ni mogla pravočasno predložiti pismenega 
poročila o poteku usklajevanja o teh aktih, ki so na dnevnem redu, ker usklaje- 
vanje v okviru delovnih teles Zbora republik in pokrajin še traja. Zato ste do- 
bili naše poročilo, ki vsebuje stališča vseh delegacij v Zboru republik in po- 
krajin in Zveznega izvršnega sveta, šele danes na klop. 

Glede usklajevalnega postopka je situacija trenutno taka, da je naša de- 
legacija uspela dobiti soglasje vseh ostalih delegacij, da so osnutek temeljev 
skupne devizne politike, osnutek projekcije plačilne bilance in osnutek projek- 
cije devizne politike Jugoslavije še nepopolni in neustrezno pripravljeni. Zato 
bodo vse delegacije in Zvezni izvršni svet skupaj z nami storili vse, kar je le 
mogoče, da bodo vsaj najpomembnejša določila skupne devizne politike in ome- 
njenih projekcij bilanc tako konkretizirana, da bomo zagotovili izvajanje no- 
vega sistema ekonomskih odnosov s tujino po novem letu 1978, da se nam 
ne bi zgodilo, da bi po 1. 1. 1978 veljali še stari odnosi s tega področja. 

Dogovorih smo se tudi, da naj se, preden se bo o teh dokumentih dokončno 
odločalo v Zboru repubhk in pokrajin, o njih izreče Samoupravna interesna 
skupnost za ekonomske odnose s tujino Jugoslavije, da bi tako delegacije do- 
bile oceno neposrednih predstavnikov organizacij združenega dela iz gospodar- 
stva, ki delajo na tem področju. Tako bi lahko ocenili realnost dogovorjenih 
pogojev za izvajanje politike izvoza, uvoza, zaščite in drugih elementov skupne 
devizne politike Jugoslavije. 

V našem poročilu smo napisali, če ste ga utegnili prebrati, da je naša de- 
legacija na temelju splošnih stališč, ki so jih delegati obeh zborov Skupščine 
SR Slovenije sprejeli na zadnjih zasedanjih ob obravnavi teh dokumentov, pri- 
pravila konkretne predloge besedila za posamezna področja skupne devizne po- 
litike in jih predložila delegacijam skupščin ostalih republik in pokrajin in 
Zveznemu izvršnemu svetu. Naši predlogi so priloženi poročilu, ki ga imate na 
klopi. 

O teh konkretnih stališčih se druge delegacije še niso izrekle, ker se je 
v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin usklajevalni postopek o teh pred- 
logih začel šele danes. 

Menim, da bo dobršen del naših predlogov sprejet. To lahko ugotovimo na 
podlagi dosedanjega poteka načelne razprave .To bo pomenilo dodatne spodbude 
za izvozno usmerjeno gospodarstvo. 

Delegacija je v razpravah s predstavniki drugih delegacij in Zveznega iz- 
vršnega sveta ugotovila, da nekaterih elementov plačilne in devizne bilance 
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oziroma plačilno in deviznobilančnih pozicij republik in pokrajin ne bo mogoče 
sprejeti, ker jih informacijski sistem poslovnih bank oziroma narodnih bank 
republik in pokrajin še ne zajema. Zaradi tega je delegacija predlagala, da 
naj se v nadaljnjem usklajevalnem postopku nujno opredelijo vsi kriteriji za 
deviznobilančne pozicije republik in pokrajin. Za tiste, za katere bomo ocenili, 
da jih ni mogoče v celoti uveljaviti, ne bo mogoče zahtevati, da so zanje od- 
govorne republike in pokrajini, izhajajoč iz plačilnih in deviznih pozicij re- 
publik in pokrajin. Po oceni naše delegacije vse kaže, da bo mogoče sprejeti 
odgovornost republik in pokrajin samo za del, ki se v bilanci nanaša na do- 
govorjeni izvoz in uvoz blaga. 

Pri tem stališču bomo vztrajali. V dosedanjih razpravah je ta predlog v 
načelu sprejela večina delegacij. 

Skupna devizna politika Jugoslavije v letu 1978 in spremljajoče bilance 
med drugim temeljijo na stališču, ki je navedeno v 1. točki osnutka zvezne re- 
solucije za leto 1978, da bo porast obsega izvoza blaga in storitev za leto 1978 
najmanj za 6 °/o, uvoz blaga pa na ravni leta 1977 in da se tako zmanjša de- 
ficit v plačilni bilanci. 

Naša delegacija poizkuša uveljaviti stališče, da bo izvoz v letu 1978 porastel 
za 8 °/o in uvoz do 4!%. Predvsem se to nanaša na repromaterial, kar bi omo- 
gočalo predvideno stopnjo rasti družbenega proizvoda in industrijske proizvod- 
nje. Naša delegacija ni uspela v celoti s predlogom, da se v tem delu resolucije 
predvidi povečanje izvoza blaga in storitev za okoli 8 ,fl/o in tako povečanje uvoza 
blaga, ki bo to omogočalo. Za stališče naše delegacije se je opredelila tudi de- 
legacija Skupščine SR Hrvatske. 

Ob 9. točki osnutka resolucije, kjer se govori o ekonomskih odnosih s tu- 
jino, pa smo uspeh z vsemi delegacijami uskladiti stališče, da bo izvoz porastel 
nad stopnjo rasti proizvodnje, kar po naši oceni daje možnost, da se bodo spre- 
jeli takšni ukrepi na področju skupne devizne politike, ki bodo omogočali, da 
bi izvoz v letu 1978 porastel za nekaj več kot 6l0/o. Ce bo v konkretizaciji naših 
stališč o skupni devizni politiki to uveljavljeno, bi lahko dali soglasje tudi k 
prvotnemu besedilu (najmanj 6%), če bo sprejet kompromis, ki ga predla- 
gamo: da bo porast uvoza za leto 1978 povečan tudi za delež tako povečanega 
izvoza. 

Mislimo, da je to edina realna možnost. Zaradi tega menimo, da bo na 
mesto prvotno opredeljenega strogega stališča, da se mora ta del resolucije 
glasiti: »izvoz bo povečan za 8 °/o in ustrezno tudi uvoz«, možno sprejeti kom- 
promisno stališče. Ta sporazumna rešitev naj bi bila v tem, da bo v letu 1978 
povečan izvoz za najmanj 6 %, da pa bodo sprejeti taki ukrepi, ki bodo zago- 
tavljali zaradi družbenopolitičnega interesa tudi večji izvoz. Ustrezno s tem po- 
večanjem izvoza pa bo povečan tudi uvoz. 

Mislimo, da je to realnost, ki jo nalaga trenutek. K temu bi rad povedal 
še tole. Zadnje ocene Zveznega izvršnega sveta, s katerimi je seznanil delegacije, 
kažejo, da bo situacija v letu 1978 mnogo bolj zaostrena, kot se je predvidevalo 
po prvotnih ocenah. Prosim navzoče novinarje, da ne pišejo številk, ki jih bom 
sedaj povedal. 

Zvezni izvršni svet je ocenjeval, da bo predvideni deficit plačilne bilance 
za letošnje leto približno v višini ene milijarde 200 milijonov dinarjev. Vse 
zadnje ocene pa kažejo, da je v 11 preteklih mesecih uvoz tako porastel, da je 
trgovinski deficit nekaj nad 3 milijarde dolarjev. Zaradi tega bo deficit plačilne 
bilance Jugoslavije konec leta 1977 med eno milijardo 800 in eno milijardo 
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900 milijonov dolarjev in ne le milijardo 200 milijonov dolarjev, kot je bil 
prvotno ocenjen. 

Zaradi tega Zvezni izvršni svet ocenjuje, da v letu 1978 ne smemo raču- 
nati na občutno povečanje uvoza, zaradi česar je to eden od tistih limitov ozi- 
roma opornih točk cele ekonomske politike in plačilne bilance, ki se jih 
moramo držati. 

Na drugi strani se ocenjuje, da so se številne organizacije združenega dela 
zelo preskrbele z uvoznimi repromateriali in da so zaloge zelo porastle. To je 
drugi razlog, zakaj ni potrebno ob tem izredno povečanem uvozu v zadnjih me- 
secih računati na dopolnilno povečanje uvoza. 

Zelo jasno se kaže, da neblagovni priliv, mislim na nakazila zdomcev in 
turizem, v prihodnjih letih ne bo mogel biti več tisti faktor, ki bi omogočal zelo 
liberalno obnašanje pri uvozu in pri substituciji uvoza. 

Zaradi te situacije se položaj na področju ekonomskih odnosov s tujino 
izredno zaostruje. Po zadnjih ocenah Evropske gospodarske skupnosti bodo 
prvotne ocene popravljene, in sicer navzdol, ter se bo računalo le na delno 
konjunkturo v Zahodni Evropi. Tudi za naš izvoz bo manj prostora pri naših 
standardih zunanjetrgovinskih partnerjih. Naši standardni uvozniki, Nemčija, 
Francija in druge evropske države, bodo uvedli dodatne uvozne obremenitve. 

Zaradi take ocene delegacija meni, da ne bi bilo potrebno na vsak način 
vztrajati, da se mora izvoz povečati za 8 %>. Menimo", da je mogoče sprejeti 
tudi prvotno besedilo (za najmanj 6'%), ob kompromisu, da bo' pri konkretiza- 
ciji politike treba sprejeti konkretne ukrepe, ki bodo omogočili večji izvoz. 
Ta povečani izvoz naj omogoči tudi povečani delež uvoza, še posebej tistega 
repromateriala, ki ga ne proizvajamo v Jugoslaviji. 

Mislimo, da bo ta kompromis mogoče uveljaviti. Glede na to bi tako stališče 
uveljavili tudi v plačilni bilanci in seveda tudi za to sprejeli odgovornost re- 
publik in pokrajin za dogovorjeni izvoz in uvoz blaga v letu 1978, kar naj bi bil 
temeljni element za bilanciranje izvozno-uvozne politike v letu 1978. 

Glede na vse to in ker zbori Skupščine SR Slovenije ne bodo več zasedali 
pred 27. decembrom 1977, ko bo Zbor republik in pokrajin sprejemal resolucijo 
in skupno devizno politiko Jugoslavije za leto 1978, delegacija predlaga, da de- 
legati na zborih, ob upoštevanju navedenih stališč, pooblastijo delegacijo, da po 
nadaljevanju usklajevalnega postopka in uveljavljanju že sprejetih stališč Skup- 
ščine SR Slovenije in njenih dodatnih orientacij ter pripomb glasuje za pred- 
loge teh aktov. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima poročevalec de- 
lovne komisije, ki jo je imenoval zbor na današnji seji, član Odbora za finance 
Anton Jelenko! 

Anton Jelenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delovna skupina, ki jo je imenoval na današnji seji Zbor združenega dela, je 
v skladu z nalogo, ki jo je dobila, obravnavala naslednje dokumente: osnutek 
skupne devizne politike Jugoslavije v letu 1978, osnutek projekcije plačilne bi- 
lance Jugoslavije za leto 1978 z osnutkom projekcije plačilnobilančnih pozicij 
republik in avtonomnih pokrajin za leto 1978 in osnutek projekcije devizne bi- 
lance Jugoslavije za leto 1978 z osnutkom projekcije deviznobilančnih pozicij 
republik in avtonomnih pokrajin za leto 1978. 
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Delovna skupina je navedene dokumente obravnavala v skladu s sklepi, ki 
jih je pri njihov prvi obravnavi, na 55. seji dne 23. 11. 1977 sprejel Zbor zdru- 
ženega dela. Zbor takrat delegaciji Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ ni dal pooblastila, da bi glasovala o predlogih na- 
vedenih dokumentov. 

Na seji se je delovna skupina še posebej seznanila s poročilom delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o do- 
sedanjem poteku usklajevanja besedila omenjenih dokumentov v delovnih te- 
lesih Zbora republik in pokrajin in sprejela na znanje, da usklajevanje še ni 
končano. 

Delovna skupina je s poročilom delegacije v celoti soglašala. 
Delovna skupina predlaga zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Soglaša se z dosedanjim delom delegacije pri usklajevanju obravnavanih 

aktov. 
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 

krajin, da po nadaljevanju usklajevalnega postopka v delovnih telesih Zbora 
republik in pokrajin in v skladu s stališči in pripombami Skupščine SR Slo- 
venije glasuje za predloge navedenih dokumentov. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ugotavljam, da se Izvršni 
svet strinja s predlogom sklepa. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ugotavljam, da nihče ne želi raz- 
pravljati. Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o vsakem doku- 
mentu posebej: 

1. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da po nadaljevanju usklajevalnega postopka v de- 
lovnih telesih Zbora republik in pokrajin v skladu s stališči in pripombami 
Skupščine SR Slovenije na 55. seji in na današnji seji Zbora združenega dela 
soglasje k predlogu skupne devizne politike Jugoslavije v letu 1978. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlogu sklepa? (Ni pripomb.) Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 
2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin Skupščine SFRJ, da da po nadaljevanju usklajevalnega postopka v 
delovnih telesih Zbora republik in pokrajin v skladu s stališči in pripombami 
Skupščine SR Slovenije na 55. seji Zbora združenega dela in na današnji seji 
soglasje k predlogu projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978 in pro- 
jekciji plačilnobilančnih pozicij republik in avtonomnih pokrajin v letu 1978. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ni pripomb.) Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 

krajin Skupščine SFRJ, da da po nadaljevanju usklajevalnega postopka v de- 
lovnih telesih Zbora republik in pokrajin v skladu s stališči in pripombami 
Skupščine SR Slovenije na 55. in na današnji seji Zbora združenega dela so- 
glasje k predlogu projekcije devizne politike Jugoslavije za leto 1978 in pro- 
jekciji deviznobilančnih pozicij republik in avtonomnih pokrajin v letu 1978. 



56. seja 31 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ne.) Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 7. točko 
dnevnega reda, to je na poročilo o izvajanju sklepov in priporočil Skup- 
ščine SR Slovenije za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tu- 
jini in za postopno vračanje delavcev z dela v tujini ter za njihovo ponovno 
vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1976 in na informacijo o iz- 
vajanju investicijskih in podobnih del v tujini in o izpolnjevanju pogojev, ob 
katerih smejo organizacije združenega dela pošiljati delavce na delo v tujino. 

Navedena gradiva je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Staneta Božiča, namestnika 
republiškega sekretarja za delo. 

Z dopisom z dne 1. 12. 1977 smo prejeli informacijo Predsedstva SR Slo- 
venije o položaju in problemih delavcev iz SR Slovenije na začasnem delu v 
tujini. Stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so bila ob- 
javljena v Poročevalcu št. 24. 

Gradivo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose, ki je dal 
poročilo, in Komisija za mednarodne odnose, ki je prav tako dala poročilo. 
Poročili smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima predstavnik Iz- 
vršnega sveta Stane Božič, namestnik republiškega sekretarja za delo! 

Stane Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skup- 
ščina SR Slovenije je sprejela dva dokumenta, o katerih so Republiški sekre- 
tariat za delo in drugi republiški upravni organi, samoupravne interesne skup- 
nosti, občinske skupščine ter drugi organi pripravili poročilo, kako se izvajata. 

Poročilo o izvajanju skupščinskih sklepov in priporočil za postopno vra- 
čanje delavcev z dela v tujini in za njihovo ponovno vključevanje v zapo- 
slitev izhaja iz tega, da se ti sklepi in priporočila postopno uresničujejo. Nadalje 
ugotavljamo, da so prizadevanja za vračanje naših delavcev iz tujine in za 
njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v naši republiki v vse večji meri 
prisotna v programih in raznih planih temeljnih organizacij, krajevnih skup- 
nosti in drugih samoupravnih organizacij. Zato se postopno tudi širijo pogoji 
za vračanje delavcev in za njihovo zaposlitev oziroma za zmanjšanje zaposlo- 
vanja v tujini, skladno z že doseženo stopnjo družbenega in ekonomskega 
razvoja. 

Prizadevanja za vprašanje naših delavcev z začasnega dela v tujini imajo 
socialne, ekonomske, kulturne in izobraževalne vidike in so povezana z ustvar- 
janjem pogojev za postopno vračanje delavcev iz tujine in za njihovo zapo- 
slovanje. 

Po podatkih, ki jih imamo, je 76 000 naših delavcev začasno zaposlenih na 
tujem. Na tujem je še 25 000 njihovih družinskih članov. To je gotovo pomembno 
z družbenopolitičnih vidikov, tako glede na obseg problema kot tudi glede na 
možnosti nadaljnjega zaposlovanja v naši republiki. V letu 1976 smo v Slo- 
veniji zaposlili 36 000 novih delavcev. Od tega le dobri dve tretjini iz Slovenije, 
eno tretjino pa iz drugih republik. To kaže, da imamo vire za dodatno zaposlo- 
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vanje še v tistih delavcih, ki so odšli v tujino. Vendar iz teh virov zaposlujemo 
razmeroma malo, saj smo z njim v tem letu pokrili le 2,9 % potreb po novih de- 
lavcih. 

Za leto 1976 je bilo karakteristično, da se je še nadalje zmanjševalo zapo- 
slovanje naših delavcev v tujini in da se jih je več vrnilo. Skupnosti za zapo- 
slovanje so posredovale podatke, da je v letu 1976 odšlo na delo v tujino 
1012 delavcev in da se jih je vrnilo 2653. Selitveni saldo je bil pozitiven tudi 
v letu 1977. Po podatkih za 10 mesecev je odšlo v tujino 1007 delavcev, vrnilo 
pa se jih je 2002 in od tega zaposlilo 1763 delavcev. Skupnosti za zaposlovanje 
vodijo evidenco o tem, kateri naši delavci se želijo vrniti in jih glede na mož- 
nosti tudi posebej obveščajo. Tako bodo tudi za letošnja srečanja z zdomci pri- 
pravljeni podatki o možnostih njihovega zaposlovanja v domovini. 

V skladu s skupščinskimi sklepi in priporočili organizacije združenega dela 
podaljšujejo roke razpisov za zasedbo prostih delovnih mest, tako da so v večji 
meri dostopna tudi našim delavcem, ki so na začasnem delu v tujini. 

Kljub ugodnejši bilanci med zaposlovanjem v tujini in vračanjem naših 
delavcev iz tujine pa so rezultati naših prizadevanj še vedno nezadovoljivi. Vzrok 
je tudi dejstvo, da so v tistih regijah, iz katerih je odšlo več delavcev na delo 
v tujino, še vedno premajhne možnosti za zaposlitev in premalo je storjeno za 
razvoj sekundarnega in terciarnega sektorja gospodarstva in s tem tudi za 
večje zaposlovanje. Gre za manj razvita in obmejna območja, zlasti za Pomurje, 
kjer je po podatkih skupnosti za zaposlovanje nezaposlenost največja. 

Ugotavljamo sicer, da so nekatere organizacije združenega dela že pričele 
realizirati priporočila in da svoje nove industrijske in druge obrate ustanav- 
ljajo v območjih, kjer je dovolj delavcev. Po sedanjih podatkih se bo v teh 
obratih, ki so pretežno- v Pomurju, v letu 1977 na novo zaposlilo okoli 700 de- 
lavcev, do leta 1980 pa okrog 1300 delavcev. V pripravi so programi za inve- 
sticije v Pomurju, zaradi katerih se bo, kot se sedaj računa, do konca leta 
1980 lahko zaposlilo do 4000 delavcev. 

Usmeritev ustanavljanja novih obratov v manj razvita območja, kjer so 
večje možnosti za zaposlovanje, bodo pospeševali in spodbujali tudi ukrepi po- 
slovnih bank, ki bodo dajale iniciativo za proizvodno sodelovanje in združe- 
vanje dela in sredstev med organizacijami združenega dela iz manj razvitih ob- 
močij. 

Ustvarjajo se tudi ugodnejši pogoji za angažiranje dela in sredstev občanov 
na področju samostojnega osebnega dela, kar je nasploh pomembno za spodbu- 
ditev vračanja naših delavcev z dela v tujini. 

Ukrepi, ki so bili v minulem obdobju sprejeti v kmetijstvu na področju 
združevanja kmetov, zaščite in ureditve prometa s kmetijskimi zemljišči, ure- 
ditve socialne in zdravstvene zaščite kmetov, urejanja davčne politike z raz- 
nimi davčnimi olajšavami, razvijanja manj razvitih hribovskih in gorskih kra- 
jev, razvoja kmetijske pospeševalne dejavnosti in razvoja družbenoekonomskih 
odnosov v kmetijskih organizacijah, omogočajo, da se precejšen del vračajočih 
se delavcev zaposli v kmetijstvu, čeprav po povratku primarno sicer iščejo za- 
poslitev v industriji. 

Ugotavljamo tudi, da delavci na začasnem delu v tujini v veliki meri vla- 
gajo svoje prihranke v razvoj kmetijske proizvodnje, predvsem v nabavo kme- 
tijske mehanizacije in tudi v obnovo ter gradnjo gospodarskih in stanovanjskih 
objektov. 



56. seja 33 

Čeprav je bilo v zvezi z reševanjem stanovanjskih problemov delavcev, ki 
se vračajo iz tujine, že marsikaj storjenega, so vendarle še številne težave, s ka- 
terimi se ti delavci srečujejo. Predvsem gre za zelo dolgotrajne postopke pri 
zagotavljanju lokacijskih, gradbenih in drugih dovoljenj, o čemer so bili danes 
že sprejeti predlogi ukrepov, da bi se stanje izboljšalo. 

Interes naše družbe, da se zagotovijo pogoji za postopno in organizirano 
vračanje z dela v tujini, je razviden tudi iz določil družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980, kakor tudi iz planov nekaterih občin. 

V zvezi s tem moramo vendarle kritično ugotoviti, da so si številne občine 
premalo prizadevale za zagotavljanje pogojev za vračanje delavcev iz tujine. 
Vse prepočasi se lotevajo analiz na tem področju. Tudi temeljni nosilci pla- 
niranja družbenoekonomskega razvoja v svojih srednjeročnih planih niso dovolj 
upoštevali možnost delovne vključitve vračajočih se delavcev. 

Ugotavljamo, da v nekaterih občinah še ne delujejo koordinacijske komisije 
v okviru občinskih konferenc SZDL, ki naj bi povezale družbeno dejavnost v 
zvezi z vračanjem naših delavcev. Po najnovejših podatkih pa se stanje tudi 
na tem področju izboljšuje. 

K zagotavljanju pogojev za hitrejši proces vračanja naših delavcev iz tu- 
jine bo prispeval tudi zakon o združenem delu, ki omogoča, da se za razširitev 
materialne osnove zbirajo sredstva občanov. Kolikor so ta sredstva namenjena 
za odpiranje novih delovnih mest, se lahko sprejme obveznost, da se bo sklenilo 
delovno razmerje z občani, ki dajejo sredstva, če se s tem ustvarjajo možnosti za 
njihovo zaposlitev in razširjajo možnosti za zaposlovanje nasploh. 

Nerešeno je vprašanje priznavanja strokovne usposobljenosti, ki so jo ju- 
goslovanski delavci dosegli z delom v tujini. Sprejeto je bilo stališče, da je po- 
trebno najti sistemsko rešitev, na podlagi katere bo možno delavcem, ki se vr- 
nejo iz tujine, priznati dejansko usposobljenost in zagotoviti možnost za dopol- 
nitev praktičnega znanja, pridobljenega v tujini. Nosilec pobude za to rešitev 
je Zvezni komite za delo in zaposlovanje, ki je že pripravil teze za sprejetje 
družbenega dogovora, ki naj reši to vprašanje. 

Izredno pomembna naloga pri zagotavljanju pogojev za vračanje delavcev 
z dela v tujini je tudi dopolnilni pouk v materinem jeziku za otroke naših de- 
lavcev na začasnem delu v tujini, ki se je začel v šolskem letu 1971—1972. Do- 
polnilni pouk se je iz leta v leto širil in je ob zaključku šolskega leta 1975/1976 
vključeval 765 učencev, ob koncu koledarskega leta 1976 pa že 1120. Pouk je 
organiziran v Zvezni republiki Nemčiji, Švici, Belgiji, Avstriji, Franciji, Švedski, 
Kanadi in Avstraliji. Število otrok, ki so zajeti v dopolnilni pouk, se je povečalo 
tudi v letu 1977. 

Organizirano izobraževanje naših delavcev v tujini je ena od temeljnih 
nalog v zvezi z zaposlovanjem in vračanjem delavcev z dela v tujini. Za dosego 
tega cilja je bil v decembru 1975 podpisan družbeni dogovor o izobraževanju 
jugoslovanskih delavcev na začasnem delu v tujini. 

Čeprav smo dosegli na področju informiranja naših delavcev v tujini po- 
membne rezultate in se uspešno razvijajo nove oblike informiranja in povezo- 
vanja delavcev v tujini z domovino, pa vendarle ostaja nadaljnji razvoj infor- 
miranja, zlasti ob ukinitvi priloge »Večera«, aktualen problem, ki ga bo mo- 
goče rešiti z večjim sodelovanjem ustreznih republiških organov in z večjimi 
materialnimi sredstvi ter s sodelovanjem časopisnih organizacij. 

Ko ocenjujemo izvajanje sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije, mo- 
ramo ugotoviti, da je bila sicer opravljena večina kratkoročno zasnovanih nalog, 
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da pa bo treba za hitrejše vračanje naših delavcev iz tujine in njihovo vklju- 
čevanje v delo in družbeno življenje v domovini intenzivirati reševanje že za- 
črtanih srednjeročnih in dolgoročnih nalog, ki jih imajo vsi dejavniki, od orga- 
nizacij združenega dela do upravnih organov in občinskih skupščin. 

Iz drugega poročila o izvajanju investicijskih in podobnih del naših organi- 
zacij združenega dela v tujini je razvidno, da so bile v letu 1974 sklenjene 204 
pogodbe, v letu 1975 101, v letu 1976 102, razvidni pa so tudi podatki o številu 
delavcev, ki so bili pri teh delih zaposleni. Tudi v letu 1977 se število pogodb 
povečuje. _ ... 

Poleg porasta števila delavcev, ki izvajajo investicijska dela v tujini, je 
pomembno poudariti, da naraščajo investicijska dela naših organizacij zdru- 
ženega dela v manj razvitih in neuvrščenih deželah, s čimer se tudi veča število 
naših delavcev v teh deželah. . •• • 

Kvalifikacijska struktura naših delavcev, ki opravljajo ta dela v tujim, 
je ugodna, saj prevladujejo kvalificirani in polkvalificirani delavci. Dejstvo, da 
opravlja investicijska dela v tujini več kot polovica delavcev nad 4 leta, 45 
delavcev pa že nad 10 let, nas opozarja, da se morajo sprejeti ukrepi, ki bodo 
zagotovili, da bi se delavci češče menjavali. 

Republiški sekretariat za delo je v skladu z zakonom o temeljnih pogojih 
za začasno zaposlovanje in varstvo jugoslovanskih državljanov na delu v tujini 
tudi v letu 1976 ugotavljal izpolnjevanje pogojev, ob katerih smejo organizacije 
združenega dela in druge delovne organizacije pošiljati delavce na delo v tujino. 

Zdravstveno varstvo delavcev na investicijskih delih v tujini je urejeno 
z republiškim samoupravnim sporazumom o najmanjšem obveznem obsegu 
zdravstvenega varstva in z regionalnimi sporazumi o vrstah in obsegu pravice 
iz neposrednega varstva in o pravicah iz zdravstvenega zavarovanja. Poseben 
položaj jim je zagotovljen tudi po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti. 
V državah, s katerimi Jugoslavija ni sklenila konvencije o socialni varnosti, 
skrbe za zdravstveno varstvo naša diplomatsko-konzularna predstavništva. Po 
konvencijah so delavci izvzeti iz teritorialne obveznosti socialnega zavarovanja 
in ostanejo zavarovani po naših predpisih. Po dodatnih sporazumih pa jim, 
razen v Švedski, Švici in Norveški, zdravstveno varstvo zagotavljajo tuje bol- 
niške blagajne, enako kot svojim zavarovancem, na račun zdravstvenih skup- 
nosti. . ..j 

Za delovne in življenjske pogoje delavcev v tujini skrbijo organizacije zdru- 
ženega dela same. Delavcem zagotavljajo vsaj takšno nastanitev in hrano, kot 
jo imajo delavci v krajih, kjer se dela izvajajo. Organizacije združenega dela, 
ki pošiljajo delavce na investicijska dela v tujino, sicer v svojih samoupravni 
aktih zagotavljajo delavcem vse pravice iz delovnega razmerja, njihovo ude- 
ležbo pri samoupravnih odločitvah in možnost družbenopolitičnega ^delovanja. 
V praksi pa se kažejo pogosto pomanjkljivosti in so delavci le obveščeni o od- 
ločitvah samoupravnih organov. 

Ugotavljamo, da Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Koordinacijski odbor za vprašanja^ naših delavcev na 
začasnem delu v tujini pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije in Republiški sekretariat za delo spremljajo pogoje življenja 
in dela naših delavcev, ki jih organizacije združenega dela pošiljajo na izvajanje 
del v tujino, vsak s svojega vidika, vendar pa je v bodoče potrebno to dejav- 
nost med seboj tesneje povezati in koordinirati. 

Prosim zbor, da predložena poročila sprejme. Hvala lepa. 



56. seja 35 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne 
želi nihče razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela sprejema poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje 
problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini in za postopno vračanje de- 
lavcev z dela v tujini ter za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR 
Sloveniji za leto 1976 in informacijo o izvajanju investicijskih in podobnih del 
v tujini in o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije združenega 
dela pošiljati delavce na delo v tujino. 

2. Zbor združenega dela v celoti podpira stališča Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, ki jih je ta sprejel ob obravnavi poročila o izvajanju 
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike zapo- 
slovanja naših delavcev v tujini in za postopno vračanje delavcev iz tujine in za 
njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1976. 

3. Zbor združenega dela priporoča vsem organizacijam združenega dela, da 
obravnavajo problematiko, ki izhaja iz poročila o izvajanju sklepov in priporočil 
za reševanje nekaterih vprašanj zaposlovanja naših delavcev v tujini in za po- 
stopno vračanje delavcev iz tujine in za njihovo ponovno vključevanje v za- 
poslitev v SR Sloveniji za leto 1976, ter dopolnijo in konkretizirajo svoje pro- 
grame za izvajanje teh sklepov in priporočil. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ni pripomb.) Dajem 
predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (106 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in se vračam na 6. točko dnev- 
nega reda, to je na osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
skupnem obsegu proračunskih izdatkov federacije za leto 1977. 

Osnutek zakona je obravnavala delovna skupina. Prosim tovariša Bulca, 
da obrazloži, zakaj se ta osnutek zakona ponovno obravnava na današnji seji 
zbora! 

Marko Bule: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Zvezni 
izvršni svet je ocenil, da bo dotok nekaterih izvirnih dohodkov proračuna fe- 
deracije za leto 1977, in sicer dohodkov od carin in uvoznih davščin, višji, kot 
je to bilo predvideno v proračunu federacije za leto 1977. Zato je predlagal 
Zboru republik in pokrajin osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 
o skupnem obsegu proračunskih izdatkov federacije za leto 1977, ki so ga prvič 
obravnavali zbori Skupščine SR Slovenije na sejah 23. 11. 1977. 

Osnutek zakona, ki je dejansko rebalans proračuna, so delegati Skupščine 
SR Slovenije sprejeli brez pripomb. Delegacija je dobila pooblastilo, da zanj 
glasuje. V osnutku tega zakona je bilo v 3. členu predvideno: Ce bodo dohodki 
od carin in drugih uvoznih davščin večji kot 37 100 000 dinarjev, naj se ustrezno 
zmanjšajo prispevki republik in pokrajin. 

V usklajevalnem postopku je na zahtevo delegacij nekaterih republiških in 
pokrajinskih skupščin Zvezni izvršni svet predložil novo, po njegovi oceni real- 
nejšo oceno dotoka izvirnih sredstev, ki pripadajo zveznemu proračunu. Ugo- 
tovil je, da bo dotok dohodkov od carin zaradi znatno večjega uvoza večji za 
1000 milijonov dinarjev, tako da dohodki od carin in drugih uvoznih davščin 
ne bodo znašali 37 100 milijonov dinarjev, temveč 38 100 milijonov dinarjev. 

S* 
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Zvezni izvršni svet je tudi predlagal, da se 1000 milijonov več dotecemh 
sredstev uporabi za vračilo dolga federacije organizacijam združenega dela za 
opravljeni izvoz, ker je ocenil, da je to v skladu s sprejeto družbenopolitično 
usmeritvijo, da se bolj stimulira izvoz. .. 

V usklajevalnem postopku v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin 
so delegacije vseh republik in pokrajin, razen naše in delegacije Skupščine 
SAP Vojvodine, izkoristile pooblastila svojih skupščin in sprejele omenjeni do- 
polnilni predlog Zveznega izvršnega sveta. Naša delegacija je ocenila, da se 
za ta predlog ne more uporabiti naše pooblastilo, glede na bistveno spremenjen 
3 člen tega zakona. Ocenili smo, da je treba opozoriti na nemogočo prakso, da 
se skupščinam republik predloži predlog z obrazložitvijo, ki pa se v zadnjem 
trenutku v usklajevalnem postopku spremeni oziroma da v obravnavo pride 
spremenjen predlog, ker to povzroča težave pri delu skupščin. 

Glede na to, da predstavlja predlog Zveznega izvršnega sveta realnejšo oceno 
priliva sredstev in ker se predlaga, da se povečan priliv sredstev uporabi pre - 
vsem za vračilo dolgov federacije organizacijam združenega dela za ze izvršeni 
izvoz, je to, po naši oceni, izrednega pomena za stimuliranje nadaljnjega pove- 
čanja izvoza. To je tudi orientacija naše skupščine. Na ta nacm se dobi tudi 
nova, večja osnova za izvozne stimulacije za leto 1978. Proračunski položaj nase 
republike se s sprejetjem bistveno ne bo poslabšal. 

Kot sem že povedal, je s predlogom Zveznega izvršnega sveta soglašalo v 
usklajevalnem postopku šest delegacij in le 2 ga še nista sprejeli. To kaze, da 
bi bilo drugačna stališča zelo težko uveljaviti. Zato predlagamo, da da skup- 
ščina SR Slovenije pooblastilo delegaciji za tako novo opredelitev rebalansa 
oziroma spremembe in dopolnitve zakona o skupnem obsegu proračunskih iz- 
datkov federacije za leto 1977. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima poročevalec delovne skupine, 
ki jo je zbor imenoval za to točko dnevnega reda, član Odbora za finance 
Anton Jelenko! 

Anton Jelenko: Tovarišice in tovariši delegati! Delovna skupina, ki 
io je na današnji seji imenoval Zbor združenega dela, je v skladu z nalogo, ki 
jo ie dobila, obravnavala tudi osnutek zakona o spremembi m dopolnitvi za- 
kona o skupnem obsegu proračunskih izdatkov federacije za leto 1977. Na. seji 
delovne skupine sta sodelovala tudi predstavnika Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. : 

Uvodoma je skupina ugotovila, da je Zbor združenega dela na seji dne 
23. 11. 1977 že obravnaval osnutek zakona in sprejel sklep, da se da soglasje 
k osnutku in da se pooblasti delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin, da da soglasje k predlogu tega zakona. 

Glede na to, da je v teku usklajevanja o besedilu osnutka tega zakona 
Zvezni izvršni svet v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin na zahtevo 
delegacij nekaterih republiških in pokrajinskih skupščin ponovno ocenil realnost 
nekaterih izvirnih dohodkov proračuna federacije za leto 1977, m sicer dohod- 
kov od carin in uvoznih davščin, je bila na podlagi te ocene Zboru republik m 
pokrajin predložena sprememba besedila osnutka tega zakona. 

Zvezni izvršni svet je v Zboru republik in pokrajin predlagal, da se prvotna 
ocena dohodkov od carin in uvoznih davščin za leto 1977 poveča se za tisoč 
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milijonov dinarjev. Za ta dodatno ocenjeni večji znesek naj se povečajo sred- 
stva za financiranja pospeševanja zunanjetrgovinske menjave, tako da bi se 
dejansko že s proračunom federacije za leto 1977 zagotovila sredstva za porav- 
navo vseh obveznosti iz naslova pospeševanja trgovinske menjave s tujino. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin pa je 
bila mnenja, da brez naknadnega pooblastila Skupščine SR Slovenije ne more 
dati soglasja k tako spremenjenemu besedilu osnutka zakona, in je zato pred- 
lagala, da se o tem razpravlja in sklepa na današnjih sejah Zborov Skupščine 
SR Slovenije. 

Delovna skupina je v razpravi podprla predlog za dodatno spremembo os- 
nutka zakona, ki jo je dal Zvezni izvršni svet, in predlaga, da Zbor združenega 
dela sprejme naslednji sklep: 

Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin, da v postopku usklajevanja v delovnih telesih Zbora republik in po- 
krajin glasuje za sprejetje predloga Zveznega izvršnega sveta, da se k osnutku 
zakona o spremembi in dopolnitvi o skupnem obsegu proračunskih izdatkov 
federacije za leto 1977 izvršijo ustrezne spremembe s ciljem, da se povečajo 
sredstva za pospeševanje trgovinske menjave s tujino še za dodatnih tisoč mi- 
lijonov dinarjev. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo! Kdo 
želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje sklep, ki ga je prebral to- 
variš Jelenko in ki se glasi: 

Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin, da v postopku usklajevanja in v delovnih telesih Zbora republik in 
pokrajin glasuje za sprejetje predloga Zveznega izvršnega sveta, da. se k os- 
nutku zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o skupnem obsegu proračun- 
skih izdatkov federacije za leto 1977 izvršijo ustrezne spremembe s ciljem, da 
se povečajo sredstva za pospeševanja trgovinske menjave s tujino še za do- 
datnih tisoč milijonov dinarjev. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep sprejel z večino glasov. 
S tem zaključujem 6. točko dnevnega reda in odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 13.30.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in- 
formacije o arhivski službi v SR Sloveniji, ki jo je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet k tej tpčki dnevnega reda določil 
Andreja Ujčiča, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za 
kulturo. 

Informacijo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose, ki je dal 
poročilo. To poročilo smo prejeli. Želi kdo od predstavnikov ali poročevalec 
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Odbora še ustno kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne.) Hvala! Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema informacijo o ar- 

hivski službi v SR Sloveniji in v celoti podpira predloge Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije kot ustrezna izhodišča za nadaljnje delo pri izboljševanju 
učinkovitosti arhivske službe. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlogu sklepa? (Ni pripomb.) 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (97 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Zaključujem 8. točko dnevnega reda in prehajam na 9. točko dnevne- 
ga reda, to je na predlog zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega 
izjavljanja, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Ali je predstavnik Izvršnega sveta za to točko navzoč? (Da.) Želi predstav- 
nik še kaj ustno dodati k predloženi obrazložitvi? (Ne.) 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem, ki je 
dal poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. 

Poročili smo prejeli. Prejeli smo tudi stališče Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali 

o amandmajih. 
Odbor za družbenopolitični sistem je predložil amandma k 17. členu, ki je 

identičen z amandmajem Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitič- 
nega zbora, in amandma k 39. členu. Zakonodajno-pravna komisija in Izvršni 
svet se z amandmajem strinjata. 

Dajem amandmaja k 17. in 39. členu na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (107 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja k 17. in 39. členu sprejeta. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o referendumu in drugih oblikah oseb- 

nega izjavljanja v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o referendumu in 
drugih oblikah osebnega izjavljanja. 

V smislu 32. člena poslovnika Zbora združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije ugotavljam, da je zbor sprejel' predlog zakona o referendumu in drugih 
oblikah osebnega izjavljanja v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o 
čemer bom obvestil predsednika Družbenopolitičnega zbora. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 10. točko dnev- 
nega reda, to je na obravnavo predloga zakona o volitvah in odpoklicu 
organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah zdru- 
ženega dela, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Milana Baškoviča, sekre- 
tarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. 
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Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Za- 
konodaj no-pravna komisija, ki sta predložila poročili. Poročili smo prejeli. Zeli 
kdo še kaj ustno dodati k pismenim poročilom? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali 

o amandmajih. Zakonodaj no-pravna komisija je predložila amandmaja k 28. in 
56. členu. 

Izvršni svet in Odbor za finance se strinjata z amandmajema. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja k 28. in 56. členu sprejeta. 
Skupina delegatov z gospodarskega področja ljubljanskih občin je pred- 

ložila amandma k 52. členu. S stališčem Izvršnega sveta nas bo seznanil Milan 
Baškovič! 

Milan Baškovič: K amandmaju, ki se nanaša na besedilo 2. člena 
2. točke, bom dal samo kratko pojasnilo. 

Amandma je bil predložen šele danes med sejo in ni bilo mogoče predtem 
opraviti posvetov in zavzeti stališč do tega amandmaja. Rešitev v predlogu za- 
kona izhaja iz osnutka zakona in ni spremenjena. V javni razpravi je bila v 
splošnem podprta. Zato je nismo spremenili. Gre namreč za to, ali je razpisna 
komisija, ki razpisuje mesta poslovodnih organov v organizacijah združenega 
dela, ki jo postavlja zakon o združenem delu na prvo mesto, samostojna v te- 
meljni organizaciji ali pa moramo tudi za temeljno organizacijo uporabiti pa- 
ritetno sestavljeno komisijo za razpis, v kateri sodeluje predstavnik družbene 
skupnosti in Sindikatov. 

Po rešitvi, ki je predložena v zakonu, bi veljala ta razširjena komisija samo 
za temeljne organizacije, ki so posebnega družbenega pomena, medtem ko bi za 
vse druge, ki nimajo takega značaja, veljal normalen sistem, to je njihova lastna 
razpisna komisija. 

Kaj naš je vodilo pri taki rešitvi? Ze v ustavi in tudi v zakonu o združe- 
nem delu je sprejeto izhodišče, da delavci v temeljni organizaciji avtonomno 
odločajo o imenovanju poslovnega organa. To je ena od tistih samoupravnih 
pravic, ki v temeljni organizaciji predstavljajo temeljne pravice odločanja. 

Zakon o združenem delu je že postavil izjemo, saj je iz njega razvidno, 
da lahko zakon, to je republiški zakon, za določene temeljne organizacije po- 
stavi princip paritetno sestavljenih razpisnih komisij. S predloženim amandma- 
jem se dejansko obravnava ta izjema zelo na široko. Po tem amandmaju bi 
oblikovali take razpisne komisije v vseh drugih temeljnih organizacijah, ki ni- 
majo posebnega družbenega pomena, če gre za temeljno organizacijo združenega 
dela, ki ima delavski svet. To pomeni povsod tam, kjer je zaposlenih nad 30 de- 
lavcev. Kjer je zaposlenih manj kot 30 delavcev, se delavski svet ne voli. Po 
tem amandmaju bi ostal normalni režim glede razpisnih komisij samo v tistem 
delu temeljnih organizacij, ki imajo zaposlenih manj kot 30 delavcev in ki niso 
družbenega pomena, to je, ki niso knjižnice, lekarne, manjše komunalne in 
zdravstvene organizacije in še nekatere druge. Ostal bo del delavskega samo- 
upravljanja, ki ne bo pod družbenim vplivom prek omenjenih komisij. 

Tudi to je mogoče, če združeno delo to sprejme, če Sindikati temu pritrjujejo 
in če Zakonodajno-pravna komisija nima pomislekov. Upoštevati moramo, kakš- 
na bo posledica, če sprejmemo ta amandma, da bi lahko ugotovili, če je taka 
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razširitev izjemne rešitve povsem v redu. To se prepušča odločitvi združenega 
dela in tej skupščini. Izvršni svet amandmaju ne more nasprotovati, ker pred- 
lagana rešitev tudi ni izključena. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima poročevalec delov- 
ne skupine Ivan Zelenšek! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina, ki jo je imenoval Zbor združenega dela na današnji seji, je obrav- 
navala amandma k 2. točki 52. člena predloga zakona o volitvah in odpoklicu 
organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah 
združenega dela, ki ga je na današnji seji predložila skupina 10 delegatov v tem 
zboru. 

Skupina je ocenila, da so razlogi za amandma utemeljeni. Dodatno k temu 
pa je bilo ugotovljeno', da bo taka rešitev odpravila nekatere probleme in težave, 
ki so se pojavile v praksi ob volitvah poslovnih organov temeljnih organiza- 
cij združenega dela s področja gospodarstva. 

Skupina obvešča zbor, da amandma podpira Republiški svet Zveze sindi- 
katov, kar je izjavil na seji skupine delegatov njegov predstavnik. Predstavnik 
Izvršnega sveta, ki je govoril pred menoj, je obrazložil stališče Izvršnega sveta. 
Skupina vseeno meni, da naj Zbor združenega dela sprejme predlog amandmaja, 
ki ga je predložila skupina delegatov iz Ljubljane. V besedilo drugega odstavka 
52. člena naj se vnese: »in temeljna organizacija združenega dela«. Tako se 
besedilo drugega odstavka 52. člena glasi: »Razpisno komisijo za imenovanje in- 
dividualnega poslovodnega organa v temeljni organizaciji združenega dela, ki 
opravlja dejavnost oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, in v temeljni 
organizaciji združenega dela, ki oblikuje delavski svet, in razpisno komisijo 
v delovnih in sestavljenih organizacijah združenega dela sestavljajo poleg pred- 
stavnikov organizacij združenega dela in sindikata tudi predstavniki družbeno- 
politične skupnosti«. 

Izhajamo iz tega, da smo do sedaj pred imenovanjem direktorja, kot ime- 
nujemo individualne poslovodne organe, zahtevali stališča in vciifikacijo na 
vseh ravneh, v Sindikatu, Zvezi komunistov, Socialistični zvezi in drugod. 
Zato je skupina mnenja, da naj zbor to določilo, ki ga predlaga skupina dele- 
gatov s področja ljubljanskih občin, sprejme. S tem bi se razrešila cela kopica 
težav in problemov, ki bi nastali, če se amandma ne sprejme. Ali je to tudi 
v skladu z 51. členom ustave SR Slovenije in 504. členom zakona o združenem 
delu, pa bi morala povedati Zakonodajno-pravna komisija. Hvala lepa. 

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

Stane Boštjančič: Tovarišice in tovariši delegati! 
Kot je že povedal predstavnik Izvršnega sveta, amandma ni v nasprotju 

z ustavo niti z zakonom o združenem delu, skratka gre za enakopraven sistem. 
Temu mnenju se pridružuje tudi Zakonodajno-pravna komisija. Glede na to, 
da je bil amandma predložen danes, smo šele naknadno oblikovali mnenje 
Komisije. 
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Tako je v 129. členu republiške ustave in v 504. členu zakona o združenem 
delu predvideno, da se z zakonom določijo tiste temeljne organizacije, kjer naj 
bi bile ustanovljene paritetne komisije. Vse to kaže na intencijo za zožitev kroga 
organizacij, kjer naj bi bile take komisije, kajti v nasprotnem primeru bi ve- 
ljalo, da se paritetne komisije ustanovijo v vseh organizacijah oziroma v vseh 
temeljnih organizacijah združenega dela. Zakonodajno-pravna komisija ugo- 
tavlja, da predlagani amandma ne nasprotuje ustavi in zakonu o združenem delu. 

Vprašanje smotrnosti pa je, ali naj se paritetne komisije ustanovijo, kot je 
predloženo. To pa ni naloga Zakonodajno-pravne komisije, ampak predvsem 
delegatov. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ugotavljam, da skupina de- 
legatov, ki jo je imenoval zbor, podpira amandma, Izvršni svet in Zakonodajno- 
pravna komisija ga ne podpirata, pač pa mu ne nasprotujeta. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo proti? 
(4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Dajem predlog zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o 

imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela v celoti na 
glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (107 delegatov glasuje za.). Je kdo proti? 
(2 delegata.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel z večino glasov predlog zakona. 

Zaključujem 10. točko in prehajam na 11. točko dnevnega reda, 
to je na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih 
taksah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Milico Ozbič, članico Iz- 
vršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. 

Zeli še kdo še kaj ustno dodati k pismenim poročilom? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 

prehajam na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 1. 

členu. Ugotavljam, da se Odbor za finance in Izvršni svet strinjata z amand- 
majema. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor amandma soglasno sprejel. 
Sedaj dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uprav- 

nih taksah v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (106 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona sprejel z večino glasov. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od pro- 
meta proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in 
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zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov 
in storitev, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Predštavnik Izvršnega sveta je Milica Ozbič, republiška sekretarka za 
finance. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. Z dopisom z dne 9. 12. 1977 
smo prejeli tudi popravek k 6. členu, ki nam ga je poslal Izvršni svet. Zeli kdo še 
kaj ustno dodati k pismenim poročilom? (Ne). 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) Za- 
ključujem razpravo. Na glasovanje dajem predlog zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obra- 
čunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona sprejel soglasno. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi stopnje amortizacije stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih pro- 
storov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini za leto 1977, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil republiškega sekretarja za 
urbanizem tovariša Borisa Mikoša. Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slove- 
nije, da obravnava predlog zakona v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije po hitrem postopku. Ta postopek predlaga Izvršni svet zato, ker je 
potrebno določiti amortizacijo za stanovanjske hiše in stanovanja v letu 1977 
še pred koncem leta 1977. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta obrazložiti postopek za obravnavo zakona? 
Prosim, besedo ima dr. Miro Saje, pomočnik republiškega sekretarja za urba- 
nizem ! 

Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Zvez- 
ni zakon o amortizaciji, ki je bil sprejet v decembru 1976, pooblašča v 39. členu 
republike oziroma pokrajini, da določijo stopnjo amortizacije stanovanjskih hiš 
in stanovanj v družbeni lastnini in roke za njeno obračunavanje med letom. 
Pooblaščeni organi republik in pokrajin so tako v začetku leta 1977 pristopili 
k dogovarjanju o temeljnih materialnih elementih v stanovanjskem gospodar- 
stvu, o postopnem prehodu na ekonomske stanarine in o stopnji amortizacije, ki 
je z ekonomsko stanarino neposredno povezana. Kljub velikim naporom so- 
glasnega stališča o teh vprašanjih nismo mogli pravočasno doseči. 

Problem amortizacije v stanovanjskem gospodarstvu je obravnavala tudi 
posebna delovna skupina, ki je pripravljala problemsko poročilo o stanju sta- 
novanjskega gospodarstva za Republiško konferenco SZDL in za Skupščino SR 
Slovenije. Zaradi težavnosti problematike je bilo to poročilo dokončano šele 
v zadnjem trimesečju, ni pa še politično verificirano. Objektivne okoliščine so 
torej ovirale predlagatelja, da bi lahko predlagal zakonsko ureditev stopnje 
amortizacije tako, kot to predvideva skupščinski poslovnik, to je po normalnem 
postopku. Ker ni mogoče čakati na skladne in dokončne sistemske rešitve o 
obravnavani zadevi in ker je treba predloženi zakon sprejeti, da se ne uveljavi 
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stopnja amortizacije, določena z zveznim zakonom, ki je 1,8 % in velja za vse 
druge objekte, predlagamo sprejetje zakona po hitrem postopku. 

Uveljavitev zvezne stopnje bi zahtevala precejšnja zvišanja stanarin za 
vse leto nazaj, kar je nesprejemljivo glede na dogovorjeno raven stanarin v 
okviru sprejete politike cen. To bi sicer lahko rešili tudi v okviru stanovanj- 
skih skupnosti, kar pa bi zahtevalo prerazdelitev sredstev iz stanarin, s čimer 
bi bistveno prizadeli že tako deficitna sredstva stanovanjskih skupnosti za vzdr- 
ževanje stanovanjskih hiš, ki jih zbiramo komaj še zadovoljivo. Glede na takšno 
objektivno stanje predlagatelj meni, da je utemeljen predlog za obravnavo za- 
kona po hitrem postopku, z rektroaktivno veljavnostjo, ki ne nalaga obveznosti 
stanovalcem in tudi ne družbenim pravnim osebam. 

Prosim, da to utemeljitev sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednikč Štefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo glede 
postopka. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Potem dajem predlog na glasovanje. Kdor 
je za to, da obravnavamo zakon po hitrem postopku, naj prosim glasuje! (101 
delegat glasuje za.) Je kdo- proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog, da obravnavamo 
zakon po hitrem postopku. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja, ki je dal poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
je prav tako dala poročilo. Poročili smo prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih. 

Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 1. členu. 
Izvršni svet in Odbor se strinjata z amandmajem. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (107 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
{En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel amandma k 1. členu z-večino glasov. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o določitvi stopnje amortizacije sta- 

novanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v druž- 
beni lastnini za leto 1977 v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (110 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog zakona soglasno. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarjenju 
s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, z osnutkom zakona, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Borisa Mikoša, republiškega 
sekretarja za urbanizem. Izvršni svet predlaga Skupščini, da obravnava zakon 
v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika, in sicer, da se združita prva 
in druga faza, tako da se hkrati obravnavata in sprejmeta predlog za izdajo 
zakona in osnutek zakona. Ima kdo kakšno pripombo glede tega, da se zdru- 
žita prva in druga faza? (Ni pripomb.) 

Ugotavljam, da lahko obravnavamo zakon kot osnutek. 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom sta obravnavala Odbor za stanovanj- 

sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki je dal poročilo, in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Poročili ste prejeli. Pričenjam 
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razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima Stanislava Pospiš, delegatka z go- 
spodarskega področja, 32. okoliš — Ljubljana-Šiška! 

Stanislava Pospiš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegati 32. okoliša oziroma delegati ljubljanskih občin sicer podpiramo 
spremembo in dopolnitve tega zakona, vendar bi po triletnem obdobju uporabe 
tega zakona opozorili na nekatere praznine, ki smo jih ugotovili pri izvajanju 
tega zakona. 

Poglejmo si pojem besede »stanovalci«, ki jo zakonodajalec oziroma pred- 
lagatelj uporablja v tem zakonu. To so vse fizične osebe, ki imajo> v hiši stalno 
ali začasno bivališče, ki enakopravno uporabljajo vse skupne naprave v njej. 
To niso samo imetniki stanovanjske pravice in drugi uporabniki stanovanj, to 
so zakonci, otroci in tudi osebe, ki stalno stanujejo z imetnikom stanovanjske 
pravice, podstanovalci in člani njihovega gospodinjstva. 

To kategorijo lahko imenujemo najemniki družbenih ali zasebnih stanovanj. 
Poleg te kategorije občanov pa splošno veljajo za stanovalce tudi lastniki za- 
sebnih stanovanj z vsemi tistimi uporabniki stanovanj, ki so našteti že pri 
imetnikih stanovanjske pravice. Zasebniki pravimo zaradi tega, da jih lahko lo- 
čimo od lastnikov družbenih stanovanj, organizacij združenega dela in družbenih 
pravnih oseb. Zakon govori samo o lastniku stanovanja kot posameznega dela 
stanovanjske hiše, moral pa bi verjetno govoriti tudi o lastniku zasebnega in 
lastniku družbenega stanovanja. 

Stanovanjske hiše v mešani lastnini že samo zaradi mešanega lastništva 
povzročajo stanovanjskim skupnostim in hišnim svetom dovolj težav in nobe- 
nega pravega razloga ne vidimo, da zakon te stanovalce umetno1 ali terminološko 
deli na stanovalce, to se pravi na najemnike družbenih in zasebnih stanovanj, 
in lastnike stanovanj. 

Vprašanje, ki ga postavljamo, je: Ali res sestavljajo zbor stanovalcev prav 
vsi stanovalci, to je otroci, njihovi družinski člani oziroma tudi osebe brez 
opravilne sposobnosti in osebe brez državljanskih pravic? S tem določilo »vsi 
stanovalci« izgubi svoj prvotni pomen. 

Odprto je vprašanje, kako so zastopani na zboru stanovalcev lastniki, 
uporabniki in najemniki poslovnih prostorov in kdo jih zastopa. Ali se lahko 
udeleži zbora stanovalcev samo po en predstavnik vsakega lastnika uporabnika 
ah najemnika in kdo je to, morda direktor, delavski svet ah delegat, ki ga vo- 
lijo samoupravni organi lastnikov, uporabnikov oziroma najemnikov? 

V zvezi z zakonom postavljamo še vprašanje: Koliko glasov ima na zboru 
stanovalcev vsaka stanovanjska oziroma poslovna enota? Če ima vsaka stano- 
vanjska oziroma poslovna enota toliko glasov, kolikor se odrashh uporabnikov 
stanovanja oziroma članov poslovne enote udeleži zbora, je nevarnost preglaso- 
vanja. Verjetno bi bilo bolj pravilno, da ima vsaka stanovanjska enota oziroma 
vsak lastnik uporabnik ali najemnik stanovanja na zboru stanovalcev samo 
en glas. 

Vprašanje sklepčnosti zbora stanovalcev in s tem pravne veljavnosti nje- 
govih sklepov pušča zakon o gospodarjenju popolnoma odprto. V praksi se zbori 
stanovalcev ravnajo po načelu, da je zbor sklepčen, če mu prisostvuje nad po- 
lovica tistih stanovalcev, ki na njem lahko polnopravno sodelujejo. Da pa za- 
radi pogosto slabe udeležbe na zborih stanovalcev ne bi bilo nesklepčnosti, se 
poslužujejo izhoda v sili in pol ure po napovedanem sestanku razglasijo zbor 
za sklepčen. Vzemimo primer, da je zbor sklepčen. O katerih zadevah lahko 
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v tem primeru zbor razpravlja, če odloča z absolutno večino glasov? Na dnev- 
nem redu bodo včasih tudi zadeve, ki lahko finančno prizadenejo samo etažne 
lastnike ali samo najemnike stanovanj ali pa ene in druge. Zato bo potrebno, 
da bo za posamezen sklep glasovalo nad polovico vseh stanovalcev, včasih tudi 
2/s, včasih pa bo morda potrebno soglasje vseh stanovalcev. V tem primeru bi 
se moral razpisati referendum. To pomeni, da bi moral imeti zbor stanovalcev 
poslovnik, ki ga zakon nikjer ne predvideva. 

Rekli smo, da je sklicevanje zbora stanovalcev smiselno le, če so njegovi 
sklepi obvezni za vse stanovalce. Med drugimi sprejema zbor tudi letni program 
in proračun sredstev, ki so potrebna za kritje stroškov obratovanja stanovanjske 
hiše. Obratovalni stroški niso del stanarine, ampak jih po enakih osnovah pla- 
čujejo vsi najemniki in lastniki stanovanj. Osnova je kvadratni meter stano- 
vanjske površine. 

Če je torej sklep zbora o višini obratovalnih stroškov obvezen za vse sta- 
novalce, zakaj mora hišni svet o tem sklepati še pogodbo z etažnimi lastniki? 
To vprašanje obravnava 21. člen zakona. Z najemniki stanovanj pa ni potrebno 
sklepati pogodb. Zakaj je samo po sebi razumljivo, da za najemnike zadostuje 
sklep zbora stanovalcev, etažni lastnik pa lahko zahteva, da višino obratoval- 
nih stroškov določi sodišče v nepravdnem postopku? Zakaj zakon uvaja raz- 
meroma komplicirano pravno pot samo za eno kategorijo1 stanovalcev, za drugo 
pa ne? Če so torej na zboru stanovalcev tudi etažni lastniki glasovali za program 
in finančni načrt obratovalnih stroškov in s tem pristali tudi na višino svojih 
lastnih stroškov, zakaj je potem potrebna še pogodba? 

Po drugem odstavku 16. člena tega zakona nadzoruje zakonitost dela zbo- 
rov stanovalcev in hišnih svetov občinski upravni organ, ki je pristojen za sta- 
novanjske zadeve. Toda za presojanje zakonitosti delovanja nekega samouprav- 
nega organa morajo biti tudi neka merila, odloki, sklepi, dogovori in podobno. 
Te zakon ne predpisuje in tudi nikomur ne nalaga obveznosti, da jih sprejme 
oziroma predpiše. Kdo naj sprejme predpis, po katerem se morajo ravnati zbori 
stanovalcev oziroma hišni sveti, da bo njihovo delo zakonito: občinska skup- 
ščina, stanovanjska skupnost ali zbor stanovalcev? Če bo stanovalec izpodbijal 
veljavnost nekega sklepa, da ni bil zakonito sprejet, na podlagi česa bosta ob- 
činski upravni organ in sodišče ugotavljala utemeljenost njegove trditve? Zbori 
stanovalcev so si pomagali sicer sami tako, da so oblikovali dogovore oziroma 
so sprejeli statute, s katerimi so regulirali medsebojne odnose. Postavlja se vpra- 
šanje, ali so ti akti resnično zakoniti, ker jih zakon ne predpisuje? 

Po 21. členu zakona se stroški iz 19. člena določijo s pogodbo, ki jo skleneta 
samoupravna stanovanjska skupnost oziroma hišni svet ter lastnik stanovanja 
kot posameznega dela stanovanjske hiše. Če se pogodbeni stranki ne moreta 
sporazumeti, lahko vsaka od njiju zahteva, da višino teh stroškov določi sodišče 
v nepravdnem postopku. 

V Ljubljani imamo nad 12 000 etažnih lastnikov. Če polovica zavrne podpis 
pogodbe, ki jo jim predloži stanovanjska skupnost, pomeni to takoj 6000 zahtev- 
kov. Kaj pomeni to za strokovno službo stanovanjske skupnosti in za sodišča, 
si ni težko predstavljati. 

Zakon pravi, da je lastnik stanovanja na podlagi začasne odredbe dolžan 
plačati akontacijo, toda to ni nobeno jamstvo, da bo to tudi storil. Poleg tega 
se etažni lastnik proti začasni odredbi lahko pritoži, in če to pravico uporabi 
le vsak deseti, imamo takoj 600 pritožb in s tem 600 zamudnih pritožbenih po- 
stopkov. Če pa etažni lastnik tudi potem, ko je nepravdni postopek pravnomočno 
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končan, svojih obveznosti noče poravnati, jih mora stanovanjska skupnost sto- 
žiti prek rednega sodišča. Taka oblika pravnega varstva občanov je gotovo spre- 
jemljiva, kadar gre za enkratno finančno obveznost. Toda pri financiranju stro- 
škov investicijskega in tekočega vzdrževanja, revitalizacije, upravljanja in obra- 
tovanja skupnih delov in naprav v stanovanjski hiši gre za stalne stroške, ki 
jih je treba večinoma poravnati vsak mesec. 

Stanovanjska hiša, zlasti po uveljavitvi zakona o zavarovanju plačil, ne 
more tvegati, da bi jo zadele sankcije, ki so predpisane za nepravočasno pla- 
čevanje računov, denar za kritje njenih obveznosti pa ji lahko zagotovijo le 
stanovalci z rednim plačevanjem stanarin in akontacij etažni lastniki. Hiši je 
nujno treba zagotoviti reden dotok denarja, ki ga določila 21. člena ne zago- 
tavljajo. Z majhno spremembo teh določil bi bilo mogoče tudi to pomanjklji- 
vost odpraviti. 

V odločbi Ustavnega sodišča SR Slovenije (Uradni list SR Slovenije št. 
15/76, z dne 19. maja 1976) piše, da Ustavno sodišče ni imelo pomislekov glede 
ustavnosti 19. in 21. člena zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini. Ustavnosti teh dveh členov niti nihče ne izpodbija, vendar se 
vprašujemo, kako je mogoče s pogodbo vnaprej določiti stroške iz prvega od- 
stavka 19. člena, ki jih je lastnik stanovanja kot posameznega dela stanovanj- 
ske hiše dolžan plačati stanovanjski skupnosti. V čem je problem? Po zveznem 
zakonu o lastnini na delih stavb se višina stroškov, ki jih je dolžan kriti lastnik 
stanovanja kot posameznega dela stanovanjske hiše za vzdrževanje skupnih del 
in naprav, ugotavlja v sorazmerju med vrednostjo njegovega stanovanja in 
vrednostjo vse stavbe. To določilo je popolnoma nedvoumno, velja pa seveda 
šele potem, ko so stroški stanovanjske skupnosti že znani. Ob sklepanju pogodb 
pa lastnik stanovanja, hišni svet in tudi stanovanjska skupnost ne vedo, ko- 
likšni bodo ti stroški, in v tem je tudi problem. Ko bi bilo v 21. členu zakona 
zapisano, da se s pogodbo določijo oblike in način plačevanja stroškov, ki jih 
je lastnik stanovanja dolžan plačevati stanovanjski skupnosti in katerih višina 
se ob koncu leta ugotavlja po določilih zakona o lastnini na delih stavb, bi bila 
stvar jasna. Ker pa zakon predpisuje, da se s pogodbo določajo stroški, smo pred 
vprašanjem, kako oblikovati pogodbe, da bo zadoščeno temu zakonskemu do- 
ločilu. To je tudi glavni vzrok, da stanovanjske skupnosti ljubljanskih občin še 
vedno niso sklenile pogodb z etažnimi lastniki. 

Na koncu naj na kratko omenim še 37. člen zakona o gospodarjenju. Gre za 
komunalne storitve individualne potrošnje. Ta člen predpisuje, da mora hišni 
svet za tiste imetnike stanovanjske pravice, ki teh storitev ne plačajo, kriti te 
stroške začasno iz sredstev, namenjenih za obratovalne stroške, potem pa proti 
nerednim plačnikom vložiti tožbo. Za komunalne organizacije združenega dela 
je to zelo ugodna rešitev. Če stanovalci ne plačajo njihovih storitev, vložijo tožbo 
proti hišnemu svetu, ki za to ne nosi nobene krivde. Hišni svet vendar ni nek 
od stanovalcev ločen organ, ki bi razpolagal s posebnimi skladi za kritje stro- 
škov, ki bi jih morali sicer plačevati stanovalci. Denar, s katerim upravlja hišni 
svet, so zbrali stanovalci, in če mora s tem denarjem začasno kriti neplačane 
obveznosti nekaterih stanovalcev, je prisiljen, da omeji plačevanje drugih stro- 
škov ali da predlaga zvišanje prispevkov za kritje obratovalnih stroškov. 

Komunalne organizacije svojih storitev ne opravljajo za hišni svet, ampak 
za stanovalce v hiši. Ce stanovanje nima individualnih merilnih naprav, tega ni 
kriv hišni svet. Kako je mogel zakonodajalec dopustiti, da se bo zaradi ne- 
plačanih računov za komunalne storitve zagovarjal predsednik hišnega sveta in 
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ne stanovalec, ki teh stroškov ni plačal? Zakaj bi moral neplačane storitve pla- 
čevati hišni svet, ko gre vendar za dohodke komunalnih delovnih organizacij? 
Strinjamo se s tem, da je hišni svet tisti, ki od stanovalcev zbira denar za 
komunalne storitve in ga nakazuje komunalnim organizacijam združenega dela, 
vendar samo toliko, kolikor bo od stanovalcev zbral. 

Postavlja se vprašanje, zakaj velja omenjeni 37. člen samo za imetnike 
stanovanjske pravice, torej za najemnike družbenih in zasebnih stanovanj, ne 
pa tudi za lastnike zasebnih stanovanj? Da gre le za najemnike, lahko skle- 
pamo iz zadnjega odstavka tega člena, ki govori o tem, da se nerednemu plačniku 
lahko odpove stanovanjska pogodba. S tem smo spet na začetku razmišljanja: 
Ah ni končno tudi lastnik zasebnega stanovanja imetnik stanovanjske pravice 
in s tem stanovalec z enakimi pravicami in obveznostmi? 

Zato delegati menimo, da bi moral zakonodajalec od časa do časa prever- 
jati praktično uporabo zakonov in na podlagi izkušenj predlagati določene 
spremembe. Le tako bi Stanovanjske skupnosti oziroma hišni sveti zaživeli tako, 
kot želimo. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi še razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš dr. Miro Saje! 

Dr. Miro Saje: Tovariši delegati! Z našim predlogom za izdajo zakona 
in z osnutkom zakona izvršujemo sodbo Ustavnega sodišča, po kateri mora 
Skupščina v roku 6 mesecev uskladiti sporno določbo zakona z ustavo. 

S predlogom za izdajo zakona in z osnutkom smo pohiteli, kajti če je 
Ustavno sodišče ugotovilo neustavnost konkretne določbe stanovanjske zakono- 
daje, je treba to neskladnost čimprej odpraviti. Problematika, ki jo načenja to- 
varišica delegatka, nam je znana. Izvršni svet je prejel uradni predlog Stano- 
vanjske skupnosti Ljubljana-Siška v enakem besedilu, kot smo ga slišali danes. 
Vsi ti predlogi bodo upoštevani, kolikor so utemeljeni in v skladu z ustavo in 
z načrtovano bodočo stanovanjsko politiko, ko bomo kompleksno revidirah in 
usklajevali stanovanjsko zakonodajo1 z ustavo. Ne glede na to smo predlog Sta- 
novanjske skupnosti Ljubljana-Siška že vzeli v presojo in ga obravnavajo pri- 
stojni organi in organizacije. 

Mimogrede naj povem, kar ni bilo uvodoma obrazloženo, da gre pri sta- 
novanjski zakonodaji za načelno zakonodajo v smislu ustave in da načelni zakon 
daje možnost občinski skupščini in pričakuje od nje, da bo konkretizirala na- 
čela zakona s svojim odlokom. Ah bodo sklepčni in kako bodo sklepčni in tako 
naprej, vse to ni predmet republiškega zakona, ampak je to predmet občinske 
zakonodaje, ki pa do danes še ni bila realizirana. Poleg tega so v sedanjem 
predlogu nekatere trditve, ki ne upoštevajo stališč načrtovanega sistema druž- 
benega planiranja, reprodukcije in podobno. Zato moramo o teh stvareh raz- 
misliti. Tako predlagam, da danes ne obravnavamo pripomb, ki jih je dala 
tovarišica delegatka. 

Mislim, da ni strahu, da ne bomo vse, za kar bomo složno dognali, da 
več ne ustreza dejanskim potrebam in praksi, z bodočo zakonodajo uredili. Baza 
za našo bodočo zakonodajno ureditev na tem področju je problemsko poročilo, 
ki ga je pripravila posebna delovna skupina, o kateri sem govoril uvodoma pri 
prejšnji točki. Ko bodo politične smernice, povzete iz tega poročila, sprejete, se 
bomo takoj lotili novelacije stanovanjske zakonodaje. Hvala. 



48 Zbor združenega dela 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o go- 
spodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, z osnutkom zakona, 
se sprejme. 

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

Ali je kakšna pripomba k predlaganemu sklepu? (Ne.) Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Zaključujem to točko in prehajam na 15. točko dnevnega reda, 
to je na predlog zakona O' spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Milovan Zidar, sekretar Sekretariata 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter član Izvršnega sveta. 

Predlog o spremembah in dopolnitvah zakona sta obravnavala Odbor za 
finance in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili smo prejeli. 

Ali želi kdo še kaj ustno dodati k pismenim poročilom? (Ne.) Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. Najprej o amandmajih. 

Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 2. členu. 
Ali se Izvršni svet strinja z amandmajem? (Da.) Odbor? (Da.) Kdor je za 
amandma, naj prosim glasuje! (107 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 2. členu sprejet. 
Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o kmetijskih zemljiščih v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (108 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat). 

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

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 16. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog za izdajo zakona o grobiščih in grobovih bor- 
cev, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Franca Godeša, na- 
mestnika predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev narodno- 
osvobodilne vojske in vojaških invalidov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini, da obravnavamo 
zakon v smislu 250. člena poslovnika, in sicer, da se združita prva in druga 
faza, tako da hkrati s predlogom za izdajo obravnavamo tudi osnutek. Ima kdo 
kakšno pripombo glede združitve prve in druge faze? (Ni pripomb.) Potem 
menim, da je predlog sprejet in da obravnavamo predlagani zakon v fazi 
osnutka. 

Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitični sistem in Komisija za vpra- 
šanje borcev narodnoosvobodilne vojske, ki sta dala poročili. Prav tako tudi 
Zakonodaj no-pravna komisija. 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Franc 
Godeša! 

Franc Godeša: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Iz- 
vršni svet je predložil Skupščini SR Slovenije nov zakon o grobiščih in gro- 
bovih borcev z namenom, da bi z njegovim sprejetjem uskladili nekatera za- 
konodajno-pravna vprašanja med republiško in zvezno zakonodajo s tega pod- 
ročja ter prilagodili novi zakon ustavnim določilom, zlasti načelom samouprav- 
nega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja tudi na področju varstva, 
urejanja in vzdrževanja grobišč in grobov borcev. 

Sedaj veljavni zakon o vojaških pokopališčih in grobovih je bil sprejet 
18. julija 1973, torej pred sprejetjem ustave SFRJ, ki v 10. točki prvega od- 
stavka 281. člena določa, da je federacija pristojna za sprejetje predpisov o ure- 
janju, zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov pripadnikov zavez- 
niških armad ter drugih tujih armad v območju SFRJ. 

Glede na pristojnosti federacije na področju zunanjih zadev pa je v njeni 
kompetenci tudi normativna dejavnost glede varstva pokopališč in grobov naših 
borcev v tujini. 

Skupščina SFRJ je glede na omenjeno pristojnost že sprejela zakon o za- 
znamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in 
drugih tujih armad v Jugoslaviji in zakon o pokopališčih in grobovih borcev 
v tujini. Iz republiškega zakona je zato potrebno izločiti vse določbe, ki zade- 
vajo pokopališča in grobove pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad. 

Nadalje je potrebno zakon uskladiti s 105. členom zakona o republiških 
upravnih organih iz leta 1974, ki je skrb za urejanje področja grobišč in grobov 
borcev zaupal Republiškemu komiteju za vprašanja borcev NOV in vojaških in- 
validov. Do tedaj je bilo to področje v pristojnosti Republiškega sekretariata 
za urbanizem. 

Neurejeno vprašanje stvarne pristojnosti za področje varstva grobišč in 
grobov borcev, zlasti v občinskih upravnih organih, kjer je bila ta pristojnost 
različno porazdeljena, bodisi na upravne organe za zadeve borcev ali svete 
za ohranjanje tradicij in še druge upravne ali predstavniške organe, lahko šte- 
jemo kot pomemben vzrok, da varstvu grobišč in grobov borcev ni bila dana 
dovolj sistematična, načrtna in stalna skrb. 

Grobišča s pripadajočimi spomeniki so po večini slabo vzdrževana, nekatera 
starejša pa je že načel zob časa, tako da bo obnova terjala veliko truda in 
finančnih sredstev. 

Predloženi zakon naj bi torej določil enotno stvarno pristojnost za varstvo, 
urejanje in vzdrževanje grobišč in grobov borcev, ki gre v republiki Repu- 
bliškemu komiteju za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov, v občinah 
pa občinskim upravnim organom, pristojnim za vprašanje borcev NOV in vo- 
jaških invalidov. 

Odpravil naj bi delitev na pokopališča in grobove, ki so označeni za kultur- 
nozgodovinske spomenike, za katere skrbi SR Slovenija, ter na druge, za katere 
skrbijo občine. V varstvo na tem področju naj bi vnesel načela samoupravnega 
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja, razširil naj bi varstvo tudi na 
grobove predvojnih revolucionarjev, žrtev političnega nasilja in na grobove 
žrtev terorističnih akcij na ozemlju SFRJ in sistemsko uredil vprašanje finan- 
ciranja, pri čemer bi se zagotavljala dopolnilna sredstva tistim občinam, ki jim 
lastni viri ne zadoščajo za pokrivanje opredeljene višine in obsega splošne po- 
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rabe, v skrb za grobišča in grobove borcev pa s sistemom samoupravnega spo- 
razumevanja in družbenega dogovarjanja vnesel tudi elemente solidarnostnega 
združevanja sredstev. Zagotavljal naj bi popis in ureditev evidenc in dokumen- 
tacije ter pravnih razmerij in zemljiškoknjižnega stanja, kar vse je bilo doslej 
dokaj neurejeno. 

Z zakonom o grobiščih in grobovih borcev bi zajeli okrog 543 grobišč, v ka- 
terih je pokopanih 14 253 borcev, in 1786 posameznih grobov na pokopališčih in 
zunaj njih. Ocenjujemo, da bi bilo potrebno za urejanje grobišč in grobov bor- 
cev nameniti v letu 1978 približno 8 milijonov dinarjev. 

Predloženi zakon je povzročil v telesih Skupščine SR Slovenije vsebinsko 
bogato in tehtno razpravo, ki je dala koristne predloge za izpopolnitev zakon- 
skega besedila. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema predloge skup- 
ščinskih teles, ki se nanašajo na izboljšanje in preciziranje v predloženem kon- 
ceptu zasnovanega zakona, ter jih bo upošteval pri izdelavi zakonskega predloga. 

Predlog Izvršnega sveta delno razširja sedanjo in tudi ves čas po vojni 
veljavno ureditev področja grobišč in grobov borcev s tem, da se za grobišča in 
grobove borcev štejejo tudi s spominskimi znamenji označena grobišča in gro- 
bovi, iz katerih so bili posmrtni ostanki padlih borcev prekopani in preneseni 
v drug kraj. To so- tako imenovani kenotafi. 

Ta predlog so vsa skupščinska telesa podprla ter bo seveda postal sestavni 
del zakonskega predloga. Vendar so nekatera skupščinska telesa menila, da bi 
k tej razširitvi zakonskih določil morali dodati še varstvo obstoječih spomin- 
skih obeležij na krajih, kjer so borci padli. Po mnenju Komisije za vprašanja 
borcev NOV in Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije naj imajo 
značaj grobišč in grobov tudi taka spominska obeležja, ker so neposredno po- 
vezana z bojem in s smrtjo borcev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo ta predlog skrbno proučil. V tej 
zvezi je tudi že zaprosil za mnenje pristojna telesa Republiške konference SZDL 
Slovenije in Republiškega odbora Zveze borcev SR Slovenije. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam zboru, da 
predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o grobiščih in grobovih sprejme. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Franc Mrcina, predstavnik Komisije za 
vprašanja borcev NOV! 

Franc Mrcina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi nekaj besed v imenu Komisije za vprašanja borcev NOV Skup- 
ščine SR Slovenije. Poudaril bi rad nekatere značilnosti, ki jih je ta komisija 
obsežno obravnavala na svoji seji dne 8. 12. 1977, ko je bil na dnevnem redu 
predlog za izdajo zakona o grobiščih in grobovih borcev z osnutkom zakona. 

V razpravi je Komisija predloženi osnutek podprla z željo, da se na vseh 
področjih uredijo pravna razmerja in še nerešena in sporna vprašanja ter od- 
pravijo dosedanja razlikovanja pri skrbi in urejevanju grobišč, grobov in drugih 
obeležij. 

Stanje, kakršno je danes na tem področju, namreč nikakor ni zadovoljivo, 
saj so nekateri grobovi in obeležja zelo zanemarjena in zapuščena. Mislimo pa, 
da je že čas, da se dostojno oddolžimo vsem padlim za našo svobodo in da vsa 
ta obeležja enotno uredimo. 
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Komisija podpira določbe predloženega zakona, da se skrb občin za gro- 
bišča in grobove dopolni in razširi tudi z uveljavljanjem samoupravnega spo- 
razumevanja in družbenega dogovarjanja, pri katerem sodelujejo z občino kra- 
jevne skupnosti, temeljne organizacije združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti, posamezna društva, šole in druge organizacije. 

V razpravi je Komisija sprejela tudi izhodiščno misel, da naj zakon uredi 
vse, kar je povezano z mesti, kjer so padli ali pa bili pokopani borci NOV in 
tudi drugi borci iz prejšnjega in kasnejšega obdobja, ki so se borili proti oku- 
patorju za naše socialistične ideje. 

Naša komisija je na nekatere pripombe, da naj bi bili zajeti v tem zakonu 
tudi ostali kulturnozgodovinski spomeniki narodnoosvobodilne borbe, menila, 
naj bi bili ti spomeniki obravnavani v zakonu o kulturnih spomenikih, ki je 
po programu Skupščine predviden spomladi. Komisija meni namreč, da spa- 
dajo na to področje, saj so enakovredni ostalim kulturnim spomenikom, kajti 
naša revolucija je tudi velika kulturna epoha našega naroda. 

Komisija je obravnavala tudi posamezne člene samega zakona in predlagala 
nekatere dopolnitve, s katerimi je želela bolj natančno opredeliti formulacije in 
dodati še nezajete probleme, ki spadajo v ta zakon. Te dopolnitve so zajete v 
našem poročilu, ki ste ga prejeli. Z njimi se strinja tudi Zakonodajno-pravna 
komisija. To so dopolnila k 1. in 6. členu. Ne bom jih bral, ker jih imate pred 
seboj. 

Komisija predlaga Zboru združenega dela, da sprejme predlog za izdajo 
zakona o grobiščih in grobovih borcev z osnutkom zakona skupaj z navedenimi 
pripombami in predlogi. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Ne 
želi nihče več? (Ne.) Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o grobiščih in grobovih borcev, z osnutkom za- 
kona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva pripombe, dane v poročilih skup- 

ščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na današnji seji. 
Ima kdo kakšno pripombo k tako1 formuliranem sklepu? (Ni pripomb.) 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 17. točko dnev- 
nega reda, to je na dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za 
razvoj črne metalurgije v dobi 1976—1980. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Izvršni svet je k tej točki dnevnega reda določil za svojega predstavnika 
Iva Klemenčiča, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za industrijo. 

Dogovor sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj, ki je dal 
poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. 

Poročili smo prejeli. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš 
Pančur Božo, gospodarsko področje, Jesenice! 
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Božo Pančur: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Za- 
kon o temeljih družbenega plana Jugoslavije narekuje panogam, ki so posebnega 
družbenega pomena, posebne naloge, prek katerih je potrebno uskladiti razvoj 
panog na področju Jugoslavije. 

Med take panoge sodita tudi železarstvo in jeklarstvo. Čeprav je dalj časa 
trajalo, da smo prišli do dogovora, so ga sedaj izvršni sveti republik in po- 
krajin uskladili in podpisali. Mislim, da je prav, da ga danes tudi vsi skupaj 
verificiramo. 

V srednjeročnem razvojnem programu slovenskih železarn je orientacija 
proizvodnje visoka kvaliteta jekla. Visokokvalitetno jeklo je možno tudi izva- 
žati, kar bo potrebno posredno ali direktno tudi uresničiti. Usmeritev slovenskih 
železarn na proizvodnjo visokokvalitetnega jekla pa narekuje izboljšanje teh- 
nologije, kar je povezano z nabavo novih agregatov in opreme. Zato je sprejeta 
orientacija, da se od sedanje zastarele tehnologije proizvodnje surovega jekla, 
posebno v Martinovih pečeh, preide na proizvodnjo jekla v električnih pečeh. 
Mi razumemo, da nam družbeni dogovor, ki ga danes potrjujemo, to omogoča, 
ob upoštevanju zadnjega odstavka teksta 9. člena predloženega dogovora. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Potrdi se dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj 
črne metalurgije v dobi od leta 1976 do leta 1980, ki ga je podpisal Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in z njim prevzel za republiko Slovenijo obveznosti po 
tem dogovoru. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščina SR Slovenije v Zboru republik m 
pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da so- 
glasje k dogovoru, ki ga je podpisal Zvezni izvršni svet in z njim prevzel ob- 
veznosti za federacijo, oziroma da z drugimi delegacijami v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije določi 
smernice Zveznemu izvršnemu svetu za reševanje morebitnih spornih vprašanj. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ne.) Potem dajem ta 
sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet. 
Ali je komisija že zaključila delo glede raziskovalne dejavnosti? Ali lahko 

damo na dnevni red to točko? (Da.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje raz- 
iskovalne dejavnosti kot sestavine združenega dela. 

Andrej Vidovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delovna skupina za pripravo stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni dejav- 
nosti kot sestavini združenega dela, ki je bila imenovana v Zboru združenega 
dela in v Zboru občin, je na današnji seji ponovno pregledala amandmaje Iz- 
vršnega sveta SR Slovenije. Upoštevala je tudi razpravo in amandmaje in 
je na tej osnovi izoblikovala naslednja stališča: 

Stran 1: Sprejme se amandma Izvršnega sveta h koncu sedanjega drugega 
odstavka. Sprejme se amandma k sedanjemu tretjemu odstavku. Ne sprejme 
se amandma Izvršnega sveta k sedanjemu petemu odstavku, temveč se sprejme 
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amandma, ki ga je predložila delovna skupina, in sicer se drugi stavek se- 
danjega petega odstavka glasi: »Znanost in njeni izsledki v družbenopolitični 
in tehnološki proizvodni praksi morajo učinkovati ne le kot ekonomski in po- 
litični, temveč tudi kot aktivni dejavnik družbene in nacionalne neodvisnosti.-« 

Sprejme se amandma Izvršnega sveta k zadnjemu stavku petega odstavka. 
Stran 2: Sprejme se amandma Izvršnega sveta k zadnji vrsti prvega od- 

stavka. Sprejme se amandma Izvršnega sveta k tretjemu in četrtemu odstavku. 
Ne sprejme se amandma Izvršnega sveta k šestemu odstavku, temveč se sprejme 
amandma, ki ga je predložila delovna skupina, tako da se sedanji šesti odstavek 
glasi: »Slovenska akademija znanosti in umetnosti je pomembno središče raz- 
iskovalne dejavnosti, zato je potrebno njene inštitute programsko in delovno 
vključiti v celoto raziskovalnih prizadevanj.« 

Sprejme se amandma Izvršnega sveta k osmemu odstavku. Ne sprejme se 
amandma Izvršnega sveta k desetemu odstavku, temveč se sprejme amandma, 
ki ga je predložila delovna skupina, tako da se sedanji deseti odstavek glasi: 
»Raziskovalno delo, ki je nepogrešljiv in obvezen del izobraževalnega procesa, 
je treba v polni meri vključiti v programe usmerjenega izobraževanja, hkrati 
pa razvijati vse organizacijske oblike za povezovanje ter delovne integracije z 
drugimi raziskovalnimi organizacijami.«. Sprejme se amandma Izvršnega sveta 
k enajstemu odstavku. 

Stran 3: Sprejme se amandma Izvršnega sveta k prvemu odstavku. 
Ne sprejme se amandma Izvršnega sveta k prvi vrsti četrtega odstavka, 

temveč se sprejme amandma, ki ga je predložila delovna skupina, tako da se 
začetek četrtega odstavka glasi: »Da bi v celoti uveljavili projektno in pro- 
gramsko organiziranost v skladu z zakonom o združenem delu, je treba skle- 
pati samoupravne sporazume za oblikovanje in izvajanje konkretnih projek- 
tov . ..« Sprejme se amandma Izvršnega sveta k peti vrsti četrtega odstavka. 
Sprejme se amandma Izvršnega sveta k enajsti vrsti četrtega odstavka. Sprejme 
se amandma Izvršnega sveta k drugem odstavku točke 3. Sprejme se amandma 
Izvršnega sveta k besedilu pod črto. 

Stran 4: Sprejme se amandma Izvršnega sveta k deseti vrsti prvega od- 
stavka. Sprejmejo se amandmaji Izvršnega sveta k prvi vrsti in drugi vrsti 
sedmega odstavka in k devetemu in sedmemu odstavku. 

Stran 5: Sprejme se amandma Izvršnega sveta k četrti vrsti prvega odstav- 
ka, pri čemer naj se beseda »leži« nadomesti z »je«. Sprejme se amandma Iz- 
vršnega sveta k četrti vrsti drugega odstavka. Sprejme se amandma Izvršnega 
sveta h koncu drugega odstavka. Ne sprejme se amandma Izvršnega sveta k tret- 
jemu odstavku. Sprejme se amandma k tretjemu odstavku, predložen na seji 
Zbora združenega dela: »Povračilo za opravljene storitve z neposredno menjavo 
dela, ki se določa s samoupravnimi sporazumi v skladu z zakonom, se ne sme 
bistveno razlikovati od povračila za opravljene storitve, ki se opravljajo s po- 
sredno menjavo dela v okviru enotnega skupnega programa Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije. Tako bo omogočeno, da se družbenoekonomski položaj izvajal- 
cev hitreje in dosledneje ureja glede na kratkoročne in dolgoročne vidike učin- 
kovanja njihovih storitev.« Sprejme se amandma Izvršnega sveta k četrtemu 
odstavku. 

Sprejme se amandma Izvršnega sveta k točki 3, da naj se vstavi nova točka. 
S tem pa se vrstni red nadaljnjih točk spremeni. 

Stran 6: Sprejme se amandma Izvršnega sveta, da naj se za sedanjo točko 
4 doda nova točka. S tem pa se vrstni red nadaljnjih točk spremeni. Sprejme 
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se amandma Izvršnega sveta k sedmi točki. Ne sprejme se amandma Izvršnega 
sveta k drugi alinei sedme točke. Sprejme se amandma k drugi alinei sedanje 
sedme točke, predložen na seji Zbora združenega dela, ki se — ustrezno 
vključen — sedaj glasi: »— redno spremljajo uspešnost in učinkovitost izva- 
janja programov raziskovalne dejavnosti, pri čemer naj posebno pozornost po- 
svetijo dohodkovnemu povezovanju in usklajevanju; skrbijo naj za stalno kon- 
trolo kvalitete raziskovalnega dela; v primeru neizpolnjevanja sprejetih ob- 
veznosti naj nemudoma ustrezno ukrepajo ...«. 

Sprejmeta se amandmaja Izvršnega sveta k tretji in četrti alinei. 
Stran 7: Ne sprejme se amandma Izvršnega sveta k točki 1 sklepov, tem- 

več se sprejme amandma, ki ga je predložila delovna skupina, tako da se se- 
danja 1. točka sklepov glasi: »Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije in vsi drugi udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana So- 
cialistične republike Slovenije naj ta stališča upoštevajo pri izvajanju dogovora 
o temeljih družbenega plana Socialistične republike Slovenije 

Sprejmeta se amandmaja Izvršnega sveta k točki 3 sklepov. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Vprašujem predstavnika 
Izvršnega sveta za stališče! Ugotavljam, da Izvršni svet umika amandmaje, ki 
jih skupina ne podpira. Hvala! Zeli kdo razpravljati o poročilu? Obveščen sem, 
da vsak čas dobimo material. Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) 

Ali lahko damo na glasovanje to poročilo in s tem seveda tudi amandmaje 
Izvršnega sveta, ki so spremenjeni samo toliko, kolikor je bilo v poročilu na- 
vedeno? Sodim, da ni pripomb. Kdor je za, naj prosim glasuje! (97 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Z večino glasov je sprejeto poročilo in s tem tudi pripombe oziroma spre- 
membe, ki jih je dal Izvršni svet. 

Sedaj dajem ugotovitve, stališča in sklepe v celoti na glasovanje!^ Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so stališča sprejeta. S tem smo tudi zaključili 3. točko dnev- 
nega reda. 

Med tem časom me je obvestil predsednik Družbenopolitičnega zbora o sta- 
liščih glede 4. točke dnevnega reda. Prosim tovarišico podpredsednico, 
da prebere ta stališča Družbenopolitičnega zbora! 

Jolanda Slokar: Posredujem stališča in predloge Družbenopolitič- 
nega zbora k izvajanju urbanistične in zemljiške politike z vidika urejanja pro- 
stora. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na današnji seji obravna- 
val informacijo o izvajanju urbanistične in zemljiške politike z vidika urejanja 
prostora ter sprejel stališča in predloge, ki so navedeni v predlogu stališč z dne 
14. 12., z naslednjimi dopolnitvami in spremembami: 

V točki 2 naj se v predzadnjem stavku doda besedilo: »in je zaradi daljno- 
sežnega pomena potrebno čimbolj uporabljati demokratične oblike odločanja«. 

Točka 3 naj se spremeni tako, da se v celoti glasi: 
»Področje zemljiške politike zahteva zaradi svoje interdisciplinarnosti zelo 

širok krog samoupravnih subjektov, ki jih je potrebno med seboj trdneje po- 
vezati. Zato bo potrebno, da se v zemljiški politiki uveljavi kot metoda dela 
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samoupravno odločanje širšega kroga zainteresiranih, od kmetov, gozdarjev, 
planerjev do urbanistov, varstvenikov okolja in tako dalje. Zlasti bi morali vsi 
republiški organi imeti večjo odgovornost za dosedanje neuspehe in pomanj- 
kljivosti na tem področju in hkrati odgovornost za skladnejše izvajanje dogo- 
vorjene politike. Potrebno je izvajati učinkovitejše nadzorstvo v družbeni praksi, 
zlasti pa preprečevati kakršenkoli izvirni in monopolni položaj pri razporejanju 
z zemljišči za urbanizacijo«. 

Točka 5 naj se spremeni tako, da se v celoti glasi: »Racionalno dolgoročno 
gospodarjenje s prostorom vsekakor zahteva smotrno ravnanje z zemljišči, kjer 
moramo še prej posebej zavarovati kvalitetna kmetijska zemljišča. Pri prido- 
bivanju novih urbanističnih zemljišč se bo potrebno usmeriti na manj kvali- 
tetne kmetijske in gozdne površine in čim manj posegati po kvalitetnih kme- 
tijskih zemljiščih. Družbenoekonomski pogoji in ekonomski ukrepi bodo morah 
biti v celoti naravnani na uspešno izvajanje urbanistične politike. Načrtna urba- 
nizacija vasi, kateri do sedaj še nismo posvetih dovolj pozornosti, bo morala 
postati sestavni del gospodarjenja s prostorom. Pri pridobivanju kvalitetnih 
zemljiških kmetijskih površin se je potrebno širše povezovati z ostalimi zain- 
teresiranimi subjekti in družbenopolitičnimi skupnostmi.« 

Točka 8 naj se spremeni tako, da se v celoti glasi: »Pri pripravi predloga 
dokumenta naj se upoštevajo tudi konkretni predlogi in pripombe, izražene na 
sejah delovnih teles skupščinskih zborov ter v razpravi Družbenopolitičnega 
zbora«. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Lahko ugotovimo, da naš zbor 
ne nasprotuje stališčem, ki jih je zavzel Družbenopolitični zbor. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na dogovor o te- 
meljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj elektrogospodarstva, premogov- 
ništva in novih oblik energije v obdobju od leta 1976 do leta 1980, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin. 

Za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil 
Draga Petroviča, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za 
energetiko. 

Dogovor sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Prejeli smo tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Drago Petrovič! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob sprejemanju dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj 
elektrogospodarstva, premogovništva in novih oblik energije v obdobju 1976 do 
1980 mi dovolite, da povem nekaj besed tudi o tem, zakaj ta dogovor predla- 
gamo šele sedaj in v kakšni fazi so ostali dogovori s področja energetike. 

Predvidevali smo, da se za celotno področje energetike pripravi in sprejme 
samo en dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije, ki naj bi zajemal 
razvoj elektrogospodarstva, premogovništva, nafte, plina in novih oblik ener- 
gije, in sicer tako za objekte, ki bodo začeli obratovati do leta 1980, kot tudi 
za objekte kontinuitete. 

V fazi dogovarjanja je prišlo do bistvenih odstopanj od navedenega na- 
mena, zato, ker je bila na nekaterih področjih dosežena večja soglasnost o na- 
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daljnjem, razvoju. Na osnovi tega je bila sprejeta odločitev, da se za področje 
energetike sprejmejo dogovori subcesivno po posameznih področjih, kot so le-ta 
dogovorjena. 

S področja energetike bodo poleg danes predloženega dogovora sprejeti še 
naslednji dogovori: dogovor o kontinuiteti graditve kapacitet za proizvodnjo 
električne energije in premoga po letu 1980, ki je že podpisan, dogovor o os- 
novah družbenega plana Jugoslavije za razvoj nafte in plina od 1976 do 1980. 
leta, dogovor o proizvodnji in porabi plina Jugoslavije po letu 1980 in dogovor 
o kontinuiteti graditve kapacitet za razvoj in predelavo nafte po letu 1980. ^ 

V predloženem dogovoru za področje elektrogospodarstva, premogovništva 
in novih oblik energije, ki ga imate danes pred seboj, so v kapacitetah, ki se 
nanašajo na našo republiko, zajeti naslednji energetski objekti: Hidroelektrarna 
Formin, Srednja Drava II z močjo 112 megavatov, ki pričenja s poskusnim ob- 
ratovanjem 25. t. m. s prvim agregatom, Hidroelektrarna Fala z močjo 17 me- 
gavatov, ki že obratuje, Hidroelektrarna Moste, 8 megavatov, ki že obratuje, 
Nuklearna elektrarna Krško, 332 megavatov, ki je še v gradnji, toplarna Ljub- 
ljana II, 50 megavatov, kjer pričnejo z delom v naslednjem letu, Plinska elek- 
trarna Brestanica, 69 megavatov, ki že obratuje, n Plinska elektrarna Trbovlje, 
59 megavatov, ki poskusno že obratuje. Vse skupaj predstavljajo 982 megavatov 
novih elektroenergetskih kapacitet, ki morajo v obratovanje do konca tega ob- 
dobja, to je do konca leta 1980. 

V letu 1978 bo torej obratovalo novih 600 megavatov oziroma 63 °/o vseh 
programiranih kapacitet do leta 1980. Prav tako bo v celoti obratoval ves slo- 
venski del 380-kilovatnega omrežja. 

Na področju premogovništva je v dogovoru zajeta razširitev kapacitet za 
skupno pol milijona ton, od tega v Rudarsko-energetskem kombinatu Zasavje od 
1,6 milijona ton na 1,75 in v Rudniku lignita Velenje od 4,25 milijona ton lig- 
nita na 4,7, ob hkratnem prenehanju proizvodnje v Rudniku Kočevje, kjer bodo 
zaloge premoga izčrpane v prvem četrtletju prihodnjega leta. 

Izpolnitev programa proizvodnje premogovništva na področju rjavega pre- 
moga predvidevamo, da bo dosežena v letu 1979, na področju lignita pa že konec 
naslednjega leta. 

Lahko ugotovimo, da se dogovor v Socialistični republiki Sloveniji uspešno 
izpolnjuje, saj je bil sprejet na podlagi samoupravnega sporazuma o razvoju 
elektrogospodarstva in premogovništva do leta 1980, ki ga je sprejelo in pod- 
pisalo nad 90 temeljnih organizacij združenega dela iz Slovenije. 

Zato tovarišem delegatom predlagamo, da se dogovor o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije za razvoj elektrogospodarstva, premogovništva in novih oblik 
energije v obdobju 1976—1980 sprejme v predloženem tekstu. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Ne želi nihče, razpravljati? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 
1. Potrdi se dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj 

elektrogospodarstva, premogovništva in novih oblik energije v obdobju 1976 do 
1980, ki ga je podpisal Izvršni svet SR Slovenije in z njim prevzel obveznosti za 
republiko Slovenijo po tem dogovoru. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k dogovoru, ki ga je podpisal Zvezni 
izvršni svet in z njim prevzel obveznosti za federacijo, oziroma da z drugimi 
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delegacijami v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ določi smernice 
Zveznemu izvršnemu svetu za reševanje morebitnih spornih vprašanj. 

Ima kdo kakšno pripombo? (Ni pripomb.) 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo proti? (Nih- 

če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Zaključujem 18. točko in prehajam na 19. točko dnevnega reda, 
to je na dogovor o kontinuiteti pri gradnji zmogljivosti bazične kemične in- 
dustrije v obdobju od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje v dobi po 
letu 1980, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik Izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda je tovariš Ivo Kle- 
menčič, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za industrijo. 

Dogovor sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj ter Zako- 
nodajno-pravna komisija. Poročili smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Lahko zaključim razpravo? Zaklju- 
čujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Potrdi se dogovor o kontinuiteti pri graditvi zmogljivosti bazične ke- 
mične industrije v obdobju od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje v 
dobi po letu 1980, ki ga je podpisal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in z 
njim prevzel za 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, ki ga je podpisal Zvezni iz- 
vršni svet in z njim prevzel obveznosti za federacijo, oziroma da z drugimi de- 
legacijami v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ določi smernice Zvez- 
nemu izvršnemu svetu za reševanje morebitnih spornih vprašanj. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ni pripomb.) Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (96 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o pridobivanju in uporabi zunanjih sredstev za povečanje zaposlenosti in za- 
poslovanja povratnikov z dela v tujini. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik Izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda je tovariš Stane 
Božič, namestnik republiškega sekretarja za delo. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija. Prejeli smo tudi stališče Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati? 
Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o pridobivanju in uporabi zunanjih sredstev za povečanje zaposlenosti 
in zaposlovanja povratnikov z dela v tujini. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilih skupščinskih 
teles in stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije, v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v usklajevalnem postopku v delovnih telesih Zbo- 
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ra republik in pokrajin Skupščine SFRJ poskuša uveljaviti navedene pripombe 
in da da soglasje k predlogu tega zakona. 

Je kakšna pripomba k predlaganemu sklepu? (Ne.) Potem ga dajem na gla- 
sovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (97 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče). 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na družbeni dogo- 
vor o knjigi, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zvezni iz- 
vršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet k tej točki dnevnega reda določil 
tovariša Andreja Ujčiča, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega ko- 
miteja za kulturo. 

Družbeni dogovor sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija. Imamo tudi stališče Izvršnega sveta. 

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

1. Skupščina SR Slovenije sprejema pobudo za sodelovanje pri sklepanju 
družbenega dogovora o knjigi in pooblašča Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, da v njenem imenu sodeluje pri pripravi tega dogovora. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri pripravi dogovora upošteva 
pripombe in stališča, navedene v poročilih Odbora za družbenoekonomske od- 
nose, in ga po končani uskladitvi podpiše. 

Ah je kakšna pripomba k predlaganemu sklepu? (Ne.) Potem dajem ta 
sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet. , 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na vprašanja de- 
legatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 20. 
okoliša, Postojna, bosta odgovorila tovarišica Milica Ozbič in tovariš Marko 
Selan. Prosim! 

Milica Ozbič: Posredujemo vam odgovor na delegatsko vprašanje, 
ki ga je tovariš i Berlak, delegat iz občine Postojna, postavil v zvezi s porabo 
družbenih sredstev za izlete v tujino. Vprašanje je bilo postavljeno na 54. seji 
Zbora občin in vašega zbora. 

Odgovarjala bom na prvi del vprašanja tovariša Berlaka. Moram pa ga 
prebrati, da bi bil odgovor razumljiv. Ta del njegovega vprašanja se glasi: 

»Ze dalj časa, v zadnjem času pa vse bolj masovno delovne organizacije, 
tudi materialne proizvodnje, prirejajo razne večdnevne izlete na stroške delov- 
ne organizacije. Začetek pa je bil pri delovnih organizacijah posebnega druž- 
benega pomena (elektrogospodarstvo, železnice) oziroma tistih delovnih skup- 
nostih, ki se financirajo iz proračuna ali drugih prispevkov gospodarstva. V 
zadnjem času prihaja do absurda, da delovne organizacije materialne proiz- 
vodnje in druge, napajane iz sredstev drugih delavcev, prirejajo večdnevne iz- 
lete na družbene stroške, obenem pa izkazujejo izgubo pri svojem poslovanju. 
Vprašujemo se, ali je res nujno dajati bančne kredite, torej družbena sredstva 
kolektivom, ki lahko prirejajo izlete v inozemstvo. Vprašujem se tudi, kje je meja 
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za tako prakso in ali ni že zadnji čas, da na nivoju občine in republike po- 
stavimo neko regulativo tudi za to prakso.« 

Takšno je bilo torej vprašanje. Na to vprašanje odgovor j amo takole: 
Eventualni vir sredstev temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 

skupnosti za financiranje izletov delavcev v inozemstvo je lahko le sklad skupne 
porabe temeljne organizacije združenega dela oziroma delovne skupnosti. O 
formiranju in porabi sredstev sklada skupne porabe odločajo delavci sami ob 
razporejanju čistega dohodka, skladno z določili zakona o združenem delu. Vi- 
šina in namen porabe sredstev sklada skupne porabe vseh družbenih pravnih 
oseb, ne glede na to, kako ustvarjajo celotni prihodek, z menjavo dela, s pro- 
dajo proizvodov in storitev na trgu ali drugače, sta družbeno dogovorjena. Po 
našem mnenju je možnost porabe sredstev sklada skupne porabe za izlete v 
inozemstvu sicer omejena, popolnoma nemogoča pa takrat, kadar temeljna or- 
ganizacija združenega dela posluje z izgubo, ker pač nima dohodka in ne more 
formirati sklada skupne porabe. 

O primernosti ali neprimernosti dajanja bančnih kreditov pa bi opozorili 
le na to, da o usmerjanju sredstev temeljnih organizacij združenega dela, ki 
so združena v bankah, odločajo članice bank, družbenopolitične skupnosti pa 
nimajo nobene pristojnosti pri odločanju o usmerjanju teh sredstev. Na poslov- 
no politiko bank lahko1 torej vpliva le združeno delo prek delegatov v temeljnih 
organizacijah združenega dela, ki tvori skupščino banke. 

Delegatsko vprašanje je usmerjeno na tisto področje samoupravnega spora- 
zumevanja o združevanju sredstev, ki v današnji praksi po mnenju delegata 
še ni ustrezno rešeno. Delegat daje torej v bistvu pobudo, da se poišče rešitev, 
ki bo omogočila, da se ob družbenem dogovarjanju in samoupravnem spora- 
zumevanju o združevanju sredstev in samoupravnem sporazumevanju o zdru- 
ževanju sredstev med porabniki in izvajalci storitev v okviru samoupravnih in- 
teresnih skupnosti materialne proizvodnje sprejemajo tudi skupne osnove in 
merila za razporejanje čistega dohodka in osebnega dohodka, skupno s skladom 
skupne porabe, za vse udeležence dogovarjanja oziroma sporazumevanja. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Marko 
Selan iz Zavoda za plan, ki odgovarja na drugi del! 

Marko Selan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ista 
skupina delegatov je postavila tudi naslednje vprašanje: 

»Tudi v letošnjem letu smo priča stari praksi, da poraba raste čez mero. 
Vsekakor pa je rast porabe večja kakor rast družbenega produkta. Tako smo 
letos priča, da je v nekaterih samoupravnih interesnih skupnostih dotok de- 
narja celo za 90 °/o večji v primerjavi z lanskim letom za obdobje 8 mesecev 
(izobraževalna in raziskovalna dejavnosti). Poleg tega je bil v avgustu mesecu 
uveden še nov sistem obračunavanja prispevkov za nekatere skupnosti, med 
temi tudi za izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Po tem novem obračunu 
je pričakovati še povečan dotok prispevkov v te namene. Tako bo še večja masa 
denarja odšla v že tako preveliko skupno porabo. Presežki denarja na žiro 
računih samoupravnih interesnih skupnosti in drugih skupnosti pa ne-le blo- 
kirajo gospodarski razvoj, ampak povzročajo še nadaljnje razvrednotenje de- 
narja in inflacijo, ki je hočeš nočeš že vgrajena v stroških materialne proiz- 
vodnje. V materialni proizvodnji moramo pri vkalkuliranju cen proizvodov po- 
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kriti vsaj stroške proizvodnje in v teh stroških so prispevki za vse vrste porabe 
zelo veliki. 

Vprašujemo se, čemu je bilo treba že tako dovolj velike prispevke v av- 
gustu povečati z novim sistemom obračunavanja akontacij in kdo je za to od- 
govoren. Zakonska regulativa bi morala vsaj malo upoštevati dejansko stanje, 
preden korigira obstoječi sistem. 

Letos je dinamika v gospodarstvu ugodnejša, kot je bila lansko leto, in re- 
zultati teh pogojev dela so vidni tudi bolj preprostemu človeku. To bi moralo 
biti enkrat jasno tudi tistim, ki sprejemajo takšne predpise, kot je ta, o katerem 
postavljamo1 delegatsko vprašanje.« 

Odgovor na zastavljeno vprašanje je naslednji: 
Podatki o gibanju skupne porabe za prvih osem mesecev letošnjega leta, 

na katere se v svojem vprašanju sklicuje tovariš delegat, niso primerni za iz- 
vajanje zaključkov o celotnem gibanju skupne porabe v letošnjem letu. 

Rast skupne porabe v obdobju januar—avgust 1977 je resda znašala 26,8 % 
v odnosu na isto obdobje lanskega leta. Od avgusta dalje pa se rast skupne 
porabe umirja in je izkazovala za 10 mesecev letošnjega leta v odnosu na isto 
obdobje lani še 23,6% rast, medtem ko za celo leto 1977 ocenjujemo, da bo 
znašala približno 21 %. Takšna rast pa je znatno izpod ocenjene nominalne ra- 
sti družbenega proizvoda, ki bo po naših predvidevanjih znašala letos okoli 
26 %>. 

Postopno umirjanje rasti skupne porabe v letošnjem letu je posledica zni- 
ževanja prispevnih stopenj na osnovi bruto osebnih dohodkov v povprečju Slo- 
venije od skupne stopnje 31,33 °/o za obdobje januar—avgust na 30,98 % v ob- 
dobju julij—december. V drugem polletju se je torej znižala za 0,35 %. Osem- 
mesečni podatki torej zaradi oscilacij med letom ne morejo služiti za oceno 
celotnih gibanj. 

Kar pa zadeva gibanje sredstev za Republiško izobraževalno skupnost in 
Republiško raziskovalno skupnost, velja isto. Priliv sredstev tema dvema skup- 
nostmi je bil v prvih mesecih resda nekoliko višji, toda že v oktobru se je 
indeks rasti teh sredstev v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta znižal. 
Pri Izobraževalni skupnosti na 130,8, pri Raziskovalni skupnosti pa na 142,1. 

Približno tolikšen bo po naših ocenah tudi celotni index rasti sredstev pri 
teh dveh skupnostih. Pri tem pa moramo seveda upoštevati, da imata obe skup- 
nosti na podlagi lanskega družbenega dogovora o razporejanju dohodka pra- 
vico, da letos nadomestita lanski izpad sredstev, ki je nastal zaradi neugodnih 
dohodkovnih gibanj, zato da bi poravnali premostitvene kredite, ki sta jih mo- 
rali v ta namen najeti. Torej je nekoliko višji indeks rasti letos pri teh dveh 
skupnostih docela v skladu z lanskim družbenim dogovorom. 

Dejansko letošnjo rast sredstev Izobraževalne skupnosti Slovenije in Raz- 
iskovalne skupnosti Slovenije v odnosu na letošnje gibanje družbenega proiz- 
voda pa nam pokaže šele primerjava lanskega planiranega zneska in letošnjega 
planiranega zneska. Medtem ko je narastel nominalni družbeni proizvod letos za 
26 °/o, je za letošnji program planirani znesek pri Izobraževalni skupnosti Slo- 
venije narasel le za 12,5'%, pri Raziskovalni skupnosti pa za 22,0%. Kakor 
je znano, imata obe omenjeni dejavnosti po družbenem planu dogovorjeno pred- 
nost, saj družbeni plan predvideva, da bodo sredstva za Raziskovalno dejavnost 
rastla vzporedno z družbenim proizvodom, sredstva za usmerjeno izobraževanje 
pa celo nekoliko hitreje od rasti družbenega proizvoda. Potemtakem navedena 
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indeksa celo kažeta, da se ti dve lanski prioriteti ne uresničujeta, kar še posebno 
velja za usmerjeno izobraževanje. 

Ni torej mogoče trditi, da sredstva za ti dve dejavnosti letos rasteta v ne- 
skladju s planom, marveč kvečjemu nasprotno. 

Kar pa zadeva veljavne inštrumente združevanja sredstev za ti dve dejav- 
nosti, na kar predvsem leti kritika tovariša delegata, pa sedanje ocene kažejo, 
da nobena od teh dveh skupnosti ne bo ustvarila v letošnjem letu presežkov. To 
pomeni, da so ti inštrumenti ustrezni za doseganje nominalnega obsega sredstev, 
planiranega v samoupravnih sporazumih Izobraževalne skupnosti Slovenije in 
Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! So kakšne pripombe k temu 
odgovoru? (Ni pripomb.) Prosim tovarišico Milico Ozbič, da odgovori na dele- 
gatsko vprašanje tovariša Roka Pavšiča, delegata skupine delegatov za gospo- 
darsko področje 33. okoliša! 

Milica Ozbič: Tovariš Pavšič, delegat skupine delegatov za gospo- 
darsko področje, 33. okoliš, je spraševal na zadnjem zasedanju, zakaj se rok 
za priznavanja oprostitve plačila prometnega davka ob nabavi določenega 
gradbenega materiala podaljšuje le za občane iz območja Zahodne Slovenije, ki 
ga je v maju 1976 prizadel potres. 

Na to vprašanje se odgovor glasi: 
Za občane iz območja Zahodne Slovenije, ki ga je v maju 1976 prizadel 

potres, bi pravica do oprostitve plačila prometnega davka ob nabavi določenega 
gradbenega materiala potekla že 31. decembra letošnjega leta, ker pa v tem 
času iz različnih razlogov, predvsem zaradi pomanjkanja določenih vrst grab- 
benega materiala in drugih razlogov še ni bilo možno izkoristiti te pravice, so 
bili roki za izkoriščanje potrošniških kreditov podaljšani do 30. septembra pri- 
hodnjega leta. Zato je bilo vzporedno s tem potrebno podaljšati tudi rok za 
priznavanje oprostitve prometnega davka. 

Nasprotno tej ureditvi pa je bila s 15. oktobrom letošnjega leta predpi- 
sana oprostitev plačila posebnega republiškega prometnega davka ob nakupu 
določenega gradbenega materiala za občane iz območja Gorenjske, ki ga je v 
juliju 1977 prizadel potres. Ta velja do 31. decembra 1978, torej podaljšanja 
roka do 30. septembra 1978 ne potrebujejo. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Je kakšna pripomba k temu od- 
govoru? (Ni pripomb.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 20. 
okoliš — Postojna, glede določb zakona o skupščinskih volitvah in zakona o 
določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših bosta 
odgovorila predstavnik Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo dr. Kostja 
Konvalinka in Miha Wohinz, svetovalec Izvršnega sveta. Besedo ima dr. Kostja 
Konvalinka! 

Dr. Kostja Konvalinka: Skupina delegatov s področja gospodar- 
stva za 20. okoliš in skupina delegatov iz občine Postojna za Zbor občin Skup- 
ščine SRS sta postavili dvoje vprašanj s področja volilne komisije zakonodaje. 
Na splošno je na obe vprašanji odgovorjeno že v obrazložitvi predloga zakona 
o volitvah in delegiranju v skupščine, ki je bil ravno sedaj poslan Skupščini 
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SRS. Vseeno pa odgovarjamo tovarišem delegatom podrobneje na obe vpra- 
šanji s temile podrobnejšimi pojasnili k predlogu zakona: 

Prvo vprašanje se nanaša na drugi odstavek 33. člena predloga zakona o 
volitvah in delegiranju v skupščine, ki določa, da oblikujejo svoje delegacije 
delovni ljudje, ki trajno delajo v delu tozda, ki ni v območju občine, v kateri 
je sedež te organizacije. Delegati sprašujejo, ali takšni delovni ljudje v dislo- 
ciranih enotah z minimalnim številom članov — v katerih je morda celo samo po 
eden — ne bi mogli oblikovati skupne delegacije oziroma sklepati samouprav- 
nega sporazuma o oblikovanju skupne delegacije. 

Vprašanje posega v ustavno materijo, kajti drugi odstavek 33. člena pred- 
loga je povzet iz četrtega odstavka 156. člena ustave SRS. Zato pri tej določbi 
ne moremo z zakonom ničesar spremeniti. Iz več tozdov ali iz enot tozda ne 
moremo oblikovati skupnih delegacij, ker skupne delegacije lahko oblikujejo le 
dve ali več delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organi- 
zacij, dužbenih organizacij ali društev, ne pa tudi tozdov, kar je določeno v 
37. členu predloga zakona o volitvah in delegiranju v skupščine. Ta je zopet 
ustavna dolorba, saj je povzeta iz sedmega odstavka 156. člena ustave SRS. 
Seveda pa več takih dislociranih enot tozda v isti občini oblikuje že po samem 
zakonu eno samo delegacijo, kot vsak tozd, vendar pa to ni skupna delegacija 
iz 37. člena predloga zakona, ampak enotna delegacija za vse enote tozda v tej 
občini. Vsak tozd, ne glede na to, koliko ima enot v isti občini, oblikuje zanje 
enotno delegacijo. Oblikovanje enotnih delegacij z enotami tozda zunaj sedeža 
tozda pa bi nasprotovala povezanosti takih enot z občino, v območju katere 
SO1, in bi bilo oblikovanje enotnih delegacij za območje več občin v nasprotju 
z ustavo in zakonom. Rešitev takih majhnih enot je enaka kot pri vseh majhnih 
tozdih: povezovati se morajo v ustrezne konference delegacij. 

V drugem vprašanju tovariši delegati sprašujejo, ali je potrebno za vsako 
kandidatno listo, za katero se glasuje na volišču, poseben volilni odbor. Tova- 
riši delegati menijo, da bi bilo v primeru večjega števila kandidatnih list v 
manjših krajih skoraj neizvedljivo postaviti za vsako kandidatno listo poseben 
volilni odbor. 

Nedvomno je treba oblikovati volilne odbore po načelu: vsako volišče svoj 
volilni odbor (drugi odstavek 29. člena predloga zakona o volitvah in dele- 
giranju v skupščine.). Pri tem volišča ne smemo zamenjati s prostorom, v ka- 
terem se voli, saj je znano, da imamo lahko v istem prostoru tudi več volišč 
in torej tudi prav toliko volilnih odborov. Več volišč in volilnih odborov v istem 
prostoru smo imeli skoraj povsod pri vsakih splošnih volitvah in bo tako tudi 
na splošnih volitvah prihodnje leto. Tu se postavlja sedaj vprašanje, ali bo mo- 
goče organizirati eno* volišče za vse delegacije, ki jih za samoupravne interesne 
skupnosti voli ena temeljna organizacija ali skupnost. Ce bo npr. neka kra- 
jevna skupnost volila posebno' delegacijo za zdravstvo, posebno delegacijo za 
vzgojo in izobraževanje in združeno delegacijo za druge samoupravne interesne 
skupnosti, potem pomeni, da bo potrebno oblikovati za te delegacije troje 
volišč, če bo organizacija taka kot pri zadnjih splošnih volitvah. 
Znano nam je, da je Republiška volilna komisija že razpravljala o mož- 
nosti združevanja volitev v treh delegacij na enem volišču z enotnimi 
obrazci (npr. kandidatne liste z več deli, glasovnice z več deli, enotni ime- 
niki itd.). Na vsak način pa bo treba oblikovati posebno volišče in imenovati 
poseben volilni odbor za volitve delegacije za skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti. Oblikovanje več volilnih odborov pa izgleda samo na prvi pogled 
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težavno za manjše kraje. Res ima vsak volilni odbor predsednika in dva člana 
z namestniki — torej 6 oseb. Vendar članstvo enega volilnega odbora ne izklju- 
čuje namestništva člana v drugem in nasprotno. Zato tudi pri organizaciji več 
volilnih odborov volilne komisije doslej niso imele težav in smo imeli že 
tudi doslej pri volitvah včasih tudi po štiri volilne odbore v enem prostoru. 
Vsekakor pa rešitev vprašanja združevanja volitev več delegacij za skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti v enem volišču ni vprašanje zakona, ampak 
vprašanje volilnih obrazcev in volilne tehnike, kar bo morala reševati Repub- 
liška volilna komisija. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim, tovariš Wohinz! 

Miha Wohinz: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati iste delegatske skupine, na katerih vprašanje je ravnokar odgovoril 
predstavnik Sekretariata za,zakonodajo', so postavili tudi tole vprašanje: 

»Po kakšnem kriteriju je občina Sežana dobila v Zboru združenega dela z 
gospodarskega področja lastno delegatsko mesto?« Pri tem se sklicujejo na 
2. člen osnutka zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejav- 
nostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dajem tale odgovor: 
Pri pripravi predloga zakona o določitvi okoliša in števila delegatskih mest 

po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
je predlagatelj izhajal iz določb drugega odstavka 162. člena republiške ustave, 
ki pravi, da se določa število delegatov temeljnih samoupravnih organizacij 
oziroma skupnosti sorazmerno s številom delovnih ljudi v teh organizacijah 
oziroma skupnostih, in iz določb 74. člena zakona o volitvah delegacij in dele- 
giranju delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, po katerih se de- 
legatska mesta v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije delijo glede 
na število delovnih ljudi v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
na območju občine oziroma glede na število* in udeležbo delovnih ljudi, ki delajo 
v obrtni in podobnih dejavnostih z delovnimi sredstvi, na katerih obstaja last- 
ninska pravica, in delavcev, s katerimi združujejo delo in delovna sredstva pri 
ustvarjanju družbenega proizvoda. 

Na istih temejih je bil tudi zgrajen še veljavni zakon iz leta 1974, ki pa 
za prihodnje volitve ni več uporaben zaradi konstituiranja novih temeljnih or- 
ganizacij združenega dela in zaradi odpiranja novih delovnih mest, kar vse je 
spremenilo število delovnih ljudi na področjih družbenega dela oziroma v po- 
zameznih občinah. 

Spričo tega je Izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije nov predlog 
za izdajo in osnutek zakona o določitvi okolišev in določitvi števila delegatskih 
mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije, kar sta oba pristojna zbora, se pravi Zbor občin in ta zbor, na zasedanjih 
dne 23. novembra sprejela z naročilom, da naj predlagatelj upošteva pri pri- 
pravi predloga tudi vse pripombe skupin delegatov in prepombe, dane v razpravi 
na sejah zborov. 

Ob upoštevanju omenjenih kriterijev je predlagatelj predvidel za sežansko 
občino samostojen okoliš za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela z 
gospodarskega področja z enim delegatskim mestom, ki ustreza 6764 zaposlenim 
delavcem v gospodarstvu v občini Sežana, ob upoštevanju, da je poprečje na 
gospodarskem področju 6600 zaposlenih delavcev. 
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Predlagatelj do priprave zakonskega predloga ni dobil nobene pripombe 
k 25. okolišu s področja gospodarstva, kot je bil predlagan v osnutku omenje- 
nega zakona, razen občine Sežana, ki s tako rešitvijo soglaša. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Na delegatsko vprašanje An- 
dreja Zadravca, delegata skupine delegatov za kmetijsko področje, 5. okoliš, 
bo odgovoril tovariš Milovan Zidar, republiški sekretar za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano! 

Milovan Zidar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovariš Andrej Zadravec, delegat skupine delegatov za kmetijsko področje, 5. 
okoliš, je postavil Izvršnemu svetu vprašanje, ali so pristojni republiški organi 
predvideli kakršnekoli ukrepe ali dogovarjanja, da bi se zaščitila lastna proiz- 
vodnja plemenskih telic in preprečil nepotreben uvoz le-teh. 

Odgovor: Strinjamo se z ugotovitvijo živinorejcev iz Pomurja, da bi se lahko 
v Socialistični republiki Hrvatski in naši republiki zredilo potrebno število 
plemenskih telic za kupce iz Jugoslavije. 

V Socialistični republiki Sloveniji sistematično izvajamo selekcijo goveje 
živine, opravljamo kontrolo proizvodnosti in vodi se rodovništvo. Leta 1976 je 
bilo v kontroli proizvodnosti 122 732 glav vseh pasem. Od tega 47 319 glav 
lisaste pasme. Selekcijo in vsa dela v zvezi s tem vodi Zavod za živinorejo 
pri Kmetijskem inštitutu Slovenije in živinorejsko-veterinarski in kmetijski za- 
vodi v regijah, ki skrbijo tudi za promet tržnih presežkov vseh plemenskih krav 
in telic, katerih rejci ne potrebujejo za reprodukcijo lastnih čred. 

Rejci v Sloveniji lahko organizirano nudijo letno 1300 plemenskih telic li- 
saste pasme, 1100 rjave pasme in 300 črnobele pasme. 

Kolikor bi kupci plemenskih telic naročili plemensko živino dve ah tri 
leta prej, bi se ponudba plemenskih živali znatno povečala. Živinorejsko-vete- 
rinarski kmetijski zavodi so v zadnjih letih mnogo storili, da bi pridobili kupce 
iz drugih republik in pokrajin. V letu 1976 je delegacija kmetijskih zavodov 
Zivinorejsko-poslovne skupnosti obiskala ustrezne organe v SAP Kosovu. Po- 
dobne delegacije so bile v letih 1976 in 1977 v Socialistični republiki Make- 
doniji ter Bosni in Hercegovini. 

Prodaja plemenskih živali se sicer oživlja, vendar še ne dosega nivoja možne 
ponudbe. V letu 1977 je bilo doslej prodanih 500 tehc lisaste pasme, 700 telic 
rjave in 40 telic črnobele pasme. 

Za nakup tehc iz Pomurja pa se že javljajo kupci iz sosednje Italije. 
Dva do trikrat letno se sestajajo Koordinacijski odbor selekcijskih služb 

vseh republik in pokrajin. Ob vsaki priliki se posredujejo tudi podatki o tržnih 
presežkih plemenskih živali v naši republiki. Zbrani podatki se posredujejo 
Gospodarski zbornici Jugoslavije. 

Na pobudo proizvajalcev plemenskih živali je bil 13. aprila tega leta pri 
Gospodarski zbornici Jugoslavije sklican sestanek, da bi se sprejeh ustrezni 
ukrepi za zaščito domače proizvodnje plemenskih živali. Ob prisotnosti vseh 
organizacij, ki se ukvarjajo s selekcijo živine, večjih proizvodnih organizacij 
združenega dela in Zveznega komiteja za kmetijstvo so bile med drugim dane 
zahteve po spremembi uvoznega režima in po spodbujanju prometa domače 
plemenske živine z ustreznim kreditiranjem. 

V Socialistični republiki Sloveniji je pri Gospodarski zbornici formirana 
komisija za presojo uvoza, ki predlaga medresorski komisiji za razporeditev 
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uvoza dokončne odločitve. Organizacije združenega dela v naši republiki na- 
kupujejo plemensko živino iz uvoza le, kadar gre za vrhunske kakovosti ple- 
menjakov. V zadnjem času se je uvozilo tudi manjše število plemenskih telic 
črno-bele pasme, da bi s tem povečali genetsko vrednost živali te pasme. 

V Jugoslavijo se je v letu 1977 uvozilo približno 4000 glav plemenskih go- 
vedi, večinoma črno-bele pasme. Pel teh živali so prevzeli tudi kooperanti. 

Glede na to menimo, da posebno za potrebe kooperacijske proizvodnje ni 
razloga, da se uvoža plemenska živina, kajti sami proizvajamo ustrezne živali 
rjave in lisaste pasme. 

Izvršni svet se bo zavzel, da se spremeni uvozni režim in s tem zaščiti do- 
mača proizvodnja plemenske živine. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Na delegatsko vprašanje 
Karla Franka, delegata skupine delegatov za kmetijsko dejavnost, 5. okoliš, bo 
odgovoril dr. Dominik Komadina, republiški podsekretar v Republiškem komi- 
teju za zdravstveno in socialno varstvo! 

Dr. Dominik Komadina : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Tovariš Karel Franko, delegat skupine delegatov za kmetijsko dejav- 
nost, 5. okoliš — Murska Sobota, je v Zboru združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije postavil Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se v svojem ekspozeju kot tudi v vseh 
drugih gradivih, ki smo jih prejeli za sejo Zbora združenega dela dne 23. 11. 
1977, zavzema za to, da naj se vsa sredstva, ustvarjena nad dogovorjenimi 
zneski, ki se bodo oblikovala na podlagi vplačanih prispevkov, vrnejo vplač- 
nikom sorazmerno z njihovimi vplačili. 

Ta ukrep bo močno prizadel zdravstveno službo v manj razvitih območjih, 
predvsem pa v Pomurju, kjer zdravstvena služba že več let zapored izkazuje ve- 
like izgube. Zdravstveni delavci, ki delajo v Pomurju, ne skrivajo nezadovolj- 
stva nad takim ukrepom in slišati je celo, da bodo, če se to realizira, prenehali 
delati. 

Iz katerega vira naj pomurska regionalna zdravstvena skupnost plačuje 
zdravstvene storitve, če združeno delo ne bo plačalo prispevkov v višini, ki je 
potrebna za redno zdravstveno dejavnost, ko pa ta skupnost nima nikakršnih 
rezerv?« 

Na postavljeno delegatsko vprašanje odgovarjamo: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v svojem ekspozeju in ostalih do- 

kumentih zavzel stališče, da je treba uveljaviti prioritete predvsem na tistih 
področjih družbenih dejavnosti, ki so bile dogovorjene s samoupravnimi spo- 
razumi o temeljih planov v srednjeročnem obdobju, zaradi česar je treba pri 
ostalih družbenih dejavnostih v zadnjih treh letih planskega obdobja ponovno 
proučiti programe rasti ter izvesti temeljitejšo selekcijo prioritet v okviru teh 
programov. Ta naloga se nanaša tudi na področje zdravstvenega varstva. 

Pri razvoju zdravstvenega varstva v Pomurju ugotavljamo v zadnjih treh 
letih določen napredek, ki se kaže predvsem v izravnavi povprečne porabe na 
zdravstveno zavarovano osebo. V letu 1975, ko je povprečna poraba za zdrav- 
stveno varstvo znašala v SR Sloveniji 1771 dinarjev, je porabil občan v Po- 
murju le 1360 dinarjev. Za leto 1977 pa na podlagi dosedanjih podatkov ocenju- 
jemo, da bo občan v SR Sloveniji porabil povprečno 2129 dinarjev ali za 20 % 
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več kot v letu 1975, medtem ko bo v območju Pomurja prišlo na enega občana 
1974 dinarjev ali za 45 °/o več kot v letu 1975. 

S tem pa se zmanjšujejo tudi razlike med povprečno porabo za zdravstveno 
varstvo v ljubljanski regiji, ki vseskozi velja za najvišjo in porabo v pomurski 
regiji, ki velja za najnižjo. Tako je bilo med tema dvema regijama razmerje 
v letu 1975 77 : 116, medtem ko se je~ v letu 1977 to razmerje spremenilo^ na 
93 : 109. Pri tem imajo nedvomno zasluge sami občani pomurske regije, ki so 
s smotrnim združevanjem sredstev pripomogli k saniranju situacije, v nemajhni 
meri pa tudi solidarnostno ravnanje vseh slovenskih občanov, ki z naraščujočimi 
solidarnostnimi prispevki pomagajo sanirati funkcionalno dejavnost zdravstva. 

Solidarnostni prispevki in prilivi v Pomurju so znašali v letu 1975 nad 
8 milijonov dinarjev, v letu 1976 nad 14 milijonov dinarjev, medtem ko bodo 
v letošnjem letu presegli 39 milijonov dinarjev. 

Zdravstvene skupnosti so se v srednjeročnem sporazumu o svobodni menja- 
vi dela v zdravstvu sporazumele, da bodo zaradi uskladitve pravic z dogovor- 
jenim obsegom zdravstvenega varstva v letu 1977 in po potrebi tudi v nasled- 
njih letih določile v svojih samoupravnih splošnih aktih tiste dejavnosti, ki jih 
lahko s svojimi programi opustijo ali financirajo le delno, če dohodkovne mož- 
nosti ne bodo omogočale njihovega uresničevanja v celoti. Pri tem so se spora- 
zumele, da bodo najprej ustavile ali skrčile obseg investicijskih vlaganj, nato 
pa skrčile, zožile ali zaostrile merila za uveljavljanje še nekaterih pravic iz 
uveljavljanja zdravstvenega varstva. 

Skozi tako dogovorjeno politiko1 je treba motriti tudi sedanje stališče Iz- 
vršnega sveta. 

Ob morebitni valorizaciji programa zdravstvenih skupnosti, ki bi bila upra- 
vičena zaradi drugačnih gibanj ustvarjanja in globalne delitve dohodka nasproti 
planskim prizadevanjem, lahko delavci v združenem delu odločijo in se spo- 
razumejo po enakem postopku, kot je bil določen za sprejetje samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana. 

Ob upoštevanju prej prikazanega razvoja zdravstvenega varstva v Pomuiju, 
kot tudi ob ugotovitvi, da pomurski zdravstveni center v letošnjem tri četrt- 
letju ne izkazuje izgube v nobeni od svojih osnovnih dejavnosti, za v delegat- 
skem vprašanju omenjeno morebitno prenehanje dela zdravstvenih delavcev 
ne more biti objektivnih razlogov. Dolžnost pomurskih zdravstvenih delavcev 
je v prvi vrsti, da politiko investiranja prilagodijo materialnim možnostim ter 
da z ustrezno notranjo samoupravno organiziranostjo in povezanostjo ter z ra- 
cionalno organizacijo dela in smotrnim izkoriščanjem vseh zdravstvenih zmog- 
ljivosti dosežejo večjo stopnjo delovne učinkovitosti in tako izrabijo tisto no- 
tranjo rezervo, ki še obstaja, ter s tem dosežejo večjo notranjo ekonomsko sta- 
bilnost. Le-tako bi lahko eventualno zahteva po valorizaciji programov dobila 
v združenem delu stvarno utemeljitev. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! S tem smo izčrpali odgovore. 
Ali želi kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) 

S tem smo zaključili to točko dnevnega reda in tudi sejo- Zbora združenega 
dela. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 15.50.) 
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(28. decembra 1977) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši! Pričenjam 57. sejo 
Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave Sociali- 
stične republike Slovenije in prvega odstavka 79. člena poslovnika Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo naslednje delegate: za predsednico Alenko Hafner, za člana pa 
Adrijana Laha in Vlada Potočnika. So predlagani delegati navzoči? (Da.) 

Dajem predlog v razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Kdor je za to, da se v 
Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja izvolijo Alenka 
Hafner, Adrijan Lah in Vlado Potočnik, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili predlagani delegati soglasno izvoljeni v Komisijo 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja. 

Prosim predsednico in člane Komisije, da pregledajo pooblastila delegatov 
oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba, in nato poročajo zboru. 

Na današnjo sejo zbora so bih povabljeni predstavniki Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi 
Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, predstavniki Gospo- 
darske zbornice Slovenije, Zavoda za družbeno planiranje SR Slovenije, pred- 
stavniki Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, predstavniki Narodne 
banke Slovenije in predstavniki Upravnega odbora republiških skupnih rezerv. 

Na sejo zbora so bih povabljeni tudi predsedniki odborov Zbora združenega 
dela, člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ in delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 
Vse lepo pozdravljam in vabim k sodelovanju. 

Kot običajno prosim delegate, ki želijo postaviti delegatsko vprašanje in 
ga že imajo pripravljenega v pismeni obliki, da ga oddajo meni ah tovarišu se- 
kretarju zbora, da bi že sedaj lahko obvestili predstavnike Izvršnega sveta in 
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druge, da pripravijo1 odgovore in po možnosti odgovorijo že na današnji seji 
ZIdofs 

Kot običajno tudi vprašujem, če želi kateri od delegatov govoriti v mad- 
žarskem ali italijanskem jeziku, do česar ima pravico po 212. členu ustave bK 
Slovenije! Za to imamo pripravljene prevajalce. Ugotavljam, da se nihče ne 
prielaša, da bi govoril v madžarskem ali italijanskem jeziku. 

Obveščam tudi, da smo se s predsednico Zbora občin in predsednikom 
Družbenopolitičnega zbora na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
dogovorili, da bomo poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora po končani 2. točki dnevnega reda 
ekspoze k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 v letu 1978, s predlogom temeljnih razvojnih nalog 
v letu 1978 in opredelitvijo njihovih nosilcev. Ekspoze bo imel tovariš Andiej Marine, predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

Na skupnem zasedanju bomo poslušali tudi poročilo delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin-Skupščine SFRJ o poteku usklaje- 
valnega postopka glede osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1978. To poročilo 
bo podal tovariš Marko Bule, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. . ^ 

Prav tako obveščam, da so danes na seji zbora navzoči clam Odbora za 
družbenoekonomske odnose, Odbora za družbenoekonomski razvoj in Odbora za 
finance. Vsi trije odbori so bili sklicani glede na to, da je bilo k posameznim 
točkam dnevnega reda danih več amandmajev, o katerih je potrebno, da se 
zbori opredelijo oziroma da zavzamejo stališče. Odbori so imeli seje danes j 
traj pred začetkom zasedanj. 

' Kot vidimo imamo zelo obsežen dnevni red, zato je potrebno, da se dogo- 
vorimo, ali bomo naše zasedanje zaključili že danes ali pa ga prekinili o 
16. uri in nadaljevali jutri. Ker vidim, da ste za to, da sejo zaključimo danes, 
prosim za polno udeležbo in sodelovanje do konca seje. ^ 

Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja je končala z 
delom. Prosim, da poda poročilo. Besedo ima tovarišica Alenka Hafner. 

Alenka Hafner: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 57. sejo 
dne 28. 12. 1977. . . 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 137 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 84 de- 
legatov, s prosvetno-kulturnega področja 16 delegatov, s socialno-zdravstveneg 
področja 11 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 16 delegatov, iz obrtnih m po 
dobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov m druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegato 
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 
SFRJ 1 delegat.   ... 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma oko 1- 
šev: z gospodarskega področja za 3. okoliš en delegat, 6 okoliš en delegat, 23. 
okoliš en delegat, 29. okoliš en delegat, 31. okoliš en delegat, 33. okoliš en de- 
legat, skupaj 6 delegatov; s prosvetno-kulturnega področja za 3. okoliš dva 
delegata; s socialno-zdravstvenega področja za 4. okoliš en delegat m 1. okoliš 
en delegat, skupaj 2 delegata; iz kmetijske dejavnosti za 4. okoliš en delegat, 



57. seja 69 

6. okoliš en delegat, skupaj 2 delegata in iz obrtne dejavnosti za 3. okoliš en 
delegat. Odsotnih je tedaj skupaj 13 delegatov. 

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

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi kdo razpravljati o po- 
ročilu Komisije? Če nihče, prosim, da glasujemo. Kdor je za poročilo, naj prosim 
glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

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

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, na določitev dnevnega reda, 
Z dopisom z dne 12. 12. 1977 sem razširil dnevni red današnje seje z na- 

slednjimi točkami: 
—• s predlogom zakona o spremembi zakona o proračunu Socialistične re- 

publike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1977; 
— s predlogom zakona o spremembi zakona o skladih skupnih rezerv in 

uporabi njihovih sredstev, 
— s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih 

taksah in 
— s predlogom odloka o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za 

potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in 
ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1978. 

Na predlog delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ razširjam dnevni red današnje seje tudi s poročilom de- 
legacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin o poteku uskla- 
jevanja postopka glede osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letu 1978, s spremljajočimi akti in 
bilancami ter osnutkom proračuna federacije za leto 1978. 

Na podlagi zahteve Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi 
Slovenije in predloga odborov za finance Zbora združenega dela in Zbora občin 
razširjam dnevni red današnje seje še s predlogom odloka o pooblastitvi Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o izgradnji 
in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani. 

Glede na navedeno predlagam v smislu 24. člena poslovnika Zbora združe- 
nega dela naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 57. seje Zbora združenega dela; 
2. odobritev zapisnika 56. seje Zbora združenega dela; 
3. predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976—1980 v letu 1978, s predlogom temeljnih razvojnih nalog v letu 
1978 in opredelitvijo njihovih nosilcev; 

4. predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 s predlogom odloka o pooblastitvi Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene ta dogovor; 

5. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ o poteku usklajevalnega postopka glede osnutka in predloga 
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
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1976—1980 v letu 1978, s spremljajočimi akti, bilancami ter osnutkom proračuna 
federacije za leto 1978; 

6. predlog zakona o delovnih razmerjih; 
7. predlog zakona o volitvah in delegiranju v skupščine; 
8. predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah in odpoklicu delegatov 

za Zbor republik in pokrajin1 Skupščine SFRJ; 
9. predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po de- 

javnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije; 
10. predlog zakona o spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih 

potreb v družbenopolitičnih skupnostih; 
11. predlog zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije (republi- 

škem proračunu) za leto 1977; 
12. predlog zakona o podaljšanem financiranju občinskih proračunov za 

leto 1977 z dopolnilnimi sredstvi iz republiškega proračuna; 
13. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah 

republiških davkov in taks; 
14. predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za re- 

publiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1978; 
15. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o davkih občanov, z 

osnutkom zakona; 
16. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah; 
17. predlog odloka o določitvi in razdelitvi zneskov deviz za potrebe repu- 

bliških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbeno- 
političnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1978; 

18. predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov dav- 
kov za leto 1978; 

19. predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1978; 
20. predlog zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sred- 

stva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978; 
21. predlog zakona o spremembi zakona o skladih skupnih rezerv in uporabi 

njihovih sredstev; 
22. predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skup- 

nosti na področju družbenih dejavnosti v prvih štirih mesecih 1978; 
23. predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračuna- 

vanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975, 1976 in 1977; 

24. predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v gra- 
ditev objektov in nabavo opreme v obdobju 1978—1982, z osnutkom zakona; 

25. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan 
Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani; 

26. predlog zakona o ustanovitvi Komisije Socialistične republike Slovenije 
za odlikovanja; 

27. predlog zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji; 
28. predlog zakona o Narodni banki Slovenije; 
29. volitve in imenovanja in 
30. vprašanja delegatov. 
Ima kdo kakšno pripombo ali predlog glede predlaganega dnevnega reda? 

(Ni pripomb.) 
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Prehajam na glasovanje. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim gla- 
suje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 56. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Vprašujem, če ima kdo kakšno pripombo ali spremi- 
njevalni predlog glede zapisnika! (Ni pripomb.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 56. seje Zbora združenega dela odobren. 
Prekinjam sejo Zbora združenega dela in prosim, da počakamo, da pridejo 

delegati še iz ostalih dveh zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.55.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 
1978, s predlogom temeljnih razvojnih nalog v letu 1978 in opredelitvijo nji- 
hovih nosilcev. 

Predlog je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni sveti Za 
svoje predstavnike je določil Zvoneta Dragana, podpredsednika Izvršnega sveta, 
Milico Ozbič, Pavleta Gantarja ter Iva Klemenčiča, člane Izvršnega sveta in 
Marka Selana, pomočnika direktorja Zavoda SRS za družbeno planiranje. 

Ekspoze smo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov. 
Z dopisom z dne 15. 12. 1977 smo prejeli analizo izvajanja družbenega do- 

govora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije v ob- 
dobju 1976—1980 in dokumentacijo k predlogu resolucije. 

Prejeli smo tudi prošnjo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za tiskovni 
popravek predloženih gradiv. 

Gradivo so obravnavah: Odbor za družbenoekonomski razvoj, Komisija za 
družbeno nadzorstvo in Zakonodajno-pravna komisija. Poročila smo prejeli. 

Družbenopolitični zbor bo med sejo dal k predlogu resolucije svoja stališča. 
Na klop smo prejeli amandmaje Izvršnega sveta, Skupščine občine Rad- 

gona, Skupnosti socialnega varstva Slovenije ter skupine delegatov iz Maribora. 
Amandmaje te skupine prav sedaj prejemate. 

Danes sta o predlogu resolucije razpravljala na skupni seji Odbor za druž- 
benoekonomski razvoj našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj Zbora občin, z namenom, da bi proučila dodatne amandmaje in jih uskla- 
dila. Razdeljeno bo tudi dodatno poročilo teh odborov. Ko bo Družbenopolitični 
zbor zaključil razpravo, bomo prejeli tudi njihova stališča. 

2eli kdo od predstavnikov ali poročevalcev še kaj dodati k pismenim po- 
ročilom oziroma k ekspozeju? (Nihče.) 

Če nihče, pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Miro- 
slav Brečko, gospodarsko področje, 32. okoliš! 

Miroslav Brečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Kot delegat gospodarskega področja si ne morem dovoliti, da ne bi spre- 
govoril o stanju, kakršno je in kakršno nas čaka v naslednjem letu na področju 
gospodarjenja na podlagi usmeritev resolucije, ki jo imamo sedaj v obravnavi. 
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Eden izmed poglavitnih problemov sedanjega stanja družbenoekonomskih 
odnosov in položaja združenega dela v družbeni reprodukciji je delitev in po- 
raba ustvarjenega dohodka. 

Za stanje v gospodarstvu, zlasti v industriji, je značilna nizka akumulativna 
in reproduktivna sposobnost, iz česar nujno sledi, da naj se v ekonomski po- 
litiki za prihodnje leto zastavi potreba po ekonomsko bolj utemeljeni in bolj 
smotrni delitvi in gospodarni porabi dohodka. 

Omenjeni razlogi govore za to, da pretehtamo stanje na vseh bistvenih 
točkah družbenoekonomskih odnosov in ugotovimo pravo stanje, od katerega 
bo odvisna akumulativna in reproduktivna sposobnost gospodarstva, ki ne- 
dvomno odločno vpliva na družbeno nadgradnjo, to je na skupno in splošno 
porabo. 

Kljub večkratnim razpravam in zahtevam, zapisanim v resolucijah, tako 
v tej skupščini kot v družbenopolitičnih organizacijah in Gospodarski zbornici 
Slovenije, da moramo vselej vedeti vnaprej, kakšni bodo pogoji gospodarjenja 
v naslednjem letu, kakšne bodo obremenitve iz naslova davkov, prispevkov sa- 
moupravnim interesnim skupnostim in drugih samoupravnih sporazumov, ki so 
samoupravni toliko časa, dokler jih ne nadomestijo zakonski predpisi, se to tudi 
tokrat ni v celoti uresničilo. 

Z omenjenimi podatki bi lahko delovne organizacije izdelale tudi realnejše 
plane, od pokrivanja materialnih stroškov do čiste akumulacije, kajti vedeti 
moramo, da morajo delovne organizacije za vse te potrebe najti mesto v svojih 
cenah. 

Ekonomska načela gospodarjenja in planiranja so jasna. Izhodiščne po- 
stavke za cene so materialni stroški, vsi dohodki in vse družbene dajatve. Pri- 
štete so potrebe po akumulaciji, skupna poraba in druge potrebe. Ko ta seštevek 
razdelimo na podlagi količinske proizvodnje na enoto proizvoda, lahko ugo- 
tovimo, da s ceno, kakršno imamo, ne shajamo. Zato prihaja do naslednje re- 
šitve: Dvig cen in s tem odiranje kupca, če to ne uspe, iskanje notranjih re- 
zerv, če tudi pri tem ne uspemo, načnemo lastno akumulacijo1 ali pa je pred 
nami izguba. Sele v tem momentu se navadno vprašamo, ali smo dolžni pokri- 
vati vse naše obveznosti do nadgradnje oziroma ali lahko odpovemo posamezne 
samoupravne sporazume. Delovna organizacija je v težkem položaju, prizadeti so 
delavci, nedvomno tudi akumulacija, dokler ni širša družbena skupnost po- 
klicana na pomoč k sanaciji podjetja. 

V Delu sem pred dnevi bral tole: »Gospodarstvo se že sedaj bojuje proti 
prevelikemu odvzemanju za takšno pretirano porabo, tako da svojo rešitev 
najde v povečanju cen svojih izdelkov in s tem v povečanem dohodku. Zato, 
da tega ne bi prekmalu storili in sproti vzeli od dohodka za splošno porabo, so 
cene pod upravnim nadzorstvom. V boju, ki se bije proti vnaprejšnji porabi 
in rasti cen, govore podatki, da je dejanska rast cen v zadnjih letih nepretrgoma 
naraščala, tako da je to postalo že kar pravilo. Znano je, da se vsak prodajalec 
zavzema, da bi bile cene njegovega izdelka čim višje, kupec pa želi čim nižje cene. 

Kljub preseganju cen pa ugotavljamo v zadnjih letih, da ostaja gospodar- 
stvu vse manj za obnovo in reproduktivno sposobnost, njegovi stroški poslo- 
vanja pa nenehno naraščajo. Rast cen v primerjavi s stroški poslovanja pa po- 
znavalci ocenjujejo, da je že drugo leto zapored na spodnji meji gospodarnosti 
in s tem dopustnosti.« 

Iz navedenega je razvidno, da so še vedno odprti kanali, po katerih odteka 
dohodek iz organizacij združenega dela in se izmika njihovemu vplivu. 
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Gospodarstvo je vse bolj zadolženo, za kredite pa je potrebno dodatno ob- 
remeniti dohodek, kar dejansko pomeni prilivanje olja na ogenj. Podatki ka- 
žejo, da so obresti na 100 dinarjev ustvarjenega dohodka v gospodarstvu v letih 
1975—1976 znašale 8,4, v industriji pa celo 11 dinarjev. Nadalje kažejo podatki, 
da je leta 1976 bruto akumulativnost gospodarstva padla na 6,4 fl/o, prejšnje 
leto je bila 8,4 %>, stopnja reproduktivne sposobnosti pa na 6,3 %, leta 1973 pa 
je bila še 7,6 '"/o. Podatki so vzeti iz »Ekonomske politike«. Za letošnje leto so 
napovedi boljše, vendar to še ne pomeni, da lahko ponovno, z novimi dajatvami 
obremenimo gospodarstvo. Želim poudariti, da moramo gospodarstvu zagotoviti 
razširjeno reprodukcijo, kazalo bi pa že, da se enkrat dokončno dogovorimo, 
kolikšna ta mora biti. 

Sedanja akumulacija na podlagi minimalnih amortizacijskih stopenj ni- 
kakor ne zadostuje, saj številne delovne organizacije ne morej izpeljati niti naj- 
manjših investicij iz lastnih sredstev. Dejstvo je, da gredo številna podjetja 
v investicijo z lastno udeležbo komaj 20 %, v poprečju pa s 40—50 °/o lastnih 
sredstev, kar pomeni, da gredo v zadolževanje še ne ustvarjenega dohodka. 

Tovariš Gantar, republiški sekretar za delo, je na TV v četrtek lepo po- 
vedal, da moramo zagotoviti takšno porabo, kot jo omogoča doseženi dohodek. 
Skupna in splošna poraba morata biti v določenem razmerju z ustvarjenim do- 
hodkom. Nikakor ne smemo posegati z vnaprejšnjo porabo v še neustvarjeni 
dohodek. Pri tem pa ne smemo gledati samo na osebne dohodke delavcev, 
temveč širše, saj so osebni dohodki le delna postavka celotnega dohodka. Zakon 
o združenem delu podrobno govori tudi o ostalih sestavinah celotnega dohodka. 
Zato nikakor ne smemo, kar najraje delamo, misliti, da so samo osebni dohodki 
odvisni od ustvarjenega dohodka. Gospodarstvo je potrebno pripraviti in ga 
usposobiti za dodatne obremenitve. 

Prav v sedanjem času pa so pred nami številne obremenitve, od davkov na 
osebne dohodke delavcev do- prispevkov novim samoupravnim interesnim skup- 
nostim. Ker menim, da so točke dnevnega reda 3, 10, 11, 13 in 14 med seboj po- 
vezane, želim že sedaj na začetku poudariti, da gospodarstvo ne more in ne sme 
več mirno sprejemati novih obremenitev. S sprejemanjem raznih sporazumov 
in prispevkov, ki niso vedno najbolj potrebni, si gospodarstvo dejansko samo 
piše obsodbo, in tako jo tudi tokrat. 

Pred gospodarstvom Ljubljane je sedaj sprejetje okoli 5% dodatnih pri- 
spevkov iz bruto osebnih dohodkov, od republiškega davka na osebne dohodke 
v višini 1 °/o in občinskega davka v višini 0,5 fl/o do prispevka za izgradnjo Kul- 
turnega doma Ivan Cankar. Kaj naj sedaj naredimo? Ali naj vse to sprejmemo 
in ali bodo naše kalkulacije prenesle takšno dodatno obremenitev? 

Nedopustno in politično nesprejemljivo je tudi to, da bi ob rasti cen dobili 
delavci manj osebnega dohodka. Predvidena rast osebnih dohodkov v resoluciji 
je okoli 18 %; ob inflaciji 13% je razlika 5 '%•. Pri tem je potrebno upoštevati 
dodatne, nove obremenitve, ki gredo v glavnem v breme bruto osebnih do- 
hodkov, kakor tudi porast mase osebnih dohodkov, zaradi 2—4'°/o na novo za- 
poslenih delavcev. 

Številne delovne organizacije bodo v nastalih razmerah dvignile bruto 
osebne dohodke, to pa pomeni večjo osnovo za izplačevanje tudi drugih pri- 
spevkov. Vse to pa nas vodi, ^kot sem že prej rekel, v povečanje cen izdelkom. 

Tudi zunanjetrgovinska bilanca je odraz nenehnega dviganja cen. Naše 
delovne organizacije niso več konkurenčne s cenami na svetovnem trgu, naša 
dosedanja prednost, to je manjša vrednost živega dela, je popolnoma splahnela 
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v primerjavi z zahodnimi razvitimi državami, nemalokrat pa so naše cene na 
licitacijah za 30 do 50% višje. Tudi na domačem trgu je problem isti. Med- 
narodne licitacije za večje investicije pri nas zahtevajo poleg konkurenčne cene 
še kreditne pogoje, česar naše delovne organizacije, predvsem proizvajalci opre- 
me, ne morejo zagotoviti. 

V razpravi v naši delovni organizaciji glede novih prispevkov smo se usta- 
vili, saj nismo prepričani, da bomo s takšno obremenitvijo, potem ko smo plan 
za leto 1978 že sprejeli, poslovali uspešno, tako kot to od nas družba zahteva. Ta 
paket obremenitev, kot smo ga imenovali, je prišel ne pet minut, temveč samo 
minuto pred 12. uro. S takšnim načinom pa menim, da ne bomo uresničili 
gesel, ki so zapisana tudi v letošnji resoluciji, to je, da bo gospodarstvo pravo- 
časno, neposredno in tolikokrat že ponovljeno, hkrati odločalo o vseh prispev- 
kih za splošno in skupno porabo. V ilustracijo naj povem, da delovna organi- 
zacija Litostroj za letošnje nove samoupravne prispevke potrebuje za 1 mili- 
jardo S dinarjev večji ostanek dohodka. 

S tem, o čemer sem govoril, se strinjajo tudi delegati vseh petih ljubljanskih 
občin, saj smo na koordinaciji ob obravnavi resolucije v celoti soglašali glede 
problematike gospodarjenja v naslednjem letu. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovarišica Francka Herga, gospodarsko področje, 13. okoliš! 

Francka Herga: Glede na to, da ste dobili pripombe naše skupine de- 
legatov šele sedaj na klop, bom te pripombe ponovila tudi ustno. 

Pri ključnih nalogah je potrebno zagotoviti intenziviranje razvoja in rea- 
lizacijo programov gospodarstva. Na drugi strani pa je potrebno ustrezno ome- 
jiti skupno in splošno porabo, ki je po oceni zelo visoka, zlasti na področju 
negospodarskih investicij. 

Večji poudarek je potrebno dati stanovanjski izgradnji, zavreti oziroma 
omejiti pa pretirane ambicije na drugih področjih negospodarskih investicij. 
Zaradi navedenega je skupina delegatov mnenja, da je potrebno v deseti alinei 
1. točke na 4. strani spremeniti oziroma dopolniti prvi stavek takole: »Ker so 
bila razpoložljiva sredstva iz domačih, pa tudi dodatnih tujih virov v prvih dveh 
letih manjša od predvidenih, bodo vsi investitorji ponovno proučili svoje inve- 
sticijske programe in se omejili na najbolj nujne investicije ter zavrli pretirane 
ambicije, tako na področju dejavnosti posebnega pomena kot tudi na vseh 
ostalih področjih, zlasti pa v negospodarstvu«. 

K 2. točki, 5. stran, peta alinea, je potrebno utemeljiti višino negospodar- 
skih investicij v okviru 6 % z absolutnimi številkami in navesti strukturo teh 
stredstev. 

K 3.3 točki, 5. stran, osma vrsta: Za besedo »porabe« je treba dodati 
»ustrezno omejevana, z namenom, da bo rasla počasneje od rasti dohodka«. 

V manj razvitih območjih v SR Sloveniji je še vedno čutiti zaostajanje za 
razvitejšimi kraji in se razlika še povečuje. Da bi omejili zaostajanje, bi bilo 
potrebno sprejeti konkretne ukrepe za izboljšanje takšnega stanja. Zaradi na- 
vedenega predlagamo, da se v 1. točki, 4. stran, stolpec dve, osma alinea, doda: 
»izdelati programe ter zagotoviti sredstva za večjo aktivnost pri ustvarjanju 
pogojev za hitrejši razvoj manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij 
v SR Sloveniji«. 
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Na področju prometa in zvez je potrebno dopolniti ustrezno besedilo o iz- 
gradnji Aerodroma Maribor, ki dobiva vse večjo veljayo v potniškem, pa tudi 
v tovornem prometu. Zato naj se v 3. točki, 13. stran, 11. stolpec, peti odstavek, 
za besedami »druga kategorija« doda: »in dokončati ter tako opremiti Aerodrom 
Maribor, da bo lahko izvrševal naloge, zaradi katerih je bil zgrajen, kar je tudi 
v skladu s srednjeročnim načrtom razvoja SR Slovenije za obdobje 1976—1980«.- 

Poslovna skupnost TAM je podpisnik dogovora o temeljih družbenega plana 
za obdobje 1976—1980. Pred kratkim je podpisala tudi spremembo in dopol- 
nitev tega dogovora, in sicer glede strojegradnje, glede katere je dogovor do- 
polnjen z nalogami IMV Novo Mesto. Ker so nosilci razvoja po omenjenem pred- 
slogu dogovora o politiki izvajanja družbenega plana SRS za obdobje 1976—1980 
v letu 1978, predlagamo, da se spremeni besedilo četrtega odstavka 10. točke 
takole: »Tovarna avtomobilov Maribor bo pospešila razvoj izdelave in proiz- 
vodnje gospodarskih cestnih vozil ter intenzivirala urejanja dohodkovnih od- 
nosov s kooperanti in člani poslovne skupnosti TAM«. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Dodatno poročilo Odbora še ni razmnoženo. Ali lahko razčistimo stvari 

glede amandmajev delegacije iz Maribora? Lahko predstavnik Izvršnega sveta 
zavzame do njih stališče? (Ne.) Potem prekinjam to točko dnevnega reda in jo 
bomo nadaljevali po seji Odbora in Izvršnega sveta. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog sprememb 
in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 s predlogom odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, da sklene ta dogovor. 

Oba predloga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 
Za svoje predstavnike je določil tovariše: Iva Klemenčiča, člana Izvršnega sveta 
in republiškega sekretarja za industrijo, Andreja Ujčiča, člana Izvršnega sveta 
in predsednika Republiškega komiteja za kulturo in Marka Selana, pomočnika 
direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Gradivo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj, ki je dal 
poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala svoje poročilo. 
Med sejo bomo prejeli tudi stališča Družbenopolitičnega zbora. 

Na klop smo prejeli tudi dopolnitve Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k predlogu sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije. 

Obveščam vas, da smo prejeli k tej točki dnevnega reda več predlogov za 
spremembe in dopolnitve. Vse predloge smo odstopili Izvršnemu svetu, ki je 
pismeno pozval vse udeležence, da do 28. 12. 1977 pošljejo svoje morebitne pri- 
pombe v obliki amandmajev Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje. Tudi 
pripombe, dane na današnji seji, bodo posredovane Izvršnemu svetu. 

Danes namreč ne sprejemamo dogovora, temveč samo pooblaščamo Izvršni 
svet, da ta dogovor sklene. Predvidoma bo Izvršni svet podpisal dogovor v prvi 
polovici januarja naslednjega leta. Pismo Izvršnega sveta ste danes prejeli 
na klop. 

Pričenjam razpravo. Želita poročevalca ali predstavniki predlagatelja še 
kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? 
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Če nihče, dajem na glasovanje predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o spremembah in dopolnitvah 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o pooblastitvi Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o spremembah in do- 
polnitvah dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 
do 1980. 

Zbor združenega dela je sprejel predlog odloka v skladu s stališči Druž- 
benopolitičnega zbora. O tem bom obvestil predsednika Družbenopolitičnega 
zbora. 

Obveščen sem, da bo Izvršni svet imel sejo glede amandmajev oziroma do- 
polnitev, ki se nanašajo na resolucijo o izvajanju družbenega plana. Prosim, 
da se tudi Odbor sestane in pregleda dodatne predloge in do njih zavzame 
stališče. Ko bosta Odbor in Izvršni svet končala z delom, bomo nadaljevali 
4. točko dnevnega reda, ki jo začasno prekinjam. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na poročilo delega- 
cije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku usklajevalnega postopka glede osnutka in predloga resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976 do 1980 v letu 
1978, s spremljajočimi akti, bilancami ter osnutkom proračuna federacije za 
1978. leto. 

Poročilo je predložila delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Na skupnem zasedanju smo že poslušali uvodno obrazložitev vodje dele- 
gacije tovariša Marka Bulca. Kot predstavnika delegacije sta navzoča tovariša 
Marko Bule in Zdenka Jurančič. 

Kdo želi besedo? Če nihče ne želi razpravljati, predlagam naslednji sklep: 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema na znanje poro- 

čilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ o poteku usklajevalnega postopka glede osnutka in predloga resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976 do 1980 
v letu 1978 in se strinja z njenim dosedanjim delom. 

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

Ugotavljam, da je predloženi sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o delovnih razmerjih. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svojega 
predstavnika je določil tovariša Pavla Gantarja, člana Izvršnega sveta in re- 
publiškega sekretarja za delo. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija. Prejeli ste poročili. Prejeli ste tudi amandmaje 
delegatov z gospodarskega področja za 23. okoliš, Družbenopolitični zbor pa je 
o tem zakonu razpravljal in zavzel stališča, ki jih bomo še prejeli. Prejeli smo 
tudi amandmaje Izvršnega sveta. 
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Zeli predstavnik predlagatelja še kaj ustno dodati k pismeni obrazložitvi? 
Prosim, besedo ima tovariš Pavle Gantar, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za delo! 

Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je v zelo obsežni in vsebinsko 
bogati razpravi na seji dne 19. 10. 1977 sprejel osnutek zakona o delovnih raz- 
merjih. Mnenje k osnutku zakona je dal Zbor občin Skupščine SR Slovenije, 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije pa je sprejel stališče k osnutku 
zakona na svoji seji dne 17. 10. 1977. Po sprejetju osnutka zakona o delovnih 
razmerjih v Skupščini SR Slovenije je bil dan osnutek zakona v javno razpravo. 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je v sodelovanju z Republiškim 
sekretariatom za delo prevzel organizacijo, usmerjanje in spremljanje javne 
razprave o osnutku zakona. 

Javna razprava je dala podporo koncepciji osnutka zakona, ki je izpeljana 
tudi v predlogu zakona. Bila je zelo konstruktivna, ker je opozorila na mnoge 
probleme in nakazala tudi ustrezne rešitve. Zbori Skupščine SR Slovenije so 
sprejeli na sejah v mesecu septembru in oktobru letos poročilo o poteku javne 
razprave, ki sta ga pripravila Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in Re- 
publiški sekretariat za delo. Zbori Skupščine so razpravljali o mnenjih, pri- 
pombah in predlogih, ki so bili dani v javni razpravi, in zavzeli do njih tudi 
ustrezna stališča. 

Predlog zakona je v bistvu upošteval stališča zborov in vsebuje rešitve v 
skladu s sprejetimi stališči in sugestijami. 

Na kratko bi omenil najbolj bistvene značilnosti, ki jih vsebuje predlog 
zakona in iz katerih tudi izhaja. 

Predlog zakona temelji na ustavi in zakonu o združenem delu. Pomeni 
nujno in pomembno dopolnitev ustave in zakona o združenem delu ter daje 
osnovo za urejanje in nadaljnjo krepitev vloge delavcev in delovnih ljudi. Sledi 
usmeritvam in idejno-političnim stališčem in smernicam ter dokumentom, ki so 
jih sprejele družbenopolitične organizacije, to je Zveza komunistov, Sindikati 
in Socialistična zveza. Hkrati izhaja iz značilnih razmer v republiki in tudi 
ponuja rešitve na njihovi osnovi. 

Predlog zakona o delovnih razmerjih izhaja iz izhodišča, da nastajajo de- 
lovna razmerja med samimi delavci, ki so z uveljavljanjem pravice dela z 
družbenimi sredstvi združili svoje delo v temeljni organizaciji združenega dela 
ali v delovni skupnosti. 

Predlog sledi temu, da se z enim zakonom kar se da kompleksno uredijo 
dolžnosti in odgovornosti delavcev v organizacijah združenega dela in v delov- 
nih skupnostih, kakor tudi delavcev, zaposlenih pri delovnih ljudeh, ki samo- 
stojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov. 

Zakon ima naravo matičnega zakona, kar pomeni, da so njegove določbe, 
hkrati z določbami ustave in zakona o združenem delu, podlaga za urejanje 
posebnosti v delovnih razmerjih na določenih področjih. 

Zakon daje podlago za sprejemanje in razlago družbenih dogovorov, samo- 
upravnih sporazumov in drugih samoupravnih splošnih aktov, s katerimi delavci 
urejajo delovna razmerja. 

Posebej je treba poudariti, da zakon omogoča in zagotavlja ter spodbuja 
kar se da široko samoupravno urejanje medsebojnih delovnih razmerij v zdru- 
ženem delu, upoštevajoč zlasti okoliščino, da mora v teh delovnih razmerjih 
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čim več temeljiti na samoupravnem urejanju, samoupravnem sporazumevanju 
in družbenem dogovarjanju. 

V celotnem predlogu zakona se daje enak poudarek in enaka teža pra- 
vicam in dolžnostim ter odgovornostim, saj more samoupravno urejanje med- 
sebojnih delovnih razmerij v redu funkcionirati in napredovati le, če pravice 
spremljajo tudi dolžnosti in obveznosti. 

Vse to naj bi zagotavljalo, da se spremeni položaj delavca v združenem 
delu, da postane delavec osnovni subjekt pri odločanju, poslovanju in delovanju 
temeljne organizacije združenega dela in pri urejanju medsebojnih delovnih 
razmerij, da se tudi klasična delovna razmerja preoblikujejo v samoupravne 
medsebojne odnose, v samoupravna medsebojna delovna razmerja. 

V nadaljevanju bi opozoril na nekatere značilnosti, ki so dobile v predlogu 
zakona na osnutek novo ureditev. 

V predlogu zakona se obširneje kot v osnutku ureja vsebina samouprav- 
nega sporazuma o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji, v ustrez- 
nem določilu se podrobneje navaja in opredeljuje, kaj je treba v tem spora- 
zumu urediti, in sicer tako, da delavec, ko pristopi k temeljnemu samouprav- 
nemu sporazumu, spozna vse bistvene elemente svojega družbenoekonomskega 
položaja in za urejanje svojega delovnega razmerja. Gre za ureditev samo- 
upravnega sporazuma o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji, ki 
je podlaga za sprejemanje, razlago in uporabo samoupravnih splošnih aktov 
temeljne organizacije. Posebej se omenja tudi postopek za sprejetje tega sa- 
moupravnega sporazuma, poseben poudarek pa se daje vlogi Sindikatov v tem 
postopku. 

V zvezi z razporeditvijo delovnega časa je predlog zakona dopolnjen s tem, 
da delavci podrobneje razporedijo delovni čas v planu izrabe letnega delovnega 
časa, ki ga morajo delavci poslati pristojnemu organu skupščine občine. Ce ta 
organ ugotovi, da plan izrabe ni v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, 
pozove temeljno organizacijo', da ga uskladi. 

Pri nadurnem delu smo izhajali iz načela, da je nadurno delo res izjemno 
delo. Tu bi opozoril na določbo, da sme izjemoma trajati delo prek polnega de- 
lovnega časa, kot obvezno nadurno' delo, tudi za delavce tistih temeljnih orga- 
nizacij, ki ,jih sicer ne zadenejo elementarne nesreče, vendar lahko glede na 
svojo dejavnost prispevajo k hitrejšemu in učinkovitejšemu odpravljanju po- 
sledic teh nesreč. 

Nadurno delo se lahko tudi uvede v primeru pomanjkanja energije in v 
primeru vojaških potreb, ne pa tudi v primeru pomanjkanja surovin in repro- 
materiala, kot je bito to v osnutku zakona. Govorim o obveznem nadurnem 
delu zato, ker bi se v nasprotnem primeru nadurno delo lahko izrabljalo tudi 
zaradi subjektivnih napak. 

Glede izrabe letnega dopusta predlog zakona predvideva, da mora en del 
dopusta trajati najmanj 12 delovnih dni, medtem ko preostali del dopusta lahko 
delavec izrabi tudi v več delih, vendar v primerih, ki morajo biti vnaprej do- 
ločeni v samoupravnem splošnem aktu, s čimer je omejeno sedaj preveč togo 
pravilo, po katerem se lahko redni letni dopust izrabi največ v dveh delih. 

Nova je določba v predlogu zakona o povečanju letnega dopusta do 5 de- 
lovnih dni delavcem, ki imajo najmanj 50 let starosti, ne glede na spol, medtem 
ko je bito v osnutku zakona predvideno, da imajo pravico do povečanega let- 
nega dopusta delavci, ki imajo najmanj 30 let pokojninske dobe ali 55 let 
starosti, oziroma delavke, ki imajo najmanj 25 let pokojninske dobe ali 50 let 
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starosti. Predvidena starost 50 let je že taka doba, ko se je delavec v delovnem 
razmerju že deloma izčrpal. Prav tako pa je dana možnost, da se članom la- 
dijskih posadk trgovske mornarice določi tudi do 90 dni dopusta v posameznem 
koledarskem letu. 

Nadalje opozarjam, da bo področje zajamčenega osebnega dohodka urejeno 
s posebnim zakonom. 

Izobraževanje delavcev se ureja na novo v tem smislu, da zakon o delovnih 
razmerjih določa pravice in dolžnosti delavcev, da se izobražujejo ob delu in da 
izpolnjujejo svoje znanje in z delom pridobljene delovne zmožnosti v skladu 
z delovnimi potrebami in potrebami razvoja temeljne organizacije združenega 
dela. Delavci v temeljni organizaciji združenega dela pa so dolžni, v sporazumu 
z izobraževalnimi organizacijami in skupnostmi za izobraževanje, uresničevati 
to pravico oziroma obveznost. Zakon o delovnih razmerjih naj bi tedaj imel le 
načelne določbe, ker je izobraževanje delavcev ob delu sestavni del sistema 
usmerjenega izobraževanja. 

V zvezi z določbami, ki se nanašajo na varstvo materinstva in pravice de- 
lavcev, ki skrbijo za otroke, je med drugim nova določba, da je treba ustrezno 
zagotoviti varstvo materinstva tudi v primerih, ko delavka rodi dvojčke ali 
hkrati več živorojenih otrok, in sicer, da ima taka delavka daljši porodniški 
dopust, kot bo to določeno z zakonom o delovnih razmerjih. Delavci v temeljnih 
organizacijah s samoupravnim splošnim aktom, v skladu s samoupravnim spo- 
razumom, ki ga sklenejo skupnosti otroškega varstva, določijo daljši porodniški 
dopust. Prav tako se predlaga daljši porodniški dopust za matere, ki rodijo 
duševno ali telesno prizadetega otroka. 

Pri varstvu materinstva je tudi uveljavljeno pravilo, da je pravic, ki jih 
ima delavka mati, deležen tudi oče otroka, če se roditelja tako sporazumeta 
oziroma če mati umre ali zapusti otroka. 

Glede varstva pri delu je treba opozoriti, da predlog zakona navaja samo 
osnovna izhodišča, medtem ko se konkretneje in podrobneje varstvo pri delu 
opredeljuje in ureja s posebnim republiškim zakonom o varstvu pri delu. 

Pri varstvu invalidnih oseb ima predlog zakona novo določbo, po kateri 
imajo delavci v temeljni organizaciji pravico in dolžnost, da v skladu s samo- 
upravnim sporazumom o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji, z 
zakonom, družbenim dogovorom in samoupravnimi sporazumi zagotavljajo 
varstvo delovnih invalidov in drugih invalidnih oseb tako, da se jim zagotovi 
prekvalifikacija oziroma dokvalifikacija ter dela oziroma naloge, ki jih bodo 
lahko opravljali po prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji. 

Pri poglavju, kjer se ureja odgovornost za izvajanje delovne obveznosti, 
je treba omeniti, da so odpadle določbe o odgovornosti za opravljanje samo- 
upravi j alskih funkcij, ker to ne sodi v ta zakon. Ta odgovornost se ureja z 
zakonom o združenem delu. Nova pa je določba, da ima vsak delavec, ki zve za 
kršitev delovne dolžnosti ah drugo kršitev delovnih obveznosti, pravico, ne pa 
dolžnost, da da pobudo za uvedbo disciplinskega postopka. 

Pri prehajanju delovnega razmerja je treba omeniti, da ima predlog zakona 
novo določbo, ki določa, da v primeru, ko delavec izpolni pogoje za polno 
osebno pokojnino, pristojni organ v temeljni organizaciji ugotovi, ali sta te- 
meljna organizacija in delavec soglasna, da delavec nadaljuje delovno razmerje. 
To besedilo je bilo sprejeto po zelo obširni obravnavi v okviru Sindikatov in 
drugih organov, ob upoštevanju vseh aspektov upokojevanja, zaposlovanja, si- 
tuacij, ki bi nastale v vrstah organizacij združenega dela, če bi prišlo do avto- 
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matičnega prenehanja dela, kakor tudi še vrsto drugih okoliščin, ki so nareko- 
vale takšen predlog. Po mišljenju predlagatelja bi bil takšen avtomatizem iz 
kadrovskih, pa tudi iz humanih razlogov neprimeren. 

Posebej pa se dodaja v tem določilu, da se za udeležence narodnoosvobo- 
dilne borbe to obdobje šteje v smislu tega določila le enojno, kar je bilo dose- 
ženo v dogovoru s predstavniki Republiškega komiteja za vprašanja borcev. 

To so v kratkem najbolj pomembne novosti, ki jih prinaša predlog glede 
na osnutek zakona. 

Mogoče bi opozoril še na eno določbo, ki je nekoliko drugače izoblikovana, 
in sicer v 191. členu, ki pravi naslednje: »Delavec, izbran za delegata ali člana 
delegacije skupščine družbenopolitične skupnosti ali samoupravne interesne 
skupnosti, ima pravico biti v tem svojstvu za določen čas odsoten z dela. V 
času take odsotnosti ohrani«, poudarjam zlasti to določbo, »vse pravice in ob- 
veznosti delavca v združenem delu«. Po našem mnenju sodijo sem tudi vse 
pravice do osebnega dohodka in povračilo potnih stroškov, delavci temeljne 
organizacije pa so dolžni zagotoviti možnost za opravljanje funkcije delgata 
ali člana delegacije. Delavci določijo v samoupravnem splošnem aktu pravice 
in obveznosti delavca, ki opravlja funkcijo delegata ali člana delegacije. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da predlog 
zakona sprejmete skupaj z amandmaji Izvršnega sveta, ki so v glavnem amand- 
maji, ki so bih dani ob razpravi o predlogu zakona v okviru Zveze sindikatov 
Slovenije, ter skupaj z amandmaji Odbora za družbenopolitični sistem Druž- 
benopolitičnega zbora, amandmaji Zakonodajno-pravne komisije in amand- 
maji Odbora Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose. 

Zakon o delovnih razmerjih bo osnova, da na podlagi ustave, zakona o 
združenem delu in tega zakona delavci v združenem delu začnejo urejevati 
medsebojna delovna razmerja s svojimi samoupravnimi splošnimi akti. Gre za 
pomembno in odgovorno nalogo, saj bo tudi urejevanje tega področja pripo- 
moglo k uresničitvi položaja delavca v združenem delu, ki smo ga začrtali v 
smereh nadaljnje izgradnje našega samoupravnega socialističnega sistema. 

Ce mi dovolite, tovarišice in tovariši delegati, bi odgovoril še na dve stvari, 
ki sta bili danes predloženi pred sejo. Prva je predlog amandmaja k zakonu o 
delovnih razmerjih glede 209. člena. Črtala naj bi se beseda »zaporedoma«. 
Moram reči, da se predlagatelj zakona s tem ne more strinjati. Enakega mišlje- 
nja sta odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. 
V tem primeru gre za prevzeto dikcijo 197. člena zakona o združenem delu, 
ki pravi, da se lahko izreče najhujši ukrep izključitve iz temeljne organizacije, 
če delavec izostane neupravičeno pet zaporednih delovnih dni. 

Druga zadeva pa je vprašanje zaposlovanja študentov in dijakov prek štu- 
dentskih servisov, zlasti v času šolskih počitnic. Opozoril bi, da bosta že v 
mesecu januarju obravnavali predlog za izdajo zakona z osnutkom o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez- 
poselnosti. V zvezi s tem smo v razgovoru s predstavniki študentov, Študent- 
skega servisa in vrste drugih predstavnikov prišli do enotnega stališča, sesta- 
nek je bil 9. 12. 1977, in menimo, da je stvar zadovoljivo rešena. Po omenjenem 
predlogu za izdajo zakona z osnutkom se predvideva, da Zveza skupnosti za 
zaposlovanje SR Slovenije lahko pooblasti organizacijo, ki jo ustvanovi ali do- 
loči Zveza socialistične mladine Slovenije, univerza in drugi zainteresirani druž- 
beni dejavniki, da posreduje študentom zaposlitev v organizacijah združenega 
dela z opravljanjem občasnih ali začasnih del. 
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Menim, da je status študentskih servisov s tem urejen in da smo ga sedaj 
spravili v sklad tudi z mednarodnimi konvencijami, ki govorijo o tem, kako se 
opravlja funkcija zaposlovanja. 

Glede same dobe pa imamo v obravnavanem predlogu zakona, v poglavju 
»začasno ali občasno delo,« možnost dopusta za taka dela v izjemnih primerih 
tudi do 90 dni. 

To bi bilo pojasnilo s področja gospodarstva. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Milan Starman, po- 
ročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose! 

Milan Starman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela je skrbno sprem- 
ljal javno razpravo o osnutku zakona o delovnih razmerjih in ugotavljal, da 
mora biti zakon v vseh svojih določbah oziroma posameznih členih jasen in 
precizen oziroma da mora celovito urejati položaj delavca iz delovnih razmerij. 
To je bilo mogoče ugotoviti tudi v razpravi na Zboru združenega dela 19. ok- 
tobra, ki je opozorila na določene pomanjkljivosti, nejasnosti in nerešena vpra- 
šanja, ki niso bila obravnavana v javni razpravi. 

Zbor združenega dela je na svoji seji načel nekatera odprta vprašanja iz 
javne razprave, jih konkretiziral in dal mnenja, predloge in pripombe z na- 
menom, da jih Izvršni svet upošteva pri pripravi predloga zakona. Odbor za 
družbenoekonomske odnose je na svoji seji dne 20. 12. 1977 v obravnavi predloga 
zakona o delovnih razmerjih ugotovil, da je predlagatelj upošteval predloge, 
dane na 53. seji Zbora združenega dela, kot tudi stališča Družbenopolitičnega 
zbora, Zbora občin in Republiškega sveta Zveze sindikatov. 

Odbor je tudi ugotovil, tako kot je napisano v poročilu Odbora, da je ce- 
lotna jesenska razprava pokazala smotrnost in dosegla svoj namen, to je, da je 
zakon predložen v boljši in bolj kakovostni obliki. Se več, predlagatelj je bil 
v predlogu zakona še bolj natančen in je predloži izboljšanje rešitve določenih 
vprašanj. 

Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga v svojem poročilu k predlogu 
zakona tudi dopolnilne predloge k posameznim členom, ki so potrebni zaradi 
ustreznejše konkretizacije oziroma zato, da se odpravijo redakcijske in termi- 
nološke pomanjkljivosti. Soglašal je tudi z amandmajem k 91. členu skupine 
delegatov 23. okoliša, ki govori o povečanju dopusta od 60 na 90 delovnih dni 
za člane oziroma posadke trgovskih ladij. 

Nadalje se je Odbor po dolgi razpravi odločil, da predlaga, da se poveča 
letni dopust še do 5 dni delavcem, ki imajo najmanj 50 let starosti in invalid- 
nim osebam delavcem ne glede na starost, če jim je priznana 60 %» invalidnost 
oziroma okvara. 

Prvotni predlog zakona, da se poveča dopust za 7 dni, se je članom Odbora 
zdel nesprejemljiv, ker določa vsem delavcem enako podaljšan dopust, ne glede 
na starost, prizadevnost in telesno sposobnost. Zato predlagamo, da se da do- 
ločena samostojnost organizacijam združenega dela, da same v samoupravnih 
aktih določijo razporeditev tega povečanega letnega dopusta. Zakaj predla- 
gamo zmanjšanje od 7 na 5 dni? Odbor je bil mnenja, da bi bil to za gospo- 
darstvo prevelik zalogaj, glede na gospodarsko situacijo, saj bo ta predlog, 
preračunan na delovne dni, nedvomno vplival na obseg proizvodnje in dohodek 
v temeljnih organizacijah združenega dela. Odbor meni, da je predlog Odbora 

6 



82 Zbor združenega dela 

sprejemljiv, ker upošteva vse argumente in ugotovitve, kar je razvidno iz po- 
ročila Odbora. 

Na današnji seji je Odbor obravnaval amandmaje Zakonodajno-pravne ko- 
misije in se z njimi strinjal. Odbor je ponovno proučil svoj amandma k 149. 
členu in ga glede na stališče Zakonodajno-pravne komisije in predlog Izvršnega 
sveta umika, iz razlogov, ki jih navaja Zakonodajno-pravna komisija v svojem 
poročilu. 

Odbor tudi predlaga, da se njegov amandma k temu odstavku 91. člena 
sprejme, skupaj z dopolnitvami Izvršnega sveta. 

Odbor je na današnji seji obravnaval tudi amandmaje Izvršnega sveta k 
predlogu zakona in se je z vsemi strinjal. Sprejel je le nov amandma k 75. 
členu, zaradi uskladitve z določbami 74. člena tega zakona. S tem amandmajem, 
ki je redakcijskega značaja, Izvršni svet soglaša. 

Odbor je ugotovil, da so v predlaganih amandmajih Izvršnega sveta zajeta 
stališča Republiškega sveta Zveze sindikatov, Republiške konference Zveze So- 
cialistične mladine in stališča Odbora zbora Družbenopolitičnega zbora za druž- 
benopolitični sistem. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme amandmaje tega Odbora in Zakonodajno- 
pravne komisije, ki so razvidni iz poročil, ki ste jih prejeli. 

Končno je Odbor obravnaval tudi amandma skupine delegatov 4. okoliša 
s področja obrti k 209. členu, to je, da se beseda »zaporednih« v prvi vrsti črta. 
Odbor tega amandmaja ne more sprejeti, ker zakon o združenem delu v 197. 
členu, drugi odstavek, izrecno govori, da se prenehanje delovnega razmerja iz- 
reče zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti, če delavec neupravičeno izostane 
z dela zaporedoma najmanj 5 delovnih dni. 

Odbor predlaga Zboru združenega dela, da zakon sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovah o amandmajih Odbora za družbenoekonomske od- 
nose k 49. členu, k 5. točki 91. člena, dopolnjenega z amandmajem Izvršnega 
sveta k 127. členu, ter k 131., 136., 142., 191. in k 219. členu. Se Izvršni svet 
strinja z amandmaji? (Da.) Zakonodajno-pravna komisija? (Da.) 

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

Ugotavljam, da so amandmaji Odbora za družbenoekonomske odnose so- 
glasno sprejeti. 

Sedaj dajem na glasovanje amandma skupine delegatov 23. okoliša, ki se 
nanaša na 91. člen, drugi odstavek. Izvršni svet se z amandmajem strinja. Od- 
bor prav tako. Zakonodajno-pravna komisija? (Se strinja.) 

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

Ugotavljam, da je amandma delegatov z gospodarskega področja, 23. okoliš, 
ki se nanaša na drugi odstavek 91. člena sprejet. 

Sedaj prehajamo na glasovanje o amandmajih Zakonodajno-pravne komi- 
sije k 9., 141. in 186. členu. Odbor za družbenoekonomske odnose in Izvršni svet 
se z amandmaji strinjata. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije soglasno 
sprejeti. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju skupine delegatov 4. okoliša — Ma- 
ribor. Vprašujem, če delegacija vztraja pri amandmaju, glede na dano obraz- 
ložitev! Prosim, besedo ima tovariš Gojko Vizovišek! 

Gojko Vizovišek: Povedati bi želel, da smo amandma predlagali 
zaradi tega, ker menimo, da nista usklajena 153. in 209. člen v primeru, ko 
gre za hujšo kršitev delovnega razmerja, ki jo ugotavlja disciplinska komisija 
v delovni organizaciji, katera sme na podlagi tega izreči najstrožji ukrep, to je 
prenehanje delovnega razmerja, kar pa ne velja za delavce, zaposlene pri za- 
sebnikih. Amandma predlaga, da se izostanek 5 delovnih dni v času treh mese- 
cev šteje za hujšo kršitev tudi pri delavcih, ki delajo pri zasebnikih, tako kot se 
šteje za delavce v delovnih organizacijah. 

V tem je smisel našega amandmaja. Ce smo tudi pri tem v nasprotju z 
določili zakona o združenem delu, potem od tega amandmaja odstopamo. Me- 
nimo pa, da bi morala enaka dikcija veljati tudi za 209. člen. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim za pojasnilo. Besedo ima tovariš 
Edvard Gale, predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SRS! 

Edvard Gale: Tovarišice in tovariši delegati! Po prvotnem besedilu 
209. člena je bilo napisano, da se za razvezo delovnega razmerja brez poprejš- 
nje odpovedi šteje, če delavec 5 zaporednih delovnih dni v obdobju 3 mesecev 
neopravičeno ne pride na delo. Naknadno se je ugotovilo, da je to napaka, zato 
smo v amandmaju k temu členu črtali »v obdobju 3 mesecev«. V sedanjem za- 
konu o delovnih razmerjih oziroma o medsebojnih razmerjih je določeno, da 
se za prekinitev delovnega razmerja šteje neopravičen izostanek 3 dni, sedaj pa 
smo določili 5 dni, zaradi tega, da smo usklajeni z zakonom o združenem delu. 
Omejevanje izostankov na 3-mesečno1 obdobje bo potrebno za delavce pri za- 
sebnih delodajalcih določiti v kolektivnih pogodbah. 

Predsednik Štefan Nemec: Delegacija z odgovorom ni zadovoljna, 
zato vas prosim za dodatno pojasnilo! 

Edvard Gale: Ker 194. člen predvideva kolektivno pogodbo, bo ta 
poleg odločb o nastanku delovnega razmerja morala vsebovati tudi določbe 
o prenehanju delovnega razmerja. V teh določbah bo omogočena realizacija in- 
tencij predloženega amandmama. 

Predsednik Štefan Nemec: Glede na dana pojasnila, ali še vztrajate 
pri amandmaju ali ga umikate! Ker delegacija umika amandma k 209. členu, 
o njem ne bomo glasovah. 

Prehajam na glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta k 12., 19., 28., 38., 
39. in 40- členu, k 2. točki 49. člena, k 65. členu, k 74. členu in k 75. členu, ki je 
naveden v dodatnem poročilu Odbora za družbenoekonomske odnose, k 82. čle- 
nu, k 91. členu, katerega smo že sprejeli pri amandmaju Odbora, k 105., 126. 
in 136. členu, prva in druga vrsta, k 160., 168., 171., 197. in 209. členu 

Odbor se strinja z amandmaji, kar je razvidno iz poročila. Zakonodajno- 
pravna komisija se prav tako strinja. Dajem amandmaje Izvršnega sveta na 
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glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta soglasno sprejeti. 
Dajem zakon o delovnih razmerjih v celoti na glasovanje. Kdor je za, 

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

Ugotavljam, da je zakon o delovnih razmerjih sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona obravnava tudi Družbenopolitični zbor. Ko bo poslal ob- 

vestilo in ko bomo to obvestilo prejeli, bom obvestil zbor, ali smo usklajeni. 
Zato zaenkrat zaključujem to točko dnevnega reda. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
volitvah in delegiranju v skupščine. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet.^ Za svo- 
jega predstavnika je določil tovariša dr. Kostja Konvalinka, pomočnika se- 
kretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem, ki je 
dal poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. 

Danes smo prejeli na klop tudi amandmaje Izvršnega sveta. Želita poro- 
čevalca še kaj ustno dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.) Prosim, besedo 
ima tovariš Kostja Konvalinka! 

Dr Kostja Konvalinka: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! V svoji obrazložitvi bi bil rad čisto kratek, ker se sklicujem na pismeno 
obrazložitev k predlogu zakona, v kateri so utemeljene vse spremembe v bese- 
dilu končnega predloga, v primerjavi s prvotnim osnutkom. Iz obrazložitve lahko 
razberete, da je bila upoštevana velika večina pripomb in mnenj, ki so bila dana 
v skupščinskih odborih, in da je sedaj zakon, takšen kot je pred vami, dejansko 
izraz celotne skupščinske razprave. ^ _ 

Vendar je treba še pojasniti, da je bilo nekaj vsebinskih, načelnih vprašanj 
odprtih še potem, ko je bil zakonski predlog že napisan in poslan Skupščini. 
O teh načelnih, vsebinskih vprašanjih je 23. decembra 1977 razpravljalo Pred- 
sedstvo Republiške konference Socialistične zveze in o njih zavzelo politično 
stališče, ki je dobilo svoj pravni izraz v amandmajih, ki ste jih prejeli nak- 
nadno. 

Vsebinsko gre za dve ne povsem novi rešitvi, vendar precizirani v samem 
zakonu. 

Prvi amandma se nanaša na novo in precizneje opredeljeno sestavo kandi- 
dacijskih konferenc na vseh ravneh kandidiranja delegacij oziroma delegatov. 
Zakon se poprej v opredeljevanje sestave kandidacijskih konferenc ni spuščal, 
ker je to prepuščal Socialistični zvezi in njenemu pravilniku. Sedaj je prevla- 
dalo stališče, da je potrebno osnovne norme o sestavi kandidacijskih konferenc 
utrditi z zakonom, da se obvezno zagotovi osnovna struktura teh konferenc v 
smislu, ki ustreza novim težnjam v razvoju političnega sistema. Nova rešitev 
v zakonu naj bi glede sestav in dela kandidacijskih konferenc na vseh ravneh 
ostreje izrazila načela samoupravnega pluralizma interesov in vlogo zavestnih 
subjektivnih sil pri oblikovanju delegatskega sistema. 

Drugi, vsebinsko in načelno pomemben amandma v svojem bistvu izhaja 
iz enakih političnih teženj in se nanaša na oblikovanje in vrste delegacij za 
samoupravne interesne skupnosti. Predlagana nova rešitev odraža aktivni odnos 
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zakona do negativnih teženj v dosedanji praksi, ki je vendarle preveč težila 
k splošnim delegacijam za vse samoupravne interesne skupnosti. Tako so v 
praksi splošne delegacije postale pravilo, posebne delegacije pa zjema, kljub 
drugačnim političnim dogovorom in usmeritvam. Zato se z amandmajem precizi- 
rajo pravila za oblikovanje delegacij in zakonska norma oblikovanja je zave- 
zujoča in postavlja posebne delgacije kot pravilo, združene pa kot izjemo, pri 
čemer daje zakon tudi obvezujoča splošna merila, ki jih je treba upoštevati 
pri odločitvi o oblikovanju delegacij v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. 

Zakon na ta način zahteva, da bodo morale vse temeljne organizacije in 
skupnosti revidirati svoje statute in izčrpno pretresti položaj in pogoje za ustvar- 
janje in oblikovanje svojih ustreznih delegacij za skupščine samoupravnih in- 
teresnih skupnosti. 

Mnenja sem, da bo usklajevanje statutov in drugih splošnih aktov z jasno 
izraženimi načeli predloga zakona najvažnejša ali vsaj zelo pomembna priprava 
za splošne volitve, ki so pred nami. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo! Ce nihče, prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 12. členu, 
drugi odstavek. Izvršni svet se z amandmajem strinja, Odbor za družbenopo- 
litični sistem prav tako. Kdor je za, naj prosim glasuje! (112 delgatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 12. členu soglasno sprejet. 
Sedaj dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta, ki izhajajo iz do- 

pisa, ki smo ga danes prejeli na klop. Obrazložil jih je predstavnik Izvršnega 
sveta. Odbor se strinja, Zakonodajno-pravna komisija se strinja. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta soglasno sprejeti. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o volitvah in delegiranju v skupščine 

v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svojega 
predstavnika je tudi pri tej točki določil tovariša dr. Kostja Konvalinka. 

Predlog zakona o dopolnitvi zakona sta obravnavala Odbor za družbeno- 
politični sistem, ki je dal poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav 
tako dala poročilo. 

Zeli kdo od poročevalcev še kaj ustno dodati k pismenim poročilom? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 

Ce nihče, dajem na glasovanje predlog zakona o dopolnitvi zakona o volit- 
vah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 
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Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svojega 
predstavnika je določil tovarišico Evo Naglič, članico Izvršnega sveta in re- 
publiško sekretarko za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem, ki je 
dal poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je tako dala svoje poročilo. 
Želita poročevalca še kaj ustno dodati k pismenim poročilom? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče, prehajam na glasovanje. 
Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 5., 6., 7. in 
8. členu. Se Izvršni svet strinja z amandmaji? (Da.) Odbor? (Prav tako.) 

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

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

Dajem na glasovanje predlog zakona o določitvi okolišev in števila dele- 
gatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (120 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno^ sprejel predlog zakona o določitvi okolišev 
in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. 

Prehajam na 10. t op k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopoli- 
tičnih skupnostih. 

Predlog zakona je predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svojega predstav- 
nika je določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško 
sekretarko za finance. 

Izvršni svet predlaga Skupščini, da obravnava predlog zakona o spremembi 
zakona v smislu 295. člena poslovnika po hitrem postopku. Izvršni svet pred- 
laga ta postopek zato, ker iz bilančne situacije SR Slovenije, prikazane v pred- 
logu izhodišč za republiški proračun za leto 1978, izhaja, da čakajo SR Slovenijo 
v letu 1978 velike finančne obveznosti. Poleg rednih proračunskih nalog bo 
treba republiškemu proračunu za leto 1978 zagotoviti sredstva še za izpolnitev 
neporavnanih obveznosti do zveznega proračuna za leto 1977 ter sredstva za nove 
naloge, ki jih je republika prevzela v letu 1978. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta še kaj dodati k pismeni obrazložitvi? (Ne 
želi.) 

Pričenjam razpravo o postopku. Besedo ima tovariš Jaka Repinc, gospo- 
darsko področje, občina Radovljica, 10. okoliš! 

Jaka Repinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je na seji dne 23. decembra 1977 obravnavala predlog dnev- 
nega reda za 57. sejo Zbora združenega dela in 56. sejo Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije dne 28. 12. 1977 in v zvezi s sedanjo 10. in 13. točko dnevnega 
reda sprejela kot sklep naslednje pripombe. 

Skupina delegatov se ne more strinjati s tem, da se oba zakona, to je zakon 
o spremembah zakona o financiranju družbenih potreb v družbenopolitičnih 
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skupnostih in zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, dajeta na sejo Skupščine SR Slovenije po hitrem 
postopku, to je že kot predlog. Skupina delegatov meni, da mora biti vsak 
predlog predpisa, ki prinaša nove obremenitve združenega dela, obravnavan 
v obeh fazah, najprej kot osnutek in nato kot predlog, ker se edino na ta način 
združeno delo- lahko temeljito sezn'ani z razlogi, zakaj je taka obremenitev 
družbeno potrebna. 

Skupina se prav tako ne more strinjati z obrazložitvijo, da je predvidevati, 
da bodo davek v višini 0,5 % uvedle tudi občine, ker je premalo obrazloženo, 
ali je uvedba nujna ali ne. 

Skupina delegatov je nato sprejela sklep, da naj pooblaščeni delegati pred- 
lagajo, naj se omenjena zakona sprejmeta po rednem, to je po dvofaznem po- 
stopku, sicer pa naj glasujejo proti sprejetju. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati o 
postopku? Prosim, besedo ima tovariš Gojmir Vizovišek, gospodarsko^ področje, 
Maribor! 

Gojmir Vizovišek: Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz 
17. okoliša me je pooblastila, da dam v njenem imenu pripombe k temu zakonu. 
Ne bom posebej ponavljal vsega, kar je rekel tovariš pred menoj. V celoti nam- 
reč podpiramo njegovo izvajanje in navedene razloge. Naše stališče je, da je 
potrebno zakon sprejeti po rednem postopku. Sicer bomo glasovah proti zakonu. 

V zvezi s tem naj omenim nekatera stališča, ki mogoče niso bila dovolj 
poudarjena v predhodni razpravi. 

Najprej gre za preprosto stališče naše skupine, da so osebni dohodki de- 
lavcev že danes zelo> obremenjeni z zakonskimi in samoupravno dogovorjenimi 
obveznostmi. V večini delovnih organizacij se borijo pri ustvarjanju dohodka 
in sredstev za osebne dohodke z velikimi težavami. 

Na področju financiranja samoupravnih interesnih skupnosti se o višini 
prispevnih stopenj dogovarjamo vsi delavci in so sporne celo desetinke od- 
stotkov. V tem primeru je vpliv delavcev dejansko izključen, saj ni postavljen 
pogoj, da naj bi se o tem davku odločali vsi delavci na zborih oziroma z re- 
ferendumom. 

Ugotavljamo, da so dohodki iz naslova tega davka na osebni dohodek 
predvideni predvsem za pokrivanje obveznosti do federacije. Ne strinjamo se 
s sedanjim načinom sprejemanja zveznega proračuna, saj nam ni nihče dovolj 
jasno- povedal, da bomo v republiki morali zbrati dodatna sredstva z novimi 
obremenitvami gospodarstva oziroma z novimi davki. 

Menimo, da bi Republiški izvršni svet moral jasno opredeliti problem 
financiranja zveznega proračuna in ga delegatom tudi posredovati kot problem, 
da bi lahko o njem odločali. V tem primeru bi, razumljivo, tudi delegati prevzeli 
nase odgovornost za zagotavljanje sredstev, ki jih mora republika prispevati 
k zveznemu proračunu. 

Menimo, da je nesprejemljivo stališče, da ob takšnem primanjkljaju sred- 
stev republiškega proračuna v republiki hkrati predlagamo financiranje vrste 
gospodarskih objektov. 

Prepričani smo, da bo Republiški izvršni svet deležen podpore v delega- 
cijah, če se bo kritično opredelil do problemov financiranja zveznega prora- 
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čuna in delegate sproti seznanjal tudi z vsemi problemi, ki nastajajo v zvezi 
s tem. 

Iz vsega tega naj sledi vsaj to, da bi bil postopek sprejemanja zakona re- 
den. O tem, kako bomo glasovali, pa se bomo odločali na podlagi temeljnih 
razprav v naših delegatskih bazah. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim, be- 
sedo ima Miroslav Brečko, delegat s področja gospodarstva, 32. okoliš, Ljub- 
lj ana-Siška! 

Miroslav Brečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da so že delegati, ki so govorili pred menoj, povedali, kar sem 
imel namen sam povedati, želim le poudariti, da smo se delegati ljubljanskih 
občin na koordinacijski seji dogovorili, da se bomo pri glasovanju vzdržali, ko 
se bo glasovalo o hitrem postopku, kakor tudi o zakonu o uvedbi 1'% repub- 
liškega davka iz osebnega dohodka. Menimo, da morajo o tem prej razpravljati 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Predsednik Štefan Nemec: 2eli še kdo razpravljati? Prosim, besedo 
ima Vlado Sanca, poročevalec Odbora za finance! 

Vlado Sanca: Najprej moram ponovno povedati stališče Odbora glede 
hitrega postopka. Naš odbor je menil, da so delegati in delegatska baza obve- 
ščeni o tej problematiki, saj smo slišali v ekspozeju tovariša Dragana pred 
obravnavo o osnutku resolucije vso to problematiko. Tovariš Dragan je že tedaj 
nakazal, da se bo morala reševati kritična situacija republiškega proračuna 
z uvedbo tega vira. 

Zato je naš odbor menil, da zbor lahko podpre predlog za obravnavo tega 
zakona po hitrem postopku. Kolikor zakon ne bo sprejet po hitrem postopku, 
bo to seveda vplivalo na sprejetje republiškega proračuna. Za večino nalog pro- 
računa smo se predhodno dogovorili. V tem zboru smo sprejeli vse obveznosti, ki 
vse skupaj dejansko predstavljajo republiški proračun za leto 1978. 

Ni samo problem pri zaostanku plačila prispevka republik k proračunu fe- 
deracije. Čeprav je to velik problem, pa je nakazano v predlogu proračuna, 
kako naj se rešuje: s krediti. Osnovni problem je, kako naj se zagotovi izpol- 
nitev tistih obveznosti republiškega proračuna, ki so bile družbeno dogovorjene 
in sprejete na sejah Zbora združenega dela. V tem smislu je v našem poročilu 
utemeljen predlog za hitri postopek. Res je tudi, da slišimo, kadar gre za za- 
konske obveznosti iz dohodka ah osebnega dohodka, in tudi v tem primeru, pri- 
pombe, češ da se naš odbor z vsem strinja. Naš odbor ima specifične naloge na 
področju javnih financ in je precej dobro seznanjen z vsemi problemi na tem 
področju, in sicer bolj kot ostali del delegatske baze. Odbor se mora opiedeliti 
do vsakega vprašanja, če hoče, da se funkcije dogovarjanja v naši skupščini 
tudi res izvajajo. 

Zato v imenu Odbora predlagam, da sprejmemo hitri postopek, zaradi tega, 
da te odločitve ne prenašamo na januar 1978. Mislim, da se to vprašanje ne bo 
moglo rešiti bistveno drugače. Res je, da tovariš Dragan v svojem ekspozeju 
konec oktobra 1977 ni navedel višine stopnje tega davka, vendar je navedel 
znesek, iz katerega se je dala oceniti ta stopnja. Težave, ki bodo nastale pri 
izvajanju nalog republiškega proračuna, ker se prenaša odločitev o tem davku 
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na januar ali februar 1978, bi tudi morali upoštevati pri našem glasovanju 
o hitrem postopku. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi še razpravljati? 
Prosim, besedo ima Milica Ozbič, republiška sekretarka za finance! 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Ena najbolj neprijetnih 
nalog je zagovarjati hitri postopek za uvedbo novih davkov. Vendar je situacija 
taka, da se, zaradi razreševanja problemov, s tem neprijetnim ukrepom prak- 
tično ne da odlašati. Razumem in spoštujem pripombe, ki so jih dah tovariši de- 
legati v imenu nekaterih delegacij, čeprav moram reči, da ne držijo pripombe 
glede tega, da je to presenečenje v pravem smislu besede. O novih davčnih ob- 
veznostih, ki so potrebne zaradi problemov, nastalih v materialni situaciji repub- 
like, smo v zadnjih mesecih večkrat razpravljali na sejah tega zbora, Zbora 
občin, drugih teles Skupščine in drugod. Predlog tega zakona je v postopku že 
precej časa. Utemeljitve, s katerimi smo poskušali upravičiti tako hitri postopek 
kot uvedbo davka za republiške potrebe, so zelo jasne in se žal v ničemer 
v zadnjem času ne dajo popraviti. Moram povedati, da se na žalost materialna 
situacija republike od časa, ko so bili zakonski predlogi pripravljeni in dani 
v obravnavo, pa do danes ni izboljšala. Lahko celo povem, da se je še po- 
slabšala. 

Kljub temu, da sem o teh vprašanjih nekajkrat govorila na sejah vašega 
zbora, bom poskušala na kratko še enkrat obrazložiti, zakaj smo morali pri- 
praviti ta neprijetni predlog. 

Res je, da smo dokaj dolgo odlašali s pripravo ukrepov za ureditev material- 
ne problematike republike. Res je, da smo ves ta čas poskušali pripraviti druge, 
boljše in manj radikalne rešitve in z njimi vsaj delno sanirati materialno pro- 
blematiko republike. Moram povedati, da so se vse druge rešitve po vrsti izja- 
lovile. Kot je vsem znano, se zaostri problematika materialnih obveznosti repub- 
like vedno proti koncu leta. To ni novost, saj je tako bilo vsako leto doslej. 

V letošnjem letu pa se je situacija še posebej poslabšala. Da pa bi jo lažje 
in bolje razumeli, se moram vrniti na lanskoletno skupščinsko razpravo v zvezi 
s sprejemanjem zveznega proračuna. Tedaj smo v razpravah nekajkrat pouda- 
rili, da se po sedanjem, do konca letošnjega leta veljavnem sistemu financiranja 
federacije, financira deloma iz prispevkov republik in pokrajin. Za prispevke 
republik in pokrajin pa so se uporabljali v principu prilivi iz temeljnega pro- 
metnega davka na področju posamezne republike oziroma pokrajine. Oprede- 
ljeno je tudi, da republika jamči z vsemi svojimi viri za poravnavo svojega 
prispevka za potrebe proračuna federacije. 

V principu za vse republike in obe pokrajini velja, da poravnavajo pre- 
težni del svojih prispevkov k proračunu federacije iz priliva temeljnega pro- 
metnega davka. Zato je bila zelo pomembna vsa problematika gibanj in priliva 
temeljnega prometnega davka, ki je v Sloveniji v zadnjih letih drugačen, kot 
to velja za ostale republike in pokrajini. 

Za to je vrsta razlogov. Predaleč nas bi pripeljalo, če bi o vseh teh razlogih 
sedaj poizkušala govoriti. Naj povem na kratko. Statistična opazovanja kažejo, 
da so v Sloveniji prilivi temeljnega prometnega davka že nekaj let glede stopnje 
rasti pod povprečjem Jugoslavije. Ker se prispevek k proračunu federacije iz- 
računava in določa v Skupščini SFRJ v principu glede na povprečje v prilivih 
temeljnega prometnega davka v Jugoslaviji in se ne upoštevajo specifične si- 
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tuacije v posameznih republikah in pokrajinah, se Slovenija v zadnjih nekaj 
letih vedno znova znajde v situaciji, da je v Skupščini SFRJ opredeljeni pri- 
spevek federaciji višji, kot dovoljujejo njene možnosti na podlagi priliva te- 
meljnega prometnega davka. 

Situacija se je v letošnjem letu še poslabšala. Na to smo opozarjali že lani, 
ko se je sprejemal proračun federacije, skupaj z opredelitvijo prispevkov po- 
sameznih republik in pokrajin v skladu z zakonom o financiranju federacije. 
Pri tem smo na podlagi naših analiz ugotavljali, da rast v prilivu temeljnega 
prometnega davka v Sloveniji ne bo takšna, kot jo pričakujejo v povprečju 
v Jugoslaviji, pač pa pod povprečjem, kar bo pomenilo nadaljnje odpiranje 
škarij med opredeljeno višino prispevka k proračunu federacije in tem virom 
dohodka republike. 

Že iz lanskega leta smo prišli z deficitom. K temu deficitu iz lanskega leta 
moramo dodati še letošnji deficit, ki ga pa ne smemo prenašati na prihodnje 
leto. Tako je urejeno z novim zakonom o financiranju federacije, ki ga je spre- 
jela Skupščina SFRJ in h kateremu je dala soglasje tudi Skupščina SR Slo- 
venije. Po tem zakonu se s 1. 1. 1978 spreminja sistem financiranja federacije. 
To pomeni, da bo treba stare obveznosti poravnati, od 1. 1. 1978 pa izvajati 
financiranje federacije v skladu z novim zakonom. To za nas pomeni, da se mo- 
rajo poravnati kulminirani zaostanki prispevka Slovenije k proračunu federa- 
cije in se poravnava ne more več zavlačevati v prihodnje leto, tako kot smo to 
storili letos za lanskoletne obveznosti. 

Spremljanje priliva temeljnega prometnega davka in ocenjevanje tega 
priliva do izteka letošnjega koledarskega leta kažeta, da bo v letošnjem letu 
deficit, ki je nastal med virom in obveznostjo, skupaj z deficitom, prenesenim 
iz lanskega leta, dosegel skupaj 800 do 1000 milijonov dinarjev. Vsa pričako- 
vanja, da bodo zadnji meseci v drobni prodaji blaga prinesli občutno izbolj- 
šanje, se žal v celoti niso izpolnila. Če bi sezonski meseci prinesli občutno iz- 
boljšanje, bi bili seveda naši predlogi glede novih virov lahko manj zahtevni. 
Med razlogi, zakaj smo z ukrepi čakali, je bil tudi ta, ki sem ga sedaj omenila. 

Kakšna bo dokončna neizvršena obveznost republike Slovenije za finan- 
ciranje proračuna federacije za letošnje leto, ne bomo vedeli, dokler se ne 
napravijo vsi obračuni za lansko leto. To bo opravljeno, kot vsako leto doslej, 
šele konec januarja 1978. 

Ko govorim o obračunih, mislim na obračune zavezancev za plačilo te- 
meljnega prometnega davka. Vsi ti obračuni se napravijo in vse akontacije se 
vplačajo za preteklo leto v dobršnem delu šele v januarju naslednjega leta. 

Med neizvršenimi obveznostmi republike smo navedli v obrazložitvi, ki 
ste jo prejeli, tudi nove obveznosti, ki jih je prevzela republika v drugi polovici 
letošnjega leta in ki se nanašajo na podaljševanje veljavnega, sicer reduciranega 
sistema regresov, premij in kompenzacij za kmetijstvo. To podaljševanje sistema 
v drugo polovico leta predstavlja dodatne obveznosti republike za del, ki ga je 
prevzela z dogovorom. Le delno jih lahko poravnamo iz izločenih sredstev na 
posebnem računu za te namene. 

Tudi iz tega vira sredstev ne dotekajo v takem obsegu, kot bi si želeli. 
Iz tega naslova bo treba poravnati v začetku prihodnjega leta potrebne zneske, 
da bi uporabniki premij, regresov in kompenzacij lahko uveljavili svoje pravice. 
Kot je znano, so uporabniki postavih vrsto utemeljenih vprašanj o tem, kdaj 
bodo dobili ta sredstva. Do konca tega leta jih ne bodo dobili, glede na to, 
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da naša republika — podobno tudi nekatere druge — tega ne bo mogla po- 
ravnati, ker sedanji viri tega ne omogočajo. 

Naj dodam še naslednje opravičilo za hitri postopek. Predlog rebalansa 
proračuna federacije za letošnje leto, o katerem smo v tej skupščini govorili in 
dali delegaciji pooblastilo, da glasuje za predlog, je bil pripravljen prvotno"tako, 
da bi delno zmanjšal obveznosti republike do proračuna federacije. Predlog za 
rebalans proračuna federacije je bil namreč pripravljen tako, da bi se del pre- 
sežnega plačevanja carin in uvoznih dajatev — prek tistega, ki je bil planiran 
v proračunu federacije za letošnje leto, uporabil za znižanje višine prispevkov 
republik in pokrajin k proračunu federacije za letošnje leto. 

Iz poročila tovariša Bulca ste lahko ugotovili, da je bil včeraj v Skupščini 
SFRJ sprejet rebalans proračuna federacije za leto 1977 in proračun federacije 
za leto 1978. V rebalans pa je vgrajena drugačna rešitev, kot pa smo računali. 
Sprejeta rešitev ne zagotavlja olajšanja pri plačevanju prispevka republik k 
proračunu federacije za leto 1977. Tudi iz tega naslova pričakovane zneske mo- 
ramo zagotoviti iz drugega vira. Seveda moramo ta drugi vir naglo pripraviti. 

Nadalje naj dodam k obrazložitvi še tole: Ko ste razpravljali o predloženem 
predlogu proračuna republike za leto 1978, ste iz gradiv lahko ugotovili, da je 
predvidena uvedba davka iz osebnega dohodka delavcev vgrajena v proračun- 
ske vire republike za leto 1978. Izvršni svet ni opredelil v celoti potrebnih sred- 
stev za poravnavo obveznosti republike do proračuna federacije niti ni opre- 
delil sredstev za kompenzacije, premije in regrese v kmetijstvu izključno z vi- 
rom, ki naj bi temeljil na davku iz osebnega dohodka delavcev. 

Breme letošnjega primanjkljaja je razporejeno na nekaj let. Predvidevamo, 
kot se iz proračuna lahko' ugotovi, najetje posojila, potem ko bodo konec ja- 
nuarja 1978 znani vsi obračuni glede obveznosti. Posojilo bo SR Slovenija najela 
v znesku, ki bo potreben za kritje- ugotovljenih obveznosti. Računamo, da bo 
potrebno 800 do 1000 milijonov dinarjev. Z davkom iz osebnega dohodka bi od- 
plačevali posojilo. Če bi želeli samo z davkom reševati problem primanjkljaja, 
ki je nastal iz razlike med proračunskimi viri republike in obveznostmi, ki jih 
republika sprejema v Skupščini SFRJ, bi predlagana stopnja davka morala biti 
neprimerno višja, kot je predlagana. 

V predlogu republiškega proračuna predlagamo, da se iz tega novega davka 
zagotovi z enim delom odplačevanje posojila, s katerim bi poravnali primanjkljaj 
pri. obveznostih republike, ki jih ima do federacije, v drugem delu pa naj bi 
se iz tega novega davka tekoče zagotovilo financiranje tistih novih, dodatnih 
nalog, ki jih prevzemajo republiški in občinski proračuni v prihodnjem letu 
v skladu z zakoni, dogovori in družbenim planom. Ni mogoče nalagati novih 
nalog, ne da bi se za to zagotovili viri. S tem tudi deloma odgovarjam na pri- 
pombo delegacije s področja gospodarstva iz Radovljice, ki je menila, da je 
uvedba tega davka po stopnji 0,5'%» za občine premalo utemeljena, Mislim, da 
je v gradivu, ki je predloženo tej skupščini, to morebiti res skromno opre- 
deljeno. Glede na to pa, da je uvedba tega davka v občinah stvar občin samih, 
lahko pričakujemo, da bodo konkretnejše opredelitve za vsako občino svojim 
delegatom posredovale občinske skupščine. Od občine do občine bodo najbrž 
razlike glede stopenj tega davka. Zato tudi Izvršni svet v svojem gradivu po- 
drobno ne utemeljuje razlogov za uvedbo tega davka v občinah, pač pa samo 
načelno, ko ga opredeljujejo kot vir občinskih proračunov za financiranje novih 
nalog in obveznosti, ki jih v skladu s sprejetimi zakoni in dogovori prevzemajo 
občine v prihodnjem letu. 
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Naj odgovorim še na pripombo, da delavci v združenem delu niso mogli 
obravnavati teh davkov na enak način, kot obravnavajo sicer obveznosti, ki 
imajo za osnovo osebni dohodek. Seveda je res, da je razlika v načinu obrav- 
nave prispevkov iz osebnih dohodkov za financiranje družbenih dejavnosti, saj 
o njih delavci razpravljajo po načelu svobodne menjave dela, in med davki, za 
katere zajemajo sredstva na osnovi zakonov. Za obveznosti, ki jih je potrebno 
zagotoviti v republiki in ki se zanje viri opredeljujejo z zakonom, se ne zahteva, 
da se delavci izjavljajo z referendumom, kot je to predvideno za vsako ob- 
veznost oziroma za vsako materialno odločitev v združenem delu, kadar gre za 
prispevke iz osebnih dohodkov, za katere velja načelo svobodne menjave dela. 
Funkcije države pa se zagotavljajo z zakonom, torej na drugačen način. Za vsa- 
kega zavezanca predstavlja zakon, ko je sprejet, neke vrste prisilo. V tem je 
tudi razlika v primerjavi z referendumi. Nikoli ni bilo mišljeno, da naj se 
delavci v združenem delu izjavljajo z referendumi o sprejetju zakonov. Zato 
mislim, da pripomba glede tega ni na mestu. Postopki za sprejetje zakonov se 
razlikujejo od postopkov za sprejetje obveznosti v svobodni menjavi dela. 
Dokler imamo obveznosti, za katere je v Skupščini SFRJ glasovala tudi dele- 
gacija Skupščine SR Slovenije, jih moramo izvrševati, njihovo izvrševanje pa 
moramo zagotoviti z zakonom. 

Strinjam se s pripombo delegata iz Maribora, da so osebni dohodki in do- 
hodek organizacij združenega dela že precej obremenjeni. Seveda je vse to re- 
lativno. Z nadaljnjim zakonskim obremenjevanjem osebnega dohodka ali do- 
hodka organizacij združenega dela zagotavljamo izvajanje svojih obveznosti, ki 
jih moramo izvršiti. Način zajemanja je odvisen od zakonske ureditve. V do- 
sedanjih razpravah, predvsem v odborih za finance obeh zborov, se je o tem 
dosti razpravljalo. Dane so bile pripombe, da se davek iz osebnega dohodka 
plačuje nediferencirano, neselektivno in podobno, kar je res. Davek zadeva vse 
zaposlene in nima, razen enega primera, nobenih izjem. Vsako vnašanje izjem 
v tak zakon bi seveda pomenilo, da osnovni izračun ne drži. Za obravnavo 
izjem pa bi bile potrebne obširne predhodne razprave. 

Moram pa povedati tudi to, da se pri sedaj predlaganemu davku, ob upo- 
števanju stopnje, ki je predlagana, ne morejo upoštevati nobene izjeme, ker je 
že ta stopnja prenizka glede na obveznosti, ki naj bi jih pokrivala. To potrjujejo 
zadnje informacije, ki jih dobivamo o obveznostih SR Slovenije. Pri tem so 
upoštevane zadnje ocene prilivov sredstev za poravnavo teh obveznosti. Vsako 
vnašanje izjem v predvideni sistem bi znižalo predvideni priliv in zahtevalo take 
rešitve, ki bi pomenile seveda višje davčne stopnje. 

Pripombo, da bi moral Izvršni svet sproti seznanjati delegate s problemi 
v zvezi z zagotovitvijo sredstev za kritje obveznosti SR Slovenije do proračuna 
federacije, bi le deloma lahko sprejela, glede na to, da sem vas sama na sejah 
vašega zbora večkrat opozarjala na te probleme. Včasih sem to storila brez 
konkretnih številk, včasih pa sem navedla tudi konkretne podatke, ki pa so 
danes drugačni, ker so se medtem naše obveznosti spremenile. Številke, o ka- 
terih smo govorili in ki so- bile v gradivih, ki smo jih obravnavah, so se seveda 
spreminjale tako, kot so zahtevali dogodki. 

V letošnjem letu smo izdelali vrsto informacij o teh vprašanjih in zato me- 
nim, da problem res ni tako nov, kot bi po tej pripombi lahko sodili. Vprašanja, 
katerih reševanje se je zaostrilo v zadnjih dveh letih, so vprašanja, o katerih 
vas je Izvršni svet večkrat seznanjal v ekspozejih, ki ste jih poslušali v tej 
skupščini. Poleg tega pa smo jih tudi sicer obravnavali v zvezi z raznimi temami. 
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Tudi dnevni tisk nas je tekoče obveščal o zaostritvi te problematike, zlasti 
v zadnjem, času. 

Naj zaključim. V dosedanji razpravi so nekateri delegati navedli, kako bodo 
glasovali o predlogu, da naj se sprejme hitri postopek za uvedbo davka. Ra- 
zumem, da je delegatom neprijetno delegatski bazi opravičevati kakršnokoli 
drugačno glasovanje od tistega, ki mu ga je naložila delgacija. Mislim pa, da 
je vsem delegatom in delegacijam na današnjih sejah zbora jasno, da pomeni 
zavračanje hitrega postopka, da moramo preložiti med drugim tudi sprejetje 
republiškega proračuna za leto 1978, z vsemi posledicami, ki iz tega izhajajo 
za republiko in za izvrševanje njenih obveznosti, pa tudi za občine. 

Zato prosim, da o svojem ravnanju razmislite z nami to neprijetno situacijo 
prebroditi tako, da bomo v začetku prihodnjega leta lažje tekoče urejevali to, 
kar moramo urediti. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima podpredsednica zbora Jolanda Slokar! 

Jolanda Slokar: Mislim, da moramo delegati danes ustrezno pre- 
soditi, ali naj glasujemo proti hitremu postopku in proti sprejetju tega zakona. 
Uvedba novega davka iz osebnega dohodka je namreč predvidena tudi kot vir 
republiškega proračuna. Kolikor ne sprejmemo tega zakona, ne bomo mogli 
sprejeti tudi proračuna. Obveznosti, ki so predvidene v proračunu, smo namreč 
v večini že sprejeli in je zato nujno potrebno dobiti dodatne vire za pokri- 
vanje teh obveznosti. 

Mislim, da moramo delegati v bodoče bolj yztrajati pri svojih stališčih 
takrat, ko se odločamo o realizaciji določenih nalog, kajti vsaka na novo spre- 
jeta naloga zahteva tudi dodatni vir. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, be- 
sedo ima Miroslav Brečko, v imenu delegacij ljubljanskih občin s področja 
gospodarstva! 

Miroslav Brečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Kljub razlagi, ki jo je dala tovarišica Milica Ozbič, delegati ljubljanskega 
področja, ki so mi dali nalogo, da govorim v njihovem imenu pri tej točki 
dnevnega reda, zahtevajo, da se ponovno oglasim v razpravi. 

Kar je tovarišica Ozbičeva povedala, drži. Drži tudi to, kar je zapisano v po- 
ročilu Odbora za finance, da je že v oktobru in novembru leta 1977 Izvršni svet 
na to opozarjal in tako posredno obvestil javnost o možnostih, da se uvedejo 
dodatne obdavčitve občanov. Vendar pa mislim, da bi ravnali ustrezno in 
pravilno, če bi že tedaj seznanili javnost s konkretnimi merili, to je z višino 
davčne stopnje, ali pa vsaj predlagali ta zakon po normalnem postopku, da bi 
lahko delavci o tem razpravljali. 

V ustavi in zakonu o združenem delu je napisano, da delavci neposredno 
odločajo o svojih obveznostih. Znano je, da celo soglasja k raznim samouprav- 
no dogovorjenim prispevkom sprejemamo z referendumom. 

Poudariti moram še to, da gre v tem primeru za ponovno dvojno obreme- 
njevanja gospodarstva. Tudi iz osebnih dohodkov delavcev družbenih dejavnosti 
in državne uprave se bo plačeval 1'%» davek, račune za njihove storitve pa bo 
moralo zopet poravnati gospodarstvo. 
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Mislim, da brez soglasja gospodarstva takih obveznosti ne moremo spre- 
jemati. V ljubljanskih občinah so včeraj in predvčerajšnjim delegati zavrnili 
uvedbo 0,5'% občinskega davka iz osebnega dohodka delavcev. Zavedamo se 
družbenopolitične odgovornosti. Seznanjen sem tudi s tem, da so družbenopoli- 
tične organizacije o tem razpravljale in da so dale soglasje za dodatno obdav- 
čitev. Vendar mislimo, da se mora delavcem v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela povedati kaj več, kot je bila samo na eni strani napisana obraz- 
ložitev dopolnitve zakona. 

Vemo, da je davek iz osebnega dohodka že dalj časa uveden v drugih re- 
publikah, vendar so tudi obremenitve nekje večje, nekje pa tudi nižje, in to 
v več kot polovici analiziranih občin. Na podlagi analize, ki smo j a delali v naši 
delovni organizaciji, v Litostroju, za 80 občin iz raznih republik in pokrajin, iz 
katerih so pri nas zaposleni delavci, smo ugotovili, da so tudi številne občine, 
ki imajo nižje prispevke in davke, kot so pri nas v Sloveniji. 

Po 295. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejemamo zakone po 
hitrem postopku tudi v primeru, ko se s sprejetjem zakona doseže, da se ne 
povzroči večja materialna škoda itd. V tem primeru, kakor lahko vidimo iz 
predloga proračuna, gre za proračunski vir, ki obsega manj kot 10 % predvidenih 
proračunskih prihodkov. Vsaj v tem času, to je v dveh mesecih, kolikor bi 
bilo potrebno, da bi se lahko izvršila širša obravnava zakona, ne bo nastala ma- 
terialna škoda, tako da lahko obravnavamo zakon po normalnem postopku. 

Kakor sem že povedal, mislim, da se delegati v tem primeru ne bomo mogli 
odločiti oziroma se bomo zelo težko odločili za hitri postopek. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Tovarišice in tovariši delegati! Glede na dosedanjo razpravo delegatov in 

predstavnikov Izvršnega sveta ter Odbora za finance sodim, da bi bilo potrebno, 
da se Odbor za finance ponovno sestane in analizira vse do sedaj dane predloge 
in zbor seznani s predlogom svojih stališč, s posledicami sprejetja take odločitve, 
kot so jo predlagali nekateri delegati. 

S tem prekinjam to točko dnevnega reda in odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.55 in se je nadaljevala ob 14. uri.) 

Predsednik Štefan Nemec: Obveščam zbor, da Odbor za finance še 
ni končal dela. Zato se vračamo na 3. točko dnevnega reda, to je na 
predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike 
Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1978 in predlog temeljnih razvojnih 
nalog v letu 1978 z opredelitvijo njihovih nosilcev. 

Odbor za družbenoekonomski razvoj je končal s svojim delom. Prosim pred- 
sednika, da poda poročilo! 

Jože Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dodatno 
poročilo k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 v letu 1978 in k predlogu temeljnih razvojnih 
nalog v letu 1978 z opredelitvijo njihovih nosilcev. 

Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomski razvoj in Odbor Zbora 
občin za družbenoekonomske odnose in razvoj sta na skupni seji dne 28. 12. 
1977 obravnavala amandmaje k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbe- 
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nega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1978 in k predlogu te- 
meljnih razvojnih nalog v letu 1978 z opredelitvijo njihovih nosilcev. 

Da bi olajšal delo in omogočil lažje odločanje delegatov na sejah zborov, 
je Izvršni svet kot predlagatelj resolucije predložil tudi pregled amandmajev, 
ki vsebuje poleg amandmajev, ki so jih predložila delovna telesa Skupščine 
in zborov, tudi amandmaje, ki jih predlaga Izvršni svet na lastno pobudo ali 
na pobudo družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij ozi- 
roma asociacij združenega dela. 

Po krajši obrazložitvi predlagatelja, v kateri je bilo poudarjeno, da so tudi 
pri predloženih amandmajih upoštevana stališča in priporočila, ki jih je Skup- 
ščina SR Slovenije sprejela ob obravnavi osnutka resolucije, kot tudi stališča 
Družbenopolitičnega zbora oziroma stališče Izvršnega odbora Predsedstva Re- 
publiške konference SZDL Slovenije ob obravnavi predloga resolucije, sta od- 
bora ugotovila: 

— da so amandmaji, ki sta jih predlagala odbora ob obravnavi predloga 
resolucije in ki so razvidni iz poročil odborov z dne 19. 12. 1977, v celoti zajeti 
v amandmajih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki jih je ta predložil 
dne 26. 12. 1977, da se torej Izvršni svet z njimi strinja. Pri nekaterih amand- 
majih je predlagatelj opravil vsebinsko oziroma redakcijsko izpopolnitev bese- 
dila, s čimer pa se odbora strinjata; 

— v zvezi z amandmaji, ki jih je Izvršni svet predložil na lastno pobudo 
ali na pobudo nekaterih drugih skupščinskih teles oziroma na pobudo družbeno- 
političnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in asociacij združenega dela, 
odbora ugotavljata, da so v skladu s skupščinskimi stališči, kot tudi z razpra- 
vami v zborih in odborih. Ker ti amandmaji prispevajo k opredelitvi ukrepov 
in konkretizaciji nalog v zvezi z izvajanjem družbenega plana v letu 1978, jih 
odbora podpirata oziroma z njimi soglašata. 

V zvezi s tem odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog 
resolucije skupaj z amandmaji, ki so razvidni iz pregleda amandmajev Izvrš- 
nega sveta z dne 26. 12. 1977. Te amandmaje ste dobili danes na klop. 

V nadaljevanju seje sta odbora obravnavala amandmaje, ki sta jih k pred- 
logu resolucije oziroma k predlogu temeljnih razvojnih nalog predložili Skup- 
ščina občine Gornja Radgona in Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slo- 
venije, in sklenila predlagati pristojnima zboroma naslednje: 

— amandmajev Skupščine občine Gornja Radgona k 9. alinei 1. točke 
predloga resolucije in k četrtemu odstavku 1. točke predloga razvojnih nalog ni 
mogoče sprejeti, saj posegata v spreminjanje prioritet, ki so določene z druž- 
benim planom SR Slovenije za obdobje 1976—1980. Amandma te skupščine 
k 13. točki predloga temeljnih nalog je sicer deloma zajet v amandmajih Izvrš- 
nega, sveta pod zaporedno številko 20. Kljub temu pa odbora predlagata na pod- 
lagi tega amandmaja svoj amandma k 13. točki predloga temeljnih nalog, in 
sicer: Začetek drugega odstavka te točke naj se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: »Gospodarska zbornica Slovenije bo skupaj s Komitejem Izvršnega sveta 
za turizem še nadalje spodbujala ...« 

Opozarjam vse delegate, da v dodatnem poročilu, ki ga imate na klopi, na 
strani 3 to popravite, ker naziv komiteja ni točen. V poročilu piše »Komite za 
turizem«, pravilno pa je »Komite Izvršnega sveta za turizem«; 

— amandma Skupnosti socialnega varstva Slovenije glede nalog Republi- 
škega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo — amandma te skupnosti je 
pod zaporedno številko 4 — naj se sprejme. Zavrne pa naj se amandma glede 
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nalog Skupnosti otroškega varstva — to je amandma te skupnosti pod zapo- 
redno številko 3, ker je v celoti zajet v amandmajih Izvršnega sveta pod za- 
poredno številko 25. Ostali predlogi oziroma amandmaji te skupnosti pod za- 
porednimi številkami 1, 2 in 5 naj se ne sprejmejo, ker ne prispevajo k opre- 
delitvi oziroma konkretizaciji nalog v letu 1978 in tudi ne izboljšujejo predlo- 
ženega besedila. 

Tu gre samo za neke spremembe oziroma za to, kateri stavki naj bi se zdru- 
žili in kaj naj bi se združilo v en odstavek in stavek. Menimo, da bi bilo to samo 
dodatno delo, če bi se to moralo znova prepisovati. To pa po našem mnenju 
ni potrebno, ker bistveno ne spreminja besedila. 

Odbora sta zavzela stališče tudi do predlogov Izvršnega sveta Skupščine 
občine Murska Sobota in v zvezi s temi pripombami sklenila predlagati na- 
slednji amandma: 

— k točki 3 predloga temeljnih razvojnih nalog: Začetek sedmega odstavka 
te točke naj se dopolni tako, da se v celoti glasi: »Republiška skupnost za ceste 
bo usposobila in opremila mednarodne mejne prehode magistralnih in regio- 
nalnih cest v skladu z meddržavnimi dogovori ter Luko Koper. . 

Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 
1978 in predlog temeljnih razvojnih nalog v letu 1978 z opredelitvijo njihovih 
nosilcev, skupaj z amandmaji Izvršnega sveta in amandmaji odborov, nave- 
denih v tem poročilu, oziroma stališči odborov, ki so razvidna iz tega poročila. 

Nadalje sta odbora obravnavala pripombe k predlogu resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980, ki jih je 
predložila skupina delegatov 13. okoliša s področja gospodarstva za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije, to je iz Maribora. Te pripombe so pred- 
ložili delegati, ki so podpisani. Danes ste jih prejeli na klop. Odbora in pred- 
stavniki Izvršnega sveta so skupno s predstavniki delegacije iz Maribora ob- 
ravnavali posamezne amandmaje in ugotovili, da so amandmaji v glavnem 
zajeti v besedilu predloga resolucije, samo morda ne tako konkretno, kot bi 
to želeli predlagatelji amandmajev. Izvršni svet in člani obeh odborov so me- 
nili, da je besedilo resolucije dovolj precizno in da ne bi kazalo nekaterih vpra- 
šanj preveč izpostaviti. Zato smo vse amandmaje zavrnili in se ustavili samo 
pri zadnjem amandmaju, ki ga je Izvršni svet sprejel. V začetku se odbora 
s tem amandmajem nista strinjala in sta predlagala dodatno besedilo. 

Predlagamo torej, da se besedilo na strani 3 spremeni. Sedanje besedilo 
se začne: »TAM Maribor bo pospešil razvoj izdelave in proizvodnjo gospodar- 
skih cestnih vozil ter intenziviral urejanje dohodkovnih odnosov s kooperanti 
in s člani poslovne skupnosti.« To je po našem mnenju preveč podjetniška dik- 
cija. Zato smo menili, da bi bilo bolj ustrezno napisati: »Poslovna skupnost 
TAM Maribor bo pospešila razvoj izdelave in proizvodnjo gospodarskih cestnih 
vozil ter intenzivirala urejanje dohodkovnih odnosov znotraj poslovne skup- 
nosti .. .« 

S temi našimi stališči so se strinjali tudi predlagatelji amandmaja in bi bilo 
dobro, da povedo, kot so tudi v Odboru povedali, da odstopajo od ostalih amand- 
majev in vztrajajo samo pri zadnjem amandmaju. 

Tudi s predstavniki Murske Sobote smo se sporazumeli o tem, kar pred- 
lagata oba odbora. To naše poročilo smo posredovali tudi Odboru za družbeno- 
ekonomski razvoj in odnose Zbora občin. Zbor občin je že sprejel predlog re- 
solucije. Ker pa amandmaji skupine delegatov 13. okoliša v Zboru občin niso 
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bili predloženi, ker ni bilo za te amandmaje dovolj podpisnikov, smo se po- 
svetovali s pristojnim odborom Zbora občin, ki bo v primeru, da Zbor zdru- 
ženega dela sprejme predlog našega odbora, podprl v Zboru občin predlog, ki ga 
bomo posredovali Zboru občin, tako da ga bo Zbor občin verjetno dodatno 
sprejel, vključno z amandmajem skupine delegatov iz Maribora. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi razpravljati? Pro- 
sim, besedo ima Francka Herga, delegatka gospodarskega področja, 13. okoliš 
— Maribor! 

Francka Herga: Želela bi samo potrditi, kar je povedal predsednik 
Odbora, da smo se na seji Odbora namreč dogovorili, da naša delegacija od- 
stopa od svojih amandmajev, in sicer zato, ker so v bistvu že zajeti v predlogu 
resolucije. Želeli smo nekatera vprašanja bolj podrobno opredeliti. To bo mo- 
goče ob sprejemanju dokumentov, ki jih bomo sprejemali kasneje. Kot je to- 
variš Kert že povedal, odstopamo od svojih amandmajev, razen od zadnjega, in 
se strinjamo z besedilom tega amandmaja, kot ga je predlagal. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Amandmaja skupine de- 
legatov iz Maribora ne bomo dah na glasovanje, ker je tisti del amandmaja, 
s katerim se strinja tudi Odbor, povzet v poročilu Odbora. 

Ivanka Vereš (iz klopi): V imenu delegacije umikam amandmaje 
skupine delegatov iz Gornje Radgone. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Najprej bomo glasovah o amandmajih. 

Na glasovanje dajem amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
ki so navedeni v dopisu Izvršnega sveta, ki smo ga dobili danes zjutraj na klop. 
Odbor in Zakonodajno-pravna komisija se z amandmaji strinjata. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje, ki izhajajo iz poročila 
Izvršnega sveta. 

Sedaj prehajam na glasovanje o amandmajih, ki so navedeni v dodatnem 
poročilu Odbora za družbenoekonomski razvoj našega zbora in Odbora za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj Zbora občin. Amandmaji so dani k 13. točki, 
k 3. točki in k četrtemu odstavku 10. točke predloga temeljnih razvojnih nalog. 
Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija se strinjata s temi amandmaji. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje, ki so navedeni v do- 
datnem poročilu Odbora. 

Sedaj dajem na glasovanje amandmaje, ki nam jih je poslala Skupnost 
socialnega varstva. Te amandmaje delim na dva dela. Najprej dajem na gla- 
sovanje amandma, ki ga je navedel tovariš Kert in ga Odbor podpira. Amandma 
je naveden v 4. točki tega dopisa. Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija 
se z amandmajem strinjata? (Da.) 

7 
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Kdor je za, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor ta amandma soglasno sprejel. 
Sedaj dajem na glasovanje amandmaje, ki so navedeni pod točkami 1, 2 

in 5 dopisa Skupnosti socialnega varstva. S temi se Odbor ne strinja. O amand- 
maju pod točko 3 ni potrebno glasovati, ker je že zajet v drugem besedilu. 
Zakonodajno-pravna komisija nima pripomb, Izvršni svet pa se z amandmaji ne 
strinja. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(46 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (30 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandmajev, navedenih pod 1., 2. in 5. točko, zbor ni 
sprejel. 

S tem smo glasovali o vseh amandmajih. 
Preden glasujemo o besedilu v celoti, prosim, če tovarišica podpredsednica 

prebere sklep Družbenopolitičnega zbora. 

Jolanda S lok ar: Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je 
na današnji seji obravnaval predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1978 s predlogom temeljnih 
razvojnih nalog v letu 1978 in opredelitvijo njihovih nosilcev ter sprejel na- 
slednji sklep: 

Družbenopolitični zbor ugotavlja, da so v predlogu resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1978 
upoštevana stališča in predlogi zbora, ki so bili dani v osnutku obravnavane 
resolucije. Družbenopolitični zbor meni, da je predlog resolucije ustrezna osnova 
in usmeritev za družbeni razvoj v prihodnjem letu. 

Družbenopolitični zbor meni, da bo uresničevanje nalog, opredeljenih v re- 
soluciji, zahtevalo maksimalno angažiranje vseh temeljnih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih organi- 
zacij, državnih organov in drugih družbenih subjektov, pa tudi slehernega de- 
lovnega človeka in občana. Pri tem je še posebej potrebno izhajati iz stališč, 
ki jih je sprejela Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije na 8. seji dne 26. decembra 1977. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Sedaj dajem predlog reso- 
lucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1978, s predlogom temeljnih razvojnih nalog v letu 1978 in opre- 
delitvijo njihovih nosilcev, v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo1 proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog resolucije. 
S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda. 

Vračam se na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o delovnih razmerjih. 

Obravnavo te točke smo sicer že zaključili, vendar sem med tem časom dobil 
stališči Družbenopolitičnega zbora, ki je ta zakon tudi obravnaval. Besedo ima 
Jolanda Slokar, podpredsednica zbora! 

Jolanda Slokar: Družbenopolitični zbor je na 48. seji dne 28. de- 
cembra 1977 obravnaval predlog zakona o delovnih razmerjih in na podlagi 
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drugega odstavka 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in prvega od- 
stavka 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji stališči: 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da so v predlogu zakona o delovnih 
razmerjih ustrezno zajeta stališča, ki jih je zbor dal k predlogu za izdajo z os- 
nutkom zakona, v amandmajih Izvršnega sveta pa tudi bistvena stališča, ki 
jih je dal k predlogu zakona Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije. V njih 
so zajeti tudi nekateri predlogi Republiške konference SZDL, o katerih je 
Družbenopolitični zbor na seji menil, da kvalitetno izboljšujejo oziroma do- 
polnjujejo vsebino predloga zakona. Spričo take ugotovitve Družbenopolitični 
zbor v celoti podpira predlog zakona o delovnih razmerjih, vključno z amand- 
maji, ki jih je k predlogu zakona sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
na seji 27. 12. 1977. 

2. Družbenopolitični zbor predlaga le redakcijsko izboljšavo v zvezi z 
amandmajem Izvršnega sveta k 171. členu, in sicer, da naj se za besedami »de- 
lavcu borcu narodnoosvobodilne vojne« vstavijo besede »če to želi«. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o tem 
poročilu? (Ne.) Glasovati moramo o amandmaju, ki ga je sprejel Družbeno^ 
politični zbor k 171. členu, da naj se dodajo še besede »če to želi«. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je Zbor združenega dela z večino glasov sprejel predlog, ki 
nam ga je posredoval Družbenopolitični zbor in ki je razviden iz njegovih 
stališč. 

S tem je naš zbor usklađen z Družbenopolitičnim zborom in je predlog 
zakona v celoti sprejet. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na nadaljevanje raz- 
prave o 10. točki dnevnega reda, to je O' predlogu zakona o spremembi 
zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skup- 
nostih. 

Obstali smo v razpravi glede hitrega postopka. 
Prosim, besedo ima poročevalec Odbora za finance Vlado Šanca! 

Vlado Sanca: Odbor za finance se je sestal med sejo zbora, da bi 
obravnaval to vprašanje. Navzoča sta bila tudi delegata, ki sta sodelovala v 
razpravi na današnji seji našega zbora o predlaganem hitrem postopku. Na seji 
Odbora je bila kot predstavnik Izvršnega sveta prisotna tudi republiška se- 
kretarka za finance. 

Takoj moram povedati, da Odbor ni našel novih rešitev in da zboru pred- 
laga, da se zakon obravnava po hitrem postopku in sicer iz naslednjih razlogov: 

Ce predloga zakona ne bomo sprejeli po hitrem postopku, se bo postopek 
sprejemanja zavlekel do marca 1978. V tem primeru zakon ne more veljati za 
nazaj, ampak le od sprejetja naprej. Postavilo se bo vprašanje, kako pokrivati 
manjkajoči del sredstev proračuna: ali s povečano stopnjo tega davka ali pa 
na kak drug način. 

Kolikor bo del proračunskih dohodkov SR Slovenije za leto 1978 odpadel 
oziroma če se sprejetje proračuna preloži, ne bo sprejemljiva celotna konstruk- 
cija predloženega republiškega proračuna, zlasti glede predloženih virov dohod- 

7» 



kov V tem primeru je treba odložiti razpravo o republiškem proračunu, ki je 
danes na dnevnem redu. Ce se odloži razprava o proračunu oziroma ce se danes 
proračun ne sprejme, se postavlja vprašanje delovanja republiškega proračuna 
v začetku naslednjega leta. Morali bi sprejeti zakon o začasnem financiranju, ki 
sicer ni predložen Skupščini SR Slovenije, podobno kot se je to zgodilo v lan- 
skem letu. Zato je seveda situacija v zvezi z republiškim proračunom v celoti 
nerešena. 

Planirani pritok sredstev iz tega vira in iz vseh drugih virov je potrebno 
zagotoviti proračun zlasti v prvih mesecih leta 1978, ko se morajo poravnati 
proračunske obveznosti, ki jih imamo v zvezi s plačevanjem prispevka repub- 
like k proračunu federacije, in ta sredstva bi morala biti zagotovljena. 

V predlogu proračuna SR Slovenije za prihodnje leto je tudi na podlagi 
predvidenega dotoka iz naslova davka iz osebnega dohodka delavcev izdelana. 
konstrukcija zadolževanja oziroma najema posojil SR Slovenije pri bankah. Iz 
teh posojil naj bi republiški proračun kril del svojih obveznosti za plačevanje 
prispevka k proračunu federacije in za druge obveznosti. Ce tega vira ne bo 
v dohodkih proračuna, potem SR Slovenija ne more najeti nujno potrebnega 

P°S°Odbor je tudi ugotovil, da je predlagana !%> stopnja dejansko minimalna, 
kaiti če kvantificiramo vse obveznosti proračuna, predvsem do federacije in za 
novo sprejete obveznosti, bi ta stopnja morala biti dejansko višja. Ker je ob 
veznost vračanja posojila predvidena na dve leti in pol, bo predložena stopnja 
Zctdoščcil ci 

Seveda se utemeljeno postavlja vprašanje dodatnega obremenjevanja go- 
spodarstva. Vsako dodatno obremenjevanje je neprijetno. V tem primeru ne 
gre za dodatno obremenjevanje gospodarstva, ampak za dodatno 
osebnih dohodkov delavcev. Pri tem je jasna in očitna nasa družbenopolitična 
odgovornost, ki se odraža v dveh smereh. Ena je odgovornost do delavca 
bo moral plačati ta davek, druga pa je družbenopolitična Zgovornost do ob- 
veznosti, ki smo jih sprejeli v Skupščini in ki naj se realizirajo prek repub 
škega proračuna. Obe odgovornosti sta enakovredni. _ , „ 

Zato o tem davku delavcev ne moremo zahtevati takega načina bogova - 
lani a kot je dogovorjen za vse druge obveznosti delavca iz osebnega dohodka 
za [Potrebe skupne porabe. Za potrebe dri,ve ne moremo uporabljat, takega 
postopka obrazn()stl ,.h moranu> ^polniti, ker smo se zanje dogovorili Zato 

je postopek za njihovo sprejetje manj demokratičen, kot je družbeno dogo- 

VarJOdbor za finance je menil, da bi bilo dobro vgraditi v proračunski sistem 
obveznost, da bi se sredstva, ki bi se nabrala iz tega naslova v letu^1978 n 
planiranim zneskom 702 milijona, poračunala v letu 1979. Za presežek bi la 
znižali stopnjo, ki bi veljala za leto 1979, kolikor bo tedaj se potreben ta pro- 

raCUDe1jansko je res, da imajo davek iz osebnega dohodka vpeljan že v vseh 
republikah V drugih republikah imajo enake probleme glede obveznosti v go- 
spodarstvu. Zato mislim, da Slovenija z uvedbo tega davka, ki ne Predstavlp 
dodatne obveznosti za gospodarstvo, ne izstopa, ampak se le usklajuje z osta 
limi republikami. „ , , 

Verjetno bo v bodoče potrebno v primerih, ko Zbor združenega dela, d - 
legati ali delegatska baza sprejemajo kakršnekoli obveznosti, ki se potem o - 
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raža jo v republiškem proračunu, bolj premisliti in vse obveznosti bolj kvanti- 
ficirati. 

Odbor predlaga glede na posledice, ki sem jih ponovno navedel, da ne 
odlagamo s sprejetjem zakona in da ga ne sprejemamo po normalnem postopku, 
saj bi lahko prišlo do nepredvidenih težav. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Slišali smo poročilo Odbora za finance, ki je, kot vidite, analiziral in ugo- 

tavljal, kaj se lahko zgodi, če bi prišlo do drugačne odločitve. Odbor predlaga, 
da se sprejme ta zakon po hitrem postopku. Na seji Odbora so bili navzoči 
tudi delegati, ki se zavzemajo za normalni postopek. 

Sodim, da je prav, da podpremo hitri postopek in da sedaj o tem tudi 
sklepamo. Vse posledice so nam znane, zato se moramo kot delegati o tem od- 
ločati z vso odgovornostjo. 

Dajem predloženi postopek na glasovanje. Kdor je za to, da obravnavamo 
zakon po hitrem postopku, naj glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(47 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (30 delegatov.) 

Ugotavljam, da hitri postopek ni sprejet. Zakon bomo obravnavali kot 
osnutek. Pričenjam razpravo. 

Zakon sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta dala poročili. Poročili ste prejeli. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem 
razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zakon je sprejet kot osnutek. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet tako, da ga bomo obravnavah na 

eni od naslednjih sej. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Zaključujem 10. točko dnevnega reda in prehajam na 11. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog zakona o spremembi zakona o proračunu So- 
cialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1977, ki ga je 
Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Tudi pri tej točki je predstavnik Izvršnega sveta Milica Ozbič, republiška 
sekretarka za finance. 

Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da sprejme zakon po hitrem 
postopku, in sicer v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Tovarišica Ozbičeva me je obvestila, da je za nadaljnjo obravnavo nekaterih 
od predloženih zakonov potrebno, da se sestane Izvršni svet. Zato prosi za pre- 
kinitev seje, ker bo lahko Izvršni svet eventualno umaknil z dnevnega reda 
nekatere točke, glede na odločitev zbora pri prejšnji točki. Odrejam petminutni 
odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.45 in se je nadaljevala ob 15. uri.) 

Predsednik Štefan Nemec: Prehajam na 26. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o ustanovitvi Komisije Socialistične republike 
Slovenije za odlikovanja, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 
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Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Marjana Lenarčiča, člana 
Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV 
in vojnih invalidov. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. Ali želi 
predstavnik še kaj ustno dodati k pismeni obrazložitvi? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o Komisiji 

Socialistične republike Slovenije za odlikovanja. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o Komisiji Socia- 
listične republike Slovenije za odlikovanja. 

Prehajamo na 27. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. Danes smo prejeli še amand- 
ma Izvršnega sveta k 21. členu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? K besedi se je prijavil Vlado Sanca, 
predsednik Odbora za finance! 

Vlado Sanca: Odbor za finance Zbora združenega dela je na seji dne 
28. 12. 1977 ponovno obravnaval predlog zakona o Službi družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V razpravi o predloženih amandmajih je Odbor soglašal z amandmaji Za- 
konodajno-pravne komisije k 9., 11., 14., 31., 32., 35. in 49. členu tega zakona. 
Odbor se strinja tudi z amandmajem Izvršnega sveta k 21. členu, ki ga je Izvršni 
svet predložil s svojim dopisom z dne 26. 12. 1977. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta je Zvonko Draksler, pomočnik republiškega sekretarja 
za finance. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam 
na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih. 

Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 9., 11., 
14., 31., 32., 35. in 49. členu, ki so navedeni v poročilu Zakonodajno-pravne ko- 
misije. Odbor in Izvršni svet se strinjata s temi amandmaji. 

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

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje Zakonodajno- 
pravne komisije. 

Dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 21. členu. Odbor in Zakonodajno-pravna komisija se z amandnmajem stri- 
njata. Kdor je za, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma k 21. členu, ki ga je 
predložil Izvršni svet. 
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Dajem na glasovanje predlog zakona o Službi družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji v celoti. 

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

Ugotavljam, da. je zbor sprejel predlog zakona z večino glasov. 
Zaključujem to točko in prehajamo na 28. točko dnevnega reda, 

to je na predlog zakona o Narodni banki Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki določil 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. Poročili ste prejeli. Zeli še kdo kaj ustno dodati 
k pismenim poročilom? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima Vlado Šanca, po- 
ročevalec Odbora za finance! 

Vlado Šanca: Odbor za finance je na seji dne 28. 12. 1977 ponovno 
obravnaval predlog zakona o Narodni banki Slovenije. 

V razpravi o predloženih amandmajih je Odbor sklenil, da bo vztrajal pri 
svojih amandmajih k 18. členu, 3. točki 56. člena ter k tretjemu odstavku 63. 
člena. Torej se ne strinja s stališči glede teh amandmajev, ki so navedena v po- 
ročilu Zakonodajno^pravne komisije z dne 22. 12. 1977. 

Odbor soglaša z redakcijskim amandmajem Zakonodajno^pravne komisije 
k 18. členu, kakor tudi z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije k novi 
13. točki 56. člena, glede na to, da vsebinsko zajema amandma, ki ga je k tej 
točki predložil Odbor. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Lahko 
zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih. 
Dajem na glasovanje amandmaje Odbora za finance, ki se nanašajo na 

6., 8., '32. člen, 11. točko 56. člena, 61., 62., člen drugi odstavek 63. člena in 
68. člen. 

S temi amandmaji Odbora za finance se strinjata Zakonodajno-pravna 
komisija in Izvršni svet. Kdor je za, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Odbora za finance k 
6., 8., 32. členu, 11. točki 56. člena, 6., 62. členu, drugemu odstavku 63. člena 
in k 68. členu. 

Dajem na glasovanje amandma Odbora za finance k 3. točki 56. člena. Za- 
konodajno-pravna komisija se z amandmajem le delno strinja, in sicer s tem, 
da se črta beseda »načelna«, je pa proti temu, da se črta naslednje besedilo 
na koncu stavka: »o katerem odloča Svet guvernerjev soglasno«. 

Prosim za stališče Zakonodajno-pravne komisije! Besedo ima Oskar Naglav, 
član te komisije! 

Oskar Naglav: Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajem k 
3. točki 56. člena ne strinja zaradi tega, ker meni, da bi v primeru črtanja zad- 
njega dela stavka moral imeti guverner Narodne banke Slovenije posebno 
pooblastilo za vsako sklepanje v okviru guvernerjev Narodne banke Jugoslavije. 
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Zaradi tega predlaga, da se ta zadnji stavek ne črta, ampak da ima guverner 
generalno pooblastilo, da lahko v skupini odloča. Načelno politiko sicer določa 
Svet Narodne banke Slovenije. 

Predsednik Štefan Nemec: Je Odbor morda spremenil svoje sta- 
lišče glede na pojasnilo poročevalca Zakonodajno-pravne komisije? 

Vlado Šanca (iz klopi): Odbor vztraja pri amandmaju! 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim še za stališče Izvršnega sveta. 
Besedo ima Milica Ozbič, republiška sekretarka za finance! 

Milica Ozbič: Predlagatelj meni, da bi bilo prav sprejeti amandma 
Odbora. S tem v zvezi imamo naslednjo utemeljitev: 

V 56. členu predlaganega zakona so opredeljene naloge Sveta Narodne 
banke Slovenije. V 3. točki teh nalog je govor o načinu oblikovanja stališč Na- 
rodne banke Slovenije do predlogov, s katerimi se določa skupna emisijska, 
denarna in devizna politika ter skupne osnove kreditne politike v državi. O teh 
zadevah odloča Svet guvernerjev Narodne banke Jugoslavije na svojih sejah 
soglasno. 

Ocenjujemo, da je zato amandma Odbora, ki je usklajen tudi z Narodno 
banko, bolj primeren, ker s tem ni oteženo delo guvernerja Narodne banke Slo- 
venije. Osnove teh politik, o katerih je v tem času govor, se določajo enkrat 
letno. Menimo, da so to tako pomembna vprašanja, da bi bilo prav, da guver- 
ner, preden se o njih izreče na seji Sveta guvernerjev Narodne banke Jugo- 
slavije, oblikuje stališče skupaj s Svetom Narodne banke Slovenije. 

V zvezi s tem amandmajem se tudi v amandmaju k 63. členu Odbor za 
finance izreka za to, da se guverner Narodne banke Slovenije ne more ravnati 
po nekem svojem lastnem preudarku niti takrat, kadar gre za vprašanja, o 
katerih odloča Svet guvernerjev Narodne banke Jugoslavije z večino glasov. 
Odbor meni, da mora tudi v primerih, ko se guverner Narodne banke Slovenije 
izreka o predlogih v Svetu guvernerjev Narodne banke Jugoslavije, upoštevati 
stališča, ki jih sprejema glede skupne politike Svet Narodne banke Slovenije. 

Izvršni svet meni, da je pri tako pomembnih stvareh tudi sicer težko spre- 
jeti, da se kdo izreka po lastnem preudarku, neodvisno od tega, za katero insti- 
tucijo gre. Taka formulacija izstopa iz zakona in je sicer v podobnih zakonskih 
ureditvah ne poznamo. 

Oba amandmaja smo proučili, upoštevaje pri tem, kar sem sedaj navedla. 
Menimo, da kaže podpreti amandmaja Odbora za finance Zbora združenega dela. 
Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Ugotavljam, da Odbor vztraja pri tem amandmaju. Njegov amandma podpira 
Izvršni svet, Zakonodajno-pravna komisija pa se z njim ne strinja. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma k 3. točki 56. člena. 
Dajem na glasovanje amandma Odbora za finance k novi 13. točki 56. 

člena, ki je dopolnjen z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije. Iz poro- 
čila je razvidno, da se Odbor strinja, da se ta točka razdeli v dve točki, in 
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sicer v 13. in 14. točko. Izvršni svet se s tem strinja. Odbor za finance nima 
pripomb. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma k novi 13. točki 56. člena. 
Dajem na glasovanje amandma Odbora za finance k 18. členu. Izvršni svet 

se z njim strinja. Zakonodajno-pravna komisija se ne strinja, kar je razvidno 
tudi iz poročila. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (19 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma k 18. členu, ki ga 
je predložil Odbor za finance. 

Dajem na glasovanje amandma Odbora za finance k tretjemu odstavku 
63. člena. 

Zakonodajno-pravna komisija se ne strinja z amandmajem, Izvršni svet pa 
se strinja. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (13 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma k tretjemu od- 
stavku 63. člena, ki ga je predložil Odbor za finance. 

Dajem na glasovanje amandma Zakonodaj no-pravne komisije k 18. členu, 
ki je redakcijskega značaja. Izvršni svet in Odbor za finance nimata pripomb. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma k 18. členu, ki ga je 
predložila Zakonodajno-pravna komisija. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o Narodni banki Slovenije v celoti. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o Narodni banki 

Slovenije. 

Prehajamo na 29. t o č k o dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije je 
predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Komisija določila Igorja Ponikvarja, člana 
Komisije. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi 
sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o razrešitvi 
sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

S tem je v Zboru združenega dela razrešen dolžnosti sodnika Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije Stane Kovač. 
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2. Predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici je 
predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi 

sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega 

sodišča v Novi Gorici. 
S tem je v Zboru združenega dela znova izvoljen za sodnika Okrožnega 

sodišča v Novi Gorici Danilo Sever. 
3. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrož- 

nega sodišča v Ljubljani je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slo- 
venije. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o določitvi 

števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka o določitvi števila in izvo- 

litvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani. 
S tem je v Zboru združenega dela izvoljenih 460 sodnikov porotnikov 

Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Prehajam na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov 
in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skup- 
nosti v SR Sloveniji za leto 1978, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Evo Naglič, članico Izvrš- 
nega sveta in republiško sekretarko za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance, ki je dal poročilo, in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Poročili smo prejeli. Danes 
smo prejeli na klop redakcijske spremembe Republiškega sekretariata za pra- 
vosodje, organizacijo uprave in proračun, ki v celoti vsebujejo redakcijske 
amandmaje Odbora za finance. Zato posebej o amandmajih Odbora za finance 
ne bomo glasovali. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Predstavnik Odbora se strinja, da ne 
glasujemo posebej o amandmajih Odbora, ker so zajeti v redakcijskih spre- 
membah. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o določitvi 
in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in orga- 
nizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v 
SR Sloveniji za leto 1978, skupaj z redakcijskimi spremembami, ki izhajajo 
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iz poročila Odbora za finance in dopisa Republiškega sekretariata za pravosodje, 
organizacijo uprave in proračun. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. 

Sedaj prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (re- 
publiškem proračunu) za leto 1977, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Milico Ozbič, republiško se- 
kretarko za finance. 

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

Ta postopek predlaga Izvršni svet za leto 1977 po začasni ugotovitvi po- 
trebne višine sredstev, in sicer na podlagi podatkov o dejanskem gibanju po- 
rabe v prvih devetih mesecih leta 1977. S tem bi omogočili občinam, da ta 
sredstva razporedijo v obdobju podaljšanega financiranja občinskih proračunov 
do 31. januarja 1978. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta še kaj dodati k navedenim razlogom 
za sprejetje po hitrem postopku? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo glede postopka. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Kdor je 
za to, da obravnavamo zakon po hitrem postopku, naj glasuje! (98 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (16 de- 
legatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog, da obravnavamo 
zakon po hitrem postopku. 

Z dopisom z dne 12. 12. 1977 smo prejeli tudi informacijo o splošni porabi 
v dopolnjevalnih občinah v letu 1977. 

Predlagani zakon sta obravnavala Odbor za finance, ki je dal poročilo, 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki je tudi dala poročilo. Poročili ste prejeli. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati? Lahko zaključim raz- 
pravo? (Da.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi 
zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za 
leto 1977. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
•0 podaljšanem financiranju občinskih proračunov za leto 1977 z dopolnilnimi 
sredstvi iz republiškega proračuna, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo1 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil 
Milico Ozbič, republiško sekretarko za finance. 

Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da zakon obravnava v smi- 
slu 295. člena poslovnika po hitrem postopku. Ta postopek predlaga Izvršni svet 
zato, ker se po zakonu o financiranju splošnih družbenih potreb v družbeno- 
političnih skupnostih proračunsko financiranje konča z 31. decembrom. Zaradi 
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tega je treba sprejeti poseben zakon, ki bo omogočal do 31. januarja 1978 raz- 
poreditev republiških dopolnilnih sredstev v občinske proračune za leto 1977. 

Ali želi predlagatelj še kaj dodati k razlogom za uvedbo hitrega postopka? 
(Ne želi.) 

Pričenjam razpravo glede postopka. Kdo želi besedo? Ne želi nihče raz- 
pravljati? 

Kdor je za to, da obravnavamo zakon po hitrem postopku, naj prosim 
glasuje! (112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(8 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog, da obravnavamo 
zakon po hitrem postopku. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. Z dopisom z dne 12. 12. 1977 
pa smo prejeli tudi izhodišča za financiranje splošne porabe v občinah v letu 
1978. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Lahko 
zaključim razpravo? (Da.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmajih. 
Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 2. členu. 
Izvršni svet in Odbor za finance se strinjata z amandmajem. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o podaljšanem financiranju občin- 

skih proračunov za leto 1977 z dopolnilnimi sredstvi iz republiškega proračuna 
v celoti. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Zaključujem 12. točko in prehajam na 13. točko dnevnega reda, 
to je na predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

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

Izvršni svet predlaga Skupščini, da obravnava zakon po hitrem postopku. 
Ali Izvršni svet še vztraja pri predlogu, da se zakon obravnava po hitrem po- 
stopku? Besedo ima Mihca Ozbič! 

Milica Ozbič: Glede na to, da zbor ni sprejel uvedbo davka iz oseb- 
nega dohodka delavcev, seveda ni osnove, da bi se določala stopnja tega davka 
po hitrem postopku. Najbrž je prav, da se tudi ta zakon iz predloga prekvali- 
ficira v osnutek, da bi se na naslednjem zasedanju zbora lahko obravnaval kot 
predlog, če bo sprejet predlog za uvedbo davka. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ugotavljam, da Izvršni svet 
umika predlog, da se zakon obravnava po hitrem postopku. Zakon obravnavamo 
po rednem postopku, in sicer kot osnutek zakona. 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima Francka Herga, 
delegatka s področja gospodarstva, 13. okoliš — Maribor! 

Francka Herga: Ker je sedaj predlog zakona prekvalificiran v os- 
nutek, predlagam, da se sprejme določnejša opredelitev uvedbe stopnje tega 
davka iz osebnega dohodka. V razpravi o tem ni bilo jasno, ali naj se ta davek 
uvede iz bruto ali pa iz neto osebnih dohodkov. Zakon naj to precizira. 

Ker smo se v predlogu resolucije in tudi v srednjeročnem planu razvoja 
opredelili za to, da je potrebno osebno, splošno in skupno porabo zmanjšati, 
lahko danes, na podlagi razprave tovarišice Ozbičeve, ugotovimo, da imamo pro- 
računske težave in da bo potrebno1 zagotoviti dodatna sredstva. Vseeno menim, 
da bi bilo potrebno sprejeti vsaj načelno priporočilo oziroma stališče za temeljne 
organizacije združenega dela, da naj bo ta davek dejansko davek iz osebnega 
dohodka in naj se zaradi tega ne povečujejo skupna sredstva za osebne dohodke. 
To bi dejansko povzročilo dodatni inflacijski pritisk, ki bi povečal obseg skupne 
in splošne porabe. 

Nekatere temeljne organizacije bodo skušale ta davek prevaliti iz osebnih 
dohodkov delavcev na dohodek, kar ne bi bilo v skladu z usmeritvami re- 
solucije. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Prosim, 
besedo ima Milica Ozbič, republiška sekretarka za finance! 

Milica Ozbič: V zakonu je povsem pravilna opredelitev: gre za oseb- 
ni dohodek. Opozorila bi vas samo na to, da uporabite pri eventualnih dvomih, 
za kateri in kakšen osebni dohodek gre, ustrezna določila zakona o združenem 
delu. 

Opozarjam na 125. člen zakona o združenem delu, ki pravi: »Delavcu v 
temeljni organizaciji gre osebni dohodek, namenjen za zadovoljevanje njego- 
vih osebnih potreb, kot tudi za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih 
potreb, ki se na podlagi samoupravnega sporazuma oziroma zakona krijejo iz 
njegovega osebnega dohodka.« 

Po sprejetju zakona o združenem delu ne uporabljamo več drugih izrazov, 
ki zadevajo osebni dohodek, kot samo izraz »osebni dohodek« v smislu 125. člena 
zakona o združenem delu. 

Kako ravnati z osebnim dohodkom v zvezi z uvedbo davka, pa ureja 
določilo 136. člena zakona o združenem delu. 

Zato predlagam, da pripombo delegatke Francke Herga upoštevate skupaj 
z mojim pojasnilom. Menim, da dodatna pojasnila, temelječa na določilih za- 
kona o združenem delu, najbrž niso potrebna. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 
1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah 

republiških davkov in taks se sprejme kot osnutek. 
2. Dokončni predlog pripravi Izvršni svet. 
Amandmaje, ki so predloženi k predlogu tega zakona, bomo posredovali 

Izvršnemu svetu kot pripombe. 
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Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ni pripomb.) Kdor je 
za predloženi sklep, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

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

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 14. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk 
in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v letu 1978, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

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

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. Prejeli smo tudi amandma 
skupine delegatov z gospodarskega področja 23. okoliš — Koper k 8. členu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Iz poročila Odbora za finance je razvidno, zakaj se ne strinja z amandmajem 

k 8. členu, ki ga je poslala skupina delegatov iz 23. okoliša. Prosim za stališče 
delegacije iz Kopra! Ali vztrajate pri tem amandmaju? Ugotavljam, da dele- 
gacija umika amandma. 

Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ugotavljam, da ni drugih amandmajev. 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o določitvi sto- 
penj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1978. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Zaključujem to točko in prehajam na 15. točko dnevnega reda, 
to je na predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o davkih občanov, 
z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Sovenije predložil v obravnavo Iz- 
vršni svet. 

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

Izvršni svet predlaga, da obravnavamo 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 za- 
kona in osnutek zakona. 

Ima kdo kakšno pripombo glede postopka? (Ni pripomb.) Ker ni pripomb, 
ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom Izvršnega sveta in bomo obravnavali 
in sprejemali hkrati predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona sta obravnavala Odbor za 
finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Poročili ste pre- 
jeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o davkih občanov, z 

osnutkom zakona, se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Pri pripravi predloga naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih 
teles in v ostalih gradivih. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ni pripomb.) 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

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

Izvršni svet predlaga, da zakon obravnavamo po hitrem postopku v smislu 
295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Hitri postopek predlaga Izvršni 
svet zato, ker je za nemoteno poslovanje sodišč potrebno prilagoditi določbe 
zakona o sodnih taksah določbam novega zakona o pravdnem postopku in 
hkrati uskladiti določbe in posamezne tarifne postavke zakona o sodnih taksah 
s spremembami zakona o upravnih taksah. 

Ali želi predstavnik še kaj dodati k tej obrazložitvi? (Ne želi.) 
Zeli kdo razpravljati o postopku? (Ne.) 
Kdor je za to, da obravnavamo zakon po hitrem postopku, naj prosim gla- 

suje! (104 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(11 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog, da zakon obrav- 
navamo po hitrem postopku. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 
Ugotavljam, da je zbor predlog zakona sprejel z večino glasov. 

Prehajam na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

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

Izvršni svet predlaga, da zakon obravnavamo po hitrem postopku v smislu 
295. člena poslovnika. Hitri postopek predlaga Izvršni svet zato, da se občin- 
skim skupščinam omogoči, da lahko v prvem trimesečju leta 1978 s svojimi 
odloki uredijo vprašanja novega izračuna katastrskega dohodka z veljavnostjo 
za celo leto 1978. Ah želi predstavnik Izvršnega sveta še obrazložiti ta predlog? 
(Ne želi.) 

Kdo želi razpravljati glede postopka? (Nihče.) Potem dajem predloženi po- 
stopek na glasovanje. Kdor je za to, da obravnavamo zakon po hitrem postopku, 
naj prosim glasuje! (102 delegata glasujeta za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se 
je kdo vzdržal? (9 delegatov.) 
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Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog, da obravnavamo 
zakon po hitrem postopku. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o podalj- 

šanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o podalj- 
šanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog za- 
kona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1978, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svoji predstavnici je Izvršni svet določil Milico Ozbič in Evo Naglič. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. Prejeli smo tudi redakcijske 
spremembe k 1., 3., 4., 8. ter 20. členu. Te redakcijske spremembe se pokrivajo 
z amandmaji Odbora za finance. Danes smo prejeli tudi amandma Skupščine 
občine Ljutomer k 27. členu, ki pa ga še ni podpisalo 10 delegatov. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovarišica Mi- 
lica Ozbič! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam k predlogu zakona o 
proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1978 naslednji amandma: 

Glede na to, da v predhodnih točkah dnevnega reda eden od predvidenih 
virov za pokrivanje izdatkov republiškega proračuna še ni bi sprejet, je 
potrebno ugotoviti, da zaradi tega predloga proračuna ni usklajen. Da bi se 
izognili posledicam, ki bi nastale zaradi nesprejetja proračuna — ker drugih 
rešitev nismo predvidevali in pripravili, se je Izvršni svet odločil, da vam pred- 
laga, da se kljub temu republiški proračun sprejme. 

Izvršni svet predlaga, da se vsi izdatki proračuna v delu, ki predstavlja 
neto proračun, to je republiško porabo, zmanjšajo za tolišken del, kot so se 
zmanjšali viri, kajti eden od virov, predvidenih za kritje teh izdatkov, ni bil 
sprejet. 

To pomeni, da naj se v proračunu zadrži v nespremenjenem znesku samo 
postavka, ki je predvidena za prispevek republike k proračunu federacije v 
višini 3 537 172 000 dinarjev. Preostali del proračuna pa naj se zmanjša za 13,7'% 
linearno pri vseh postavkah. 

S tem bi bili viri in izdatki proračuna usklajeni. 
Potem ko bo Skupščina v januarju 1978 razpravljala in odločala o novem 

viru sredstev, pod pogojem, da bo ta novi vir sredstev v predlagani višini spre- 
jet, bo Izvršni svet predlagal obenem ustrezen rebalans proračuna, tako, da bo 
predlagal enako višino postavk proračuna, kot so bile predlagane sedaj. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo želi razpravljati? Prosim, Vlado 
Potočnik, delegat prosvetno-kulturnega področja, okoliš 5! 
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Vlado Potočnik: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Dejansko je takšno stanje, kot smo slišali sedaj. Kot delegat pa moram 
povedati tole: 

Naša občina Ljutomer je na repu republike zaradi slabe gospodarske os- 
nove, neugodne strukture gsopodarstva in prepočasnega uresničevanja druž- 
benega dogovora, zaradi splošne zaostalosti, zaradi dodatnega plačevanja in za- 
radi saniranja zaostalih družbenih dejavnosti, še posebej na področju vzgoje, iz- 
obraževanja teir zdravstva. Ravno zaradi teh razlogov je mogoče v teh in po- 
dobnih občinah doseči usklajenost razprave le v daljšem časovnem obdobju, 
sedaj pa le iskati ustrezno predhodno rešitev. Zato je delegacija podprla predlog 
Republiškega sekretariata za finance, ki je naveden v informaciji z dne 8. 12. 
1977, o izjemni obravnavi nekaterih prizadetih občin, kakor tudi glede zago- 
tovitve namenskih sredstev v republiškem proračunu za leto 1978, mislim da v 
znesku 25 milijonov dinarjev. 

Zaradi tega se nismo strinjali s 27. členom predloga zakona o republiškem 
proračunu za leto 1978 in smo predlagali ta amandma. Mislih smo, da smo ga 
dovolj hitro poslali, izgleda pa, da ni bilo tako. 

Predlagali smo naslednje: Glede na obseg splošne porabe v občinah ob 
merilih iz tega zakona, upoštevajoč proračun obveznosti iz 2. odstavka 32. člena 
zakona o republiškem proračunu za leto 1977, bo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije zagotovil sredstva za izjemno reševanje proračunskih potreb dopolnje- 
vanih občin v takšnem obsegu, kot so potrebna za izvajanje nalog in obveznosti 
občin po 26. členu tega zakona. 

Odbor za finance Zbora združenega dela je to pregledal in je dal k našemu 
amandmaju negativen odgovor, to je, da predloženega amandmaja ne sprejema, 
ker ga je iz proračunskih vidikov težko zagotoviti in dejansko predstavlja odprt 
račun za reševanje proračunskih potreb pri dopolnjevanju občin. K temu ver- 
jetno ni kaj reči. Strinjamo se z določbami 17. člena, ki govorijo o priznaval- 
ninah borcev NOV iz 2. odstavka 26. člena. 

Osebno pa se skoraj ne morem strinjati s tovarišico Ozbičevo, ker se mi to, 
kar sem slišal malo prej, zdi kot bumerang, se pravi, če nismo sprejeli, bomo 
pač tepeni za to. Ne vem, če sem prav razumel. To se pravi, da to postavko 
proračun krije, za ostalo pa bodo potem trpele občine. Se najbolj tiste, ki so 
najmanj razvite v republiki. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Ne želi nihče 
več? Prosim, tovarišica Milica Ozbič! 

Milica Oz bič: Tovarišice, tovariši delegati! Pripombe tovariša dele- 
gata iz Ljutomera so seveda zelo iskrene, vendar pa glede na dano situacijo ne 
morejo biti upoštevane. Ker smo morah predlagati tako okrnjen republiški 
proračun, je seveda potrebno vse izdatke, da bi lahko sploh funkcioniral v za- 
četku prihodnjega leta, linearno zmanjišati. Če pa bo v začetku oziroma na prvem 
zasedanju Skupščine sprejet novi davčni vir, pa bo tudi to izvršeno. Najbrž ste 
opazili, da nismo ustvarili sprejemanja zakona, ki naj bi omogočil občinam, 
ki so v izjemno težki situaciji, dobiti še dodatne dopolnilne viire iz republi- 
škega proračuna za svoje proračune. Seveda pa pomeni izvajanje okrnjenega 
proračuna republike za prihodnje leto, da vse to ne bo izvedeno v predlaganem 
in izračunanem ter sprejetem obsegu, ampak v manjšem. Dodatna razlaga 
najbrž ni potrebna. 

8 
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V proračunu se iz sedanjih virov več za občinske proračune preprosto ne 
da nameniti. Iz mojih predhodnih razlaganj veste, da ni pokrita vsa obveznost 
republike in da je zato pač potreben restriktiven pristop, tudi v odnosu do 
občin, ki imajo velike težave s pokrivanjem lastnih proračunskih potreb. Torej 
do nadaljnjega, dokler z rebalansom proračuna v prihodnjem letu ne bomo po- 
pravili teh in vseh ostalih postavk — da se ne bi narobe razumeli, kot je očitno 
tudi delegat narobe razumel, dokler jih ne vrnemo v predlagano višino, bodo 
morale biti pač tudi te obveznosti republiškega proračuna izvajane v okrnje- 
nem obsegu. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in prehajam k sklepanju. 

Najprej o amandmajih Odbora za finance, in sicer k 2., 3. in 20. členu. Iz 
dodatnega poročila je razvidno, da Odbor umika amandmaje k 4., 5., 8. in 7. 
členu in se strinja z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije. Je to točno? (Da.) 

Se Izvršni svet strinja s temi amandmaji? (Se strinja.) Hvala. 
Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo 

proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 
Ugotavljam, da so amandmaji z večino glasov sprejeti. 
Sedaj dajem na glasovanje amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 

5. in 8. členu. Odbor se s tema amandmajema strinja. Izvršni svet se tudi 
strinja. Kdor je za, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Amandmaja sta z večino glasov sprejeta. 
Imamo še amandma Izvršnega sveta, ki ga je tovarišica Milica Ozbič podala 

ustno, in sicer, da se iz virov republiškega proračuna črta postavka »republiški 
davek iz osebnega dohodka 702 milijona 730 000« in da se vse postavke na 
strani porabe zmanjšajo linearno za 13,7 °/o, razen obveznosti do federacije. 

Predstavnik Odbora se z amandmajem strinja, Zakonodajno-pravna ko- 
misija nima pripomb. 

Kdor je .za, naj prosim glasuje! (72 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(15 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (17 delegatov.) 

Amandma ni sprejet. Mislim, da postopka ne vodimo dovolj dobro. Izvršni 
svet bi moral amandma predlagati pismeno, tako da bi bili z njim točno sezna- 
njeni in bi o njem razpravljali. Zato prekinjam to točko dnevnega reda in pro- 
sim Izvršni svet, da poda amandma v pismeni obliki. Na podlagi tega bomo 
o njem ponovno glasovali. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporab- 
nikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978, ki ga je Skupščini predložil v 
obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič. 
Izvršni svet predlaga Skupščini, da obravnava predlog zakona v smislu 

295. člena poslovnika po hitrem postopku. Hitri postopek predlaga Izvršni svet 
zato, ker v družbenem planu Socialistične republike Slovenije za obdobje od 
leta 1976 do leta 1980 ni predvideno oblikovanje sredstev za amortizacijo os- 
novnih sredstev organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti in tudi 
v republiškem proračunu za leto 1978 ni sredstev za amortizacijo osnovnih sred- 
stev republiških organov in organizacij. 
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Ali želi predstavnik Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo glede postopka! (Ni pripomb.) Zaključujem razpravo 

glede postopka in dajem predlog na glasovanje. Kdor je za to, da zakon obrav- 
navamo po hitrem postopku, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog, da zakon obravnavamo 
po hitrem postopku. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o odložitvi 
obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov druž- 
benih sredstev za leti 1977 in 1978. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (104 delegati glasujejo za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani zakon v našem zboru sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona O' skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev, 
ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Tudi pri tej točki je predstavnik Izvršnega sveta tovarišica Milica Ozbič. 
Izvršni svet predlaga, da tudi ta zakon obravnavamo po hitrem postopku 

v smislu 295. člena. Hitri postopek predlaga Izvršni svet zato, ker se s tem 
zakonom uveljavlja krajši rok za vplačila sredstev iz sklada skupnih rezerv, 
kar bo omogočilo, da bodo sredstva v skladih skupnih rezerv za pokrivanje 
izgub v zaključnih računih za leto 1977 plačana najkasneje do 15. marca 1978. 

S tem bo dana možnost, da se ta sredstva začno takoj uporabljati za sa- 
nacije in druge namene, ki jih predvideva ta zakon. Ali želi predstavnik Iz- 
vršnega sveta še kaj dodati k temu? (Ne želi.) Hvala! Pričenjam razpravo, kdo 
želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. Kdor je za to, da 
obravnavamo zakon po hitrem postopku, naj prosim glasuje! (92 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (8 delegatov.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog, da obravnavamo zakon 
po hitrem postopku. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija. Poročili smo prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo' in prehajamo na glasovanje. 

Najprej dajem na glasovanje amandma Odbora za finance k 1. členu. Se 
Zakonodajno-pravna komisija z njim strinja? (Da.) Izvršni svet? (Da.) Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (103 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma k 1. členu je sprejet. 
Sedaj dajem predlog zakona o spremembi zakona o skladih skupnih rezerv 

in o uporabi njihovih sredstev v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (102 delgata glasujeta za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Predlagani zakon je v našem zboru sprejet z večino glasov. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 22. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih 

8» 
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interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvih štirih mesecih 
1978. leta, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Tudi pri tej točki je predstavnik Izvršnega sveta tovarišica Milica Ozbič. 
Tudi za ta zakon predlaga Izvršni svet. da ga v smislu 295. člena poslov- 

nika Skupščine SR Slovenije obravnavamo po hitrem postopku. Hitri postopek 
predlaga Izvršni svet glede na to, da z aneksi k samoupravnim sporazumom 
o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti ne bodo mogle biti pravočasno določene stopnje prispev- 
kov. Torej do 31. 12. letošnjega leta. Zato se s tem zakonom predlaga uvedba 
začasnega financiranja za prve štiri mesece naslednjega leta. Ali želi pred- 
stavnik Izvršnega sveta še kaj dopolniti? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo glede postopka. Ne želi nihče besede? (Ne.) Zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. Kdor je za to, da obravnavamo 
zakon po hitrem postopku, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Z večino glasov je sprejeto-, da obravnavamo zakon po hitrem postopku. 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija sta zakon obravnavala 

in dala poročilo. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima 
tovariš Vlado Sanca, predstavnik Odbora za finance! 

Vlado Sanca: Odbor za finance je dal na današnji seji k 2. členu 
predloga zakona o začasnem financiranju amandma, in sicer, da naj se datum 
»31. december« zamenja z datumom »30 september«. V poročilu je utemeljeno, 
zakaj, zato ni potrebno, da to še posebej razložim. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) 
Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Odbora za finance, ki je razviden iz 
dodatnega poročila Odbora za finance in se nanaša na 2. člen. Na koncu stavka 
naj se »31.december« zamenja s »30. september«. Prosim za stališče Izvršnega 
sveta. Se strinja? (Da.) Zakonodajno-pravna komisija? (Da.) Kdor je za amand- 
ma, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za finance sprejet. 
Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o začasnem financiranju samo- 

upravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvih štirih 
mesecih 1978. leta. Kdor je za, naj prosim glasuje! (102 delegata glasujeta za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Predlog zakona je z večino glasov sprejet. 

Zaključujem to točko in prehajam na 23. točko dnevnega reda, to 
je na predlog zakona o spremembah zakona O1 osnovah ter načinu obračunavanja 
in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na 
področju družbenih dejavnosti v letih 1975, 1976 in 1977, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo Izvršni svet. 

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

Tudi za ta zakon Izvršni svet predlaga, da ga obravnavamo po hitrem po- 
stopku. Ta postopek predlaga zato, ker velja obstoječi sistem določanja osnov 
ter načina obračunavanja in plačevanja prispevkov le do 31. 12. letošnjega leta 
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in mora biti vprašanje osnov ter načina obračunavanja prispevkov za leto 1978 
urejeno pred 1. 1. 1978. leta. 

Ali želi predstavnik še kaj ustno dodati? (Ne želi.) Zeli kdo razpravljati 
glede postopka? (Ne.) Dajem predlog glede postopka na glasovanje. Kdor je za 
to, da obravnavamo zakon po hitrem postopku, naj prosim glasuje! (94 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog za obravnavo zakona po 
hitrem postopku. 

Predlog zakona o spremembah zakona sta obravnavala Odbor za finance in 
Zakonodajno-pravna komisija. Z dopisom z dne 12. 12. smo prejeli tudi amand- 
maje Zveze skupnosti otroškega varstva k 2. členu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje amandma Odbora za finance 
k 2. členu, ki je identičen z amandmajem Zveze skupnosti otroškega varstva, 
z redakcijskim popravkom, ki ga predlaga Zakonodajno-pravna komisija. Ima 
kdo kakšno pripombo k temu amandmaju? (Ne.) Kdor je za amandma, naj 
prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Amandma Odbora za finance k 2. členu je z večino glasov sprejet. 
Sedaj dajem na glasovanje amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k na- 

slovu in k 2. členu. 
Izvršni svet se z amandmajema strinja. Odbor se tudi strinja. 
Kdor je za amandmaja, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da sta amandmaja Zakonodajno-pravne komisije z večino 

glasov sprejeta. 
Sedaj dajem predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu 

obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975, 1976 in 1977 
v celoti na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (102 delegata glasujeta za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

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

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo 
opreme v obdobju 1978—1982, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini predložil 
v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Valentina Gerkmana, 
pomočnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. Ali je navzoč? (Da.) 

Izvršni svet predlaga Skupščini, da obravnava zakon v smislu drugega od- 
stavka 250. člena poslovnika, in sicer da se združita prva in druga faza, torej 
da obravnavamo zakon kot osnutek. 

Ima kdo kakšno pripombo glede tega predloga? (Ni pripomb.) Torej obrav- 
navamo zakon kot osnutek. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom sta obravnavala Odbor za finance in 
Zakonodajno-pravna komisija. Njuni poročili imamo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovarišica Francka Herga, 
delegatka gospodarskega področja, Maribor! 
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Francka Herga: Želela bi povedati nekaj besed glede tega zakona, 
čeprav nam je bilo že danes očitano, da razpravljamo o obveznostih oziroma 
obremenitvah, ki smo jih že predhodno sprejeli na osnovi raznih zakonov, samo- 
upravnih sporazumov in družbenih dogovorov. 

Ce pogledamo republiški proračun oziroma njegove dohodke, vidimo, da 
so vsi ti predloženi na osnovi sprejetih družbenih dogovorov, samoupravnih 
sporazumov, odlokov in podobno, imamo pa tudi postavke na osnovi zakonov, 
ki jih imamo sedaj na dnevnem redu, oziroma odloka, po katerem naj bi za- 
gotavljali iz republiškega proračuna dodatno 119 milijonov in še 35 za Kulturni 
dom Ivan Cankar, torej 150 milijonov dinarjev. To je dodatna obremenitev re- 
publiškega proračuna. Verjetno, kot sem že rekla, pri drugih točkah skoraj ni 
mogoče razpravljati o tem, kje naj bi pri sredstvih republiškega proračuna var- 
čevali. O tem lahko govorimo edino pri tem zakonu oziroma pri naslednji točki 
dnevnega reda. 

Ali so vse te predlagane investicije nujne in potrebne oziroma ali so v 
skladu z določili resolucije? Rekli smo, da bomo ponovno pregledali vse inve- 
sticijske programe in odločitve. Zato bi opozorila delegate, da kolikor sprejmemo 
ta zakon, bodo potrebna dodatna sredstva, prav tako pa tudi za investicijo, o 
kateri bomo razpravljali pri naslednji točki dnevnega reda. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Ce ne 
želi nihče več, zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v gra- 
ditev objektov in nabavo opreme v obdobju 1978—1982, z osnutkom zakona, se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 

skupščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v današnji razpravi. 
Ima kdo kakšno pripombo? (Nihče.) Kdor je za, naj prosim glasuje! (89 de- 

legatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (8 delegatov.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Zaključujem to točko in prehajam na 25. točko dnevnega reda, 
to je na predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan 
Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani, ki sta ga predložila v obravnavo Odbor 
za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora občin. 

Predlog odloka predlagata odbora na podlagi zahteve za izdajo zakona, 
ki jo je Skupščini SR Slovenije predložila Republiška konferenca Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Odbor določil tovariša Vlada Sanco. Izvršni svet 
je k tej točki dnevnega reda za svojega predstavnika določil Dušana Tomšeta, 
samostojnega svetovalca Republiškega komiteja za kulturo. Predstavnik Re- 
publiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi pa je tovariš Milan Kučan. 

Predlog odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala 
poročilo. 

Poročilo smo prejeli na klop. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in predlog družbenega dogovora o izgradnji in financiranju 
Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani. 
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Pričenjam razpravo. Zeli kdo od predstavnikov še kaj ustno dodati k pis- 
menim poročilom? Prosim, predstavnik Odbora za finance tovariš Vlado Sanca! 

Vlado Sanca: Odbor za finance Zbora združenega dela je na seji 
dne 28. 12. 1977 obravnaval zahtevo Predsedstva Republiške konference Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Slovenije z dne 26. 12. 1977, da Skupščina SR 
Slovenije sprejme predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, da sklene družbeni dogovor o izgradnji in financiranju Kulturnega 
doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani. 

Odbor je v načelni razpravi ugotovil, da je zahteva, da se sprejme navedeni 
predlog odloka, utemeljena, da je v skladu z izhodišči, navedenimi v poročilu 
Predsedstva Skupščine SR Slovenije o temeljnih političnih vprašanjih družbe- 
nega življenja in razvoja SR Slovenije, ki ga je sprejela Skupščina SR Slovenije 
dne 28. 4. 1977. 

Odbor soglaša s predlogom odloka tudi iz drugih razlogov, ki so navedeni 
v obrazložitvi predloga tega odloka. 

Odbor predlaga zboru predlog odloka in kot predlagatelj predlaga, da zbor 
sprejme predlog odloka na seji dne 28. 12. v besedilu, v katerem je predložen. 
Ta predlog je Odbor sprejel na skupni seji z Odborom za finance Zbora občin, 
ki bo Zboru občin predložil enak predlog za sprejetje predloženega odloka. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Lahko zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo in dajem na glaso- 
vanje predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan 
Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(20 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (22 delegatov.) 

Ugotavljam, da predlog odloka ni sprejet. 

Sedaj se vračamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1978. 

Razpravo smo že opravili. Začeli smo z glasovanjem o amandmajih. Amand- 
maje Odbora za finance smo sprejeli, prav tako tudi amandmaje Zakonodajno- 
pravne komisije. 

Sedaj smo dobili še amandma Izvršnega sveta k predlogu zakona o pro- 
računu. Obrazložitev je podana. Je še kakšna pripomba? Besedo ima tovariš 
Zvone Dragan, podpredsednik Izvršnega sveta! 

Zvone Dragan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet je razpravljal o pripombah in o reagiranju v tem zboru na novo 
rešitev, ki je bila poudarjena prej v ustni, sedaj pa tudi v pismeni obliki 
amandmaja k temu predlogu zakona. 

Ne bi ponavljal tistega, kar je pojasnila že tovarišica Ozbičeva, sekretarka 
za finance, namreč zakaj in v kakšnih okoliščinah smo bili prisiljeni ponuditi 
to varianto, tako vašemu zboru kot Zboru občin. 

Kot najbrž veste, je Zbor občin to varianto že sprejel in sedaj je tudi na 
vas, da se definitivno o tem odločite. 
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Prej pa bi vas rad ponovno opozoril na nekatere stvari, da bi videli vse 
konsekvence, ki nam jih ponuja sedanji položaj, če tudi te variante, ki je izhod 
v sili oziroma začasna varianta do naslednjega zasedanja Skupščine konec ja- 
nuarja, ne bi sprejeli. 

V tem primeru tudi ne bi bilo mogoče sprejeti proračuna za prihodnje leto 
in bi moral Izvršni svet predložiti Skupščini odlok o začasnem financiranju v 
prvih treh mesecih prihodnjega leta, in to ali nocoj ali v nadaljevanju seje 
jutri dopoldne. 

To je prvo. Drugo: Mislim, da moramo odkrito govoriti o nevarnosti blo- 
kade, ki bi nastala zaradi neporavnanih obveznosti republike Slovenije do 
zveznega proračuna. Stvari so znane in jih ne bom ponavljal. 

Dalje mislim, da bi se stvari še naprej komplicirale tudi pri tistih dopol- 
njevanih občinah, ki pričakujejo po danes sprejetih zakonih sredstva za leto 
1977 in jih republiški proračun v takem primeru ne bi mogel zagotoviti. 

Prav tako ostane odprto pokritje obveznosti za drugo polletje tega leta 
v kmetijskem sektorju, na področju premij, regresov, kompenzacij za kmetijstvo. 

Mislim, da je treba poleg tega odprto spregovoriti še o nekaterih stvareh. 
Izvršni svet ni bil pripravljen na to situacijo. Moram povedati odkrito in na- 
ravnost, da zavoljo tega ne, ker med obravnavo predlogov teh zakonov ni bila 
dana nobena pripomba, vsaj ne v tej smeri, kot so bile izrečene danes na samem 
zboru. 

Mislimo, da je to izrazito začasna in prehodna rešitev, tipičen izhod v sili, 
ker razen začasnega financiranja v prvem kvartalu ne vidimo druge alternative. 
Predlogi, ki so bili dani, da je treba povečati posojilo, so, mislim, da se tega vsi 
zavedamo, zlasti pa Zbor združenega dela, le prekladanje iz enega v drug žep, 
še zlasti ko gre za obveznosti- 

Predlagana rešitev tudi ni bleščeča in ne vem kako ugodna, je pa edini 
izhod v sili, če želimo premostiti čas do 25. januarja, praktično mesec dni, in 
priti 25. januarja z drugo fazo predlogov zakonov, z utemeljitvami in z re- 
balansom proračuna. Sedaj je vsa mojstrovina samo v tem, da izbiramo med 
skromnimi variantami, ki jih imamo na razpolago za pokritje virov za te 
obveznosti za leto 1977, kot tudi za nove v letu 1978, in da se odločimo za 
najbolj ustrezno varianto. 

Izvršni svet bi rad dal nekatera dodatna pojasnila h kritičnim pripombam, 
čeprav bomo ponovno razpravljali o teh zakonih v mesecu januarju. Ponovno 
moram povedati, da sploh ni bilo novo in nepričakovano, da je Izvršni svet 
dal predloga obeh zakonov po hitrem postopku. Zlasti zato, ker smo meseca 
julija v tej Skupščini govorili o materialnem položaju republike navznoter in 
v odnosu do federacije. Takrat sem, enako tudi v ekspozeju 23. novembra, 
eksplicitno napovedal, da bomo predložili nov davčni vir in novo obremenitev. 
Takrat je Skupščina sprejela ekspoze oziroma ga je podprla v svojih stališčih. 
Zato smo menili, da je to zelena luč oziroma podlaga, na kateri lahko konkretno 
projektiramo zakon. Tudi v odborih, ki so obravnavali zakon, ni bilo pripomb, 
zato tudi nismo iskali drugih rešitev. Poleg tega moram povedati, da je Izvršni 
svet vse do 20. decembra računal še na nekatere druge rešitve. Računali smo 
z znižanjem obveznosti republike do zveznega proračuna za leto 1977. Sedaj 
je lahko ali pa težko govoriti, ko je že zvezni proračun sprejet. Delegacija nam 
je danes poročala, kaj je dosegla in česa ni dosegla. Vemo, da smo, potem, ko je 
bila dana nova ocena za dohodek od carin v višini okoli 300 starih milijard, 
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pričakovali, da se bo delež republike znižal. Zlasti bi bilo to pomembno zato, 
ker je to leto mnogo bolj kritično, kot pa prihodnje. 

Mislim, da je bilo danes izrečenih že toliko teh besed, od uvodnega ekspo- 
zeja dalje, da bi bilo vse, kar bi še povedal, resnično samo ponavljanje. Zato 
prosim v imenu Izvršnega sveta, da razumete to izredno stanje in tudi to z iz- 
redno rešitvijo, za katero vemo, da ni normalna, in da glasujete zanjo. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta, ki sem 
ga že prebral in h kateremu ste ravnokar poslušali obrazložitev. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (10 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predloženi amandma sprejet z večino glasov. 
Sedaj dajem predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 

za leto 1978 v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (103 delegati 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je v našem zboru predlog zakona o proračunu Socialistične 
republike Slovenije za leto 1978 sprejet z večino glasov. 

Nadaljujemo z 19. točko dnevnega reda, to je z usklajevanjem 
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1978. 

Ugotavljam, da pri zakonu o proračunu nismo usklađeni z Zborom občin. 
Zbor občin je sprejel še amandma, ki ga je dala skupina delegatov iz občine 
Lenart k 3. točki 1. odstavka 26. člena. Amandma se glasi: »Točka 3 se razdeli 
v dve točki, ki se glasita: 

3. Dejavnosti na področju urbanistične in geodetske službe (geodetska 
karta, vzdrževanje katastra, urbanistične dokumentacije, izdelava državne karte 
in izvajanje geodetskih del) po merilih, ki jih določi Republiški sekretariat 
za urbanizem. 

4. Pospeševanje kmetijstva, dejavnosti izvršnih svetov in skupščin občin 
ter izvajanje delegatskega sistema v občini in krajevnih skupnostih v višni 
sredstev za te namene v letu 1977, povečanih za 15'%.« 

Odbor je ta amandma obravnaval. Prosim, če se predstavnik Odbora opre- 
deli glede tega amandmaja! (Odbor se strinja.) 

Nadalje je Zbor občin sprejel amandma svojega odbora za finance k 4. 
točki (novi 5. točki) prvega odstavka 26. člena, ki se glasi: »Negospodarske in- 
vesticije za potrebe državnih organov v obsegu, ki ga v dogovoru s posamezno 
občino opredeli Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun v okviru dopolnilnih sredstev, predvidenih s tem proračunom.« 

Imamo še amandma Odbora za finance k 27. členu, in sicer da se doda nov 
odstavek, ki se glasi: »Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo pri za- 
gotavljanju sredstev za priznavalnine borcev NOV iz 2. odstavka 26. člena in 
v primerih iz 29. člena tega zakona.«, in redakcijski amandma Odbora za fi- 
nance k 28. členu, po katerem je treba redakcijsko popraviti oštevilčenje točk 
v drugi vrsti tega člena. 

Pričenjam razpravo. Najprej sprašujem, ali zahtevajo delegati, da to raz- 
množimo! Sodim, da imamo glavne poteze tega navedene v poročilu Odbora za 
finance. Ta material pa imamo pred seboj. 
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Izvršni svet te amandmaje sprejema. Zbor občin je te amandmaje sprejel, 
zato mi sedaj besedilo usklajujemo. Ali je jasno, za kaj gre in vam je jasna vse- 
bina teh amandmajev? (Da.) So kakšne pripombe? Odbor se strinja, Izvršni svet 
se strinja, Zakonodajno-pravna komisija se z amandmaji strinja. Lahko zaklju- 
čim razpravo? (Đa.) Zaključujem razpravo in dajem amandmaje na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (90 delegatov glasuje za). Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji z večino glasov sprejeti. 
S tem smo pri tej točki usklađeni z Zborom občin, ker je tudi Zbor občin, 

kot sem obveščen, sprejel naš amandma. 

Dokončali bi še 29. točko dnevnega reda, to je volitve in ime- 
novanja. 

Imamo še predlog odloka o imenovanju namestnika okrožnega javnega 
tožilca v Celju, ki ga je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve sprejela na svoji seji dne 20. 12. 1977. Predstavnik Komisije je tovariš 
Igor Ponikvar. 

Pričenjam razpravo! (Nihče se ne javi.) Zaključujem razpravo in dajem 
odlok na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (90 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je soglasno sprejet odlok o imenovanju namestnika okrož- 
nega javnega tožilca v Celju. S tem je v našem zboru imenovan Jože Hribar 
za namestnika okrožnega javnega tožilca v Celju. 

Tako je zaključena tudi ta točka dnevnega reda. 
Obveščam vas, da me je predsednik Skupščine Raziskovalne skupnosti ob- 

vestil, da je Skupščina, ki je danes razpravljala o raziskovalni dejavnosti kot 
sestavini združenega dela, sprejela stališča, priporočila in sklepe o raziskovalni 
dejavnosti kot sestavini združenega dela v enakem besedilu, kot sta jih sprejela 
Zbor združenega dela in Zbor občin na zadnji seji 14. decembra. 

Predlagam, da se znova vrnemo na 25. točko dnevnega reda, na 
predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar v 
Ljubljani. 

Nismo namreč usklađeni z Zborom občin. Zbor občin je odlok sprejel, mi pa 
odloka nismo sprejeli. Zato moramo sedaj po 289. členu poslovnika Skupščine 
SR Slovenije predlog odloka usklajevati. Prosim, besedo ima predstavnik Re- 
publiške konference Socialistične zveze tovariš Milan Kučan! 

/ 
Milan Kučan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ko 

ste obravnavah to točko, sem menil, da ni potrebno, da se oglasim, glede na to, 
da ste obrazložitev tako odloka kot tudi predlog, da se ta sprejme po hitrem 
postopku, dobili in je k temu predlogu bilo dano pozitivno mnenje Izvršnega 
sveta in tudi pozitivno mnenje vašega odbora za proračun in finance. 

V zvezi s tem, kar je napisano in kar vam je že znano, bi rad pojasnil še 
nekaj stvari. 

Naše predsedstvo je 23. decembra razpravljalo o celotni zasnovi predloga 
družbenega dogovora o izgradnji Kulturnega doma Ivan Cankar v Ljubljani in 
imenoval člane v Odbor podpisnikov družbenega dogovora, ki naj bi pred- 
stavljali v njem Socialistično republiko Slovenijo. 
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Ob tem je bilo znova ugotovljeno, da finančna konstrukcija, ki je potrebna 
za izgradnjo tega kulturnega in večnamenskega objekta, ni sklenjena. Zato je 
bilo predlagano, da se sprejme odlok, ki bo pooblastil Izvršni svet, da podpiše 
v imenu Skupščine družbeni dogovor in zagotovi v štirih zaporednih letih sred- 
stva v znesku, ki je predlagan. 

Mislim, da ni potrebno posegati v zgodovino tega predloga. Rad bi rekel 
samo tole. Programska zasnova tega doma je bila zelo na široko obravnavana 
in v javnih razpravah povsod podprta. Brošura ki je bila o tej programski in 
arhitektonski zasnovi pripravljena — to je cela študija, ki dovolj tehtno argu- 
mentira to zasnovo, je bila natisnjena v prilogi Ljubljanskega dnevnika v 10 000 
izvodih in je bila poslana vsem delegatom Kulturne skupnosti Slovenije in vsem 
slovenskim občinam. Povsod, kjer je o tem tekla razprava, je zasnova doživela 
podporo, zaradi česar je bila tudi uvrščena v srednjeročni program tistih nalog, 
za katere Kulturna skupnost na podlagi svojega sporazuma združuje sredstva 
v višini 5 starih milijard. 

Predsedstvo Republiške konference, ki je prvikrat v novembru razprav- 
ljalo o tej zasnovi in jo podprlo na predlog odbora, ki je bil imenovan za obe- 
ležitev 100-letnice. proslave Cankarjevega rojstva, je ocenilo, da je izgradnja 
takšnega centra družbeno upravičena in potrebna. Takšna je bila tudi skupna 
ocena vseh družbenopolitičnih organizacij oziroma njihovih vodstev v republiki 
in tudi ocena drugih družbenih samoupravnih dejavnikov v republiki. Skupno 
mnenje je bilo, da se je ravno1 po zaključku uspešnega proslavljanja 100-letniee 
Cankarjevega rojstva potrebno oddolžiti slovenski kulturi. Zato tudi ima ta 
brošura, ki je bila osnova za opredeljevanje Slovencev do tega predloga, za 
moto Cankarjevo misel iz Bele krizanteme: »Trdna je moja vera, da napoči zarja 
tistega dne, ko naša kultura ne bo več krizantema siromakova, temveč bogastvo 
bogatega.« To je Ivan Cankar napisal leta 1910. 

Naša ocena je bila, da je slovenski narod na tej stopnji svojega material- 
nega razvoja že toliko bogat, da se lahko dostojno oddolži kulturnemu, social- 
nemu in političnemu izročilu Ivana Cankarja in s tem tudi slovenski kulturi in 
njenemu poslanstvu, tako v političnem kot v socialnem osvobajanju slovenskega 
naroda. 

Skupna ocena je bila, da je oddolžitev s takšnim večfunkcionalnim objek- 
tom, ki bi služili predvsem kulturi in omogočal stik slovenske kulture in Slo- 
vencev s kulturnimi tokovi v Evropi in v svetu, najbolj dostojna oddolžitev 
izročilu Ivana Cankarja in slovenski kultuiri. 

Rad bi rekel še to, da je bil tak center, čeprav v drugačni, bolj skromni, 
bolj enostavni zasnovi načrtovan že takrat, ko je prišlo do zasnove Trga re- 
volucije v Ljubljani, z avditorijem, ki je sedaj dobil drugačno, širšo, funkcio- 
nalnejšo zasnovo, ker je namenjen tako kulturi kot potrebam družbenopolitič- 
nega in delegatskega delovanja. 

Finančna konstrukcija vam je znana: 45 °/o zagotavlja Ljubljana, 35% je 
dolžna zagotoviti republika, ki to zagotavlja v finančni konstrukciji s petimi 
milijardami, ki jih zbere Kulturna skupnost v okviru svojih srednjeročnih raz- 
vojnih programov, ostala sredstva pa bi bilo potrebno zbratis tem predlaganim 
družbenim dogovorom oziroma na podlagi odloka, ki je bil danes predlagan in o 
katerem teče razprava. Pri tem bi vas opozoril, da je 5 milijard ta zbor s svojim 
sklepom na zadnjem zasedanju Skupščine že namenil za financiranje izgradnje 
Kulturnega centra in da je praktično to, o čemer danes razpravljamo, logično 
nadaljevanje takrat začete razprave. 
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Če bi bil današnji sklep takšen, da se družbeni dogovor ne sprejme oziro- 
ma da se ne pooblasti Izvršni svet, da družbeni dogovor s takšnimi finančnimi 
obveznostmi republike sklene, bi to pomenilo odlaganje začetih del kar bi po- 
vzročilo veliko gospodarsko škodo, kajti dela so že začeta in je Predsedstvo 
Republiške konference že sprejeto sklep, da je začeto delo treba končati do 
sredine leta 1979. 

Moj predlog je, da znova razmislite, in da tako, kot je predlagano v odloku, 
kar je tudi mnenje Izvršnega sveta in vašega odbora za finance, predlog odloka 
sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Besedo ima tovarišica Francka Herga! 

Francka Herga: Dodatna obrazložitev tovariša Milana Kučana je 
v redu in lepa, vendar je treba reči, da so'lepe zamisli in zasnove eno, drugo pa 
so seveda materialne možnosti. Nič nimamo v Zboru združenega dela proti temu, 
da se ta dom postavi, vendar ob današnjih razpravah o republiškem proračunu 
menimo, da iz sredstev proračuna ne moremo zagotoviti v naslednjih štirih 
letih 120 milijonov. Lahko pa seveda poiščejo dejavniki za ta kulturni dom 
druge vire financiranja, kakor si jih poiščemo v občinah, kadar želimo graditi 
takšne in drugačne dvorane za takšne namene. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovariš Adolf Straka! 

Adolf Straka: Na včerajšnji seji občine Šiška je bila izrečena podobna 
misel, kot jo je povedala tovarišica Herga. Povedati moram, da nismo proti 
gradnji doma. Problem je predvsem v tem, kako zmoči še to financiranje, ker 
smo že čisto na koncu zmogljivosti zaradi dajatev, ki so stalno na dnevnem 
redu. Skratka, dogovoriti se moramo, kdo lahko reče, kaj naj bi dali in kaj 
v resnici zmoremo. Malo prepozno smo bili namreč vprašani, kaj sploh lahko 
damo. Zato so nam lahko današnje razprave in odločitve velik poduk, da se 
bomo morali drugič dogovarjati od spodaj navzgor, kajti prepričan sem, da sam 
kot delegat nisem pooblaščen, da segam v žep svojega sodelavca v tovarni. To 
velja tako za prejšnje točke kot tudi za sedanjo. Nisem pa nič proti, če me kdo 
prepriča, in to me lahko, da dam ta prispevek iz svojega dohodka. To pa je 
druga plat medalje. V gospodarstvu se že sami med seboj dovolj prepiramo, 
kako sploh zagotoviti osebni dohodek. Ti problemi so aktualni, verjetno nekje 
bolj, nekje manj. Samo kdor dela v gospodarstvu, ve, kakšne so zahteve de- 
lavcev in kako težko je zagovarjati določene stvari. Zato bi prosil, da se prihod- 
njič finančna konstrukcija gradi na bogatenju, na rezultatih dela in na re- 
zultatih produktivnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, besedo 
ima Vlado Potočnik, delegat prosvetno-kulturnega področja, 5. okoliš! 

Vlado Potočnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zdi se mi, da sta največ, kar smo dosegli v socialističnem samoupravnem si- 
stemu, humanizem in solidarnost. Zato se ravno pri Cankarju ne bi smeli za- 
ustavljati. Ta veiki mož melanholičnih oči bi bil še bolj melanholičen, če bi 
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nas danes poslušal. Zato je prav, da najdemo nek način, vsi Slovenci, kar nas 
je, da zgradimo ta dom, ki si ga je Cankar zaslužil, če si ga je sploh kdo. 

Gospodarstvo ima prav. Samo kadar so težave, opažam, da je krivo šolstvo 
ali pa je kriva kultura. Poleg hrenovke in poleg železnih vil je potrebna tudi 
kultura. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
K razpravi bi se priglasil še sam. 

Tovarišice in tovariši! Rad bi se pridružil govorniku pred menoj, ker 
mislim, da je prav, da resno razmišljamo o tem in da potrdimo ta odlok. Mislim, 
da vnašamo v naš zbor stvari, za katere ne bi mogel reči, da so zaželjene. Vse 
preveč smo obremenjeni z lokalnimi interesi in mislimo, da naj se ne gradi 
drugod, če se ne gradi v našem območju. Nekaj tega je tu vsekakor zraven. 

Razprave o domu Ivana Cankarja ne začenjamo danes in smo se pravzaprav 
enkrat že odločili o njem, in sicer takrat, ko smo razpravljali o poročilu Pred- 
sedstva in ko smo to poročilo tudi sprejeli. Zato predlagam, da potrdimo ta 
odlok o pooblastitvi Izvršnega sveta, z upoštevanjem, da ga je potrdil že tudi 
Zbor občin. V primeru, da ne potrdimo, bomo morali seveda imenovati še ko- 
misijo, ki bo skupaj s člani Zbora občin v okviru usklajevalnega postopka, ki 
ga določa naš poslovnik, sestavila sporazumen predlog in ga predložila obema 
zboroma. 

Predlagam, da ta odlok potrdimo. Mislim, da je to naša dolžnost, ki jo 
moramo opraviti in pokazati, da v naši družbi lahko najdemo potrebno soli- 
darnost za reševanje takšnih vprašanj. Hvala. 

Zeli še kdo razpravljati? Prosim, besedo ima tovariš Kučan! 

Milan Kučan: Opravičujem se, tovarišice in tovariši, ker se še enkrat 
oglašam. Mislim, da bi bilo potrebno nekaj stvari pred odločitvijo postaviti na 
pravo mesto. Najprej mislim, da sem dosti določno poudaril, da sem tu kot 
predstavnik Republiške konference Socialistične zveze. Mislim, da je jasno, koga 
Republiška konferenca predstavlja. Sklep na seji Predsedstva Republiške kon- 
ference ni bil sprejet slučajno in ni bil sprejet na podlagi slučajnega predloga, 
da se tak dom zgradi in da se zgradi kot slovenski objekt. Za tem sklepom 
stoji precej dolga in precej časa trajajoča razprava v organizacijah Sosicalistične 
zveze. O tem so bile obveščene vse občinske organizacije Socialistične zveze, in 
kot sem prej rekel, vse kulturne skupnosti in vse občine. 

Glede na pripombo, da bi bilo mogoče ta dom financirati tako kot različne 
objekte v občinah, je seveda res, kolikor bi se postavili na stališče, da to 
ni stvar slovenskega naroda in slovenske države. Ce pa je to stvar sloven- 
skega naroda, in tak je naš predlog, potem se republika tudi s svojim pro- 
računom ne more izogniti finančnim obveznostim. To je bilo jasno tudi ljudem, 
ki so v Kulturni skupnosti kot delegati svojih temeljnih delegacij o tem raz- 
pravljali in dali svoje soglasje. Ce je možno razpravljati o tem, in najbrž je 
možno, da je nemogoče posegati v žep sodelavca, kot je bilo tu rečeno, bi bilo 
potrebno to reči takrat, ko so pooblastila za to dobivali delegati v Kulturni 
skupnosti, ki so imeli pred seboj celotno finančno konstrukcijo, iz katere je 
bilo razvidno, da je republika dnolžna zagotoviti 35 % celotne investicijske 
vrednosti tega objekta, ki je pač žal drag, tako> kot je danes po teh gradbenih 
cenah draga vsaka stvar. 
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In drugič. Ce gre za ljubljanske občine, potem je treba reči, da so ljub- 
ljanske občinske skupščine skupaj z mestno sprejele srednjeročni program druž- 
benega razvoja, v katerem je seveda sprejet kot prioritetna naloga tudi Kulturni 
dom Ivan Cankar. Ce te stvari povežemo drugo z drugo, potem bi najbrž bil 
sicer na mestu pomislek, zakaj je predlog prišel na dnevni red in v razpravo 
po hitrem postopku. To je seveda logična posledica vseh tistih razmišljanj in 
razprav, ki so vodile do sklepa, da se Kulturni dom Ivan Cankar ne gradi samo 
kot kulturni, ampak tudi kot družbeni in večnamenski objekt, ki naj bi bil, kot 
sem rekel, oddolžitev slovenskega naroda ne samo Ivanu Cankarju, ampak slo- 
venski kulturi za njeno poslanstvo v socialnem in političnem osvobajanju slo- 
venskega naroda. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje odlok o pooblastitvi Iz- 
vršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, da sklene druž- 
beni dogovor o izvajanju in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na 
Trgu revolucije v Ljubljani. Kdor je za, naj prosim glasuje! (67 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (8 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (22 delegatov.) 

Ugotavljam, da predlog odloka ni sprejet. 
Glede na nastalo situacijo moramo imenovati komisijo, ki bo v smislu 289. 

člena poslovnika Skupščine SR Slovenije uskladila stališča in oblikovala spo- 
razumen predlog in ga predložila našemu zboru in Zboru občin. V komisijo 
predlagamo tovariše: Vlada Sanca, Gojmira Vizoviška in Vlada Potočnika. Ima 
kdo kakšen drugačen predlog? Kdor je za predlagani sestav komisije, naj pro- 
sim glasuje! (91 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Predlagana komisija je sprejeta. Prosim člane komisije, da gredo v sobo 84 
in začno z delom. 

Sejo zbora nadaljujemo s 30. točko dnevnega reda, to je z vpra- 
šanji delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za socialno-zdravstveno pod- 
ročje, 4. okoliš — Slovenj Gradec bo odgovoril tovariš dr. Danijel Brežic, po- 
močnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo! 

Dr. Danijel Brežic: Tovariš dr. Ferdo Kutnik, vodja skupine dele- 
gatov s socialno-zdravstvenega področja, 4. okoliš — Slovenj Gradec je dne 
8. 12. 1977 postavil Republiškemu komiteju za zdravstveno in socialno varstvo 
naslednje delegatsko vprašanje: 

»Iz informacij v javnih občilih in nekaterih ukrepov v politiki zdravstve- 
nega varstva na področju občine Velenje—Mozirje je razvidno, da obstajajo 
očitne tendence za preusmeritev sedanjih bolnišničnih zmogljivosti v Topolščici 
v nekakšno splošno bolnišnico Topolščica oziroma splošno bolnišnico Velenje. 

Kolikor je bila naša delegatska skupina informirana, je Savinjsko-šaleški 
zdravstveni dom Velenje že v letošnji pomladi poslal Republiškemu komiteju 
za zdravstveno in socialno varstvo predlog oziroma zahtevek za ustanovitev 
splošne bolnišnice v Topolščici. 

Kolikor nam je znano, je sicer Republiški komite za zdravstveno in so- 
cialno varstvo zavzel v glavnem odklonilno stališče za tako preusmeritev To- 
polščice oziroma za ustanovitev nove splošne bolnišnice v Topolščici. 
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Sicer poznamo planske usmeritve na področju zdravstva in tudi bolnišničnih 
zmogljivosti v sedanjem srednjeročnem obdobju v Socialistični republiki Slo- 
veniji, vendar nam ni jasno, kako je mogoče graditi nov hospitalni objekt ob 
dejstvu, da obstaja celo problem modernizacije in izboljšanja sedanjih bolniš- 
ničnih zmogljivosti. To se pravi, da naj bi na področju regionalne zdravstvene 
skupnosti Celje in Ravne na Koroškem nastala poleg bolnišnice v Celju še ena 
v Velenju oziroma v Topolščici. Poznamo mogočen gospodarski razcvet šaleškega 
območja, vendar ne razumemo akcij Saleško-savinjskega zdravstvenega doma 
v omenjenem zahtevku oziroma predlogu, pa četudi je združeno delo v ša- 
leškem območju z vso zavestnostjo menda podprlo ta predlog. 

Težko verjamemo da bi tak zahtevek vzdržal tudi naslednje srednjeročno 
obdobje 1980—1985«. 

Na postavljeno vprašanje dajemo naslednji odgovor: 
Bolnišnica Topolščica je bila ustanovljena leta 1919 za zdravljenje tuber- 

kuloznih in drugih pljučnih bolnikov. Na tem področju je bila zgrajena bolniš- 
nica zaradi termalnega vrelca. Bolnišnica je imela do II. svetovne vojne okoli 
250 postelj in je odigrala v tem obdobju pomembno vlogo v borbi proti tuber- 
kulozi. V letu 1946 je bolnišnica dobila status specialne bolnišnice za tuber- 
kulozo in pljučne bolezni. Leta 1970 se je združila s Splošno bolnišnico Celje, 
kjer je poslovala kot delovna enota oziroma kot temeljna organizacija zdru- 
ženega dela. Njena dejavnost je bila zdravljenje pljučnih in internih obolenj, 
s kapaciteto okoli 300 nestandardnih postelj. V tem povojnem obdobju je bol- 
nišnica razpolagala z naslednjimi objekti: Mladika, Planika, Smrečina, Zora, 
Vesna in Stara kirurgija. 1. januarja 1976 se je bolnišnica osamosvojila kot 
specialna bolnišnica s kapaciteto 76 postelj za potrebe internistike in 224 
postelj za potrebe pljučnih in tuberkuloznih bolezni. Pred osamosvojitvijo bol- 
nišnice Topolščica je Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
imenoval posebno strokovno komisijo, ki je proučila možnosti za preusmeritev 
bolnišničnih kapacitet v Topolščici in dala predlog, da naj Specialna bolnišnica 
Topolščica še naprej služi zdravljenju pljučnih in tuberkuloznih bolnikov iz 
celjske in radgonske zdravstvene regije, da pa je zaradi ugodnih klimatskih 
pogojev in terminalnih vrelcev prav del kapacitet v Topolščici preusmeriti v 
rehabilitacij sko-zdraviliško dejavnost in za to izdelati ustrezne razvojne pro- 
grame. 

Komisija je tudi menila, da ni upravičena orientacija k preusmeritvi v 
splošno bolnišnico, ker bi bilo to v nasprotju s potrebami prebivalstva in s 
programom razvoja zdravstvenega varstva, spričo bližine Splošne bolnišnice 
Celje in Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. 

Kljub temu pa je Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
v aprilu 1977 sprejel srednjeročni in dolgoročni razvoj bolnišnice Topolščica, v 
katerem je predvideno, da bodo v obdobju 1977/80 opravljene vse potrebne 
priprave za ustanovitev ostalih oddelkov v Topolščici, tako da bo bolnišnica 
Topolščica postala splošna bolnišnica, ki bo imela še naslednje oddelke: kirur- 
gičnega s 60 posteljami, ginekološko-porodniškega s 50 posteljami in pediatrič- 
nega s 40 posteljami, poleg že organiziranega internističnega s 160 posteljami 
in oddelka za pljučne bolezni in tuberkulozo z okoli 140 posteljami. 

Poleg tega pa je že prej predloženi razvojni program predvideval za me- 
dicinsko rehabilitacijo zmogljivost 256 postelj. 

S predloženo preusmeritvijo specialne bolnišnice v Topolščici v splošno 
bolnišnico, bi se zvečal posteljni fond v Socialistični republiki Sloveniji za 150 
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novih bolnišničnih postelj. Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
je na svoji 12. seji dne 5. 7. 1977, potem ko se je seznanil s potekom priprav za 
razvoj bolnišnice v Topolščici ter s stopnjo usklajenosti teh priprav s sred- 
njeročnimi planskimi dokumenti, kot tudi z drugimi razlogi, ki so govorili za 
in proti preusmeritvi specialne bolnišnice Topolščica v splošno, sprejel v tej 
zvezi stališča, ki jih je pismeno posredoval vsem zainteresiranim in prizadetim 
dejavnikom. V teh stališčih je nedvoumno povedano, da razvoj bolnišničnih 
zmogljivosti ne more potekati stihijsko, temveč le skladno s potrebami in 
možnostmi delovnih ljudi in občanov v Socialistični republiki Sloveniji. 

Opozorjeno je, da je v srednjeročnem planu razvoja Socialistične republike 
Slovenije predviden nekoliko hitrejši razvoj osnovnega in preventivno-zdrav- 
stvenega varstva, medtem ko na področju bolnišnične dejavnosti povečanje 
posteljnega fonda ni predvideno. Poleg tega je ugotovljeno, da bi bila nova 
splošna bolnišnica Topolščica v vsakem primeru bolnišnica majhnih posteljnih 
zmogljivosti, ki ne bi mogla doseči ustrezne izkoriščenosti drage medicinske 
opreme, ki je potrebna za sodobno medicinsko delo v bolnišnicah. 

Zato Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo ni podprl namera- 
vane preusmeritve Specialne bolnišnice Topolščica v splošno bolnišnico, tem- 
več je predlagal, da odgovorni dejavniki v občini Velenj, Mozirje, zlasti pa de- 
lavci v združenem delu ponovno proučijo in preverijo predpostavke, na katerih 
je izoblikovan predlog za ustanovitev nove splošne bolnišnice. 

Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo je predloženo usmeritev 
Specialne bolnišnice Topolščica v splošno bolnišnico za prebivalce iz območij 
občin Velenje in Mozirje ocenil kot neracionalno rešitev, za katero ni objek- 
tivne nujne potrebe. 

Svet za zdravstvo in socialno politiko pri Predsedstvu Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze je na svoji 10. seji, dne 9. 11. 1977, razpravljal o izva- 
janju samoupravnih sporazumov o temeljih planov na področju zdravstvenega 
varstva in pri tem med drugim sprejel tudi sklep, da naj se organizira razgo- 
vor o nekaterih še vedno odprtih vprašanjih razvoja bolnišničnega zdravstve- 
nega varstva v občinah Velenje in Mozirje. 

Ta razgovor je bil dne 13. 12. 1977 v Slovenj Gradcu. Udeležili pa so se ga 
predstavniki družbenopolitičnih organizacij iz občin celjske in ravenske zdrav- 
stvene regije, predstavniki zainteresiranih zdravstvenih skupnosti in zdravstve- 
nih organizacij, predstavniki Sveta za zdravstvo in socialno politiko pri Repub- 
liški konferenci SZDL ter predstavnik Republiškega komiteja za zdravstveno in 
socialno varstvo. 

Komite občinske konference Zveze komunistov je na izredni seji, ki je bila 
16. 12. 1977, obravnaval politične namere, nastale v zvezi s predlogom za 
ustanovitev samostojne regijske zdravstvene skupnosti za območje občin Ve- 
lenje in Mozirje, ter s tem povezane različne koncepcije nadaljnjega razvoja 
bolnišnice v Topolščici. O stališčih izoblikovanih na razgovorih v Slovenj Grad- 
cu in o sklepih, sprejetih na sejah Občinskega komiteja Zveze komunistov v 
Velenju je bila najširša slovenska javnost informirana prek javnih občin. Hvala. 

Podpredsednica Jolanda Slokar: Hvala lepa! Je delegacija zado- 
voljna z odgovorom? (Da.) Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospo- 
darsko področje, 6. okoliš — Nova Gorica, bo odgovoril dr. Danijel Brežic! 
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Dr. Danijel Brežic: Tovarišica Jolanda Slokar je v imenu skupine 
delegatov za Zbor združenega dela iz Nove Gorice postavila delegatsko vpra- 
šanje, na katero dajemo naslednji odgovor: 

Skupščina SR Slovenije je na zasedanju dne 23. 11. 1977 obravnavala pro- 
bleme, ki so se v zvezi z izvajanjem samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov družbenih dejavnosti za obdobje 1975—1980 pojavili v letu 1977. Na pod- 
lagi podatkov o dotoku združenih sredstev na račune samoupravnih inte- 
resnih skupnosti družbenih dejavnosti je Skupščina sprejela stališče, da smejo 
samoupravne interesne skupnosti porabiti združena sredstva le do višine nomi- 
nalnih zneskov, ki so bili opredeljeni s samoupravnimi sporazumi za leto 1977. 

Morebitna valorizacija teh zneskov glede na stvarna gibanja nominalnega 
družbenega proizvoda in na oceno o izvrševanju programov se lahko opravi le 
po enakem postopku, kot je veljal za sprejemanje samoupravnih sporazumov. 
Presežke na računih samoupravnih interesnih skupnosti združenih sredstev je 
treba vrniti gospodarstvu. 

Izjemoma se lahko del presežkov porabi za uskladitev osebnih dohodkov 
delavcev v osnovnem in srednjem šolstvu, knjižnicah in gledališčih, potem ko 
se izkoristijo vse druge možnosti v okviru dogovorjenih nominalnih zneskov. 

Skupščina SR Slovenije je v zvezi s tem sprejela stališče, da so za razre- 
šitev problematike usklajevanja osebnih dohodkov pristojne jn odgovorne 
ustrezne samoupravne interesne skupnosti, ki morajo izvršiti vse potrebne 
analize in izpeljati ustrezne postopke. 

V zvezi s porabo presežkov za valorizacijo osebnih dohodkov delavcev v 
vzgojno-varstvenih organizacijah sta Zveza skupnosti otroškega varstva in 
Skupnost vzgojnovarstvenih zavodov pripravili informacijo in predlog za valo- 
rizacijo osebnih dohodkov. Ta predlog ni mogel biti upoštevan, ker je bilo na 
osnovi podatkov Službe družbenega knjigovodstva ugotovljeno, da osebni do- 
hodki delavcev na področju vzgojnovarstvenih dejavnosti ne zaostajajo v po- 
prečju tako drastično kot v osnovnem šostvu in drugih že omenjenih dejav- 
nostih in da dosegajo dogovorjene osebne dohodke. Glede na to je treba v or- 
ganih posameznih skupnosti otroškega varstva proučiti in analizirati izvrše- 
vanje programov v letu 1977 in možnosti za eventualno povečanje osebnih do- 
hodkov poiskati v okviru s samoupravnimi sporazumi za leto 1977 opredeljenih 
nominalnih zneskov, eventualno pa tudi v okviru sredstev, opredeljenih z valo- 
rizacijo programov otroškega varstva zaradi drugačnih stvarnih gibanj nomi- 
nalnega družbenega proizvoda. Za opredelitev tega zneska je potreben prav tak 
postopek, kot je bil postopek za sprejemanje samoupravnih sporazumov o te- 
meljih planov na področju otroškega varstva. 

Zveza skupnosti otroškega varstva SR Slovenije je o sprejetih stališčih 
in priporočilih Skupščine SR Slovenije obvestila skupnosti otroškega varstva v 
občinah. 

Podpredsednica Jolanda Slokar: Hvala! 

Predsednik Štefan Nemec: Na delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov iz kmetijske dejavnosti, 7. okoliš — Brežice, bo odgovoril tovariš Ivo 
Marenk, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano! 

9 
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Ivo Marenk: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na premiranje odkupa mleka — 
vprašanja ne bom bral, ker je dolgo, odgovarjamo pa z naslednjim: 

Republiški odlok o premijah za kravje mleko za čas od 1. julija do 31. 
decembra 1977 ostane nespremenjen. To pomeni, da se v novembru in de- 
cembru ne odvaja del premije, 0,20 dinarjev na liter mleka, za modernizacijo in 
izgradnjo novih zmogljivosti pri mlekarnah oziroma za pospeševanje skupnih 
vlaganj kmetijskih organizacij in mlekarn. 

Zvezne premije se v drugi polovici leta 1977 urejajo na podlagi dogovorov 
o premijah in kompenzacijah za določene kmetijske in živilske proizvode. Z na- 
vedenimi dogovori se je uveljavljanje premij za mleko in kompenzacija za 
sveže meso urejalo za čas od 1. julija do 31. oktobra. Z dogovorom, ki so ga 
podpisale vse republike in obe pokrajini 21. 12. 1977, sprejele pa že v za- 
četku novembra, pa se podpisnice obvezujejo, da se izplačujejo premije za mleko 
in kompenzacije za sveže meso za količine, ki se bodo prodale v času od 1. no- 
vembra 1977 do 15. januarja 1978. 

Z navedenimi dogovori se republika in pokrajini tudi obvezujejo, da 
sredstva za premije in kompenzacije zagotovijo sorazmerno s svojo udeležbo 
pri zagotavljanju sredstev zveznega proračuna za leto 1977. Ker je prišlo v 
letošnjem letu do velikih težav pri zagotavljanju sredstev za premije in kom- 
penzacije, bodo le-te izplačane v letu 1978. 

Zaradi spremembe sistema intervencij na področju hrane v letu 1977 so 
ob nezagotovljenih sredstvih, o čemer je bila ta skupščina že obveščena, nasto- 
pile enake težave tudi v republiškem proračunu. 

Da bi pri zaključnem računu za leto 1977 organizacije združenega dela 
lahko vštele terjatve do federacije iz naslova premij in kompenzacij v dohodek, 
smo predlagali Zveznemu komiteju za kmetijstvo, naj se zavzame, da Zvezni 
izvršni svet tudi za leto 1977 izda ustrezen predpis, po katerem bi se organi- 
zacijam dovolilo, da neizplačane terjatve lahko vštevajo v dohodek po zaključ- 
nem računu za leto 1977. 

Takšen sklep je bil že sprejet na seji Zveznega izvršnega sveta. To pomeni, 
da bodo organizacije združenega dela v bilancah za leto 1977 lahko prikazale 
neplačane terjatve do federacije in republike v svojem dohodku. Pri tem pa 
želimo opozoriti, da morajo zahtevati od službe družbenega knjigovodstva, pri 
kateri so vložile zahtevke za premije oziroma kompenzacije, da jim o tem izda 
ustrezne dokumente. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Tovariš Marenk, prosim, če 
odgovorite še na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko dejav- 
nost, 2. okoliš — Ajdovščina! 

Ivo Marenk: Vprašanje tovariša Malika, vodje skupine delegatov iz 
kmetijske dejavnosti — 2. okoliš Ajdovščina, se nanaša na prodajo neustekleni- 
čenega vina in pravno regulativo s podzakonskimi akti, ki jih je izdal Republi- 
ški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo. Odgovarjamo z naslednjim: 

Ob sprejemanju zakona o vinu je bilo na zahtevo skupščinskih odborov in 
Zakonodajno-pravne komisije določeno, naj se zakon o vinu omeji na urejanje 
temeljnih sistemskih vprašanj. Tako so bile iz osnutka zakona izločene vse 
določbe, ki se niso nanašale na opredeljevanje temeljnih družbenoekonomskih 
razmerij na področju proizvodov vina in prometa z njim. 
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Določeno je bilo, da se vse zadeve strokovno-tehnične narave, ki so sicer 
bile v osnutku zakona, uredijo s podzakonskimi predpisi, pri čemer se upo- 
števajo vse izločene določbe in načela, ki so bile kot sestavine osnutka zakona 
o vinu obravnavane in že sprejete v zakonodajnem postopku v takratnem 
sestavu Skupščine SR Slovenije. 

Skupščina je sprejela kot osnovno načelo odločitev, da sme vino v promet 
za neposredno porabo samo ustekleničeno; neustekleničeno se sme dajati v 
promet samo v določenih primerih, in sicer proizvajalci vina v vinorodnem ob- 
močju, kjer je bilo vino pridelano, gostinski obrati pa v vinorodnem območju 
in tudi izven njega, če izpolnjujejo predpisane pogoje. 

34. člen tega zakona tako določa, da organizacija združenega dela, ki oprav- 
lja gostinsko dejavnost, in samostojni gostinci lahko dajejo v promet za ne- 
posredno porabo neuskladiščeno namizno vino z geografskim poreklom, če iz- 
polnjujejo predpisane pogoje in če imajo za to dovoljenje, ki ga izda pristojni 
občinski upravni organ, ter seveda, če je tako vino opremljeno s predpisanimi 
listinami. 

Ob sprejemanju tega člena je bilo v gradivu predloga zakona opredeljeno, 
da se točenje vina uredi s podzakonskim predpisom. Do sedaj je bil izdan pra- 
vilnik o minimalnih pogojih za promet neustekleničenega namiznega vina z 
geografskim poreklom v gostinskih obratih, na katerega se nanaša tudi de- 
legatsko vprašanje. 

Cilj navedenga predpisa o točenju neustekleničenega vina je predvsem za- 
ščititi potrošnika vina glede kakovosti in porekla vina. To zaščito smo sposobni 
izvesti na podlagi dejstva, da smo v Sloveniji dosegli visoko stopnjo uvajanja 
najsodobnejše tehnologije pri predelavi grozdja in pri vinifikaciji v sodobno 
opremljenih in regionalno ustrezno razvrščenih velikih vinskih kleteh. To 
omogoča, da se porabniku v trgovini in gostinstvu ponudi vino z zagotovljenim 
poreklom in neoporečno kakovostjo. 

Nedvomno smo doslej prav na tem področju zaostajali, saj so v svetu glede 
ponudbe ustekleničenega vina pred nami. Ker smo turistična dežela, moramo 
vsekakor skrbeti, da tudi tujemu gostu lahko ponudimo predvsem neoporečno 
ustekleničeno vino, kar vse krepi zaupanje v kvaliteto naše turistične ponudbe. 

Ob tem je treba upoštevati, da imajo države uvoznice vina vrsto predpisov, 
ki nas celo silijo, da zaščito porekla in razdelitev vinogradniških območij v dr- 
žavi uredimo s posebnimi predpisi. 

Obe normi, na kateri se nanaša delegatsko vprašanje, to je predpisana 
ustrezna temperatura za shrambo vina in predpisani mesečni promet,, ki ga mora 
gostinski obrat doseči, sta vezani na kvalitetnejšo ponudbo vina in zaščito po- 
rabnika vina glede regionalnosti in kakovosti vina. 

Pravilnik se nanaša le na pogoje, ki jih morajo izpolnjevati gostinski obrati, 
ne pa na pogoje v kleti proizvajalca. Norma glede temperature je strokovno 
utemeljena z vidika stabilnosti vina. Tudi inšpekcijske službe so doslej stalno 
ugotavljale izdatne količine pokvarjenega neustekleničenega vina v prometu. 

Glede norme, da mora gostinski obrat dosegati promet najmanj 250 1 posa- 
mezne vrste vina na mesec, pa velja poudariti, da je pri vinu, ki sicer izpol- 
njuje vse druge pogoje, vendar ni šlo skozi ustrezne tehnološke postopke, da bi 
vzdržalo daljše uskladiščenje, potrebna hitra poraba takega vina, kar je mo- 
goče doseči le v gostinskih obratih z večjo prodajo. Ta norma pomeni, da mora 
znašati minimum dnevnega prometa v gostinskih obratih, kjer točijo neustekle- 
ničeno vino, nekaj manj kot 10 litrov. Vsekakor je to spodnja meja, ki še 

9» 
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omogoča, da vino zadrži ustrezne kvalitetne lastnosti. Zato je seveda tudi pri- 
čakovati, da bodo sodobni in kvalitetni gostinski obrati takšen promet tudi do- 
segli. V tem smislu ni bojazni, da bi se zmanjšala kvaliteta ponudbe v gostin- 
skih obratih, kjer je pričakovati večji promet z vinom. Kjer pa je poraba 
majhna, pa je v interesu porabnika, da je upoštevana zakonska norma, to je, 
da se prodaja ustekleničeno vino. 

Na regionalnih posvetih, ki jih je organiziral Republiški kmetijski inšpek- 
torat v zvezi z izvajanjem pravilnika — teh posvetov so se udeležili tudi pred- 
stavniki gostinskih obratov, je bilo na splošno izraženo mnenje, da je bil takšen 
predpis nujno potreben. Ugotovljeno je bilo tudi, da se gostinski obrati že 
prilagajajo novemu predpisu glede ureditve ustreznih prostorov in gostinske 
opreme. 

Ob vseh izdanih predpisih pa vendarle velja ugotoviti, da se vprašanja gle- 
de predelave grozdja, proizvodnje vina in prometa z vinom prvič urejajo v re- 
publiki povsem samostojno. Ob hitrem tehnološkem napredku je zato ob po- 
manjkanju izkušenj vsaka iniciativa dobrodošla, če je seveda dana za izbolj- 
šanje kvalitete ponudbe in zaščito originalnosti vina. Prav gotovo bo v tem 
smislu predpise še treba dopolnjevati. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Vprašujem, ali so kakšne 
pripombe k odgovorom! (Ni pripomb.) 

Zeli kdo postaviti delegacijsko vprašanje? (Nihče.) 
Odrejam odmor, dokler ne pride komisija z rezultati usklajevanja oziroma 

s predlogom. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.50 in se je nadaljevala ob 18.50.) 

Predsednik Štefan Nemec: Najprej moramo ugotoviti, koliko nas 
je še navzočih. Prosim! (84 delegatov.) Razmišljam o tem, da ne bi danes za- 
ključili usklajevanja, glede na to, da vas je premalo, da bi lahko z vso odgo- 
vornostjo odločali o tako pomembni stvari. 

Predlagam, da usklajevalni postopek teče naprej in da ga zaključimo na 
naslednji seji ob polni udeležbi. Se strinjate s tem? (Ploskanje). No, če je tako, 
potem zaključujem sejo Zbora združenega dela. 

Vsem prisotnim in ostalim želim srečno Novo leto in polno uspehov v raz- 
voju delegatskega sistema! (Ploskanje). 

(Seja je bila končana ob 18.20.) 



58. seja 

(25. januarja 1978) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela in 
Jolanda Slokar, podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05- 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
58. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije in prvega odstavka 97. člena poslovnika Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
izvolimo naslednje delegate: Rozalijo Jančar, Zlato Kert in Mira Pihlerja. So 
predlagani delegati navzoči? (So.) Hvala. 

Dajem predlog v razpravo. Kdo želi razpravljati? Ce nihče, prosim, da 
z glasovanjem potrdite, da se v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imenu- 
nitetna vprašanja izvolijo naslednji delegati: Rozalija Jančar, Zlata Kert in 
Miro Pihler. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so prej omenjeni delegati izvoljeni v Komisijo za verifika- 
cijo pooblastil in imunitetna vprašanja za 58. sejo Zbora združenega dela. 

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

Za današnjo sejo zbora so bili k posameznim točkam dnevnega reda po- 
vabljeni predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Kulturne skupnosti Slo- 
venije, Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, Zveze stanovanjskih 
skupnosti Slovenije, Zveze društev civilnih invalidov vojne Slovenije, Službe 
družbenega knjigovodstva Slovenije, Poslovnega združenja za energetiko SR 
Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin, Samoupravne in- 
teresne skupnosti za elektrogospodarstvo, Zveze skupnosti za varstvo zraka Slo- 
venije, Meteorološkega zavoda SR Slovenije, Skupščine občine Kamnik, Skup- 
ščine mesta Ljubljana in Vodogradbenega laboratorija Ljubljana. 
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Na sejo zbora so bili povabljeni člani sekretariata Komisije Skupščine SR 
Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, predsedniki od- 
borov Zbora združenega dela, člani delegacije Skupščine SFRJ in delegati iz 
SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. Vse lepo pozdravljam in vabim 
k sodelovanju. 

Kot običajno prosim delegate, če imajo pripravljena pismena delegatska 
vprašanja, da jih oddajo in s tem omogočijo, da se predstavniki Izvršnega sveta 
in drugih organov pripravijo in po možnosti nanje odgovorijo še na današnji 
seji. 

Prav tako sprašujem, če želi kdo od delegatov na današnji seji razpravljati 
v madžarskem ali italijanskem jeziku, ker imamo za to pripravljene preva- 
jalce! Kot veste, imajo delegati to pravico po ustavi in poslovniku Skupščine 
SR Slovenije. (Nihče.) Hvala. 

Danes ob 5. uri bo v Klubu delgatov razgovor, na katerem bo imel pod- 
predsednik Družbenopolitičnega zbora predavanje z diapozitivi o dogodkih v 
Angoli. To je običajni sestanek v Klubu delegatov, kar je bilo objavljeno tudi 
v' Poročevalcu. 

Komisija je že končala z delom. Prosim predsednico komisije, da da 
poročilo. 

Rozalija Jančar: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in 
imunitetnega vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 
58. sejo dne 25. 1. 1978. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 138 delegatov, in sicer z gospodarskega področja 84 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 14 delegatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 12 delegatov, s področja kmetijske dejavnosti 17 delegatov, s pod- 
ročja obrtne in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih 
organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 
5 delegatov in iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v 
oboroženih silah 1 delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja iz 23. okoliša 4 delegati, 21 okoliša 1 delegat, 
13. okoliša 1 delegat, skupaj 6 delegatov, s prosvetno-kulturnega področja iz 
1. okoliša 2 delegata; s socialno-zdravstvenega področja iz 4. okoliša 1 delegat; 
iz kmetijske dejavnosti za 4. okoliš 1 delegat, skupaj 12 delegatov. 

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

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Slišali ste poročilo Komisije. 
Vprašujem, če ima kdo kakšne pripombe oziroma če kdo želi razpravljati? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da ni pripomb in dajem poročilo na glasovanje. Glasovah bomo 
v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo Komisije, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

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

Z dopisoma z dne 6. 1. 1978 in dne 16. 1. 1978 sem razširil dnevni red 
današnje seje z naslednjimi točkami: z družbenim dogovorom o prometni po- 
litiki Jugoslavije, z dogovorom o kontinuirani graditvi zmogljivosti v času do 
leta 1980 za razvoj proizvodnje električne energije in premogovništva v dobi 
po letu 1980, z dogovorom o posameznih elementih skupne stanovanjske poli- 
tike in s predlogom odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, da sklene družbeni dogovor o izgradnji in financiranju Kulturnega doma 
Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani, kjer gre za usklajevanje z Zborom 
občin v smislu 289. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Poleg tega je Izvršni svet za današnjo sejo predložil še zakon o spremembi 
zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi. 

Glede na navedeno predlagam, v smislu 24. člena poslovnika Zbora zdru- 
ženega dela, naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 58. seje Zbora združenega dela; 
2. odobritev zapisnika 57. seje Zbora združenega dela; 
3. akcijski program neposrednih nalog pri preobrazbi osnov družbeno- 

ekonomskih odnosov na področju razporejanja dohodka, oblikovanja sredstev za 
osebne dohodke in prisvajanja osebnih dohodkov; 

4. predlog odloka o pooblastivi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan 
Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani; 

5. predlog stališč, sklepov in priporočil o izvajanju programa ukrepov za 
racionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije; 

6. informacija o izvajanju zakona o varstvu zraka; 
7. osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij; 
8. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 

planiranju; 
9. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarjenju 

s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini; 
10. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o za- 

poslovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, z osnutkom zakona; 
11. predlog za izdajo obrtnega zakona, z osnutkom zakona; 
12. predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne, z osnutkom zakona; 
13. predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uprav- 

ljanju in razpolaganju s stavbnimi zemljišči; 
14. predlog zakona o spremembi zakona o varstvu živali pred kužnimi 

boleznimi; 
15. predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti Vodograd- 

benemu laboratoriju v Ljubljani; 
16. osnutek zakona o tarifi zveznih upravnih taks; 
17. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic elementarnih 

nesreč; 
18. družbeni dogovor o prometni politiki Jugoslavije; 
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19. dogovor o kontinuirani graditvi zmogljivosti v času od leta 1976 do 
leta 1980 za razvoj proizvodnje električne energije in premogovništva v dobi 
po letu 1980; 

20. dogovor o posameznih elementih skupne stanovanjske politike; 
21. volitve in imenovanja; 
22. vprašanja delegatov. 
Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu? (Ni pripomb.) 
Dajem dnevni red na glasovanje. Kdor je za dnevni red, naj prosim gla- 

suje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlagani dnevni red. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 57. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog glede zapisnika 
58. seje zbora? (Ni pripomb.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 57. seje Zbora združenega dela odobren. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na akcijski program 
neposrednih nalog pri preobrazbi osnov družbenoekonomskih odnosov na pod- 
ročju razporejanja dohodkov, oblikovanja sredstev za osebne dohodke in pri- 
svajanje osebnih dohodkov. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovariša Pavla Gantarja, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za 
delo. 

Kot gradivo k tej točki ste prejeli poročilo o učinkovitosti delovanja samo- 
upravnih sporazumov o merilih za razporejanje dohodka in delitvi sredstev za 
osebne dohodke v letu 1976, teze za samoupravno sporazumevanje in družbeno 
dogovarjanje o razporejanju čistega dohodka in delitvi sredstev za osebne do- 
hodke po zakonu o združenem delu, teze za gospodarjenje in upravljanje z 
družbenimi sredstvi kot osnovo delavčevega delovnega prispevka v delitvi oseb- 
nih dohodkov ter teze za svobodno menjavo dela med delavci temeljne orga- 
nizacije združenega dela in delavci delovnih skupnosti za opravljanje zadev 
skupnega pomena. 

Gradiva sta obravnavala Odbor za finance in Odbor za družbenoekonomske 
odnose, ki sta dala pismeno poročilo. Poročilo ste prejeli. 

Dodatno ste prejeli tudi poročilo Komisije Skupščine SR Slovenije za sprem- 
ljanje izvajanja zakona o združenem delu o obravnavi uveljavljanja družbe- 
noekonomskih odnosov. 

Akcijski program o neposrednih nalogah obravnava le Zbor združenega 
dela, čeprav je bil prvotno na dnevnem redu vseh treh zborov. Predlagam, da 
danes ne zaključimo razprave o tem gradivu, ker bomo v mesecu marcu obrav- 
navali poročilo in informacijo Komisije za spremljanje in izvajanje zakona 
o združenem delu naše skupščine, v okviru katerega se bo tudi nadaljevala 
razprava o tem gradivu, to je o akcijskem programu. 

Vse predloge, stališča in mnenja iz današnje razprave ter iz razprave od- 
borov bomo posredovali Komisiji za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu. 

Zaradi aktualnosti situacije, ki je nastala, ko je vstopil s prvim januarjem 
v veljavo 662. člen zakona o združenem delu, pa je Komisija za spremljanje 
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izvajanja zakona o združenem delu razpravljala tudi o izvajanju določb glede 
ugotavljanja celotnega prihodka, razporejanja dohodka in čistega dohodka 
ter o delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev. V zvezi 
s tem bomo v okviru te točke danes obravnavali tudd predlog stališč in pripo- 
ročil, ki jih bomo sprejemali ob koncu razprave. 

Glede na to predlagam, da ustanovimo tričlansko skupino delgatov, ki bo 
spremljala razpravo in proučila morebitne predloge iz razprave za spremembo 
in dopolnitve predloženih stališč in priporočil. 

Predlagam, da v to skupino izvolimo naslednje delegate: tovariša Ivana 
Zelenška, tovariša Aleksandra Iliča in tovariša Petra Sivica. Ima kdo drugačen 
predlog? (Ne.) Kdor je za to, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog glede oblikovanja tričlanske skupine 
delegatov. 

Pričenjam razpravo in prosim tovariša Pavla Gantarja, člana Izvršnega 
sveta in republiškega sekretarja za delo, da da uvodno besedo! 

Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pri nadaljnjem uresničevanju zakona o združenem delu so pred nami zahtevne 
in odgovorne naloge, glede na to, da smo pričeli s procesom spreminjanja ne le 
sistema družbenoekonomskih osnov in odnosov v združenem delu, temveč tudi 
s spreminjanjem ustaljene miselnosti, kar seveda zahteva veliko političnega in 
strokovnega dela. V tem trenutku je vsekakor odločilnega pomena, da na pod- 
lagi zakona o združenem delu izpeljemo nove dohodkovne odnose, ki naj obli- 
kujejo delavčev družbenoekonomski interes, ki je motiv in gibalo njegovega 
dela. Prav na tem področju preobrazbe ne moremo več odlagati, in sicer ne 
le zaradi določenih rokov, temveč predvsem zato, ker očitno ne moremo več 
uspešno razreševati številnih tekočih zadev pri gospodarjenju, ne da bi izpeljali 
iz zakona o združenem delu novih družbenoekonomskih odnosov. Tako izpeljavo 
zlasti zahtevajo razmere na področju razporejanja dohodka, oblikovanja sred- 
stev za osebne dohodke in delitev sredstev za osebne dohodke. 

Po eni strani ugotavljamo^, da osebni dohodki rastejo neodvisno od rasti 
družbenega proizvoda in družbene produktivnosti, po drugi strani pa še vedno 
ugotavljamo' šibkost stimulativne delitve osebnih dohodkov, pojave uravnilovke, 
slabega gospodarjenja z družbenim premoženjem in podobno. Vse to kaže, da 
ne moremo več nekaterih zadev s tega področja, to je s področja razporejanja 
dohodka, oblikovanja sredstev za osebne dohodke in prisvajanja osebnih do- 
hodkov, urejati na dosedanji način, temveč da moramo vse dosedanje osnove 
in merila v glavnem zamenjati z osnovami in merili, ki so opredeljeni v za- 
konu o združenem delu. 

Kot pomoč pri tem delu nam bo nesporno predloženi akcijski program 
o neposrednih nalogah pri preobrazbi osnov družbenoekonomskih odnosov na 
področju razporejanja dohodka, prav tako pa tudi gradiva, ki so priložena 
akcijskemu programu in ki jih je omenil tovariš predsednik zbora. 

Če lahko rečem nekaj besed o predloženem akcijskem programu, zlasti v 
zvezi s IV. delom, ki opozarja na pomembno nalogo na področju razporejanja 
dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke, bi opozoril zlasti na naslednje: 

Konkretne naloge v akcijskem programu so tako postavljene, da morajo 
spodbuditi, kolikor jih bomo pravilno organizirali, neposreden delavčev interes 
za njegov povečani prispevek k rezultatom temeljne organizacije in delovne 
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skupnosti, s tem pa k povečanju dohodka in tudi celotne družbene reprodukcije. 
Razumljivo je, da se bomo pri tem srečali z določenimi problemi, zlasti z obram- 
bo določenih privilegijev, ki jih imajo nekateri posamezniki pri delitvi sredstev 
za osebne dohodke. Vendar je ta proces preobrazbe nujen, če hočemo na eni 
strani spodbuditi delavčev interes za čimvečji dohodek in večjo produktivnost, 
na drugi strani pa oblikovati večja sredstva za naložbe, tako v lastni temeljni 
organizaciji združenega dela kot tudi v raznih drugih oblikah združevanja dela 
in sredstev. 

Kot prvo konkretno nalogo navaja akcijski program določitev razmerja 
med dohodkom in sredstvi za osebne dohodke, kar mora postati obvezna vse- 
bina samoupravnih sporazumov o temeljih planov. Dohodkovni odnosi in do- 
hodek kot ekonomska podlaga in osnovni ekonomski motiv družbenega plani- 
ranja omogočajo delavcu, da v sistemu družbenega planiranja odloča o celoti 
svojih interesov, da na tej podlagi usklajuje družbeni razvoj in razvoj njegovih 
materialnih osnov. 

Akcijski program tudi navaja, kako naj se določa to razmerje oziroma 
planski odnos. V tej zvezi bi zlasti opozoril, da so v tem razmerju določena 
sredstva za osebno porabo na podlagi vseh osnov, po katerih se oblikujejo ta 
sredstva. Prav tako- velja opozoriti, da mora biti to razmerje postavljeno di- 
namično oziroma da je treba določiti dinamiko rasti sredstev za osebne do- 
hodke glede na dinamiko rasti ali upadanje doseženega dohodka. Zagotoviti je 
tedaj treba odvisnost gibanja sredstev za osebne dohodke od ustvarjenega do- 
hodka. Da bomo lahko prišli na delitev sredstev za osebne dohodke po dejan- 
skem prispevku delavca, ki ga je ta dal k povečanju dohodka s svojim živim in 
minulim delom, moramo uveljaviti tudi ustrezen razvid del in nalog, ki jih 
opravljajo delavci, ki združujejo svoje delo v temeljni organizaciji združenega 
dela. Ta zahteva je postavljena že v zakonu o združenem delu, je pa še bolj 
konkretno opredeljena v 19. členu prejšnji mesec sprejetega republiškega za- 
kona o delovnih razmerjih. 

Nadalje predloženi akcijski program celovito izpeljuje zlasti osnove in me- 
rila za ugotavljanje in merjenje delavčevega prispevka, pri čemer izhaja iz 
129. člena zakona o združenem delu. Osnove za ugotavljanje delavčevega pri- 
spevka so: delavčev delovni prispevek, ki ga daje z živim delom v tekočem 
delu; delavčev delovni prispevek, ki ga daje k povečanju dohodka z racionali- 
zacijami in drugimi oblikami ustvarjalnosti in delavčev prispevek, ki ga daje 
k povečanju dohodka temeljne organizacije z gospodarjenjem s sredstvi družbene 
reprodukcije kot minulim delom. 

Akcijski program nadalje razčlenjuje vse te tri osnove. Pri tem bi še po- 
sebej opozoril na izhodišča oziroma na osnove za zagotavljanje delavčevega pri- 
spevka na podlagi minulega dela ter konkretno izpeljavo minulega dela v de- 
litvi, ki mora delavca spodbuditi zlasti v dveh smereh: 

— za izločanje čimveč sredstev za družbeno reprodukcijo in jih nalagati 
tako, da se bodo dosegli čim boljlši poslovni .rezultati, čimvečja rast produktiv- 
nosti dela, čimvečji dohodek, s tem pa tudi čimvečji čisti dohodek in tudi večja 
sredstva za osebne dohodke; 

— da bodo sredstva akumulacije, ki jih ustvarijo, vlagali ne samo v svojo 
temeljno organizacijo, temveč tja, kjer lahko dajo ta sredstva, na temelju zdru- 
ževanja dela in sredstev, največji dohodek in rezultate v produktivnosti dela. 
Vse sprejete osnove in merila za opredelitev delavčevega prispevka pa morajo 
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spodbuditi delavčev interes za doseganje čimvečjega dohodka in za povečanje 
njegovega prispevka k temu dohodku. 

Uveljavljanje osnov in meril za prisvajanje osebnih dohodkov mora posto- 
poma spreminjati obstoječa razmerja med osebnimi dohodki posameznih de- 
lavcev glede na njihov dejanski delovni prispevek ter odpraviti nepravična ter 
nevzpodbudna razmerja, ki so nastala pod pritiskom uravnilovke ah tudi drugih 
razlogov na področju osebnih dohodkov. Jasno in razumljivo pa je, da poleg 
načela delitve po delu uporabljajo delavci v delovni organizaciji tudi načelo so- 
lidarnosti, predvsem tako, da s sredstvi za skupno porabo prispevajo h kritju 
določenih socialnih in drugih potreb delavcev z nižjim osebnim dohodkom in 
njihovih družinskih članov, kakor tudi določa zakon o združenem delu. 

Delavcu moramo tudi zagotoviti spremljanje in izkazovanje osebnih do- 
hodkov po osnovah, po katerih pridobiva osebni dohodek, pri tehničnem delu 
pa moramo uporabiti sodobno tehniko in opremo, ustrezno delo pa organizirati 
tako, da ga bomo lahko opravili na učinkovit, hiter in ekonomičen način, pri 
čemer naj to delo daje osnovo za preverjanje delovanja sprejetih osnov delitve, 
kot tudi za posege, ki bodo omogočili boljšo organizacijo in poslovanje zdru- 
ženega dela. 

Akcijski program na koncu poziva vse delavce, organizacije združenega 
dela in delovne skupnosti, delegate v skupščinah družbenopolitičnih in samo- 
upravnih interesnih skupnosti ter člane vodstev družbenopolitičnih organizacij 
in poslovodnih organov, da nemudoma pregledajo rezultate opravljenega dela 
pri uresničevanju zakona o združenem delu in ukrenejo vse potrebno v okviru 
svoje pristojnosti in nalog, ki jih imajo pri tej družbeni preobrazbi, za pravo- 
časno in vsebinsko preobrazbo družbenoekonomskih odnosov na področju raz- 
porejanja dohodka, oblikovanja sredstev za osebne dohodke in prisvajanja 
osebnih dohodkov. 

Seveda pa akcijski program ni trenutno naloga. Gre za uveljavljanje do- 
hodkovnih odnosov pri razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne do- 
hodke in prisvajanju osebnih dohodkov v skladu z zakonom o združenem delu, 
ki bo vsekakor smernica vsem odgovornim dejavnikom, ki delajo na tem pod- 
ročju. Pri vsem tem pa moramo seveda izhajati s stališča, da je sistem dohodka 
in dohodkovnih odnosov ekonomski izraz socialističnih proizvodnih in družbeno- 
ekonomskih odnosov, ki temeljijo na samoupravljanju delavcev v združenem 
delu. 

V okviru razreševanja dohodkovnih odnosov je treba opozoriti, da se že 
od 1. januarja letošnjega leta uporabljajo določila zakona o združenem delu, 
ki se nanašajo na ugotavljanje celotnega prihodka, razporejanje dohodka in 
čistega dohodka ter delitev sredstev za osebne dohodke, in da morajo imeti 
organizacije združenega dela že od tega dne dalje opredeljene dohodkovne od- 
nose v skladu z določili zakona. Posebno poudarjam, da gre za zelo odgovorno 
in pomembno nalogo, kar je razvidno tudi iz poročila Komisije za spremljanje 
izvajanja zakona o združenem delu o obravnavi uveljavljanja družbenoekonom- 
skih osnov, ki je priložen za to točko in o katerem bo predstavnik te komisije 
še posebej govoril. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pri nas delavec ni več v položaju mezdnega 
delavca. Njegov osebni dohodek ni več mezda, temveč del dohodka kot druž- 
benega dohodka, ki si ga prilašča na podlagi svojega živega in minulega dela, 
da bi zadovoljil svoje osebne in družbene interese. Sredstva družbene reproduk- 
cije zanj niso več odtujen kapital in odtujena družbena moč, temveč so rezultat 
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njegovega in družbenega minulega dela ter pogoj in sredstvo za njegovo delo. 
Prav tako je dohodek, ki se izraža kot novo ustvarjena vrednost, ekonomski 
rezultat dela in upravljanja ter gospodarjenja s temi sredstvi. To je ena izmed 
osnovnih značilnosti delavčevega položaja v našem samoupravnem socialističnem 
sistemu. Hvala lepa. 

Podpredsednica Jolanda Slokar: Besedo ima tovariš Štefan Nemec, 
kot predstavnik Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu! 

Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši! Z akcijskim programom ne- 
posrednih nalog pri preobrazbi osnov družbenoekonomskih odnosov na pod- 
ročju razporejanja dohodka, oblikovanja sredstev za osebne dohodke in prisva- 
janje osebnega dohodka smo začeli v zboru razpravo o rezultatih našega skup- 
nega dela pri uresničevanju zakona o združenem delu. Kot sem že uvodoma 
povedal, bomo razpravo nadaljevali na naslednjih sejah zbora, ko' bo vpogled 
v rezultate dosedanjega dela pri uresničevanju zakona o združenem delu v naši 
republiki prikazan v informaciji o uresničevanju zakona 01 združenem delu, 
ki jo pripravlja naša Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu. 

Za nami je pomembno obdobje uresničevanja zakona o združenem delu, v 
katerem smo začeli z vso intenzivnostjo uveljavljati nove družbenoekonomske 
odnose v samoupravni praksi. V tem obdobju je bila razvita široka samouprav- 
na, politična in splošna družbena dejavnost, ki je potekala s sodelovanjem, ak- 
tivnostjo in prizadevanjem združenih delavcev samih. Pri tem smo se v vsako- 
dnevnem življenju srečevali tudi s težavami. Te so nastopile zlasti zaradi tega, 
ker delavci niso bili dovolj vztrajni, da bi uveljavili in opredelili neposredna 
družbenoekonomska izhodišča, na katerih bi zasnovali nove osnove dohod- 
kovnih odnosov. Zato je v takih organizacijah združenega dela prihajalo do 
zadreg in stisk, še posebej ker so s 1. 1. 1978 stopile v veljavo določbe zakona 
o združenem delu, ki opredeljujejo dohodkovne odnose. 

V zvezi s tem so se pojavljali že ob koncu lanskega leta in tudi že v prvih 
dneh letošnjega leta različni problemi in vprašanja. Aktivnost organizacij zdru- 
ženega dela je bila različna, prav tako pa so bile različno usklađene z duhom 
zakona O' združenem delu tudi opredelitve dohodkovnih osnov. Izkazalo se je, 
da bo naposled verjetno tudi nastalo vprašanje ukrepov za tiste, ki v svojih 
samoupravnih aktih ne bodo imeli urejenih dohodkovnih odnosov. Ker pa so 
pred nami še aktualne naloge, je Komisija naše Skupščine za spremljanje izva- 
janja zakona o združenem delu namenila tej problematiki posebno pozornost. 

Komisija je razpravljala o izvajanju določb zakona o združenem delu glede 
ugotavljanja celotnega prihodka, razporejanja dohodka in čistega dohodka ter 
o delitvi sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev. Glede na to 
razpravo je predložila predlog stališč in priporočil, ki razjasnjujejo' nekatere 
nejasnosti v zvezi z uvajanjem zakonskih določil in nadaljnjo' aktivnostjo pri 
uresničevanju zakona 01 združenem delu na tem področju. 

Komisija je pri tem imela tudi sklepe Zveznega zbora Skupščine SFRJ 
v zvezi z aktualnimi vprašanji in problemi uvajanja zakona o združenem delu, 
ki so bili sprejeti 27. 12. 1977. 

S 1. januarjem letošnjega leta so stopile v veljavo določbe zakona o ugo- 
tavljanju dohodka, razporejanju dohodka ter o delitvi sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo. Zato morajo imeti organizacije združenega dela opre- 
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deljene dohodkovne odnose v skladu z zakonom o združenem delu. Večina 
organizacij združenega dela je urejanju dohodkovnih odnosov posvetila posebno 
skrb, treba pa je povedati, da je ponekod pri pripravah samoupravnih splošnih 
aktov bilo prisotno mnenje, da je dovolj, če se splošni akti formalnopravno 
uskladijo z zakonom, ne da so hkrati podlaga za spreminjanje materialnih osnov. 
Prav tako so ponekod pripravljali te akte pod pritiskom sankcij o zajamčenih 
osebnih dohodkih, kar pa seveda ni smisel akcije, temveč je smisel spreminjanje 
družbenoekonomskih odnosov. To pa ni enkratno dejanje, ki se rešuje s spre- 
jetjem določenega samoupravnega akta, pač pa proces, ki terja nenehno spre- 
minjanje izvajanja sprejetih samoupravnih splošnih aktov in njihovo preverja- 
nje v praksi, kot tudi prizadevanje za izpopolnjevanje in dograjevanje posa- 
meznih rešitev. Zato potek roka, ki ga je določil zakon, v nobenem primeru 
ne more pomeniti konca akcije, pač pa še doslednejše aktiviranje vseh, ki imajo 
svojo dolžnost, naloge in odgovornost v procesu družbene preobrazbe. 

Komisija je v predloženih stališčih in priporočilih te naloge jasneje in 
konkretneje nakazala. Družbenopolitične skupnosti, njihovi organi, zlasti ko- 
misije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, družbeni pravobra- 
nilec samoupravljanja, samoupravna sodišča združenega dela in drugi, kot so 
družbenopolitične organizacije, zlasti Sindikat ter Gospodarska zbornica, mo- 
rajo v obdobju nadaljnjega razvijanja in izpopolnjevanja dohodkovnih odnosov 
dajati pobude, usmerjati delo in ukrepati, da bodo zagotovljeni pogoji, potrebni 
za kar najbolj dosledno uvajanje dohodkovnih odnosov in samoupravne orga- 
niziranosti v združenem delu. Vsi ti pa morajo dejansko razviti nenehno aktiv- 
nost, da bo omogočen neposreden in stalen vpogled v situacijo in odnose v or- 
ganizacijah združenega dela. Povsod, kjer se bo pokazalo, da niso izpeljani 
dohodkovni odnosi v skladu z zakonom o združenem delu in so le formalno ah 
pa sploh neurejeni, morajo delavci poiskati razloge za takšno stanje pri njih, 
kdo so povzročitelji in kje so ovire za uveljavitev njihovih samoupravnih pra- 
vic in obveznosti. 

Komisija je mnenja, da je v javnosti vse preveč navzoče mnenje, da so 
v primerih, ko niso izdelani splošni samoupravni akti po zakonu o združenem 
delu, predvsem prizadeti delavci z manjšimi osebnimi dohodki. Zakon o zdru- 
ženem delu pa predvideva tudi druge ukrepe, ki jih lahko sprejmejo družbeno- 
politične skupnosti, na primer za pasivno obnašanje poslovodnih organov in 
drugih odgovornih delavcev ter samoupravnih organov v organizacijah zdru- 
ženega dela, zaradi česar delavci ne morejo uveljaviti svojih samoupravnih 
pravic. 

V stališčih je Komisija opredelila tudi, kdaj in kako nastopa Služba druž- 
benega knjigovodstva oziroma kdaj je potrebno, da tudi družbenopolitične skup- 
nosti v okviru svojih pristojnosti določijo ukrepe za družbeno varstvo samo- 
upravnih pravic. 

Nakazan je tudi način za sprožitev postopka in sam postopek spreminjanja 
aktov o zagotovitvi določb, ki niso v skladu z zakonom o združenem delu. 
Z ugotovitvami neskladnosti je treba seznaniti delavce, sočasno pa takoj sprejeti 
ukrepe za pripravo ustreznih samoupravnih splošnih aktov, da ne bi prišlo 
do sankcij. V takih primerih bi morali mobilizirati delavce za rešitve, ki jim bi 
zagotovile položaj, ki jim gre po zakonu o združenem delu. Delavci morajo za- 
čutiti, da je ta zakon oziroma njegova izvedba v njihovem interesu, da ni 
zakon, s katerim nekatere strukture lahko strašijo delavce. 
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Komisija v stališčih opredeljuje, da morajo do konca četrtletja, to1 je do 
časa, ko se predložijo periodični obračuni, organi družbenopolitičnih skupnosti, 
družbeni pravobranilci samoupravljanja in drugi vsebinsko pregledati sedanje 
samoupravne akte o delitvi osebnih dohodkov oziroma sklepe samoupravnih or- 
ganov ter oceniti njihovo skladnost z zakonom o združenem delu. To je po- 
trebno tudi za primere, ko postopek še teče. Zavzeto je tudi stališče glede 
sprejemanja samoupravnih splošnih aktov z referendumom. 

Smo v času, ko moramo zagotoviti še doslednejše aktiviranje vseh druž- 
benih subjektov. To ni konec neke akcije, kot je mogoče kje pojmovano. Pre- 
veriti in oceniti je treba stanje glede programov prilagajanja in usklajevanja 
samoupravnih sporazumov, statutov in drugih samoupravnih aktov, kot določa 
660. člen zakona o združenem delu. Ob tej aktivnosti pa je potrebno reševati 
tudi tekoča družbenoekonomska vprašanja stabilizacije gospodarstva, uresni- 
čevanja proizvodnih programov in programov produktivnosti dela, za nadaljnjo 
izpeljavo družbenoekonomskih odnosov v združenem delu v zvezi z dograje- 
vanjem samoupravnih splošnih aktov na tem področju v temeljnih organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnosti. 

Komisija naše skupščine za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 
predlaga zboru, da stališča in priporočila sprejme v besedilu, kot so predložena. 
Hvala. 

Podpredsednica Jolanda Slokar: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? 
Prosim, besedo ima predstavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 
tovariš Emil Tomažič! 

Emil Tomažič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Moja razprava bo usmerjena predvsem na poročilo Komisije za sprem- 
ljanje uresničevanja zakona o združenem delu, hkrati pa želim seznaniti ta 
zbor tudi s stališči slovenskih sindikatov do tega poročila. Obenem želim po- 
vedati, kako1 in kaj nameravamo v zvezi s temi vprašanji storiti v Sindikatih 
v letu 1978, ker se mi zdi, da je v tej zvezi tudi to pomembno. 

V Sindikatih sodimo, da bo današnja razprava, kot tudi stališča Zbora zdru- 
ženega dela o uresničevanju zakona o združenem delu v tistem delu, ki se na- 
naša na ugotavljanje celotnega prihodka, na razporejanje dohodka in čistega 
dohodka ter na delitev sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo de- 
lavcev, zelo pomembna za nadaljnje uresničevanje družbenoekonomskih od- 
nosov na podlagi zakona o združenem delu. 

Kot je znano in kot smo že danes slišali, zakon o združenem delu obvezuje 
vse organizacije združenega dela, da že od začetka letošnjega leta obvezno upo- 
rabljajo njegove določbe. Tiste organizacije, ki tega roka ne spoštujejo, kršijo 
zakon, kar ima za posledico z zakonom predvidene sankcije. Zato in da bi na 
današnji seji lažje celovito obravnavali problematiko uveljavljanja tistih določb 
zakona o združenem delu, ki jih je bilo treba uresničiti s 1. 1. 1978, se nam zdi 
primerno in potrebno uvodoma opozoriti na dosedanjo aktivnost Sindikatov 
pri tem. 

V Sindikatih smo posvečali tem vprašanjem vso politično^ pozornost že v času 
razprave o osnutku zakona o združenem delu, še posebej po njegovem sprejetju, 
med drugim tudi tako, da smo v akcijskem programu za uresničevanje zakona, 
sprejetem na začetku lanskega leta — podobne programe pa so sprejeli Sin- 
dikati na vseh ravneh svoje organiziranosti, vključno z vsemi osnovnimi orga- 
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nizacijami Sindikata, opredelili glede uresničevanja zakona vsebino in način 
delovanja vseh organizacij in organov Sindikatov, skupno z vsemi drugimi 
subjektivnimi silami, na čelu z Zvezo komunistov. Pri tem smo posvetili še 
posebno pozornost nalogam, o katerih teče danes razprava. 

Da bi v tej akciji mobilizirali kar največ delovnih ljudi, ki so prek vseh 
oblik svoje samoupravne in politične organiziranosti pravzaprav edini nosilec 
procesa družbenoekonomske preobrazbe naše družbe, in da bi jih za to čimbolj 
usposobili in jim pri tem pomagali, smo se z Gospodarsko zbornico Slovenije, 
z Republiškim sekretariatom za delo in Komisijo za presojo1 skladnosti samo- 
upravnih sporazumov dogovorili, kako bomo to opravili, kako> bomo pomagali 
združenemu delu pri uresničevanju določil zakona o združenem delu. V tej 
zvezi in s tem namenom, so nastala v Sindikatih tale gradiva: 

— dokument o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovar- 
janju o razporejanju čistega dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke, 
o gospodarjenju in upravljanju z družbenimi sredstvi kot podlagi delavčevega 
delovnega prispevka, o delitvi osebnega dohodka iz naslova gospodarjenja 
z minulim delom; 

— stališča o samoupravnem sporazumevanju in skupnih osnovah in merilih 
za razporejanje čistega dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke ter 
drugih prejemkov za leto 1978. V mislih imam dokument, ki mu običajno pra- 
vimo sindikalna lista; 

— dokument o svobodni menjavi dela med delavci temeljnih organizacij 
združenega dela in delavci delovnih skupnosti za opravljanje zadev skupnega 
pomena; 

— dokument o dosedanjih spoznanjih o vsebini in nekaterih možnostih 
in rešitvah v pravilnikih o osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo delavcev v temeljnih in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela. 

V Gospodarski zbornici Slovenije so bile pri združenjih temeljnih organi- 
zacij združenega dela skladno z dogovorom organizirane delovne skupine, ki so 
pripravile osnove in merila za delitev sredstev za osebne dohodke po posa- 
meznih dejavnostih. Delo v teh skupinah je potekalo različno, vendar je v ve- 
čini primerov bilo uspešno opravljeno. 

Republiški sekretariat za delo je organiziral koordinacijske odbore, ki so 
za družbene dejavnosti pripravili osnove in merila za ugotavljanje delovnega pri- 
spevka v teh dejavnostih. Po naročilu Gospodarske zbornice Slovenije in Re- 
publiškega sekretariata za delo je izdelana, vendar na žalost ne do kraja po- 
trjena, posebna študija za ugotavljanje sestavljenosti posameznih del in de- 
lovnih nalog kot podlaga in pomoč organizacijam združenega dela, da bi lažje 
opredelile sestavljenost konkretnih nalog in del v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela. 

O gradivih, ki smo jih oblikovali v Republiškem svetu Zveze sindikatov, 
smo organizirali vrsto razgovorov, organizirali smo delovne razgovore s pred- 
stavniki občinskih svetov. Razgovore o> teh gradivih smo opravili tudi V vseh 
regijah v naši republiki. Ti pogovori so potekali ob zaključku lanskega in 
začetku letošnjega leta, pri čemer smo ocenjevali tudi najaktualnejše probleme, 
ki so se pojavljali ob iskanju najustreznejših rešitev, posebej pa v zvezi z de- 
litvijo osebnih dohodkov. V to akcijo so bili vključeni tudi družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja in tudi vsi drugi družbenopolitični dejavniki v občinah. 
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Posebej moram omeniti razvejano aktivnost občinskih sindikatov in os- 
novnih organizacij sindikata, ki so temeljnim organizacijam združenega dela ves 
čas konkretno pomagali pri uresničevanju določil zakona o združenem delu. 

Republiški organi sindikata so- se posebej neposredno angažirali v 130 orga- 
nizacijah združenega dela, v tako imenovani akciji 130. Ta akcija je bila začeta 
v juh ju lanskega leta. V njej smo z najodgovornejšimi nosilci te aktivnosti 
v organizacijah združenega dela skupno ocenjevali konkretne zamisli in pred- 
lagane rešitve, zlasti na področjih samoupravne organiziranosti, združevanja 
dela delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, delitev osebnih do- 
hodkov in svobodne menjave dela med delavci v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in delovnimi skupnostmi skupnih služb za opravljanje zadev skup- 
nega pomena in podobno. 

Ta akcija je pravzaprav potekala vse lansko leto. Sedaj akcijo 130 nada- 
ljujemo in pri tem vsebinsko ocenjujemo^ sprejete samoupravne splošne akte, 
medtem ko občinski sveti Zveze sindikatov vsebinsko ocenjujejo doseženo stanje 
v vseh temeljnih organizacijah združenega dela v svojem območju, posebej pa 
še v tistih, ki so jih še dodatno izbrali, ko so v okviru lanske akcije 130 izpeljali 
to akcijo skoraj v vseh temeljnih organizacijah združenega dela. 

Kvantitativni pregled sprejetih samoupravnih splošnih aktov o delitvi sred- 
stev za osebne dohodke kaže, da bodo do konca januarja, vsaj po naših ocenah, 
razen redkih izjem, samoupravni splošni akti o osnovah in merilih za delitev 
sredstev za osebne dohodke v glavnem sprejeti. Zal v tem hipu ne moremo do 
konca oceniti njihove vsebine. Nekaj več bomo o tem zvedeli iz analize ome- 
njene akcije 130, dokončen pregled nad temi problemi in vprašanji pa bomo 
dobili do konca prvega trimesečja. 

2e rezultati slabše uspelih referendumov so prav gotovo opozorilo, da ni 
povsod vse najboljše narejeno, da so jih »spravili skozi«, kot pravimo, s teža- 
vami, ponekod pa jih niso niti sprejeli vsi delavci. Ponekod samoupravni po- 
stopek ni bil zadovoljivo pripravljen niti izpeljan. Pri uporabi pravilnikov, ki 
so bih sprejeti z minimalno večino, lahko zato resno računamo z nezadovolj- 
stvom vseh tistih delavcev, ki se z rešitvami niso strinjali in so to izrazih že pri 
sprejemanju akta. Zato bomo morah vso pozornost posvečati prav anahzi takš- 
nih aktov, vplivali pa bomo tudi, da bodo pomanjkljivosti sproti dopolnjevane, 
nesprejemljive rešitve pa tudi odpravljene. 

Iz dosedanjih razprav ocenjujemo, da so ponekod razpravljali in sprejemali 
samoupravne splošne akte na hitro, da o vsebini delavci niso bili vedno in 
povsod pravočasno in dobro obveščeni oziroma da je sploh niso poznali, in tako 
seveda nanje niso mogli vplivati, da so se ponekod spreminjali samo naslovi, ne 
pa tudi vsebina aktov, da so akte nekritično prepisovali od drugih ali pa so 
prevzemali takšne, kot so jih ponujale nekatere institucije, pa tudi posamez- 
niki, da so akte dvomljive in včasih tudi povsem nesprejemljive vsebine spre- 
jemali po spretno izrabljeni senci grožnje o zajamčenih osebnih dohodkih itd. 

Vse te pojave in seveda še zlasti njihove posledice bomo pri naši bodoči 
aktivnosti odpravljali in se poudarjeno zavzemali za takšen sistem delitve, po 
katerem bodo merila delitve po delovnem prispevku stimulativno delovala na 
vsakega delavca, da bo čim več prispeval k produktivnosti dela in povečevanju 
dohodka svoje temeljne organizacije združenega dela. 

Ko ocenjujemo, koliko je bilo sprejetih samoupravnih splošnih aktov s pod- 
ročja pridobivanja dohodka, razporejanja dohodka in čistega dohodka, seveda 
prav tako ne moremo biti povsem zadovoljni. Teh aktov je bilo sprejetih manj 
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kot onih o delitvi po delu. Vsebina teh aktov mora biti osnova za usmerjanje 
dohodka in odločilni dejavnik delitve čistega dohodka na osebne dohodke in 
skupno porabo ter na sredstva za razvoj materialne osnove dela in rezerve. 

Ugotavljamo pa nasprotno, da so ponekod skušali tudi v tem primeru le 
formalno zadostiti zakonskemu roku, da bi se na ta način izognili sankcijam. 
Zato bomo morali tudi v takšnih primerih in v teh organizacijah združenega dela 
storiti še dosti, in sicer z odločno usmerjeno akcijo vseh samoupravnih in sub- 
jektivnih sil, da se čimprej celovito uveljavijo dohodkovni odnosi. 

Naj ob tem opozorim še na nekatere probleme, ki nekako silijo v ospredje 
in se vse prepočasi urejajo. Tako so se odnosi pri pridobivanju dohodka mar- 
sikje pričeli urejati in vgrajevati v dosedanjo organiziranost temeljnih organi- 
zacij združenega dela, namesto da bi na podlagi analize medsebojnih dohod- 
kovnih in delovnih povezav in soodvisnosti posameznih temeljnih organizacij 
združenega dela izoblikovali na tej osnovi ustrezno samoupravno organiziranost. 

Že pred sprejetjem zakona o združenem delu smo sprejeli zakon o pla- 
niranju. Pri uresničevanju zakona o združenem delu ugotavljamo, da bo treba 
mnogo primerov dejansko reševati s kakovostnim in usklađenim samoupravnim 
družbenim planiranjem. Zato v tistih organizacijah združenega dela, kjer niso 
planskih izhodišč vnesli v samoupravne sporazume o temeljih plana, ne mo- 
rejo zadovoljivo urediti medsebojnih odnosov pri pridobivanju dohodka. 

Urejanje dohodkovnih odnosov se počasneje uveljavlja med temeljnimi or- 
ganizacijami združenega dela izven sestava delovne organizacije. Največkrat so 
vzroki v tem, da ti odnosi še niso postavljeni med temeljnimi organizacijami 
združenega dela v delovni organizaciji. Pri tem prihajajo pobude za samo- 
upravno sporazumevanje o skupnem prihodku predvsem iz tistih organizacij 
združenega dela, ki pričakujejo v novih odnosih boljši materialni položaj. Toda 
urejanje dohodkovnih odnosov terja zavestno in povsod pričujočo politično in 
samoupravno zavzemanje, da se dohodkovni odnosi uresničujejo med vsemi 
udeleženci pri pridobivanju skupnega prihodka na podlagi določil zakona o zdru- 
ženem delu, se pravi, ne glede na obstoječe organizacijske oblike in trenutni 
dohodkovni položaj posameznega udeleženca v dohodkovni verigi. Za urejanje 
odnosov pri pridobivanju skupnega prihodka je treba pospešeno uveljavljati 
standarde oziroma normative materiala, dela, strojnih zmogljivosti in tako dalje, 
ki so pogoj za ugotavljanje deleža pri skupnem prihodku, skupnem dohodku in 
svobodni menjavi dela. 

Ze iz doslej povedanega se vidi, da se ocene in stališča Sindikatov o uve- 
ljavljanju določb zakona o združenem delu, ki se nanašajo na ugotavljanje ce- 
lotnega prihodka, razporejanje dohodka in čistega dohodka ter na delitev sred- 
stev za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev, bistveno ne razlikujejo od 
ocen in stališč, ki so zapisana v poročilu o obravnavi uveljavljanja družbeno- 
ekonomskih odnosov Komisije za spremljanje uresničevanja zakona o združe- 
nem delu SR Slovenije, ki je predmet današnje razprave. Enaka ugotovitev velja 
tudi glede sklepov, ki jih je s tem v zvezi sprejel konec lanskega decembra 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

Tako namreč tudi mi v sindikatih ocenjujemo, da so bili doslej doseženi 
pomembni rezultati in premiki pri uresničevanju omenjenih vprašanj, kar se 
izraža predvsem v naslednjem: Že ves čas, še zlasti pa v zadnjih mesecih, je 
potekala široka samoupravna in politična akcija, ki je vključevala v napore za 
družbenoekonomsko preobrazbo družbe mnogo delovnih ljudi, mogoče ne vedno 
dovolj in ne povsod, toda mnogo bolje in mnogo več kot včasih prej. 
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Čeprav še nimamo celovitega pregleda o usklajenosti in ustreznosti samo- 
upravnih splošnih aktov glede dohodkovnih razmerij, lahko rečemo, da so 
vendarle sprejeli v veliki večini temeljnih organizacij združenega dela samo- 
upravne splošne akte o osnovah in merilih za delitev osebnih dohodkov, po- 
nekod pa so ti akti v postopku sprejemanja. 

Do pomembnih premikov je po naši oceni prišlo, to je še posebej pomembno, 
tudi v miselnosti in odnosu do teh nalog in vprašanj, saj danes pravzaprav 
sploh ni več dileme, ali je te naloge treba opraviti, temveč gre bolj za problem, 
kako to narediti, da bo ustrezalo vsebini zakona o združenem delu. 

Prav tako so naše ocene enake ocenam v obeh omenjenih dokumentih glede 
kakovosti in pomanjkljivosti predlaganih sprememb v samoupravnih splošnih 
aktih. 

Kritične pripombe so na mestu, tako glede vodenja postopka, kot tudi 
glede rešitev, ki jih že sprejeti samoupravni splošni akti vsebujejo, kjer še 
zlasti, kot že rečeno, izstopa formalno pravno usklajevanje samoupravnih sploš- 
nih aktov, ki se izraža v premajhnem vplivu in prisotnosti delavcev pri nji- 
hovem oblikovanju, v bojazni pred sankcijami, v naglici zaradi rokov. Najpo- 
membnejše rešitve so oblikovale in urejale predvsem ozke skupine, strokov- 
njaki in mogoče tudi posamezni politični aktivisti. Vse preveč je bila prisotna 
enostranska angažiranost, in sicer predvsem v smeri delitve osebnih dohodkov 
in podobno. Zato so še vedno prisotne nedorečene vsebinske rešitve, ohranjanje 
na starih odnosih, ki so le navidezno v skladu z novimi, z vsebino zakona o 
združenem delu, ali ponekod tudi rešitve, ki so za celotno temeljno organiza- 
cijo vse preveč ohlapne in zato neuporabne. 

Tudi ugotovitev, da je bilo doslej vse preveč navzoče mnenje, to' stališče 
smo danes že slišali, da gre pri tem, ko govorimo o sankcijah, predvsem za 
vprašanja zajamčenih osebnih dohodkov, ne pa tudi za nekatere druge sankcije, 
ki jih lahko uporabijo predvsem družbenopolitične skupnosti, je povsem točna. 
Zato je stvar treba obrniti. Kjer samoupravnega splošnega akta niso sprejeli 
ali sprejeti akti ne ustrezajo po vsebini zakonu o združenem delu, gre v bistvu 
za jemanje ustavne pravice delavcem, da razpolagajo s svojim dohodkom. Mo- 
teni so tedaj samoupravni odnosi v takšni sredini. Iz tega je, po našem mnenju, 
treba izhajati. 

Da so ocene v poročilu skupščinske Komisije za spremljanje uresničevanja 
zakona o združenem delu točne, nam v Sindikatih potrjujejo tudi stiki z ob- 
činskimi sveti Zveze sindikatov, z nekaterimi osnovnimi organizacijami, pa tudi 
ocene, ki so bile oblikovane na zadnjih, že prej omenjenih regionalnih posvetih, 
ki so bili pred kratkim zaključeni. Seveda so to še vedno razmeroma splošne 
ocene, ki jih je potrebno kolikor se da individualizirati in razdeliti za posa- 
mezne temeljne organizacije združenega dela. Prav zato se bomo odločno zavze- 
mali v naši nadaljnji akciji in te ocene oblikovali, skladno s stališči in pripo- 
ročili omenjene skupščinske komisije, do konca meseca marca. 

Dovolite mi še nekatere pripombe ah bolje razmišljanja o nekaterih sta- 
liščih in sklepih v obeh dokumentih, še posebno naše skupščinske komisije. 

Vsekakor podpiramo, da se dogovorjeni roki dosledno spoštujejo, vključno 
z zakonom predvidenimi sankcijami. Toda hkrati stojimo na stališču, da lahko 
Služba družbenega knjigovodstva le formalno ugotavlja neko stanje, in sicer, 
ali je samoupravni akt predložen ali ne, ali je predložen ustrezen sklep samo- 
upravnega organa ali ne. Služba družbenega knjigovodstva, po našem mnenju, 
ne more opraviti kaj več. Menimo namreč, da je vsebinska ocena stanja pred- 
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vsem stvar in naloga družbenopolitičnih organizacij, sodišč združenega dela 
in družbenopolitičnih skupnosti in šele na podlagi teh stališč, predlogov in 
tako dalje lahko Služba družbenega knjigovodstva ukrepa, ne pa in v nobenem 
primeru avtomatično. Smo namreč proti vsakemu, kot smo malo karikirano de- 
jali, neživljenjskemu, šalterskemu avtomatizmu na tem področju, ki je seveda 
po svoji naravi in vsebini izredno občutljiv. 

Opozoril bi še na eno zadevo. Ponovitev referenduma naj pride po našem 
mnenju v poštev le v primerih, ko na osnovi ocene že izvedenega in propadlega 
referenduma pripravijo delavcem nova, vsebinsko bolj ustrezajoča določila sa- 
moupravnega splošnega akta. Tudi tukaj smo proti avtomatičnemu ponavljanju 
referenduma, se pravi bistveno nespremenjenega akta, ki je bil že enkrat od- 
klonjen, kajti sicer bomo razvrednotili institut referenduma. Se posebej pa ne 
bi smeli soglašati in ne bomo soglašali s tem, da bi grožnja z zajamčenimi 
osebnimi dohodki postala skorajda edini kriterij za uspešnost ali neuspešnost re- 
ferenduma. Temeljita ocena razlogov za neuspešen izid referenduma je nujna, 
po našem mnenju tudi zato, da ne bi večkrat zaporedoma ponavljali referen- 
duma v bistvu istih zadevah. 

Strinjamo se tudi z ostalimi točkami stališč in priporočil v poročilu Ko- 
misije. Čeprav bomo v Sindikatih ocenili samoupravne splošne akte povsod, 
bomo v začetku te akcije dajali prednost tistim organizacijam, kjer je refe- 
rendum propadel, in tistim »dvomljivim«, kjer je uspel z minimalno večino. 

V Sindikatih v bistvu nadaljujemo tudi letos in ohranjamo1 pravzaprav 
kontinuiteto lani pričete akcije. Prek sistema naše organiziranosti bomo pri- 
sotni v vseh temeljnih samoupravnih skupnostih. Stališča in usmeritve v obeh 
omenjenih dokumentih ter današnji sklepi Zbora združenega dela pa nam bodo 
pri tej akciji v veliko pomoč. 

Našo aktivnost za leto 1978 smo opredelili v posebnem dokumentu, ki mu 
pravimo programska zasnova dela republiških organov Sindikatov in Zveze 
sindikatov in je izhodišče za našo nadaljnjo akcijo. 

Kot že rečeno bomo dali poseben poudarek, zlasti v začetku tega leta, akciji 
130 in se zavzemali za to-, da bo ta akcija dobila vseslovenski pomen in značaj 
in da bomo s to akcijo prišli prek sistema naše organiziranosti do vsake temelj- 
ne organizacije združenega dela v naši republiki. V to vključujemo tudi vse 
naše organe. Naj povem še to, da mora biti in tudi bo zakon o združenem delu, 
njegovo uresničenje, v središču naših predkongresnih priprav in razprav. Smo 
tudi v kongresnem letu Sindikatov, akcija za iskanje novega in boljšega pa 
bo gotovo potekala tudi po našem kongresu. 

Iz vsega povedanega sledi, da so vprašanja, ki so danes na dnevnem redu, 
znana, da v Sindikatih akcijo z nezmanjšano močjo nadaljujemo, pri čemer bodo 
v veliko pomoč tudi stališča in priporočila skupščinske komisije, kot sem že po- 
vedal, in seveda današnji sklepi, ki jih v Sindikatih seveda podpiramo: in spre- 
jemamo. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovarišica Silva Bauman-Cenčič, pomočnica družbenega 
pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije! 

Silva Bauman-Cenčič: Tovartiiš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Z zakonom o združenem delu so družbeni pravobranilci samouprav- 
ljanja dobili vrsto novih nalog, s katerimi je njihova dejavnost usmerjena k 
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celoviti preobrazbi družbenoekonomskih odnosov v združenem delu. Zato si 
družbeni pravobranilci samoupravljanja, v okviru svojih kadrovskih in stro- 
kovnih možnostih seveda, ustvarjajo vsebinski vpogled v stanje samoupravnih 
odnosov v organizacijah združenega dela in z nasveti, pobudami in predlogi 
vplivajo na spreminjanje samoupravne zakonodaje in samoupravnih odnosov 
v posameznih organizacijah združenega dela. 

Dovolite, da se zadržim pri nekaterih ocenah uresničevanja dohodkovnih 
odnosov, ki izhajajo iz analize kar zajetnega števila samoupravnih sporazumov 
in s ištevilnih razgovorov in posvetov, ki so jih imeli družbeni pravobranilci 
samoupravljanja v posameznih organizacijah združenega dela. 

Ugotavljamo namreč, da se je družbena aktivnost organov upravljanja, 
poslovodnih organov in tudi družbenopolitičnih organizacij, pa tudi strokovnih 
skupin, v velikem številu organizacij združenega dela stopnjevala žal šele ob 
koncu lanskega leta in se nadaljuje še v tem mesecu. To pa se nujno, pri stro- 
kovno tako zahtevnem delu, kot je uresničevanje novih odnosov, pozna na ka- 
kovosti in doslednosti uveljavljanja dohodkovnih odnosov. 

Ugotavljamo, da je pravzaprav malo organizacij združenega dela v samo- 
upravnih aktih dosledno, poudarjam dosledno uveljavljalo nove družbenoeko- 
nomske odnose. To velja toliko bolj glede uveljavljanja novih ekonomskih ka- 
tegorij, ki jih zakon o združenem delu pravzaprav prinaša, pri čemer predvsem 
mislim na ugotavljanje deleža v skupnem prihodku, v fazni proizvodnji deleža 
v skupnem dohodku na podlagi združevanja dela in sredstev, v zvezi s tem tudi 
pravic iz minulega dela, zlasti pri svobodni menjavi dela med temeljnimi or- 
ganizacijami in njihovimi skupnimi službami itd. Očitno je, to ugotavljamo, 
da so bili v tem času novi odnosi uveljavljeni v manjšem številu primerov, ven- 
dar to hkrati dokazuje, da so določbe zakona o združenem delu uporabne in 
uresničljive. Ugotovitev namreč, da imajo novi odnosi še vedno* značaj posa- 
meznega in ne splošnega, pa terjajo* v prihodnje, po naši oceni, nezmanjšano 
in še večjo aktivnost vseh dejavnikov, vključno z družbenimi pravobranilci 
samoupravljanja, da se to posamično čimprej uveljavi tudi kot splošno. 

Družbeni pravobranilci, in po naši oceni tudi vsi drugi družbenopolitični 
dejavniki, pa bi ob oceni, da imamo opraviti s posameznimi primeri, vendarle 
morali delovati predvsem preventivno. Zakonska določila oziroma uporaba ko- 
lektivnih sankcij v zvezi z zajamčenimi osebnimi dohodki, bi bila v takšnem po- 
ložaju politično zelo vprašljiva, predvsem pa neučinkovita. Ukrep bi naletel na 
odpor večine, namesto da bi angažiral večino in doživel široko podporo. To se- 
veda ne pomeni, da družbeni pravobranilci v posameznih ekscesnih primerih, 
tam kjer je očitno, da gre za odpor, da gre za ignoriranje, za nepripravljenost 
pri uveljavljanju novega, ne bi ukrepali na vse možne načine, ki so bili danes 
že omenjeni. 

Predvsem pa bodo družbeni pravobranilci ob takšni oceni delovali tako, 
da bodo v primerih, ko bodo ugotovili protizakonitosti, nepravilnosti in nedo- 
slednosti pri uveljavljanju dohodkovnih odnosov, dajali pobude delavcem, or- 
ganizacijam združenega dela, da nepravilnosti odpravijo sami, znotraj teh or- 
ganizacij. To pa seveda zahteva, da samoupravne splošne akte in odnose vse- 
binsko analiziramo. Tako delo pa zahteva, glede na ugotovljeno dejstvo, da 
imamo opraviti s posameznimi nedoslednostmi, da se je treba v to obsežno in 
vsebinsko zahtevno problematiko poglobiti in jo analizirati, česar pa družbeni 
pravobranilci glede na svoje kadrovske in strokovne možnosti, nas je v Slo- 
veniji namreč z vsemi sodelavci samo 30, ne zmoremo. Zato je nujno, da se na 
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ravni občin vsi družbenopolitični dejavniki organizirajo tako, da bomo prešli 
od splošnih ugotovitev do ugotavljanja konkretne slabosti pri uresničevanju za- 
kona o združenem delu, to je do ocen in analiz konkretnih določil in do pred- 
logov za njihovo izpopolnitev. 

Mesto takšnega strokovno-političnega ocenjevanja in analiziranja bi mo- 
rale, po našem mnenju, postati občinske komisije za spremljanje zakona o zdru- 
ženem delu. Zato predlagam, da se v tem smislu dopolnijo stališča, ki jih bo 
danes sprejel ta skupščinski zbor. Verjetno je prav in nujno, da preprečimo 
vsako dvotimos-t, ko bi nekaj odgovornih organov vzporedno analiziralo po- 
samezne akte in posamezna določila, kar bi seveda bilo neučinkovito, zlasti pa 
bi pomenilo drobljenje naših že tako ne prevelikih sil na tem področju. 

Pa še na en neustrezen in necelovit pristop pri uveljavljanju novih do- 
hodkovnih odnosov kaže posebej opozoriti, predvsem zaradi izredno1 negativnih 
posledic, ki jih ima. Namreč, zaradi odlašanja dela in zato tudi časovne stiske, 
pa tudi zaradi različnih tolmačenj prehodnih in končnih določb zakona o zdru- 
ženem delu so v kar precejšnjem delu, če ne celo v večini organizacij združe- 
nega dela začeli pripravljati in dopolnjevati samoupravne sporazume o osnovah 
in merilih za delitev osebnih dohodkov povsem neodvisno od gibanja dohodka 
in brez osnov in meril za razporejanje čistega dohodka. S tem pa so seveda 
na široko odprte možnosti za vnaprejšnjo osebno porabo, z vsemi spremljajočimi 
negativnimi posledicami. Zatoh bodo nujne sprotne pobude za ponoven pre- 
izkus samoupravnih aktov o delitvi osebnih dohodkov in za usklajevanje teh 
z intencijami zakona o združenem delu. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja se za izvajanje te naloge še posebej 
pripravljajo v občinah prek komisij za spremljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu in bodo dosledno terjali, da se v organizacijah združenega dela 
čimprej opravi ali popravi doslej zanemarjeno delo pri pripravi samoupravnih 
sporazumov o osnovah plana v temeljnih in delovnih organizacijah, v katerih, 
kot smo slišali, naj bi določili odnose delitve čistega dohodka na osebne do- 
hodke in sredstva za razširitev materialne osnove dela. 

Opozorila sem v glavnem samo na dva od problemov, ki smo jih zaznali. 
Nakazali smo tudi, kako se želimo in hočemo organizirati pri njihovem razre- 
ševanju. To pa seveda ne pomeni, da tudi na drugih področjih, kjer ugotavljamo 
nepravilnosti in nedoslednosti, ne spremljamo pojavov in da ne dajemo pred- 
logov in pobud za odpravljanje nepravilnosti. 

Ocenjujemo, da so akcijski program in gradiva, ki jih Sindikati predlagajo 
kot pomoč pri uveljavljanju dohodkovnih odnosov, zelo dobra podlaga za učin- 
kovito delo v organizacijah združenega dela. Terjati je pa seveda treba druž- 
benopolitično akcijo in odgovorno strokovno delo. To še zlasti poudarjam, ker 
ugotavljamo, da so rešitve, ki jih predlagajo strokovne službe, pogosto nestro- 
kovne. Vendar ne le nestrokovne v tistem pogledu, ko je treba uveljaviti kaj 
novega, ko je treba dosti ustvarjalnega dela, temveč nestrokovne tudi v tem 
smislu, da pogosto tudi tiste določbe, za katere zakon nalaga, da jih je treba 
vnesti v samoupravne akte, da jih je treba uresničiti, enostavno spregledajo. To 
pomeni, da opravljajo pogosto delo zelo neodgovorno in da so seveda tudi de- 
lavcem predložene neustrezne rešitve, ki jih opazijo šele ob referendumu ali 
konkretno1 šele pri prvi delitvi osebnih dohodkov. Menimo, da bi zlasti morali 
poudarjati to odgovornost strokovnih služb in seveda izvajati tudi vse kon- 
sekvence znotraj organizacij združenega dela zoper tiste, ki svojih nalog ne 
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opravljajo odgovorno, saj vsega dela s kontrolo in s spremljanjem od zunaj ne 
bo mogoče opraviti. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovarišica Francka Herga, delegatka iz Maribora, gospo- 
darsko področje! 

Francka Herga: Skupina delegatov in Komisija za izvajanje zakona 
o združenem delu v občini Maribor sta obravnavali stališča in priporočila Ko- 
misije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu ob obravnavi uve- 
ljavljanja družbenoekonomskih odnosov. Podpirata ga s predlogom, da bi bilo 
potrebno še jasneje in določneje izhajati iz tega, da bo v njih celovito, z uve- 
ljavitvijo novih dohodkovnih odnosov, zagotovljen takšen družbenoekonomski 
položaj delavca, kot ga opredeljuje zakon o združenem delu. 

Z akcijo, ki je tekla, pa tudi s temi stališči se daje predvsem poudarek spre- 
jemanju samoupravnih splošnih aktov za delitev sredstev za osebne dohodke. 
Menimo, da bi bilo prav tako potrebno konkretno določiti roke in odgovorne 
dejavnike, da bi se aktivneje pristopilo k pridobivanju celotnega prihodka na 
novih osnovah, to je na osnovi samoupravnih sporazumov iz naslova skupnega 
prihodka. __ 

Odnosi med proizvodnimi organizacijami združenega dela, to je proizva- 
jalci surovin in predelovalnimi organizacijami ter teh s trgovinskimi organiza- 
cijami združenega dela, ostajajo še v veliki meri na podlagi kupoprodajnih 
odnosov. Predloženih je bilo tudi nekaj sporazumov, napisanih sicer na drag 
papir in lepo vezanih, vendar vsebina teh ni nič drugačna od kupoprodajnih 
pogodb. Deleži iz skupnega prihodka temeljijo največkrat na zidanju cen. To 
področje bi se moralo vključiti v za to pristojne strokovne institucije, ustrezne 
rešitve pa bi bilo potrebno objaviti, da bi bile v pomoč vsem organizacijam 
združenega dela. 

Nadalje menimo delegati, da s predloženimi stališči in priporočili zavezu- 
jemo predvsem združeno delo, ni pa v to vključeno področje družbenih de- 
javnosti oziroma tiste organizacije združenega dela in skupnosti, ki pridobivajo 
dohodek na osnovi svobodne menjave dela. Določbe zakona o združenem delu 
o ugotavljanju celotnega prihodka, razporejanju dohodka in čistega dohodka se 
morajo o'd 1. januarja 1978 uporabljati na vseh ravneh, ker bomo šele tako 
imeli delavci celoten pregled nad razporejanjem dohodka in bo razporejanje 
dohodka odvisno od ustvarjenega dohodka in od spoznanih in usklađenih in- 
teresov delavcev. Sedaj še kar precejšen del dohodka odteka v obliki raznih 
prispevkov in davkov na podlagi zakonov, odlokov in podobnega. 

Delegati tudi predlagamo, da glede na to, da je že sprejet sklep, da lahko 
organizacija združenega dela, ki ni sprejela samoupravnega splošnega akta o de- 
litvi sredstev za osebne dohodke, predloži sklep samoupravnega organa, s ka- 
terim potrjuje, da so veljavni samoupravni splošni akti v skladu z vsebinskimi 
opredelitvami, da mora takšna organizacija združenega dela predložiti s skle- 
pom tudi sam samoupravni splošni akt. Menimo, da bi bilo dobro določiti, da 
je dolžnost vseh po teh stališčih odgovornih nosilcev, da najprej preverijo takš- 
ne akte, za katere je bil predložen samo sklep samoupravnega organa. V 6. točki 
bi bilo treba tudi določiti skrajni rok za sprejetje akta za tiste organizacije zdru- 
ženega dela, ki bodo predložile Službi družbenega knjigovodstva sklep, da 
postopek za sprejetje akta že teče. 
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Kakor je v stališčih že navedeno, je bila aktivnost preveč usmerjena v de- 
litev sredstev za osebne dohodke, premalo pa v odvisnost sredstev za osebne 
dohodke od ustvarjenega dohodka oziroma pravilnika za razporejanje čistega 
dohodka, pa tudi od sporazumov o osnovah planov. Pozornost bi bilo potrebno 
posvetiti tudi tem aktom, saj bo verjetno težko ocenjevati pravilnike o de- 
litvi sredstev za osebne dohodke brez teh aktov. Glede na to, da še velika ve- 
čina dejavnosti nima sprejetih posameznih sporazumov o razporejanju čistega 
dohodka in delitvi osebnih dohodkov in ker so mnogi sporazumi glede na sta- 
lišča Sindikatov spremenjeni, bi bilo potrebno opredeliti poseben nadzor nad 
izvajanjem pravilnika o čistem dohodku oziroma odvisnosti sredstev za osebne 
dohodke od doseženega dohodka. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Ce 
nihče, zaključujem razpravo. 

Na začetku obravnave smo imenovali komisijo, ki bo glede na razpravo 
predlagala dopolnitve oziroma spremembe stališč in priporočil, ki jih je pred- 
ložila Komisija. Prosim, če se ta komisija sestane. Sodelujejo naj tudi člani 
Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, kot tudi raz- 
pravljalci, ki so imeli predloge za konkretne dopolnitve. 

S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Nadaljevali jo bomo, ko bo 
komisija končala z delom. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni do- 
govor o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu re- 
volucije v Ljubljani. 

Predlog odloka smo obravnavah na zadnji seji zbora 28. 12. 1977. Glede 
na to, da je bil predlog odloka v Zboru občin sprejet, se je pričel usklajevalni 
postopek v smislu 289. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. V ta namen 
je bila v našem zboru in Zboru občin ustanovljena komisija, ki je pričela 
usklajevalni postopek. Na zadnji, to je 57. seji zbora je bil sprejet sklep, da se 
usklajevanje nadaljuje na današnji seji. Komisija je opravila svoje delo in 
sestavila poročilo, ki smo ga prejeli. 

V času od 57. seje zbora do sedaj sta predlog odloka in poročilo obravnavala 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Naša 
naloga je, da na podlagi izpeljanega usklajevalnega postopka odločimo o pred- 
logu komisije. Prosim predstavnika komisije, da poda poročilo. Besedo ima to- 
tariš Vlado Šanca! 

Vlado Šanca: Skupna komisija, ki sta jo imenovala Zbor združenega 
dela in Zbor občin na seji 28. 12. 1977, se je sestala med sejo zborov in ponovno 
obravnavala utemeljenost predloženega odloka. 

Komisija je sprejela na seji enoten sklep, da predlaga zboroma, da sprej- 
meta predlog odloka. To svoje stališče skupna komisija utemeljuje z naslednjim. 

V razpravi v komisiji je bilo ugotovljeno, da so glavni nosilci družbenega 
dogovora o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar, to je 
skupščine ljubljanskih občin in mesta Ljubljana, že sprejeli ustrezne sklepe 
o pristopu k temu družbenemu dogovoru in s tem v zvezi prevzeli svoje ob- 
veznosti o zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev. 
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Skupna komisija ponovno poudarja, da je pristop SR Slovenije k temu do- 
govoru utemeljen oziroma da je v skladu z izhodišči, ki so navedena v poro- 
čilu Predsedstva SR Slovenije o temeljnih političnih vprašanjih družbenega 
življenja in razvoja SR Slovenije. Pri tem pripominja, da so zbor Skupščine 
SR Slovenije na svojih sejah dne 28. 4. 1977 sprejeli to poročilo in s tem tudi 
stališče Predsedstva SR Slovenije glede izgradnje Kulturnega doma Ivan Cankar. 

Skupna komisija je tudi ugotovila, da SR Slovenija nima druge možnosti, da 
zagotovi potrebna sredstva po omenjenem družbenem dogovoru, razen prek sred- 
stev republiškega proračuna. Zato predlaga, da se ta sredstva zagotovijo, kot je 
bilo navedeno v predlogu odloka. 

Odbor za finance Zbora združenega dela je ponovno obravnaval predloženi 
odlok in sprejel vsa izhodišča, ki jih je dala imenovana komisija. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? Ima kdo 
kakšno pripombo? Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje, na 
podlagi predloga komisije, predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o izgradnji in financiranju 
Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (100 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog komisije, da se 
sprejme predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan 
Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani. 

S tem smo usklađeni z Zborom občin. O tem bom obvestil tovarišico pred- 
sednico Zbora občin. 

Zaključujem 3. točko dnevnega reda in prehajam na 5. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog stališč, sklepov in priporočil o izvajanju pro- 
grama ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, transporta in pog- 
rabe energije. 

Predlog stališč je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša Draga Petroviča, člana Izvrš- 
nega sveta in predsednika Republiškega komiteja za energetiko. 

Prejeli ste tudi informacijo o javni razpravi o programu ukrepov za ra- 
cionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije kot tudi 
program ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, transporta in po- 
rabe energije. 

Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonmski razvoj, Odbor za sta- 
novanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki so dali poročila. Vsa poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi amandmaje 
Izvršnega sveta in stališče Izvršnega sveta do amandmajev odborov in Zako- 
nodaj no-pravne komisije. Zeli predstavnik Izvršnega sveta še kaj dodati k pis- 
meni obrazložitvi? (Da.) Besedo ima Drago Petrovič, član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega komiteja za energetiko! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da dam k predloženemu programu ukrepov za racionalizacijo pri- 
dobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije oziroma k stališčem, 
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sklepom in priporočilom naše skupščine nekoliko širšo obrazložitev, saj gre 
za akt, ki je pomemben za izvajanje naše dolgoročne energetske politike. 

Za razumevanje današnjega stanja na področju energetike pri nas je iz- 
redno pomembna tudi globalna ocena položaja pri preskrbi z energijo v svetu. 
Zavedati se moramo, da prihaja do teženj za novim vrednotenjem vseh ener- 
getskih virov, zlasti nafte, tako kratkoročno kot dolgoročno. Razpoložljivi kla- 
sični viri in znana tehnologija narekujejo državam izvoznicam energije racio- 
nalno vrednotenje lastne energetske osnove in nujnost zagotovitve razvoja tudi 
potem, ko bodo njihovi sedanji viri izčrpani. Danes imajo zlasti tekoča in pli- 
nasta goriva izredno pomembno vlogo v delovanju razvitih gospodarstev in bo 
trajalo nekaj desetletij, da se bo njihova vloga zmanjšala oziroma da bo prišlo 
do ekonomsko sprejemljivega nadomeščanja z drugimi energetskimi viri. 

Takšno stanje je seveda povzročilo temeljne premike v svetovnih ekonom- 
skih odnosih, ki se odražajo tudi pri nas. Delež izdatkov za uvoženo energijo 
v naši plačilni bilanci je od leta 1972 do leta 1974 porastel od 4'% na 11,2 '"/o ter 
v letu 1976 na 13 %, tako da predstavlja danes samo uvoz nafte okoli 1/7 
vrednosti celotnega našega uvoza. Dolgoročno se kaže tendenca k nadaljnjemu 
naraščanju tega deleža, če ne bomo pristopili k izvajanju takšne energetske 
politike, s katero bomo razvili zanesljivo lastno energetsko osnovo in omejili 
uvoz energije na najnujnejši obseg. 

Trenutni politični in ekonomski odnosi v svetovnem gospodarskem sistemu 
otežujejo zagotavljanje oskrbe z energijo na zanesljivih dolgoročnih osnovah 
ter zato postavljajo pred posamezna narodna gospodarstva nalogo, da se v čim- 
večjem možnem obsegu in na ekonomsko racionalen način zagotovi izkorišča- 
nje lastne energetske osnove. Večja kot je energetska odvisnost posameznega 
narodnega gospodarstva, bolj je takšno gospodarstvo ranljivo in prepuščeno 
vplivom in gibanjem na področju svetovne energetike. Posebno po energetski 
krizi postajajo vprašanja energetskega razvoja posameznih narodnih gospo- 
darstev v vse večji meri tudi politična vprašanja, oskrbljenost z energijo pa 
osnovni pogoj zagotavljanja nadaljnjega gospodarskega razvoja. 

Zagotovitev trdne energetske osnove in odstranjevanje razlik med po- 
trebno in razpoložljivo energijo je tudi ena izmed prednostnih nalog našega 
tekočega planskega obdobja. V okviru te naloge vlagamo v objekte za proiz- 
vodnjo primarne energije, njeno transformacijo in prenos do leta 1980 nad 
18 milijard dinarjev, računamo po stalnih cenah, kar predstavlja nad 20% 
vseh gospodarskih investicij tekočega planskega obdobja. Tako so za kritje 
potreb po električni energiji do leta 1980 za potrebe Slovenije zgrajeni oziroma 
bodo dograjeni novi elektroenergetski objekti s skupno zmogljivostjo okoli 
1000 MW, zgrajena je prva faza 380 kV omrežja za prenos električne energije 
ter vrsta drugih objektov s področja prenosa in distribucije. 

Za preskrbo nuklearne elektrarne z jedrskim gorivom bo v letu 1981 
odprt rudnik urana z začetno zmogljivostjo okoli 160 tisoč ton rude in proiz- 
vodnjo 120 ton koncentrata uranovega dioksida. Poleg tega so združena elektro- 
gospodarska podjetja Slovenije zaradi kontinuitete preskrbe z električno ener- 
gijo po letu 1980 že v tem 5-letnem obdobju pričela uresničevati nov program 
izgradnje proizvodnih objektov, ki bodo dokončani po letu 1980. 

V premogovništvu nadaljujemo z modernizacijo premogovnikov, ob sočas- 
nem povečevanju njihovih proizvodnih zmogljivosti od 6,3 milijona ton v letu 
1975 na 6,8 milijonov ton v letu 1980. S tem bodo pokrite predvsem potrebe 
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elektrogospodarstva, v določenem obsegu pa tudi potrebe drugih industrijskih 
porabnikov in porabnikov široke porabe. 

Dokončujemo tudi nad 600 km plinovodnega omrežja, ki bo omogočil letos 
julija prevzem prvih količin plina iz Sovjetske zveze, ki bodo do 1980. leta 
narasle na 700 milijonov m3, in kasneje, iz novih virov, na še dodatnih 1,5 
milijarde m8. 

Z dosedanjimi ukrepi odstranjujemo dolgo vrsto let trajajoče nesorazmerje 
med potrebno in razpoložljivo energijo. Dolgoročnih in stabilnih rešitev ni- 
mamo samo še na področju tekočih goriv, kar ostaja zahtevna naloga naših 
nadaljnjih razvojnih usmeritev. 

Intenzivnejše naložbe v energetsko infrastrukturo, h kateri smo pristopili 
po letu 1973, kažejo svoj učinek že v letošnji energetski bilanci. Tako na pod- 
ročju oskrbe z električno energijo^ v letu 1978 prvič po 1963. letu ugotavljamo 
presežke električne energije, ki bodo nastali z dokončanjem Termoelektrarne 
Šoštanj in Hidroelektrarne Srednja Drava II, ki bosta pokrivah rast potrebne 
električne energije do 1980 leta. Prav tako bodo, kot sem že omenil, v drugi 
polovici letošnjega leta pričele dotekati prve količine zemeljskega plina iz 
Sovjetske zveze, ki bodo končno odpravile vsakoletno zimsko pomanjkanje te- 
kočega naftnega plina in kurilnih olj. 

Ob takšnih ugodnih gibanjih na področju oskrbe z energijo bi bilo po- 
polnoma zgrešeno, če ne bi ob ocenjevanju svetovnega energetskega položaja, 
nenehnega porasta cen energetskih goriv, naše naraščajoče energetske odvis- 
nosti, problemov, ki se nam porajajo na področju varstva okolja ter možnosti, 
ki se nam ponujajo na področju racionalnejšega ravnanja z energijo, sprejeli 
ukrepov za zagotovitev večje racionalnosti. 

Ob tem navajam nekaj izhodišč, ki nujno zahtevajo takšen pristop in 
ukrepanje. 

Dejstvo je, da imamo na razpolago nezadostne zaloge lastnih virov ener- 
gije. Tako imamo premoga za okoli 50 let, jedrskega goriva za okoli 35 let, 
če ne upoštevamo pravočasne uvedbe hitroplodnih reaktorjev. Ekonomsko iz- 
koristljive hidrozmogljivosti so1 doslej izrabljene okoli 50 °/o, z aktivno nadalj- 
njo izgradnjo hidroelektrarn pa bi jih skoraj v celoti izrabili po letu 1995. Znane 
lastne rezerve nafte in zemeljskega plina ne pomenijo pomembnejšega prispev 
ka k pokrivanju energetskih potreb, skoraj neizčrpanih virov energije, kot so 
geotermična energija, sončna energija in energija vetra, pa dejansko še ne 
izkoriščamo. 

Ob povečanju porabe energije se zato v takšnih pogojih nenehno povečuje 
tudi naša energetska odvisnost. Od leta 1960, ko je Slovenija globalno še v celoti 
pokrivala potrebe po energiji, se je odvisnost naše energetske oskrbe od uvoza 
povečala v takšnem obsegu, da bo za Slovenijo po naših ocenah v letošnjem 
letu doslej prvič presegla 50 °/o, po ocenah iz dolgoročne energetske bilance 
pa se bo nadalje povečala ter bo leta 2000 presegla 60 %. Nad 90 °/o uvožene 
energije odpade danes na nafto in njene derivate, ki se jim letos pridružuje še 
uvoz zemeljskega plina. S tem se bodo predvidoma povišali izdatki za uvoz 
energije od 180 milijonov dolarjev v lanskem letu na okoli 270 milijonov do- 
larjev v letu 1980 in na okoli 700 do 800 milijonov dolarjev v letu 2000. Pri 
tem nismo upoštevali dviga cen nafte in plinastih goriv v naslednjih letih. 

Nadalje se moramo zavedati, da je bila osnova za tako imenovano ener- 
getsko krizo, poleg vrste ekonomskih in političnih vzrokov, tudi v objektivnih 
ocenah, da je svetovna stopnja rasti porabe energije znatno višja od rasti 
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proizvodnje energetskih virov ter odkrivanja njihovih ležišč. Takšen razmik 
v razvojnih trendih nujno vodi k porajanju novih maltuzijanskih pogledov na 
svetovne energetske perspektive, ki se zaključujejo z enotno oceno, da svet 
energetske krize v bistvu sploh še ni doživel ter da se prava energetska kriza, 
v predpostavki znanih tehnologij in rezerv, šele pričenja. Ob takšnih ocenah 
je dosežena stopnja naše energetske odvisnosti seveda še v toliki večji meri 
dejavnik, ki ga moramo upoštevati v dolgoročni energetski politiki. 

Zavedati se moramo, da se v primeru splošnega pomanjkanja energije ne 
moremo naslanjati niti na določene niti na kratkoročne obveznosti za uvoz 
oziroma zagotovitev energije, saj poizkuša v takšnih kriznih situacijah vsako 
nacionalno gospodarstvo predvsem reševati lastne ključne probleme, pogodb- 
bene obveznosti, ki niso primerno sankcionirane, pa ostajajo nerealizirane. 

Nadaljnji dejavnik, ki nas sili v večjo racionalnost ravnanja z energijo, 
je znaten porast cen energije. Svetovne cene nafte so se od 1972. leta do danes 
povečale za 470®/», tako da znašajo danes stroški za uvoženo nafto že nad 
100 dolarjev na tono, povečujejo pa se tudi cene domačih energetskih virov, 
saj vemo, da se na primer pri izgradnji hidroelektrarn najprej gradijo tiste, 
ki zahtevajo manjše investicije in omogočajo najbolj rentabilno obratovanje, 
nadaljnji objekti pa so dražji in zahtevnejši. Tudi cena električne energije in 
nuklearnih elektrarn je še vedno višja od cene proizvodnje v klasičnih ter- 
moelektrarnah. 

Nadaljnji dejavnik, ki zahteva našo dejavnost na področju racionalnejšega 
ravnanja z energijo, je potreba po večjem varstvu okolja. Dejstvo je namreč, 
da dejansko večina ukrepov za racionalnejše ravnanje z energijo prispeva k 
večjemu varstvu okolja in podaljšuje dobo izkoriščanja lastnih energetskih vi- 
rov. To pomeni, da je treba posamezne ukrepe s tega področja ocenjevati ne le 
z vidika večje družbene učinkovitosti, to je z vidika njihovega vpliva na po- 
večanje produktivnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti, njihovega vpliva na pla- 
čilno bilanco in možnosti vključevanja naših organizacij združenega dela v 
mednarodno menjavo, temveč tudi z vidika čim ugodnejšega človeškega okolja. 
Ta vidik je pri nekaterih ukrepih, ki jih obsega predloženi program, celo pre- 
vladujoč, kar velja na primer za ukrepe s področja uvajanja daljinskega ogre- 
vanja in s tem boljše izrabe energetskih virov. 

Će ocenjujemo dosedanji razvoj ravnanja z energijo pri nas, ne moremo 
trditi, da je bila poraba energije v celoti neracionalna. Ce bi bil delež izkorišče- 
ne energije v družbenem produktu v letu 1977 enak deležu v letu 1960, bi v letu 
1977 potreboval za 55% več energije, kot je znašala dejanska poraba energije 
v tem letu. Skupni izkoristek se je od 1960. do 1975. leta, to je v 15 letih zbolj- 
šal od 24 %> na 28,5 %>, k čemur je največ prispevala zamenjava trdih goriv 
s tekočimi, ki dosegajo v uporabi boljši izkoristek. Ker se je s tem povečala 
udeležba tekočih goriv v strukturi naše energetske potrošnje, se je vzporedno 
z izboljševanjem skupnega izkoristka povečala tudi naša energetska odvisnost. 

Enaka ugotovitev velja tudi za učinke, ki jih pričakujemo z uvajanjem 
zemeljskega plina do leta 1980. Rezultat bo boljši izkoristek, predvsem tam, 
kjer bo zemeljski plin lahko nadomestil električno energijo. Pri porabnikih, ki 
bodo uvajali zemeljski plin samo zaradi nadomeščanja tekočih goriv, bistveno 
boljšega izkoristka v primarni energiji ne bomo dosegli. Razmerje med stop- 
njo rasti družbenega produkta in stopnjo rasti izkoriščene energije od leta 
1960 do danes znaša skoraj konstantno 86 °/o, kar pomeni, da je bilo za vsako 
dodatno enoto družbenega proizvoda porabljene 0,86 enote energije. 
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S predloženimi ukrepi pričakujemo, da se bo že v tem srednjeročnem plan- 
skem obdobju do leta 1980 dodatno izboljšal globalni izkoristek energije. Na- 
vedeno izboljšanje izkoristka, uvajanje boljše izolacije ter drugi ukrepi za 
zmanjšanje porabe energije p omeni jo letni prihranek 3600 terakalorij primarne 
energije oziromal600 terakalorij izkoriščene energije. 

Po cenah energije iz leta 1977 lahko1 že do konca tega srednjeročnega plana 
pri stroških za energijo dosežemo prihranek okoli 500 milijonov dinarjev letno. 
Pri tem niso upoštevani učinki, ki pomenijo podaljšanje življenjske dobe do- 
mačih energetskih virov, manjšo -rast uvoza energije ter prispevek k varstvu 
okolja. 

Osnovno izhodišče sprejemanja ukrepov za racionalnejše gospodarjenje z 
energijo mora biti kompleksna presoja ukrepov širšega družbenega vidika. Zato 
ni mogoče izhajati iz parcialnih primerjav večjega ali manjšega energetskega 
izkoristka, temveč je potrebno preverjati globalne izkoristke ob upoštevanju vseh 
izgub pri pridobivanju, pretvarjanju, transportu in končni porabi, investicijske 
stroške in stroške v posameznih fazah ter neposredne in posredne učinke, ki jih 
povzročajo posamezni ukrepi. 

Pri tem je potrebno ocenjevati možnosti za podaljšanje življenjske dobe 
domačih energetskih virov, zmanjšanje uvoza energije in s tem energetske od- 
visnosti ter povečanje produktivnosti in zboljšanje kakovosti izdelkov. Ukrepi 
za racionalnejše ravnanje z energijo tudi ne smejo povzročiti neracionalnosti na 
drugih področjih, ki bi pretehtale dosežene pozitivne učinke, ne bi smeh za- 
virati razvoja ali na daljšo dobo zniževati dosežene stopnje življenjske ravni. 
Ukrepi za večjo racionalnost ravnanja z energijo morajo imeti seveda svojo 
ekonomsko upravičenost z najširšega družbenega vidika. Ob takšnih izhodiščih 
pa se predloženi ukrepi kažejo tudi kot izredno pomemben del splošnega pro- 
cesa za doseganje večje produktivnosti, ekonomičnosti in rentabilnosti celotnega 
našega družbenoekonomskega razvoja. 

Racionalizacija pri proizvodnji energije zahteva višjo stopnjo eksploatacije 
že znanih energetskih virov, predvsem pa intenziviranje vseh raziskav že 
obstoječih ter novih nahajališč premoga, nafte, zemeljskega plina in uranove 
rude. Treba je izrabiti vse vodne sile in si prizadevati za to, da izkoristimo 
geotermično energijo sonca in vetra. Tudi sedaj že lahko velike količine odpad- 
ne toplote postanejo1 pomemben energetski vir. 

Pri transportu energije se je treba v največji možni meri izogniti izgubam. 
Tako je treba zmanjševati prenos jalove energije ter v večjem obsegu zago- 
tavljati prenos tekočih in plinastih goriv s cevnim transportom. Precejšnje iz- 
gube nastajajo tudi pri transformaciji energije. Pri sedanjem načinu proiz- 
vodnje električne energije v termoelektrarnah gre približno 60—70 °/o ener- 
gije v izgubo v obliki odpadne toplote. Na tem področju lahko stopnjo izkoristka 
izboljšamo s kombinirano proizvodnjo električne in toplotne energije. 

V industriji se porabi približno polovica vse energije. Stopnja učinkovitosti 
znaša od 45 do 50 °/o, ob že znanih tehnoloških rešitvah pa je učinek možno 
izboljšati na najmanj 55 %. Možnosti racionalne porabe v industriji so pred- 
vsem v izkoriščanju vseh vrst odpadne toplote, boljši termični izolaciji zgradb, 
cevovodov in tehnoloških procesov, uvajanje tehnologij, ki so manjši porabniki 
energije, reciklaže odpadnih surovin, kombinirana proizvodnja tehnološke pare 
in električne energije ter usmerjenem upravljanju porabe energije, predvsem z 
uporabo procesorjev. 
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V prometu je mogoče s predlaganimi ukrepi stopnjo izkoristka energije, ki 
danes znaša le 20 %>, povečati najmanj na 25'%. V skladu s sprejetimi smer- 
nicami prometne politike je potrebno čim večji delež masovnega trasportnega 
blaga preusmeriti s ceste na železnico. 

V široki potrošnji predstavlja največjo porabo toplotne energije na nizko- 
temperaturni ravni. Največje možnosti za racionalizacijo pa se kažejo v porabi 
energije za ogrevanje. Na. tem področju moramo doseči, da se bo izvajala 
učinkovitejša toplotna izolacija, tako stanovanjskih kot poslovnih stavb. S 
povečano izolacijo stavb se gradbeni stroški povečajo le za okrog 1'%, toplotne 
izgube pa se s tem lahko zmanjšajo od sedanjih 50 W na m3 na 30 W na 
m3 oziroma za več kot 40 %>. Ustrezno temu se zmanjšuje tudi investicija v 
ogrevalne naprave. Nadaljnje možnosti prihranka energije na področju ogre- 
vanja so v urejanju, merjenju in obračunavanju dejansko porabljene energije, 
prav tako pa tudi v uvajanju toplotnih črpalk in procesorjev za optimalno 
usmerjanje porabe. S širšim uvajanjem fluorescentnih svetli z znatno boljšim 
izkoristkom lahko znižamo porabo energije za razsvetljavo. 

Z uvajanjem nekaterih ukrepov, ki so zajeti v predloženem programu, smo 
želeli samo ponovno1 poudariti, širino področja, na katerega se nanaša program 
in obseg aktivnosti, ki jih zahteva uresničevanje programa. Prav tako se mo- 
ramo zavedati tudi dejstva, da zahteva izvajanje ukrepov znatno preusmerjanje 
pristopa v institucijah s področja energetike, predvsem pa delavcev v organi- 
zacijah združenega dela v to, da pričnejo razmišljati in se zavzemati, poleg več- 
je racionalnosti pri gospodarjenju z energijo v svojih organizacijah, tudi za to, 
da večjo racionalnost zagotovijo z izgradnjo1 takšnih objektov in z dajanjem na 
tržišče takšnih izdelkov, ki so optimalni z vidika racionalne porabe energije 
nasploh. 

Čeprav v organizacijah združenega dela nedvomno že obstaja določena skrb 
za racionalno gospodarjenje z energijo v proizvodnji, da se s tem zmanjšajo 
stroški za porabljeno energijo v lastni ceni proizvodov in storitev, pa ostaja 
odprt problem racionalne energetske porabe pri proizvodih, ki se prodajajo 
drugim organizacijam združenega dela ali so namenjeni široki porabi. Ne- 
skladnost obeh interesov predstavlja v sedanji fazi eno od večjih ovir za to, 
da bi tudi na tem področju racionalnega ravnanja z energijo dosegli takšno 
stopnjo racionalnosti, ki jo že omogoča sedanje stanje tehnološkega razvoja. 

Posamezni ukrepi, čeprav so optimalni z gospodarskega vidika, se namreč 
pogosto ne odražajo v ugodnejših rezultatih poslovanja in vključevanju v do- 
hodek organizacij združenega dela. Ugotovitev, da pogosto obstaja ozka pod- 
jetniška miselnost, ki se ne sklada s širšimi družbenimi interesi, ter posledice, 
ki iz tega. izhajajo za družbo kot celoto, ne morejo biti dovolj tehten razlog za 
nespreminjanje odnosov pri pridobivanju prihodka organizacij združenega dela 
in vrednotenja učinkov tudi na področju energetike. 

Z aktivnostjo na področju racionalnega ravnanja z energijo torej v dolo- 
čeni meri pričenjamo spopad s podjetniško in potrošniško miselnostjo v odnosu 
do naravnih bogastev kot dobrin posebnega družbenega pomena. Njena posebna 
vrednota je tudi spreminjanje miselnosti občana in proizvajalca v smeri spo- 
znavanja nujnosti kar najracionalnejšega obnašanja v proizvodni porabi ener- 
getskih virov kot enega osnovnih pogojev za življenje in delo tako posameznika 
kot družbe v celoti. 

Predvsem zaradi še vedno nezadostno usklajenih interesov, moramo pri- 
čakovati, da bo pri izvajanju posameznih ukrepov prihajalo do določenih od- 
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porov v najrazličnejših oblikah, in sicer predvsem na tistih področjih, kjer se 
interesi posameznih organizacij združenega dela in posameznikov v teh orga- 
nizacijah ne pokrivajo v zadostni meri z globalnimi narodnogospodarskimi in- 
teresi in kjer načelo delitve skupnega prihodka še ni uveljavljeno v tistem ob- 
segu, ki bi takšno skladnost z interesi širše družbene skupnosti zagotavljal 
v čim večji meri. 

Za premagovanje teh odporov je predvsem potrebno bistveno izboljšati 
informiranost tako' delavcev v združenem delu kot tudi porabnikov posameznih 
proizvodov in storitev. Predvsem pričakujemo, da bo z obveznostjo za širše 
informiranje kupcev o energetskih značilnostih proizvodov dana možnost za 
sprejemanje racionalnih odločitev, ne le glede nabavnih cen, temveč tudi stro- 
škov, ki jih posamezni proizvodi povzročajo v celotnem trajanju svoje porabe, 
tako v organizacijah združenega dela kot tudi pri porabnikih v široki potrošnji. 

Spremembo odnosa do energije moramo1 zagotoviti tudi z dopolnjevanjem 
učnih in vzgojnih programov, in sicer v takšni meri, da bodo zajemali odnos 
do energije, spoznanje o naših energetskih danostih ter o možnostih za racional- 
no ravnanje na tem področju. Učne načrte srednjih strokovnih šol in fakultet 
je potrebno dopolniti z uvajanjem interdisciplinarnega študija, prav tako pa 
tudi oblikovati nove profile energetskih kadrov, ki bodo znali ne le tehnično 
oziroma tehnološko, temveč tudi ekonomsko optimalno upravljati naprave, ki 
proizvajajo, pretvarjajo, prenašajo ali porabljajo energijo. Ojačati in usmer- 
jati je treba raziskovalno delo za to področje ter zagotoviti, da bo v večji meri 
izviralo iz potreb organizacij združenega dela, kot tudi iz potreb porabnikov 
energije v široki potrošnji. Pri energetskih raziskavah, ki so v načelu inter- 
disciplinarne, je treba zagotoviti povezovanje organizacij združenega dela in 
raziskovalnih organizacij z različnih področij. Oblika takega povezovanja so 
lahko projektni sveti, v katerih naj bi se združevali predstavniki neposrednih 
porabnikov in raziskovalci. 

Energetske službe, ki se bodo organizirale v organizacijah združenega dela, 
morajo delati za racionalno ravnanje z energijo, ne le v okviru lastnih organi- 
zacij, temveč morajo obravnavati tudi možnosti, ki se na tem področju pojav- 
ljajo z dajanjem na tržišče energetsko primernejših proizvodov in opreme. 

Informiranje o možnostih racionalnega ravnanja z energijo bo moralo za- 
jeti širšo javnost. S sredstvi javnega obveščanja je potrebno opozarjati porab- 
nike na možnosti, ki jih imajo za racionalno ravnanje z energijo. Pomembno 
vlogo lahko imajo pri tem potrošniški informativni centri in strokovna društva. 

Predvsem mora zagotavljanje racionalnega gospodarjenja z energijo po- 
stati trajna naloga samoupravnih interesnih skupnosti s področja energetike, 
združenj, Gospodarske zbornice in raziskovalnih skupnosti, samoupravnih sta- 
novanjskih skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti in organizacij združenega 
dela. Navedene organizacije morajo pripraviti lastne konkretne akcijske pro- 
grame na tem področju. S samoupravnim sporazumevanjem, družbenim dogo- 
varjanjem in normativnim urejanjem pa moramo na dohodkovnih odnosih uve- 
ljaviti učinkovit sistem, ki bo zagotovil trajno aktivnost in spremljanje izva- 
janja dogovorjene politike. Prav tako pa zahteva izvedba te naloge še nadalj- 
njo krepitev samoupravne organiziranosti na področju energetike. 

Izvršni svet bo v skladu s svojimi nalogami predložil Skupščini dolgo- 
ročno energetsko bilanco do leta 2000 kot enega od osnovnih dolgoročnih ukre- 
pov za uveljavitev programa racionalnega gospodarjenja z energijo in v tem 
okviru opredelil dolgoročne osnove energetske politike. 
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Pri zagotavljanju energije iz uvoza bo v tem okviru opredelil tudi konkret- 
ne oblike dolgoročnega sodelovanja z neuvrščenimi deželami in deželami v 
razvoju. 

Pobuda naše republike, da se aktivnost za racionalno ravnanje z energijo 
razširi na celotno področje Jugoslavije, je bila pri zveznih organih v celoti 
sprejeta. Izvršni.svet bo zato nadaljeval pripravo konkretnih predlogov, ki jih 
je na tej ravni potrebno1 sprejeti. 

Na področju politike cen bo Izvršni svet vztrajal pri čimprejšnjem spre- 
jetju dogovora o cenah v energetiki, ki naj bi spodbujal porabo domačih ener- 
getskih Virov in zagotavljal takšne odnose v cenah energije, ki bodo usmerjali 
porabo posameznih vrst na tista področja, ki so z narodnogospodarskega vidika 
naj primernej ša. 

Ob tem moram obvestiti republiško skupščino, da je Samoupravna interesna 
skupnost elektrogospodarstva že sprejela stimulativnejši tarifni sistem za pro- 
dajo električne energije, ki bo pričel veljati s 1. februarjem 1978. leta. S tem 
tarifnim sistemom se povečujejo tarife za prevzeto moč v času končne porabe, 
s čimer se stimulira enakomernejši odvzem električne energije. Povišan je 
faktor moči za čezmerno prevzeto jalovo energijo, kar naj vpliva na izboljšanje 
napetostnih razmer ter na zmanjšanje izgub v prenosu energije. Podaljšano je 
obdobje visoke sezone od 4 na 6 mesecev. To je obdobje, ko se pri nas pojavlja 
relativni primanjkljaj. 

V odjemni skupim gospodinjstev je uvedena posebna kategorija krmiljenega 
odjema, ko čas uporabe določa dobavitelj električne energije. V to skupino bo 
lahko uvrščeno vsako> gospodinjstvo, ki bo imelo 1,5 kW moči od svojih odjemnih 
naprav, na primer termoakumulacijskih peči ali bojlerjev, priključenih na da- 
ljinsko krmiljenje. 

Zaradi dolgoročnejšega zakonskega urejanja celotnega področja energetike 
bo Izvršni svet proučil potrebo po predložitvi zakona o energetskem gospo- 
darstvu, v katerem bo zajel celovitost organizacij energetskega gospodarstva in 
njegove povezanosti s porabniki ter določila za racionalno gospodarjenje z ener- 
gijo, s čimer bo omogočil tudi izdajo ustreznih podzakonskih aktov. Prav tako 
bo Izvršni svet proučil možnost za ustanovitev novih inšpekcijskih služb ozi- 
roma dopolnitev obstoječih, ki naj bi predvsem nadzirale racionalno gospo- 
darjenje z energijo. 

Na podlagi sprejetih stališč, sklepov in priporočil republiške skupščine 
k programu ukrepov ter h konkretnim obveznostim družbenega dogovora za 
racionalno gospodarjenje z energijo, ki naj bo sprejet do konca meseca febru- 
arja letos, mora biti zagotovljeno, da bo celotna aktivnost dala rezultate, ki so 
predvideni v predloženem programu. Predvsem se moramo zavedati, da do večje 
racionalnosti v gospodarjenju z energijo ne bo prišlo samo po sebi. Zato so 
potrebna finančna sredstva in potreben je zavesten družbeni napor, za katerega 
pa v danem trenutku ocenjujemo, da bo poplačan z bistveno večjimi učinki, 
kot enaki napori na kateremkoli drugem področju. S tem pa postaja usmerjanje 
v racionalno ravnanje z energijo dolgoročna naloga naše celotne družbene ak- 
tivnosti. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Glede javne razprave 
moramo predvsem poudariti stališča, ki so jih k programu sprejeli Socialistična 
zveza delovnega ljudstva Slovenije, Raziskovalna skupnost, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije in obe samoupravni interesni skupnosti s področja energetike. 
K vsem pripombam, stališčem in predlogom iz javne razprave so bila pri- 
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pravljena in dana mnenja, obravnavana pa so bila tudi na sejah Republiškega 
komiteja za energetiko in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Na teh 
osnovah so bile nato sprejete dopolnitve programa. 

V odborih Skupščine so bih k predlogu stališč, sklepov in priporočil spre- 
jeti posamezni amandmaji, ki jih Izvršni svet v celoti sprejema ter na njihovi 
osnovi predlaga Skupščini dopolnjeno gradivo. Glede na to, da je vsebina pred- 
loženega amandmaja Izvršnega sveta k točki I/l vsebinsko zajeta v amandmaju 
Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela, Izvršni svet 
umika predloženi amandma k tej točki. 

Javna razprava o programu ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pret- 
varjanja, transporta in porabe energije, ki je dejansko potekala celotno preteklo 
leto, je v celoti potrdila vsebino programa ter zahteva njegovo učinkovito ures- 
ničenje, ki ne sme biti kampanjsko, temveč mora imeti značaj stalne, dolgo- 
ročne in zavestne akcije. Sprejeta stališča, sklepi in priporočila pa bodo vodilo 
za naše nadaljnje delo na tem področju. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Besedo ima tovariš Janko Marušič, gospodarsko področje, 19. okoliš! 

Janko Marušič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija z gospodarskega področja, 19. okoliš — Brežice, Krško in Sevnica, 
s sedežem v Krškem, predlaga, da se sprejme naslednja dopolnitev k predlogu 
stališč, sklepov in priporočil o izvajanju programa ukrepov za racionalizacijo 
pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije. 

K točki 3 stališč, v kateri se govori o pridobivanju in prenosu energije, 
predlagamo nov odstavek, ki naj se glasi: 

»Posebno pozornost je potrebno posvetiti čim hitrejšemu izkoriščanju hi- 
droenergije na slovenskih rekah.« 

Ta predlog utemeljujemo s tem, da je v stališčih, sklepih in priporočilih 
glede na program ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, trans- 
porta in porabe energije premalo poudarjena pomembnost hidroenergije v pri- 
merjavi z ostalimi dragimi in hkrati deficitnim! energetskimi izvori. Problemi 
v energetski bilanci, ki se nam obetajo v prihodnosti, kažejo na to, da bi morah 
proučiti možnosti za pridobivanje energije s hidrocentralami, ki so se izkazale 
za najcenejši vir. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima Ciril Grilj, delegat z gospodarskega področja, 24. okohš — 
Kamnik! 

Ciril Grilj: Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije iz občine Kamnik ima naslednje pripombe k tej točki dnevnega 
reda: 

Skupina delegatov ugotavlja, da je v gradivu premalo poudarjena in ob- 
delana možnost ponovne vključitve železniških prog za potniški promet. Po- 
novna vključitev opuščenih prog v potniškem prometu bi nedvomno dala svoj 
prispevek k racionalnemu izkoriščanju energije. Hkrati bi s tem reševali po- 
goste zastoje v cestnem prometu, prav tako pa bi predstavljala znaten pri- 
spevek k zmanjšanju onesnaženja okolja. Tako bi na primer ponovna vključitev 
kamniške proge znatno razbremenila ceste v prometnih konicah v Ljubljani, 
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zaposlenim v občinah Kamnik in Domžale pa bi zagotovila normalen prihod na 
delavno mesto in vračanje. Kolikšen bi bil prihranek energije, je lahko ugo- 
toviti s primerjavo porabe energije med nekaj 100 avtomobili in motornim 
vlakom. 

Zato je delegacija mnenja, da je potrebno to vprašanje podrobneje obdelati 
in vključiti v predlagane dokumente. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Prosim, besedo ima Rok Pavšič, delegat z gospodarskega področja, 33. okoliš  
Ljubljana-Vič-Rudnik! 

Rok Pavšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
delegacija je razpravljala o programih ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, 
pretvarjanja, transporta in porabe energije. Predvsem so bile dane pripombe! 
ki jih je danes že poudaril tovariš Petrovič. Zato bom dodal samo nekaj spre- 
memb k stališčem Izvršnega sveta. 

V 9. točki na strani 3 naj se drugi stavek dopolni: »Zato je potrebno dopol- 
niti učne načrte osnovnih, srednjih in splošnih šol s poukom o racionalni izrabi 
energije, učne načrte srednjih strokovnih šol in fakultet z uvajanjem inter- 
disciplinarnega študija...« Na ta način naj bi čim večje število učencev, di- 
jakov in študentov čimprej vzgojili glede neracionalne porabe energije. 

V III. poglavju v točki 10 predlagamo, da naj se sprejmejo ustrezni zakoni, 
ki naj bi določali toplotno izolacijo stanovanjskih in upravnih zgradb. Opo- 
zarjamo na to, da so sicer že bili sprejeti ustrezni predpisi, vendar so se zaradi 
pridobitništva tistih, ki so< gradili za trg, ti predpisi izigravali in je kasneje pri- 
hajalo do intervencij in adaptacij novih izvajalcev, predvsem glede izolacije 
proti hrupu, toplotne izolacije pa sicer nihče ne meri. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi še razpravljati? 
Ugotavljam, da ni več razpravljalcev. 

V razpravi je bilo predloženih nekaj konkretnih predlogov za spremembo 
oziroma dopolnitev stališč. Lahko tovariš Petrovič takoj odgovori na te pred- 
loge? Menim, da bi izvolili tričlansko delovno skupino, ki bi te predloge obrav- 
navala in potem predložila svoje stališče zboru. Pri tem naj sodelujejo tudi 
predstavniki predlagatelja. Se strinjate s tem predlogom? Ugotavljam, da se 
strinjate in predlagam v delovno skupino delegate Florjana Markiča, Janka 
Marušiča in Marjana Šinkovca. Ima kdo kakšen drugačen predlog? (Ne.) 

Dajem predlog na glasovanje. Kdor je za, naj glasuje! (Vsi delegati gla- 
sujejo za.) 

S tem bi prekinil obravnavo te točke dnevnega reda. Prosim člane delovne 
skupine, da se zberejo skupaj s predstavniki predlagatelja. Potem naj seznanijo 
zbor s svojimi stališči in predlogi. 

Prekinjam to točko dnevnega reda in prehajam na 6. točko dnevnega 
reda, to je na informacijo o izvajanju zakona o varstvu zraka, ki jo je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Janeza Goršiča, pomočnika 
predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja. 

Z dopisom z dne 17. 1. smo prejeli predlog sklepov in priporočil za izvajanje 
nujnih ukrepov na področju varstva okolja in problematiko delovanja Zveze 
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skupnosti za varstvo zraka Slovenije, ki je bila predložena po obravnavi in- 
formacije na sejah naših odborov. 

Gradivo sta obravnavala Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. Prejeli 
smo tudi obe poročili Odbora. Zeli predstavnik predlagatelja še kaj ustno do- 
dati k pismenim poročilom? Besedo ima Janez Goršič! 

Janez Goršič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Z informacijo o izvajanju zakona o varstvu zraka smo želeli kritično 
osvetliti doseženo stopnjo njegove realizacije in hkrati opozoriti na nekatera 
ključna vprašanja, ki jih moramo rešiti, da bi zagotovili učinkovito in posebno 
družbeno varstvo zraka, predvideno z ustavo SR Slovenije. 

Čeprav so bile v času od sprejetja zakona o varstvu zraka do danes oprav- 
ljene nekatere pomembnejše sanacije virov onesnaževanja zraka, se splošno 
onesnaženja zraka v območju Slovenije ni bistveno zmanjšalo. To še posebno 
velja za nekatera naša urbanizirana dolinska območja, v katerih je zaradi sti- 
hijskega zgoščanja naselitve, brez ustrezne energetske oskrbe, ter zaradi hitre 
rasti motornega prometa v močnem porastu tudi onesnaženost zraka. To dejstvo 
kaže da še nismo v celoti sprejeli obveznosti, kakor tudi ne temeljnih smotrov 
in ciljev zakona o varstvu zraka, saj drugače, če izvzamemo nekatere objektiv- 
ne razloge, ne moremo opravičiti dejstva, da je od 23 občin in mesta Ljubljana, 
v katerih so območja III. in IV. stopnje onesnaženosti zraka in ki so po za- 
konu o varstvu zraka dolžne ustanoviti samoupravne interesne skupnosti za 
varstvo zraka, ustanovilo svoje skupnosti le 14 občin. Ustanovljenim samo- 
upravnim interesnim skupnostim za varstvo zraka občinske skupščine ne nu- 
dijo zadostne podpore pri uveljavljanju njihovih nalog, pravic in obveznosti, ki 
jih imajo po zakonu o varstvu zraka, in ne zagotavljajo minimalnih začetni 
finančnih sredstev za njihovo redno poslovanje. 

Občinske skupščine skoraj ne izpolnjujejo z zakonom o varstvu zraka do- 
ločene obveznosti, tako glede veljavnega preventivnega varstva zraka pred one- 
snaženjem kot tudi glede izvajanja sanacijskih ukrepov, ter ne opravljajo sploš- 
nega nadzorstva nad uresničevanjem sprejete politike varstva zraka. 

Le maloštevilne organizacije združenega dela in druge pravne osebe, ka- 
terih objekti, obrati in naprave onesnažujejo zrak, so izdelale m sprejele sa- 
nacijske programe. To kaže, da združeno delo obveznosti za sanacijo virov in 
onesnaževanja zraka še ni sprejelo kot eno izmed svojih prioritetnih dolžnosti 
in kot nalogo, ki je v njegovem lastnem interesu. 

Komaj pred nekaj meseci so bili doseženi pogoji za ustanovitev Zveze 
skupnosti za varstvo zraka Slovenije. Ta kasnitev je onemogočila razrešitev te- 
meljnih finančnih vprašanj v zvezi s financiranjem in varstvom zraka, s cimer 
je bila v določeni meri tudi zavrta realizacija z zakonom določenih nalog po- 
membnih za celo republiko, posebno glede oblikovanja in izvajanja politike 
sanacije in odprave škodljivih posledic onesnaževanja zraka ter preventivnega 
varstva zraka, usposabljanje zavodov za meritve in nadzor, izobraževanja m 
izpopolnjevanja kadrov, spremljanja onesnaženosti zraka v SR Sloveniji m po- 
speševanja propagandno-vzgojne dejavnosti s področja varstva zraka. 

Glede na navedeno predlagamo Zboru združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije, da sprejme predlog sklepov in priporočil za izvajanje nujnih ukrepov 
na področju varstva zraka z namenom, da vsi skupaj zagotovimo hitrejše in 
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učinkovito uresničevanje nalog iz zakona o varstvu zraka, ki ga je v letu 1975 
sprejela ta skupščina. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Prosim, besedo ima Jože Erjavec, predstavnik Zveze skupnosti za var- 
stvo zraka! 

Jože Erjavec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da se danes, ko se naša zveza prvič pojavlja pred družbenopoli- 
tično skupnostjo oziroma pred tem zborom, nekoliko dotaknem vprašanj, ki 
smo jih nakazali v naši informaciji o problematiki Zveze skupnosti za varstvo 
zraka Slovenije. 

Dva delegata, ki sta govorila pred menoj, sta opozorila na bistvena vpra- 
šanja s področja varstva zraka in varstva okolja v celoti. To je samo dokaz 
več, da je tudi v energetskih bilancah in na področju prometa to vprašanje še 
toliko bolj izpostavljeno in tudi ustrezno zajeto v družbenih planih republike, 
občin oziroma drugih družbenopolitičnih skupnosti. 

Zveza skupnosti je bila ustanovljena pred dvema mesecema in pol, zato 
sedaj najbrž ne pričakujete od nje že nekih posebnih rezultatov, pobud in pred- 
logov. Poskušal vas bom seznaniti z nekaterimi usmeritvami in prizadevanji 
Zveze za izboljšanje varstva okolja in posebej varstva zraka. 

Ne bom poudarjal problemov v zvezi z nastajanjem skupnosti za varstvo 
zraka v posameznih območjih Slovenije, kjer gre za III. in IV. stopnjo one- 
snaženosti, niti problemov, ki so več ah manj znani. Povedati pa moram na- 
slednje: Kolikor se v naši republiki ne bomo organizirali po posameznih ob- 
močjih v okviru skupnosti za varstvo zraka in jih povezali v zvezo, bodo naši 
rezultati manj učinkoviti in obsežni. Sicer pa drugače ne moremo zagotavljati 
celovitega pristopa k varstvu zraka na področju Slovenije. 

Naša zveza je na začetku delovanja izpostavila nekatera vprašanja, za ka- 
tera misli, da jih bo morala vključiti v program dela. Mislimo, da ne gre za 
neko posebno asociacijo delavcev, občanov, družbenopolitičnih skupnosti in 
drugih, ampak za organizirano asociacijo, ki bo posebno pozornost posvetila 
organiziranju dejavnikov na področju varstva zraka in usposabljanju stro- 
kovnih institucij, ki bodo opravljale meritve onesnaženosti zraka. Danes skoraj 
nič ne vemo o nekaterih onesnaževalcih zraka, nekaterih sploh ne merimo, ne 
poznamo njihovih učinkov na zdravje ljudi in na njihovo delovno sposobnost, 
storilnost in podobno. Prav gotov je ena skupnih nalog v naši republiki, da 
organiziramo enotno strokovno spremljanje posledic onesnaževanja in izvajanje 
ustreznih ukrepov za našo zaščito. 

Pred Zvezo skupnosti za varstvo zraka in našo družbo kot celoto je ob- 
veznost, da izpopolnimo našo lastno tehnologijo proizvodnje naprav za čiščenje 
onesnaženega zraka, kar je v interesu združenega dela. Mislimo., da je treba 
več stoiiti za izdelavo sanacijskih programov v delovnih organizacijah, kjer 
onesnaženje nastaja. Menimo, da se za to potrebna sredstva ne bi združevala na 
ravni zveze. Zveza naj bi bila le mesto za dogovarjanje in za sporazumevanje 
ter za sprejemanje določenih skupnih kriterijev in izhodišč. Na podlagi skupnih 
kriterijev naj bi se združevala sredstva pri nosilcih onesnaževanja v okviru 
občin oziroma v delovnih organizacijah, kjer so viri onesnaževanja zraka. 

Mislim, da je ta ugotovitev še toliko bolj pomembna in potrebna pojasnila, 
ker se danes pojavljajo nekatera nasprotujoča si mnenja. Medtem ko se oni 
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zavzemajo za to, da naj bi na ravni Zveze skupnosti za varstvo zraka Slovenije 
združevali večja sredstva in bi z njimi intervenirali pri večjih onesnaževalcih, 
da bi lahko izvedli sanacijske programe s temi sredstvi, je na drugi strani ve- 
liko predlogov za to, da za to področje ne bi bilo treba uvajati nobenih do- 
datnih prispevkov. S tem v zvezi se postavlja tudi vprašanje potrebnosti delo- 
vanja Zveze, torej da ni nujno, da imamo za to področje posebno zvezo. 

Mislimo, da je resnica nekje v sredini in da se Zveza in skupnosti za 
varstvo zraka morajo zavzemati za nekatere skupne akcije in da morajo za te 
akcije združevati tudi minimalna potrebna sredstva. Pri teh skupnih nalogah 
mislimo predvsem na raziskovalno dejavnost, izobraževanje in na propagandno 
dejavnost Zveze. Kot sem že prej poudaril, naj bi sredstva za sanacijo virov 
onesnaževanja združevali predvsem onesnaževalci, to je investitorji. S tem 
v zvezi se postavljajo nekatera vprašanja realizacije že sprejetih stahsc oziroma 
določil zakona o varstvu zraka, s katerim se nalagajo zvezi določene obveznosti. 
Mislim na 33. člen omenjenega zakona, ki določa Zvezi, katere dejavnosti m 
storitve mora financirati iz svojega dohodka. 39. člen zakona pa omogoča Zvezi, 
da si na osnovi vsakoletnega republiškega zakona zagotovi sredstva za svoje 
delo. Vendar je hkrati treba reči, da je postalo vprašljivo financiranje Zveze, 
ker se 29 člen zakona po mnenju Republiškega sekretariata za finance in drugi 
organov ne bo dal tako realizirati, kot je sicer z zakonom predvideno. 

Ne glede na to menimo v Zvezi, da ni nujno, da ta člen zakona v celoti 
realiziramo tako, kot je predvideno. Mislimo, da lahko to uredimo s posebnim 
družbenim dogovorom ah samoupravnim sporazumom. Z njim bi uredili lor- 
miranje prispevka za varstvo zraka, torej tistega deleža, ki bi pripadal Zvezi. 
To se lahko uredi s prerazdelitvijo dohodka in cen za posamezne vire, na primer 
bencina, trdih goriv ipd. V nobenem primeru pri tem ne bi dodatno obremenje- 
vali potrošnikov teh goriv. Zavzemamo se za to, da pride do ustrezne preraz- 
poreditve. Ta prerazporeditev bi bila seveda zelo minimalna. Prvi izračuni ka- 
žejo, da bi na primer pri bencinu znašala 2,8 pare ali celo nekoliko manj, pri 
premogu 1,4 pare in podobno. Skratka gre za zelo minimalna sredstva, s kate- 
rimi bi lahko zagotovili sredstva za nekatere obveznosti in naloge, ki sem jih 
že naštel. . , . ... . 01,„„ 

V imenu Zveze podpiram predlog sklepov in priporočil, ki jih je bk p- 
ščini predložil Izvršni svet. . 

Kot sem že povedal, nekateri ugotavljajo, da prispevkov ne bi uvajali m 
da je vprašanje, če je Zveza potrebna. Mislim, da se tudi vi strinjate s tem, 
da bi bilo dobro, če ne bi bilo potrebno uvajati nikakršnega prispevka, ce ne 
bi bilo treba nobene posebne asociacije, ki bi strokovno skrbela za področje var- 
stva ljudi in zraka, če bi v svojem okviru onesnaževalci vsa ta vprašanja sami 
uredili in zagotovili varne bivalne in delovne pogoje. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi še razpravljati? Ni 
več razpravi j alcev ? Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

V poročilu Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja vsebovani pred- 
logi za dopolnitve in spremembe predloga stališč so že zajeti v teh stališčih. 
Zato menim, da o njih ne bi bilo potrebno glasovati. Ali se predstavnik Odbora 
strinja s tem? (Da.) Hvala. 

Dajem na glasovanje predlog sklepov in priporočil za izvajanje nujnih ukre- 
pov na področju varstva zraka. Kdor je za, naj prosim glasuje! (124 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal-? (Nihče.) 



58. seja 165 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepov in priporočil. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je določil Evo Naglic, članico Izvršnega sveta in 
republiško sekretarko za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, ki je 
dal poročilo, Komisija za pravosodje, ki je dala poročilo in Z a ko n o d a j n o-p r a v vi a 
komisija, ki je prav tako dala poročilo. Poročila smo prejeli. 

Z dopisom z dne 27. 12. 1977 smo prejeli tudi informacijo o stanju postpe- 
nalne pomoči, z dopisom z dne 20. 1. 1978 pa smo prejeli predlog stališč Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, danes pa smo prejeli dopis 
Družbenopolitičnega zbora, v katerem nam zbor sporoča, v kakšni obliki 
je stališče sprejel. Prejeli smo tudi prečiščeno besedilo stališč. 

Pričenjam razpravo. Ali želi predstavnik predlagatelja še kaj ustno dodati 
k pismeni obrazložitvi? Besedo ima Eva Naglič, republiška sekretarka za pra- 
vosodje, organizacijo uprave in proračun! 

Eva Naglič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Spre- 
jetje nove kazenske zakonodaje v preteklem letu narekuje, da se v skladu s po- 
stavljenimi načeli v kazenski zakonodaji uredi tudi izvrševanje kazenskih sank- 
cij. Namen zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je opredeliti tak način iz- 
vrševanja izrečenih kazenskih sankcij, da se doseže namen kaznovanja, kar 
pomeni, da se storilcu preprečijo nadaljnja kazniva dejanja in da se ga pre- 
vzgoji. 

Že v kazenskem zakonu je določeno, da se smejo za dosego tega cilja 
z ustavo in zakoni zajamčene pravice tistih, proti katerim se izvršujejo kazen- 
ske sankcije, v skladu z zakonom odvzeti aH omejiti samo, kolikor je nujno, da 
se uresniči namen posameznih sankcij. Tako so okviri za zakon o izvrševanju 
kazenskih sankcij določeni že v kazenski zakonodaji. 

Predloženi osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ne pomeni samo 
formalne uskladitve sedanjega z novo kazensko zakonodajo1, pač pa v njem 
prihajajo do izraza načela sodobnih pogledov na kazenske sankcije sploh in 
spoznanja, do katerih so na področju izvrševanja kazenskih sankcij prišle znan- 
stvene vede, kot so kriminalistika, kriminalna politika, penologija in druge zna- 
nosti, upoštevajoč pri tem doseženo stopnjo razvoja družbenih odnosov v naši 
socialistični samoupravni družbi in naše objektivne možnosti. 

Pri pripravi osnutka so bile upoštevane tudi mnoge pripombe in sugestije, 
ki so bile dane ob obravnavi predloga za izdajo zakona. Predlagatelj je delovni 
osnutek zakona dal v razpravo vsem pravosodnim organom, vsem kazenskim 
poboljševalnim zavodom, pristojnim znanstvenim institucijam, republiškemu 
upravnemu organu in nekaterim društvom, tako da je predloženi osnutek de- 
jansko režultat dokaj široke razprave. Kljub temu so bile dane na sejah skup- 
ščinskih teles, kakor tudi na seji Komisije Predsedstva SR Slovenije za pomi- 
lostitve in Komisije Predsedstva za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter za 
uresničevanje svoboščin, pravic in dolžnosti človeka in občana ob razpravi 
o predloženem osnutku še mnoge pomembne pripombe in sugestije, ki jih bo 
predlagatelj upošteval ob pripravljanju zakonskega predloga, kar bo mnoge 
sedanje rešitve in opredelitve še izboljšalo. 
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Razveseljivo je, da se je širok krog naše družbene skupnosti močneje za-' 
interesiral za problematiko izvrševanja kazenskih sankcij. Vsekakor si to- pod- 
ročje tudi. zasluži tako družbeno pozornost, saj je skrb za prevzgojo obsojencev 
odgovorna in ne enostavna naloga. Poleg tega postaja problematika skrbi za 
obsojenca družbeno tako aktualna, da ne more biti prepuščena le delavcem, ki 
delajo v kazenskih poboljševalnih zavodih. 

Kriminalna dejavnost v SR Sloveniji sicer ni takega obsega, da bi bilo 
treba biti plat zvona. Zajema pa tak obseg, da je treba poskrbeti s primernimi 
ukrepi za zmanjšanje kriminala, kar dejansko pomeni poskrbeti za učinkovitejšo 
prevzgojo obsojencev na prestajanju zaporne kazni. 

V letu 1976 je bilo od sodišč SR Slovenije obsojenih skupno 12 702 osebi, 
od tega 7771 oseb na zaporno kazen in 2575 na nepogojno zaporno kazen. Poleg 
tega je bilo v istem letu od sodnikov za prekrške kaznovanih 120 563 oseb, od 
tega 4100 s kaznijo zapora. Poleg tega je moralo v zapor še okoli 1000 oseb, 
katerim je bila denarna kazen spremenjena v zaporno. Tako je bilo v letu 
1976 skupno 8910 obsojencev na prestajanju kazni zapora. Za prestajanje za- 
porne kazni imamo v Sloveniji organizirane kazensko-poboljševalne domove, 
kjer se prestajajo praviloma kazni zapora, daljše od 1 leta in zapore, kjer se 
prestajajo krajše zaporne kazni in zdržuje pripor. Kazensko-pobolj sevalni dom 
je na Dobu za moške, na Igu za ženske, v Celju za mladoletnike in na Rogozi 
pri Mariboru odprtega tipa za moške. Zapori so v Ljubljani, Kopru, Celju in 
v Mariboru. Za naše kazensko-poboljševalne domove in zapore je značilno, da 
so, razen na Dobu, vsi zgrajeni v prejšnjem stoletju'ah celo pred več stoletji. 
Druga njihova slabost je ta, da jih je večina v stavbah, ki so bile grajene v 
druge namene, zato so kljub adaptacijam pretesni in nefunkcionalni. V vseh ka- 
zenskih-poboljševalnih domovih je v letu 1976 delalo 684 delavcev. S prevzgojo 
obsojencev se je neposredno ukvarjalo le 26 vzgojiteljev in 7 socialnih delavcev, 
za strokovno1 izpopolnjevanje pri delu pa je skrbelo 127 visokokvalificiranih 
delavcev inštruktorjev. Delo obsojencev se namreč v sodobni penološki praksi 
smatra za eno od primarnih metod prevzgoje obsojencev. Zato delu obsojencev 
tudi v naših kazensko-pobol j sevalnih zavodih posvečamo največ pozornosti. Za- 
radi tega je tudi vsak obsojenec na prestajanju kazni zapora dolžan delati 
oziroma mu je zavod dolžan delo zagotoviti. Delo ima dejansko dvojno funkcijo : 
vzgojno in poklicno izpopolnjevalno. V delovnem procesu pridobiva obsojenec 
delovne navade, ki mu ostanejo po prestani kazni kot trajna lastnost, zaradi ka- 
tere se lažje vključi v življenje. Seveda je delo tudi pridobitno1 in so obsojenci 
nagrajevani zanj, upoštevajoč dosežene uspehe. V letu 1976 so obsojenci do- 
bivah od 400 do 2000 din mesečnega plačila za delo. 

Tudi na področju pedagoškega prevzgojnega dela je bilo v letu 1976 veliko 
storjenega, čeprav se je s tem delom ukvarjala le razmeroma majhna peščica 
delavcev. Obisk osnovne šole je bil omogočen 121 obsojencem, strokovne šole 
pa 82 obsojencem. Tečaje za pridobitev kvalifikacije v tem letu je obiskovalo 
308 obsojencev, 18 pa jih je izredno študiralo na višjih in visokih šolah. Poleg 
tega pa je bilo za obsojence organiziranih 562 raznih predavanj. 

Iz teh nekaj podatkov se vidi, da so delavci, ki jim je zaupana resociali- 
zacija obsojencev, veliko naredili. Vendar pa resociahzacija obsojencev ne more 
biti stvar samo teh delavcev, ampak mora biti zanjo zainteresirana in zanjo od- 
govorna širša družbena skupnost. Zato je osnutek zakona tudi tako zasnovan, 
da bi se zavodi za izvrševanje kazenskih sankcij odpirali nasproti družbeni 
skupnosti. Predlagatelj to poskuša doseči z uvedbo družbenega sveta v Repu- 
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bliškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, ki naj bi 
skozi proučevanje problematike izvrševanja kazenskih sankcij, spremljavo dela 
kazenskih poboljševalnih zavodov in družbeno kontrolo nad delom teh zavodov 
dejansko tudi usmerjal dejavnost zavodov. Istemu namenu naj bi služili tudi 
družbeni organi pri posameznih zavodih. 

Za naše ravnanje z obsojenci že sedaj lahko trdimo, da sodi med humane, 
z nekaterimi novimi opredelitvami odnosa do obsojencev v osnutku zakona pa 
poskušamo postopek in ravnanje z obsojenci še bolj humanizirati. Dane so večje 
možnosti za odložitev nastopa kazni, seveda če so za to opravičljivi razlogi. Ob- 
sojencem se predvidevajo večje možnosti dopisovanja, podaljšal naj bi se čas, 
v katerem sme ostati otrok pri materi, če se je rodil med prestajanjem kazni 
in tako dalje. Osnutek tudi zagotavlja večjo garancijo obsojencem v disciplin- 
skem postopku in širše možnosti pritožbe. Za dobro obnašanje in prizadevnost 
pri lastni prevzgoji pa so predvidene mnoge ugodnosti, ki so jih lahko obsojenci 
deležni. Dajanju ugodnosti obsojencem zelo stimulativno deluje na njihovo ob- 
našanje in seveda tudi na prizadevnost pri lastni prevzgoji. Zato so obsojenci 
deležni velikega števila ugodnosti. V letu 1976 je bilo obsojencem danih skupno 
8943 raznih ugodnosti, 346 obsojencev je preživljalo letni dopust zunaj zapora, 
531 obsojencev je dobilo večdnevni prost izhod, 1418 obsojencev je dobilo eno- 
dnevni prost izhod in tako dalje. Po drugi strani pa je bilo relativno zelo malo 
število obsojencev disciplinsko kaznovanih. Skupno je bilo izrečenih 189 disci- 
plinskih ukrepov. 

V razpravah o predloženem osnutku je bilo večkrat poudarjeno, da je po- 
trebno izrekanje disciplinskih ukrepov, še zlasti oddaje v samico, omejiti ozi- 
roma so bile celo ideje, da bi ta disciplinski ukrep sploh odpravili. 

Predlagatelj se strinja, da naj se vsi disciplinski ukrepi omejijo na naj- 
manjšo možno mejo, vendar pa meni, da je treba dopustiti tudi možnost disci- 
plinske osamitve. 

Pri obravnavi tega ukrepa namreč ne smemo pozabiti, da imamo opravka 
s populacijo, ki je zato v zavodu, ker je kršila sprejete družbene norme, in da 
se ta populacija tudi v zavodu večkrat ni voljna prostovoljno podrediti redu 
in disciplini in da so vmes tudi posamezniki, ki ogrožajo varnost delavcev, kot 
tudi obsojencev. Zato je ob sedanjih spoznanjih penologije in možnostih vpli- 
vanja na urejanje odnosov znotraj zavoda tak ukrep v izjemnih primerih po 
naši presoji nujno potreben. 

Mnogo pripomb v razpravi o osnutku zakona je bilo danih tudi k preve- 
likim pooblastilom upravnika zavoda. V zvezi s temi pripombami vas moram 
opozoriti, da je kazensko-poboljševalni zavod opredeljen kot upravni organ, 
zato se tudi vsi postopki vodijo kot v vsakem drugem upravnem organu ozi- 
roma vse odločbe formalno izdaja upravnik kot predstojnik upravnega organa, 
ne glede na to, kakšna je bila v predhodnem postopku sprejeta odločitev. V 
zvezi s tem vprašanjem ne smemo prezreti dejstva, da bodo mnoge določbe 
zakona razčlenjene v podzakonskih predpisih, ki bodo pripravljeni do zakon- 
skega predloga. 

Kot je razvidno iz 211. člena osnutka zakona, bo vso to materijo podrobneje 
opredelilo deset podzakonskih predpisov. S temi predpisi je med drugim tudi 
določeno, kako se pride do posamezne odločitve. V predhodnem postopku, pri 
pripravi odločitve, tako rekoč vedno sodelujejo celotni strokovni team posamez- 
nega zavoda. Ni bojazni, da bi upravnik zaradi pooblastil, ki mu jih kot pred- 
stojniku upravnega organa daje zakon, zlorabljal to svojo funkcijo. Ravnanje 
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z obsojenci je namreč pod nadzorstvom Republiškega sekretariata za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun in predsednika sodišča. Poleg tega pred- 
loženi osnutek uvaja tudi družbeno nadzorstvo, ki naj bi ga opravljali na novo 
oblikovani družbeni organi. 

Vsekakor si bo predlagatelj prizadeval pri pripravi predloga, da bo v naj- 
večji možni meri upošteval dane pripombe in predloge, seveda v okviru, ki sodi 
v zakonsko ureditev, in skladno s funkcijo upravnega organa. 

Dosedanje razprave so tudi opozorile, da bi kazalo poslovanje gospodarskih 
enot drugače zastaviti oziroma urediti in da naj bi delavci zavoda, ki delajo 
v gospodarskih enotah, dobili vse tiste samoupravne pravice, ki izhajajo iz 
združevanja dela in dela z družbenimi sredstvi. Glede takih razmišljanj pred- 
lagatelj osnutka poudarja, da vsa dejavnost delavcev v zavodu, kot tudi ob- 
sojencev služi enemu samemu cilju, prevzgoji in resocializaciji obsojencev, in 
da je zato nujno, da so vsi delavci v zavodu v enakem položaju. Iz tega razloga 
je tako imenovana gospodarska enota samo organizacijska oblika znotraj uprav- 
nega organa, ki organizira delo- z obsojencem, in to tako delo, katere osnovni 
namen je pridobivanje delovnih navad obsojencev in prevzgoja. Njegov finanč- 
ni efekt je drugotnega pomena. 

Kljub vsem prizadevanjem za resocializacijo obsojencev med prestajanjem 
kazni pa te samo znotraj zavodov ni mogoče doseči. Sploh pa zavodi za izvrše- 
vanje kazni ne morejo odpraviti zunanjih dejavnikov, ki v veliki meri vplivajo 
na to, kako se bo obsojenec po odpustu iz zavoda obnašal na prostosti. Zato je 
obsojencu potrebna pomoč tudi po odpustu iz zavoda. 

V informaciji o stanju postpenalne pomoči smo poskušali ugotoviti in tudi 
prikazati, kakšno pomoč bi obsojenci pri odpustu potrebovali in kakšne pomoči 
so obsojenci dejansko bili deležni. Analiza nam je pokazala, da od 2720 obso- 
jencev, ki so bili v letu 1976 odpuščeni s prestajanja kazni, ni potrebovalo no- 
bene pomoči po odpustu 712 obsojencev ali 26,2 '%>. Vsi ostali obsojenci pa bi 
potrebovali pomoč družbe po odpustu. Največ pomoči po odpustu rabijo obso- 
jenci pri iskanju zaposlitve, in to kar 34,5'% odpuščenih, finančno pomoč bi 
potrebovalo 27 % odpuščenih obsojencev, pomoč pri nastanitvi 19 °/o obsojencev 
in tako dalje. Podatke o pomoči, ki so je bili obsojenci dejansko deležni, pa 
nam kažejo, da nobena oblika pomoči obsojencem ne presega 50 % potrebne 
pomoči. Več kot polovica odpuščenih obsojencev je tako ostalo brez potrebne 
pomoči. Vzroki za tako stanje so v informaciji prikazani. Predvsem so to ne- 
zadostna povezanost in usklajenost delovanja med socialnimi delavci v kazensko- 
poboljsevalnih zavodih in ustreznimi službami zunaj zavoda, kot so občinska 
skupnost socialnega skrbstva, skupnost za zaposlovanje, stanovanjska skupnost 
in druge. Nujno bi bilo, da so občinske skupnosti socialnega skrbstva koordi- 
nator med vsemi faktorji, ki lahko pomagajo obsojencu po odpustu. Pri tem 
pa ne bi smele stati ob strani tudi družbenopolitične organizacije. Te lahko 
največ pripomorejo, da ne bodo obsojencev odklanjali v organizacijah združe- 
nega dela samo zato, ker so bili obsojeni. Niso namreč redki primeri, da obso- 
jenci prihajajo nazaj v kazensko poboljševalni zavod in zahtevajo oziroma pro- 
sijo, da se jim najde zaposlitev, stanovanje in tako naprej. Odklanjanje obso- 
jencev od dela jih ponovno potisne na pot kriminala. 

Kako naj bi v prihodnje pristopili k organiziranju postpenalne pomoči, smo 
prikazali v zaključkih in predlogih informacije. Dosedanje razprave o postpe- 
nalni pomoči pa so tudi dale dovolj predlogov in sugestij za še boljše opre- 
delitve. Hvala lepa za pozornost. 
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Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Stanislav Bohinc, delegat s področja državnih organov, 
4. okoliš! 

Stanislav Bohinc: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina dele- 
gatov 4. okoliša s področja državnih organov ima k osnutku zakona za razre- 
ševanje kazenskih sankcij naslednje pripombe in dopolnitve: 

K 11. členu: Prvi odstavek tega člena se nam ne zdi primeren. Prav je 
sicer, da se kazensko-poboljševalnim zavodom naloži dolžnost, da obsojenim 
osebam med prestajanjem kazni omogočijo osnovnošolsko izobraževanje in po- 
klicno usposabljanje, če so za to dani pogoji. Iz dosedanjih izkušenj in prakse 
pa vemo, da v zelo velikem odstotku te naloge ni mogoče realizirati, ker za to 
ni pogojev, zlasti za krajše zaporne kazni, zaradi duševne podpovprečnosti ob- 
sojenca, nezainteresiranosti in podobno. Zato naj se v tem odstavku doda be- 
sedilo: »v okviru danih možnosti«. 

K 12. členu: Po 31. členu kazenskega zakonika SR Slovenije obsojencem 
med prestajanjem kazni ni dovoljeno opravljati javnih funkcij. Glede na to, 
da je delegatska funkcija v družbenem svetu kazensko poboljševalnega zavoda 
javna funkcija, po našem mnenju obsojenec ne more biti delegat v družbenem 
svetu kazensko-poboljševalnega zavoda. 

K 26. členu: Soglašamo z določilom, da se obsojencem med prestajanjem 
kazni nudi in zagotovi pravna pomoč, vendar bi bilo potrebno opredeliti, katere 
vrste pravna pomoč. Mnenja smo, da naj ne bi bila pravna pomoč, ki nima no- 
bene zveze z njegovo obsodbo in drugimi življenjsko važnimi zadevami obso- 
jenca, stvar zavoda. Pri tem mislimo na tisto pravno pomoč, ki jo je potrebno 
nuditi obsojencem s pomočjo pravnega zastopnika, odvetnika in podobno. 

K 28. členu: Ta člen naj bi se oblikoval tako, da bi se lahko družbeni svet 
pri kazensko^poboljševalnem zavodu in upravnik kazensko-poboljševalnega 
zavoda obrnila na družbeni svet pri Republiškem sekretariatu za pravosodje, 
občo upravo in proračun SR Slovenije, kolikor ne dosežeta soglasja. 

Predpostavljamo, da do takšnih nasprotij sploh ne bo prišlo, toda če je 
sestavljalec zakona menil, da je takšno določilo potrebno, naj bi potem veljalo 
za družbeni svet in upravnika kazensko-poboljševalnega zavoda. 

K 30. členu: V zadnjem odstavku bi bilo potrebno opredeliti, ali Zavod za 
šolstvo SR Slovenije nadzoruje vse vrste izobraževanja obsojencev ah samo 
tiste vrste izobraževanja, na osnovi katerega se je izdala uradna listina oziroma 
spričevalo. 

K 33. členu: Rok, določen za nastop kazni, ki je predviden od 8 do 15 dni, 
je po našem mnenju prekratek, zato predlagamo, da se podaljša na 30 dni, pred- 
vsem iz človeških ozirov. S tem bi verjetno dosegli tudi zmanjšano število pro- 
šenj za odložitev izvršitve kazni zapora. 

K 48. členu: Določilo tega člena ni povsem razumljivo. Delovno razmerje 
obsojenca v organizaciji združenega dela, čeprav bo med prestajanjem kazni 
opravljal isto delo-, bi moralo praviloma mirovati. Iz dosedanjega določila pa 
bi se lahko razumelo, da se v tem primeru, ko obsojenec dela, delovno raz- 
merje sploh ne prekine. Poleg tega se nam zdi, predvsem iz moralnega vidika, 
vprašljivo, če med prestajanjem kazni obsojenec nadaljuje z delom v organi- 
zaciji združenega dela, v kateri je v delovnem razmerju. 

K 53. členu: V drugem odstavku naj bi se za besedo »osemnajst-« dodalo 
»delovnih dni«. 
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K 55. členu: Na koncu prvega odstavka naj bi se črtali besedi »v bol- 
nišnici«. Mnenja smo namreč, da je dovolj, če rečemo, da je obsojenec upra- 
vičen do zdravljenja, kje bo zdravljenje, pa naj glede na vrsto bolezni odredi 
zdravnik. Zdravljenje je v velikem primeru možno uspešno organizirati tudi 
v samem zavodu, v zato pripravljenih in usposobljenih oddelkih. Zato je odveč 
navajati »v bolnišnici«, čeravno bo zdravljenje pogosto tudi v bolnišnici. 

K 59. členu: Poklicna rehabilitacija za obsojenca naj bi v glavnem prišla 
v poštev po enakih kriterijih, kot to velja za neobsojene osebe, to pa je po kri- 
terijih, ki jih ima Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ta 
pa naj bi se izvajala v okviru kazensko-poboljševalnega zavoda oziroma v drugih 
specializiranih ustanovah, če so za takšno rehabilitacijo pogoji. To pa pomeni, 
da naj ne bi bil vedno v ospredju le denar in dobra volja tistega, ki je za to 
pooblaščen. 

K 88. členu: V drugem odstavku je določeno, da se obsojenec odpusti iz 
zavoda zadnji delovni dan, če je dan izteka kazni nedelja ali državni praznik. 
To določilo pa je smiselno' uporabljati tudi za osebe, kaznovane v postopku za 
prekrške, to je po določilu 91. člena. V praksi prihaja do zmede pri odpustu oseb 
v kaznovalnem postopku za prekrške, in sicer v primerih, ko se neplačane de- 
narne kazni spremenijo v zaporno kazen, še posebej kadar gre za nekajdnevno 
zaporno kazen in če pride iztek kazni v soboto, nedeljo ah na državni praznik. 
Zato predlagamo, da se 91. člen ustrezno dopolni s tem, da se osebo, kaznovano 
po postopku za prekrške, iz zavoda odpusti na dan izteka kazni, ne glede na 
to, kateri dan je, ko se mu izteče kazen. Sicer se bo lahko zgodilo, da bo oseba, 
kaznovana s tremi dnevi zapora, če pride zapor v četrtek, prestala le en dan 
kazni. 

K 89. členu: Glede na dokaj pereč problem pomoči obsojencem po prestani 
kazni in na pogosto neučinkovito delo skrbstvenega organa pri občinskih skup- 
ščinah bi kazalo v tem določilu dodati, da se pri skupščini občine lahko usta- 
novi ustrezen družbeni organ, ki bi oblikoval politiko- postpenalne pomoči in 
nadziral delo postpenalne pomoči. V ta organ bi bili delegirani tudi predstav- 
niki organizacij združenega dela oziroma tozdov. Na ta način bi bile zagotov- 
ljene večje možnosti za zaposlitev obsojenca, ker je danes od vseh oblik nu- 
đenja pomoči največja ovira prav zaposlovanje obsojencev. 

Pogosto tudi skrbstveni organ kljub velikemu prizadevanju ne uspe, ker 
se organizacije združenega dela otepajo zaposlovati bivše obsojence. Morda bi 
bil tudi ta odpor manjši, če bi se s tem problemom ukvarjali ustrezni kadri v 
organizacijah združenega dela oziroma tozdi. 

K 111. členu: V določilu osnutka zakona ni navedeno, ali je upravnik za- 
voda pooblaščena uradna oseba, kot so delavci pazniške službe. 

V četrtem odstavku tega člena je določeno, da kadar uradno pooblaščene 
osebe opravljajo naloge neposredno pod vodstvom starešine, smejo strelno orož- 
je uporabljati samo po njegovem ukazu. Izhajajoč iz tega določila in še ne- 
katerih drugih naj bi bil upravnik kazensko poboljševalnega zavoda poobla- 
ščena uradna oseba. Določilo člena 116 pa izključuje tako možnost. Upravnik 
kazensko-poboljševalnega zavoda ni uniformirana oseba. 

K 112. členu: Kazensko-poboljševalni zavod naj bi zagotovil pravno pomoč 
samo tistim delavcem zavoda, za katere menijo, da so uporabili strelno orožje 
oziroma fizično silo v okviru zakonskih pooblastil. Nelogično bi bilo, da sam 
kazensko-poboljševalni zavod predlaga uvedbo kazenskega postopka zoper de- 
lavca zaradi prekoračitve uradnih pooblastil, da zanj išče zagotovilo oziroma 
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nosi stroške pravne pomoči. Iz predloženega določila je možno tudi takšno 
tolmačenje. 

K 124. členu: V prvem odstavku tega člena naj se črta beseda »čistega«, na 
koncu tega odstavka pa naj se doda: »kazensko-poboljševalnega zavoda«. 

Cisti dohodek je namreč po izločitvi sredstev za osebne dohodke delavcev 
in sredstev za poravnavo raznih pogodbenih, zakonskih in drugih obveznosti. 

Ni jasno, kako se bodo formirala sredstva za poslovni sklad gospodarske 
enote, to je za obratna sredstva in investicije. Kot je razumeti iz predloženega 
določila, se bodo ta sredstva vsako leto razporedila z odločbo republiškega se- 
kretarja. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Ni 
več razpravljalcev. Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 

ščinskih teles ter stališčih Družbenopolitičnega zbora in drugih gradivih ter 
pripombe, dane v razpravi na današnji seji zbora. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ne.) 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
Zaključujem to točko in se vračamo na obravnavo 5. točke dnevnega reda. 

Ugotavljam, da je delovna skupina končala svoje delo. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč, 
sklepov in priporočil o izvajanju programa ukrepov za racionalizacijo prido- 
bivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije. 

Besedo ima poročevalec delovne skupine Janko Marušič! 

Janko Marušič: Tovarišice in tovariši delegati! Delovna skupina za 
usklajevanje stališč je proučila predloge delegacij iz 19., 24. in 33. okoliša in 
ugotovila, da so vsebinsko že vključeni v predlogih in stališčih Izvršnega sveta 
in da zato niso potrebne še dodatne dopolnitve. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ugotavljam, da delovna sku- 
pina nima dodatnih predlogov. Želi še kdo razpravljati? Se s tem strinjajo tudi 
predlagatelji? (Da.) 

Ker ni več razprave bi poudaril le to, da smo obravnavah zelo važno in 
daljnosežno problematiko. Menim, da je potrebno pohvaliti Republiški komite 
za energetiko, ki je pripravil ta program in predlog dokumenta, o katerem je 
bila tudi javna razprava. Sprejemamo važen dokument, ki daje smernice za 
nadaljnjo akcijo vseh dejavnikov, ki skrbe za racionalizacijo pridobivanja, pre- 
tvarjanja, transporta in porabe energije, kar je tudi v zvezi z varstvom okolja. 
To bo podlaga za sprejemanje družbenega dogovora, samoupravnih sporazumov 
in normativnih aktov, kakor tudi osnova za razpravo pri sprejemanju dolgo- 
ročne energetske bilance. Predvsem je važno, da pride nujnost izvedbe tega 
programa in stališč v zavest posameznikov, strokovnih in predvsem razisko- 
valnih organizacij. 
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Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o predloženih amandmajih. Dajem na glasovanje 

amandmaje Odbora za družbenoekonomski razvoj k točkam I/l, II/l, II/7, 
II/9 in 111/10. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje Odbora za druž- 
benoekonomski razvoj. 

Dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
ki izhajajo iz poročila oziroma dopisa z dne 24. 1. 1978, ki smo ga prejeli 
danes na klop. Amandmaji se nanašajo na točki 1/4 in III/l. K točki I/l pa je 
amandma umaknjen, ker je že zajet pri amandmajih Odbora za družbenoeko- 
nomski razvoj. Kdor je za, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje Izvršnega sveta. 
Dajem na glasovanje predlog stališč, sklepov in priporočil o izvajanju pro- 

grama ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, transporta, pretvarjanja in po- 
rabe energije v celoti. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog stališč, sklepov in 
priporočil. S tem zaključujem 5. točko dnevnega reda. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil dr. Mira Sajeta, republi- 
škega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za urbanizem. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona sta obravnavala 
Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki je dal poročilo, 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki je tudi dala poročilo. Poročili smo prejeli. 

Zeli predstavnik še kaj ustno dodati k pismenim poročilom? (Da.) Prosim, 
besedo ima dr. Miro Saje! 

Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! S 
predloženim osnutkom zakona uresničujemo sklepe Zbora združenega dela in 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sta na seji 16. novembra 1977 sprejela 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 41. do 44. člena zakona 
o urbanističnem planiranju. 

Predloženi zakonski osnutek je kratek, moram pa poudariti, da je 
družbeno zelo pomemben. Njegova izhodišča so v splošni oceni, da število 
nedovoljenih gradenj nenehno narašča in da je med mnogimi vzroki za tako 
stanje tudi sam zakon o urbanističnem planiranju, ki onemogoča upravnim in 
občinskim organom, da bi lahko hitro in učinkovito ukrepali v primerih ne- 
dovoljene gradnje. 

Nadaljnje izhodišče zakona je v tem, da sedanja stopnja družbenega raz- 
voja terja zaostritev vprašanja izvajanja družbeno dogovorjene urbanistične 
politike in gospodarjenja s prostorom, potrditev urbanistične discipline ter 
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preprečevanje nadaljnje samovoljne urbanizacije prostora, da se zavarujejo 
prostor in druge dobrine splošnega pomena ter varstvo okolja. 

Zakon je razdeljen na dva dela. V prvem delu obravnavamo ukrepe za 
bodočo pravno ureditev, ki v glavnem daje vse pristojnosti v zvezi z ukre- 
panjem glede nedovoljenih gradenj občinskim urbanističnim inšpekcijam. Le 
izjemoma, kadar objekt preraste III. gradbeno fazo, prehaja pristojnost glede 
odločanja o usodi nedovoljeno zgrajenega objekta v pristojnost občinskega 
upravnega organa, ki v upravnem postopku odloči, aH se objekt odstrani oziroma 
ali se mu lahko naknadno izda lokacijsko dovoljenje ter pod katerimi pogoji. 
Novost v tem delu zakona je tudi v tem, da uvajamo skrajšani ugotovitveni 
postopek, kar pomeni, da celo lahko odpade zasliševanje investitorja oziroma 
izvajalca gradbenih del, in v tem da odločba urbanističnega oziroma upravnega 
urbanističnega organa ne zadrži izvršitve njegovih odločb. 

Ta naša izhodišča so bila ob obravnavi na sejah delovnih teles obeh zbo- 
rov pozitivno sprejeta, z nekaterimi dopolnitvami. Mislim, da bomo lahko v bo- 
doče uveljavili ostrejšo urbanistično disciplino. Seveda to terja od občinskih 
skupščin, da opravijo tudi določene naloge, še posebej glede organiziranja 
svojih urbanističnih inšpekcijskih služb, in da tej službi zagotovijo ustrezne 
materialne pogoje za njeno delovanje. Če ne bomo že takoj v začetku lahko 
ukrepali v smislu predloženih rešitev, potem prihajajo objekti že v III. grad- 
beno fazo ali še viš.ie faze, ko so ponavadi že tudi naseljeni. V tem primeru se 
morajo- problemi nedovoljenih gradenj povsem drugače razreševati. 

Drugi del zakona obravnava sanacijo in likvidacijo sedanjih nedovoljenih 
gradenj. Gre večinoma za objekte, ki so dokončani in so že v redni uporabi, niso 
pa komunalno priključeni. Zato nimajo elektrike, vodovoda in drugega. Tako 
stanje je nevzdržno in zato predlagamo v novem 41. b členu drugačno rešitev. 
Občinska skupščina naj z odlokom razvrsti objekte na tri kategorije, in sicer 
na tiste, ki se bodo lahko vključili v območja, ki so dovoljena za graditev, dalje 
na objekte, ki jih sicer ne bo mogoče vključiti v taka območja, vendar za zdaj še 
ne prizadevajo izvajanja urbanističnega dokumenta in bi lahko služili 10 ali 
15 let svojemu namenu, in končno na objekte, ki že sedaj neposredno ovirajo 
izvajanje sprejetega urbanističnega dokumenta, na primer, črne gradnje na 
trasi ceste. 

S tem v zvezi opozarjam na pripombe Zakonodajno-pravne komisije, ki je 
menila, da bi bodočo ureditev zasnovah tako, da bi občinska skupščina določila 
kriterije, po katerih naj se razvrščajo določena območja in objekti, medtem ko 
naj bi upravni organ s konkretnimi upravnimi odločbami razreševal ta vpra- 
šanja. V razpravi o tem vprašanju je bilo zavzeto tudi odklonilno stališče glede 
takega ravnanja. Nekateri delegati se namreč bojijo, da se bo z upravnimi po- 
stopki in s tožbami to vprašanje samo zavlačevalo in da dejansko ne bo prišlo 
do pravne ureditve črnih gradenj. 

O tem vas seznanjam s prošnjo, da razpravljate o tem vprašanju in da date 
predlagatelju določene predloge, da bi lahko pripravili zakona. Prosim, da 
osnutek zakona z vašimi pripombami sprejmete. Hvala lepa. 

Podpredsednica Jolanda Slokar: Kdo želi besedo? Besedo ima Rok 
Pavšič, delegat z gospodarskega področja, 33. okoliš, Ljubljana-Šiška! 

Rok Pavšič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati s področja gospodarstva, 33. okoliš — občina Ljubljana-Vič-Rudnik, 
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ki je najbolj gosto- posejana s črnimi gradnjami, smo malo bolj podrobno' pro- 
učili osnutek zakona in imamo naslednje pripombe: 

1. V tretjem odstavku dopolnjenega in spremenjenega 41. člena zakona je 
treba za besedami »odredi občinski organ urbanistične inšpekcije« vstaviti novo 
besedilo, ki naj se glasi: 

»a) da se gradnja ustavi in 
b) da investitor v ustreznem roku vloži, pri za urbanizem pristojnemu ob- 

činskemu upravnemu organu, v skladu s predpisi opremljeno zahtevo za izdajo 
ustrezne lokacijske odločbe.« 

Obrazložitev: Določilo v osnutku zakona, da urbanistična inšpekcija brez 
odlašanja predloži zadevo za urbanizem pristojnemu občinskemu upravnemu 
organu, da odloči o spornem objektu v skladu z 41. d členom, je dvakrat ne- 
primerno. Prvič zato, ker se določilo 41. d člena nanaša le na primere pred uve- 
ljavitvijo tega zakona in na že zgrajene objekte, določilo v tretjem odstavku 
41. člena pa na nove primere in tudi na objekte v gradnji. Drugič je nepri- 
merno zato, ker je treba za izdajo lokacijske odločbe imeti lokacijsko dokumen- 
tacijo z vsemi potrebnimi soglasji in dokazilo o razpolaganju z zemljiščem (22. 
člen zakona). Za to delo so poleg delavcev v upravnem organu potrebna tudi 
precejšnja sredstva in to vnaprej, s katerimi pa v občinah ne razpolagamo. Tudi 
sicer ni prav, da bi občan, ki se pri gradnji že od vsega začetka ravna po za- 
konu, sam pridobival potrebno dokumentacijo in zato porabil mnogo časa in 
živcev. Občanu, ki je začel graditi v nasprotju z zakonom, pa naj bi, po dose- 
danjem osnutku zakona, vse potrebno priskrbel občinski upravni organ, čeprav 
bo moral tudi ta plačati vse stroške za pridobljeno dokumentacijo. 

2. V 41. členu naj se izpustita 4. in 5. odstavek. 
Obrazložitev: Lokacijsko dovoljenje je podlaga le za zakoličenje in pro- 

jektiranje, ne pa tudi za gradnjo, ker je za gradnjo po zakonu O! graditvi ob- 
jektov potrebno gradbeno dovoljenje. Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja 
pa so projekti, izdelani med drugim tudi v skladu z lokacijskim dovoljenjem. 
Ce so projekti izdelani v skladu z lokacijskim dovoljenjem, se preverja trikrat: 
1. z notranjo kontrolo v okviru projektivne organizacije, 2. z investitorjevo 
revizijo projektov po splošnih aktih investitorja in 3. v upravnih postopkih 
za izdajo gradbenega dovoljenja. Ce je tako, potem v primerih, navedenih v teh 
dveh odstavkih, ni primerno ukrepanje urbanistične inšpekcije, temveč mora 
ukrepati gradbena inšpekcija, za kar je pooblaščena z 51. členom zakona o gra- 
ditvi. Ce bi imel ta zakon taka določila, kot so v obravnavanem osnutku, potem 
bi se lahko celo zgodilo, da bi urbanistična inšpekcija silila zavezanca v očitno 
nezakonito dejanje, to je v gradnjo in izvajanje del brez gradbenega dovoljenja 
v vseh primerih, ko je začel gradnjo brez gradbenega dovoljenja. Teh primerov 
rii malo. 

3. V osmem, to je v zadnjem odstavku 41. člena je treba dodati, da opravlja 
urbanistična inšpekcija upravno- izvršbo tudi za odločbe o ustavitvi gradnje 
oziroma za odločbe po celotnem tretjem odstavku, kolikor bo naša pripomba 
v celoti sprejeta. Tako bi bil postopek upravne izvršbe hitrejši in z manj po- 
manjkljivosti, odgovornost pa deljena. 

4. Besedilo 41. d člena je problematično zaradi več razlogov: 
1) Ker se nanaša le na zgrajene objekte, ne pa tudi na objekte v gradnji, 

to je na nezgrajene objekte. Imamo na stotine objektov, katerih gradnja miruje 
v različnih fazah, vse od pripravljalnih del do del zadnje pete gradbene faze. 
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2) Kako naj občinska skupščina, pred tem še njeni upravni organi, z in- 
špekcijsko službo in strokovno delovno organizacijo za področje urbanistič- 
nega planiranja vred razvrsti objekte, zgrajene brez lokacijskega dovoljenja, 
v navedene tri skupine v 6 mesecih? Za tako razvrstitev lahko* služi le ustrezen 
prostorski urbanistični plan, ki ga bo treba še marsikje izdelati. Izdelovalci na 
kratke roke ne bodo uspeli ustrezno obdelati vseh objektov, saj v tem roku 
marsikje ne bodo dobili ustreznih kadrov. Tudi rok za njihovo< funkcionalno 
usposobitev bo prav gotovo nekaj mesecev. Inšpekcijska služba si mora, ko 
ugotovi, da nekdo gradi na črno, najprej priskrbeti delilni načrt in ugotoviti 
parcelno številko lastnika. Ta postopek je dolgotrajen. 

3) Kako naj občinska skupščina določi rok za vložitev investitorjeve zah- 
teve za izdajo lokacijskega dovoljenja za legalizacijo nedovoljene gradnje v ob- 
močjih, za katere se predvideva izdelava zazidalnega načrta, ko je rok za iz- 
delavo takega načrta bolj odvisen od organizacije za urejanje stavbnih zemljišč, 
banke, izdelovalca zazidalnega načrta in uspeha javne razprave o zazidalnem 
načrtu, kot pa od volje občinske skupščine? Hvala lepa. 

• / 
Podpredsednica Jolanda Slokar: Hvala! Zeli še kdo> besedo? Nihče 

več ne želi razpravljati? Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 
planiranju se sprejme. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona naj 
upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih ter 
predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

Ima kdo kakšno1 pripombo k predlaganemu sklepu? Kolikor ni pripomb, 
prehajam na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (121 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

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

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami 
v družbeni lastnini, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil dr. Mira Sajeta, republiškega 
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za urbanizem. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona sta obravnavala Odbor 
za stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki je dal poročilo, in 
Zakon oda jno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Poročili smo pre- 
jeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Lahko za- 
ključim razpravo? Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 3. členu, 
ki je redakcijskega značaja. Ali se Izvršni svet z njim strinja? (Da.) Kdor je za 
amandma, naj prosim glasuje! (114 delgatov glasuje za.) Je kdo* proti? (Nihče.) 
Se je kdo' vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma Zakonodajno- 
pravne komisije k 3. členu. 
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Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini v celoti. 

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

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v druž- 
beni lastnini. 

Prehajam na 10. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil Pavla Gantarja, člana Izvrš- 
nega sveta in republiškega sekretarja za delo in Dušana Kompareta, pomoč- 
nika republiškega sekretarja za delo. 

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. 

Ali ima kdo kakšno pripombo k predlogu sklepa? (Nihče.) 
Ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona sta obrav- 

navala Odbor za družbenoekonomske odnose, ki je dal poročilo, in Zakonodajno^ 
pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Poročili smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima Boris Galič, de- 
legat z gospodarskega področja, 17. okoliš — Novo mesto! 

Boris Galič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša delegacija je razpravljala o gradivu in ima naslednje predloge ozi- 
roma pripombe: 

K 9. členu: V 3. točki naj se beseda »petih« nadomesti z besedo »osmih«. 
K 24. členu: Predlagamo, da se sprejme druga varianta. Če ne bo sprejeta 

druga varianta, predlagamo, da se zaradi zagotovitve minimalnih standardov 
za življenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju ter zaradi onemogočanja 
ekstenzivnega zaposlovanja v ta člen vnese naslednje besedilo: »Organizacije 
združenega dela in nosilci samostojnega osebnega dela zaposlujejo delavce iz 
drugih republik in pokrajin samo s posredovanjem skupnosti za zaposlovanje«. 

K 52. členu: Ta člen naj se glasi: »Skupnosti za zaposlovanje se morajo 
uskladiti z določbami tega zakona do 31. 12. 1978« in ne kot je bilo predloženo, 
v roku dvanajstih mesecev. Hvala lepa. 

Podpredsednica Jolanda Slokar: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? 
Prosim, besedo ima Dušan Kompare, pomočnik republiškega sekretarja za delo! * 

Dušan Kompare: Spoštovana tovarišica podpredsednica, spoštovani 
tovariši in tovarišice delegati! V imenu Izvršnega sveta imam določene predloge. 
Obenem izkoriščam priliko, da nekatera vprašanja nekoliko podrobnejše pojas- 
nim. Zagotavljam, da bom skušal biti čim krajši. 

Izvršni svet predlaga zboru v sprejetje predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez- 
poselnosti hkrati z osnutkom zakona. 
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Sedaj veljavni zakon je bil sprejet že leta 1974 na osnovi nove ustave. 
Vendar se je v njegovi dosedanji uporabi pokazalo, da ni v zadostni meri upo- 
števan razvoj samoupravnih interesnih skupnosti, zaradi česar je postalo očitno, 
da je potrebna njegova novelizacija. Se bolj pa je prišla do izraza neogibnost 
njegove novelizacije po sprejetju zakona o združenem delu. To velja v prvi 
vrsti za samoupravno organiziranost področja zaposlovanja, ki je eden od po- 
membnih dejavnikov za zagotavljanje pogojev za takšno uveljavljanje pravic 
delovnih ljudi do dela in za uresničevanje pravice do dela z družbenimi sred- 
stvi, ki zagotavlja povečanje produktivnosti dela in na tej podlagi povečanje 
dohodka in krepitev materialne osnove družbenoekonomskega položaja delavcev 
v združenem delu. To seveda med drugim terja tudi ustrezno planiranje zapo- 
slovanja s samoupravnimi sporazumi o osnovah plana in smotrno ter racionalno 
kadrovsko politiko na podlagi izdelanih kadrovskih načrtov v skladu s pla- 
niranim razvojem temeljne organizacije združenega dela. 

Eden od pogojev za realizacijo teh načel je ustrezna samoupravna organi- 
ziranost področja zaposlovanja, kar je eden od pomembnih razlogov za pred- 
lagano novelizacijo citiranega zakona. 

Dosedanji zakon ni več docela v skladu z načeli samoupravne organizira- 
nosti samoupravnih interesnih skupnosti, med katere spadajo tudi skupnosti 
za zaposlovanje. Zato je ena od bistvenih novosti predlaganega osnutka določilo, 
da se skupnost za zaposlovanje ustanovi za območje občine, in sicer s samo- 
upravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti za zaposlovanje. Novela zaradi 
racionalnosti in smotrnosti predvideva, da lahko za opravljanje določenih skup- 
nih zadev in zlasti za uresničevanje načela solidarnosti in vzajemnosti na pod- 
ročju zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti občinske skupnosti 
za zaposlovanje s samoupravnim sporazumom ustanovijo medobčinsko skup- 
nost za zaposlovanje za območje več občin ter ji določijo naloge, odgovornosti 
in hkrati uredijo razmerje do ustanoviteljev, to je do občinskih skupnosti za 
zaposlovanje. 

Vsebinsko pomembna je tudi nova določba v osnutku, po kateri se v samo- 
upravni skupnosti za zaposlovanje združujejo delavci prek temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
delavci v delovnem razmerju z nosilci samostojnega osebnega dela pa prek 
svojih sindikatov, nosilci samostojnega osebnega dela prek svojih združenj, 
občani pa prek krajevnih skupnosti, kar je novost v tem zakonu. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti za zaposlovanje je temeljni 
konstitutivni akt za organiziranje teh skupnosti ter za določitev poglavitnih 
nalog teh skupnosti in njihovih delovnih skupnosti, ki za skupnosti opravljajo 
določene strokovne naloge. 

V skladu s tem je potrebno črtati iz sedanjega zakona vrsto določb, ki so 
dokaj konkretno določale vse te naloge, ker je v načelu takšno določanje pre- 
puščeno področju samoupravnega urejanja, zlasti s samoupravnim sporazumom 
o ustanovitvi skupnosti, deloma tudi statuta skupnosti. Pri tem velja upoštevati 
načelo zakona o združenem delu, po katerem se razmerja med skupnostjo in 
njeno delovno skupnostjo urejajo s posebnim samoupravnim sporazumom o 
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih. Tudi ta okoliščina je eden 
od razlogov, ki terja, da se s črtanjem nekaterih določb sedanjega zakona omo- 
goči samoupravno opredeljevanje nalog in dejavnosti skupnosti za zaposlovanje. 
Vendar vrsta razlogov in tudi že doslej dani nekateri konkretni obrazloženi 
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predlogi opravičujejo predlog, da se sprejme 15. člen osnutka v predloženem 
besedilu, pri čemer se varianta k temu členu črta. 

V 15. členu osnutka so namreč omenjene nekatere, z vidika splošnih druž- 
benih interesov tako pomembne naloge, da jih je utemeljeno omeniti v zakonu. 
Tako ta določba ni v nasprotju s samoupravno konkretizacijo nalog samo- 
upravnih skupnosti zaposlovanja. Poleg tega so se za tako določbo izrekli vsi 
pristojni odbori in tudi Zveza skupnosti za zaposlovanje. 

Med nalogami skupnosti za zaposlovanje je tudi posredovanje dela. Pri 
tem se je med pripravo predloga za izdajo zakona zastavilo načelno sistemsko 
vprašanje, ali naj bo to posredovanje obvezno ali naj se posredovanje izvaja 
v obliki sodelovanja skupnosti za zaposlovanje. V vseh odborih in Zakonodajno- 
pravni komisiji je bilo soglasno sprejeto stališče, da uvedba obveznega posre- 
dovanja prek skupnosti zaposlovanja ne bi bila v skladu z ustavo* in zakonom 
o združenem delu, kakor tudi z načeli samoupravnega planiranja, in da je 
sprejemljivo' pravilo1, da organizacije združenega dela in nosilci samoupravnega 
samostojnega osebnega dela zaposlujejo nove delavce v sodelovanju s skup- 
nostmi za zaposlovanje. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela zaposlujejo namreč nove 
delavce v skladu z osnovami svojih planov, pri tem pa je funkcija skupnosti za 
zaposlovanje zagotavljati tem organizacijam samo tisto strokovno pomoč, ki jim 
je po njihovi odločitvi neogibno potrebna. S tem seveda ne odpade obveznost, 
da temeljne in druge organizacije združenega dela pošiljajo skupnosti za za- 
poslovanje predpisane podatke, ki so predvideni s predlaganim zakonom in v 
skladu z novim zveznim zakonom o evidencah na področju dela. 

Se nekaj bi rad pripomnil: Pravica in dolžnost skupnosti je, da opozori 
občinsko skupščino in organizacije združenega dela v primeru, če organizacija 
združenega dela zaposluje mimo sprejetega plana. Med razlogi za novelizacijo 
citiranega zakona je tudi medrepubliški dogovor o temeljih skupne politike o 
zaposlovanju v Jugoslaviji, ki je bil sprejet oktobra 1977. V skladu s tem dogo- 
vorom je v osnutku 32. člena predlagano, da pravico do denarnega nadomestila 
med brezposelnostjo lahko uveljavlja oseba, ki je delala najmanj 9 mesecev 
brez presledka ali 12 mesecev s presledki v zadnjih 18 mesecih. Po dosedanji 
določbi lahko to pravico uveljavlja oseba, ki je delala najmanj eno leto brez 
presledka ali 18 mesecev s presledki v zadnjih dveh letih. Ta sprememba bo 
vplivala po predvidevanjih Zveze skupnosti za zaposlovanje na povečanje iz- 
datkov za denarno nadomestilo. 

Poleg tega v Zvezi skupnosti za zaposlovanje opozarjajo, da utegne olaj- 
šanje pogojev za pridobitev te pravice spodbujati sklepanje delovnih razmerij 
za določen čas. K temu velja pripomniti, da je po novem zakonu o delovnih 
razmerjih dopustno delovno razmerje za določen čas samo v vnaprej določenih 
primerih in pogojih. Za preprečevanje neutemeljene uporabe citirane nove do- 
ločbe je torej treba predvsem dosledno ravnati po določbi 36. člena zakona o 
delovnih razmerjih in na morebitno nezakonito sklepanje takega delovnega 
razmerja takoj opozoriti za nadzorstvo1 pristojne organe. 

Poleg tega lahko pripomore k izjemnemu sklepanju takega delovnega raz- 
merja dosledno uresničevanje družbenega dogovora in samoupravnega spora- 
zuma o minimalnih življenjskih in kulturnih pogojih za zaposlovanje. 

Nekatere pravice in obveznosti, ki so bile urejene v dosedanjem zakonu, 
na novo ureja zakon o delovnih razmerjih, na primer v 47., 144. in 175. členu 
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itd. Tudi ta okoliščina je vplivala na črtanje tistih določb, ki se po sedanjem 
zakonu nanašajo na take pravice. 

Osnutek vključuje tudi sedanje novele citiranega zakona, ki so bile spre- 
jete julija 1977 in ki se nanašajo zlasti na financiranje oziroma določanje pri- 
spevnih stopenj za zaposlovanje. Končno velja omeniti, da so bila pri izdelavi 
osnutka upoštevana načela resolucije o zakonodajni politiki v SR Sloveniji. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti so torej dokaj obsežne. Zato predlagam, da zbor na- 
roči predlagatelju s svojim sklepom, da pripravi za končno fazo sprejemanja za- 
kona celotno besedilo zakona, upoštevaje pripombe in stališča pristojnih or- 
ganov Skupščine SR Slovenije in današnje razprave. O tem besedilu naj bi 
pred njegovim dokončnim izoblikovanjem razpravljali še Sindikati, Zveza skup- 
nosti za zaposlovanje in Skupnost socialnega varstva Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim, besedo 
ima Marjan Čeferin, delegat z gospodarskega področja, 8. okoliš — Kranj! 

Marjan Ceferin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupni seji skupin delegatov za Zbor združenega dela in za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz občine Kranj smo oblikovali naslednje pripombe k 
osnutku zakona: 

K 9. členu: V 1. odstavku naj se za besedama »po kadrih« doda »uresni- 
čevanje štipendijske politike«. 

V 1. točki istega člena naj se besedami za »letne potrebe po kadrih« dodajo 
besede »in potrebnega števila štipendistov«. 

V 9. členu naj se dodajo še naslednje naloge: »5. splošne akte, s katerimi 
uiejajo štipendiranje; 6. razpise štipendij, ki morajo biti objavljeni vsako leto do 
30. maja; 7. rezultate razpisov in pokritje potreb po štipendistih; 8. druge po- 
datke v zvezi s štipendiranjem«. 

V 15. členu naj se doda med 6. in 7. točko nova točka, ki naj se glasi: 
»Opravlja strokovna, tehnična in finančno-administrativna dela v zvezi s štipen- 
diranjem iz združenih sredstev in delovanjem samoupravnih organov ter na ta 
način prispevala k usklajevanju kadrovskih potreb združenega dela, s poklicnim 
usmerjanjem učencev in študentov.« 

Med predloženo 8. in 9. točko tega člena naj se doda nova točka, in sicer: 
»Opravlja naloge v zvezi z uresničevanjem samoupravnih sporazumov o mini- 
malnih kulturnih in življenjskih pogojih za zaposlovanje.« 

33. člen naj se dopolni z naslednjim besedilom: »Osnova za izračun denar- 
nega nadomestila je povprečni mesečni osebni dohodek, ki ga je delavec dosegel 
v zadnjem trimesečju pred prenehanjem dela.« 

Naš predlog v zvezi z nalogami na področju štipendiranja utemeljujemo 
s tem, da je mnogokrat izrečena zahteva v večini skupnih komisij podpisnic 
in v vodstvih vseh družbenopolitičnih organizacij na ravni republike ter v ve- 
čini regij vplivala na to, da so skupnosti za zaposlovanje v Sloveniji sprejele, 
razen Murske Sobote, ki bo to storila v letošnjem letu, vse naloge v zvezi 
z izvajanjem nove štipendijske politike. Skupnosti za zaposlovanje bi lahko z že 
organizirano službo poklicnega usmerjanja in zaposlovanja pripomogle pri uskla- 
jevanju kadrovskih potreb z željami in poklicnimi odločitvami mlade generacije. 
Če se torej delo že opravlja, so skupnosti za zaposlovanje prilagodile organizacijo 
službe tudi enotnemu urejanju poslov s področja štipendiranja. Zato ne vidimo 

12« 
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razlogov, da predlogi za nova zakonska določila ne bi vsebovali nalog v zvezi 
z izvajanjem štipendijske politike. 

Področje štipendiranja ureja sedaj le družbeni dogovor o štipendiranju 
učencev in študentov. Res je, da je praksa v zvezi z izvajanjem nove štipen- 
dijske politike stara šele nekaj let, vendar lahko trdimo, da je utemeljitev 
družbenopolitičnih organizacij in skupnih komisij podpisnic pravilna. Menimo, 
da je potrebno le še zakonsko določilo, ki bo predstavljalo skupnostim za za- 
poslovanje potrdilo za njihovo samoupravno in strokovno opremljenost pri iz- 
vajanju štipendijske politike. 

Nova dejavnost, ki so jo v letu 1977 pričele opravljati skupnosti za zaposlo- 
vanje, je tudi usposabljanje in zaposlovanje invalidov. To področje že ureja 
zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidov, vendar je to področje vklju- 
čeno tudi v predlogih sprememb zakona o zaposlovanju. Prav zaradi tega je se 
toliko bolj nerazumljivo, da že v osnutku zakona ni bila predvidena uzakonitev 
izvajanja štipendijske politike pri skupnostih za zaposlovanje, ki se izvaja že 
toliko časa. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zapo- 
slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, z osnutkom zakona, se 
sprejme. „ . T v . 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona pripravi Izvrsni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 
ščinskih teles in ostalih gradivih ter pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlogu sklepa? (Ne.) 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlagani sklep z večino glasov. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in se vračamo na 3. točko 
dnevnega reda, ker vidim, da je delovna skupina opravila svoje delo. 
Prosim poročevalca delovne skupine, da poda poročilo! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delovna skupina za spremljanje razprave o uveljavljanju družbenoekonomskih 
odnosov je v sodelovanju z razpravljalci na seji o uveljavljanju družbeno- 
ekonomskih odnosov in predlaganju stališč in priporočil v zvezi s tem gradivom 
ugotovila naslednje: 

Večina predlogov in pripomb, ki so bile dane v razpravi glede uveljavljanja 
družbenoekonomskih odnosov, je že zajetih tako v poročilu Komisije Skupščine 
SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu kot tudi v sta- 
liščih in priporočilih, ki jih je Komisija predlagala zboru. Komisija je menila 
le, da bo potrebno dati akciji za nadaljnjo izpeljavo družbenoekonomskih od- 
nosov čimvečji poudarek na vseh ravneh družbenopolitičnega življenja. 

Kljub temu pa delovna skupina meni, da je potrebno za dosledno izvedbo 
nadaljnjih nalog na področju izpeljave dohodkovnih odnosov vkljufiti v to 
aktivnost neposredno zbore združenega dela občinskih skupščin in komisije 
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občinskih skupščin za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. Zato 
delovna skupina predlaga zboru, da se v tem smislu doda k stališčem in pripo- 
ročilom nova 8. točka, ki naj se glasi: 

»Zbori združenega dela družbenopolitičnih skupnosti naj dosledno sprem- 
ljajo uresničevanje zakona o združenem delu na področju uveljavljanja novih 
družbenoekonomskih odnosov. Komisije občinskih skupščin za spremljanje iz- 
vajanja zakona o združenem delu naj v okviru svojih delovnih nalog usklaju- 
jejo prizadevanja in akcije vseh družbenopolitičnih dejavnikov za izvajanje 
opredeljenih nalog.« 

Kot sem že v tem svojem poročilu poudaril, smo k temu delu delovne 
skupine povabili vse razpravljalce, in sicer: predstavnike Sindikata, namestnico 
družbenega pravobranilca samoupravljanja in ostala dva razpravljalca na zbo- 
ru. Temeljito smo obravnavali vse predloge skupaj s predlagatelji teh stališč 
in priporočil, ki so se tudi udeležili seje naše skupine. Prišli smo do ugotovitve, 
da vse predloge, kot sem že navedel, vsebuje že predloženi dokument. Glede 
pripombe delegatov iz Maribora, da je potrebno določiti roke, moram posebej 
poudariti, da je v stališčih na strani 5, v tretjem odstavku točke 6 te roke 
predlagatelj že točno opredelil: »Organizacije združenega dela morajo hkrati 
tudi preveriti in oceniti, kako izvajajo programe za uresničevanje določb za- 
kona o združenem delu, ki jih morajo imeti sprejete na podlagi 660. člena 
zakona o združenem delu.« Ta člen določa rok, do kdaj morajo biti urejena 
nekatera vprašanja s tega področja dohodkovnih odnosov. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Slišali ste poročilo pred- 
stavnika skupine, ki je predlagal dopolnitev. 

Pričenjam razpravo o stališčih in priporočilih, ki so navedena v poročilu 
Komisije Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu. Ali želi kdo razpravljati? Ima kdo kakšno pripombo? (Ne.) Poročilo sku- 
pine je bilo ustno in ni razmnoženo. Ali želite, da bi ga razmnožili? (Ne.) Zato 
bomo glasovali o dopolnitvi na podlagi ustne informacije. 

Kdor je za dopolnitev, ki jo je predložila skupina, naj prosim glasuje! 
(126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel dopolnitev stališč in pri- 
poročil. 

Glede na navedbe v poročilu Komisije za spremljanje izvajanja zakona 
o združenem delu ter razpravo in sedaj sprejete dopolnitve dajem predlog 
stališč in priporočil, ki so navedena v poročilu Komisije, v celoti na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel stališča in priporočila. 
Zbor združenega dela ne zaključuje razprave o akcijskem programu ne- 

posrednih nalog pri preobrazbi osnov družbenoekonomskih odnosov na pod- 
ročju razporejanja dohodka, oblikovanju sredstev za osebne dohodke in prisva- 
janja osebnih dohodkov. Stališča in predloge, ki izhajajo iz poročil odborov in 
današnje razprave, bo zbor posredoval Komisiji za spremljanje izvajanja zakona 
o združenem delu, da bi jih upoštevala pri dokončnem oblikovanju akcijskega 
programa in ostalih gradiv, o katerih bodo razpravljali vsi trije zbori Skup- 
ščine SR Slovenije v marcu 1978. 
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Ima kdo kakšno pripombo k temu sklepu? (Ni pripomb.) Sklep dajem na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel tudi ta sklep. 
S tem smo zaključili tudi 3. točko dnevnega reda. 
Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bil aprekinjena ob 12.50 in se je nadaljevala ob 13.35 ) 

Predsednik Štefan Nemec: Prehajamo na 11. točko dnevnega 
reda, to je na predlog za izdajo obrtnega zakona, z osnutkom zakona, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet k tej točki dnevnega reda določil Iva 
Klemenčiča, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za industrijo in 
Ivana Kogovška, pomočnika 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. 

Pričenjam razpravo o tem. Želi kdo razpravljati? Prosim, besedo ima 
Franci Ambrož, delegat s področja obrtne dejavnosti, 4. okoliš — Maribor! 

Franci Ambrož: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Po nalogu skupine delegatov s področja obrtne dejavnosti za 4. okoliš in po 
pooblastilu delegatov 1., 2. in 3. okoliša s področja obrti predlagam, da se 
17. točka dnevnega reda današnje seje zbora, ki obravnava predlog za izdajo 
obrtnega zakona z osnutkom zakona, prekvalificira v predlog za izdajo zakona 
s tezami po določbah 250. in 259. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Utemeljitev: Glede na velik pomen tega zakona za nadaljnji razvoj obrtne 
dejavnosti je potrebno zagotoviti široko javno razpravo, v kateri morajo vsi 
pristojni dejavniki, zlasti še v občinah oziroma v delegatski bazi^ presojati 
skladnost predlaganih rešitev z nalogami in cilji na tem področju, ki so 
opredeljeni s planskimi dokumenti. Ugotavljamo tudi, da je v načelu kršen 
poslovnik Skupščine SR Slovenije, saj ta v prvem odstavku 99. člena in 4. 
odstavku 252. člena določa, da se gradivo oziroma predlog za izdajo zakona, 
zakonski osnutek oziroma zakonski predlog pošlje delegacijam najmanj 30 dni 
pred dnem, določenim za sejo. To gradivo smo prejeli po novoletnih praznikih. 
Zato smo mnenja, da ni sprejemljivo združevanje prve in druge faze obravnave 
tega zakona in predlagamo, da se obravnava po normalnem, to je trifaznem 
postopku. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati o tem? 
Prosim, besedo ima Ivo Klemenčič, predstavnik Izvršnega sveta! 

Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet vam je predlagal, da se združita prva in druga faza obravnave 
predloženega zakona. Prosim, da ponovno razmislite o tem, kako se boste od- 
ločili glede obravnave. Svoje stališče Izvršni svet utemeljuje z naslednjim: Gre 
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predvsem za usklajevanje obstoječega obrtnega zakona z zakonom o združenem 
delu, ob upoštevanju nekaterih izkušenj pri izvajanju sedanjega obrtnega za- 
kona. Da poteka obravnava z združitvijo prve in druge faze, je primerno tudi 
za to, ker so osnovna izhodišča za spremembe sedanjega obrtnega zakona de- 
jansko že podana z zakonom o združenem delu. Zatorej ni nujno posebej ugo- 
tavljati in razpravljati o potrebnosti tega zakona. Očitna je seveda potreba po 
uskladitvi obrtnega zakona z zakonom o združenem delu. 

Poleg tega Izvršni svet meni, da šele z osnutkom lahko konkretneje opre- 
delimo nove rešitve, ki jih predlagamo. Težko bi bilo dati predložene rešitve 
v obliki tez, ker gre za konkretno besedilo. 

Poleg tega izhodišča za ta zakon niso sporna. Izvršni svet predlaga pospe- 
šeno obravnavo tudi zato, ker gre tudi za čimprejšnje uveljavljanje načel za- 
kona o združenem delu. To se lahko kvalitetno zagotovi po predlaganem po- 
stopku, posebno še zato, ker bo kompletna materija, to se pravi predog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona in z obrazložitvijo, dana v širšo, dvomesečno 
razpravo. Tako bo mogoče zbrati vse konkretne pripombe ter jih upoštevati 
v predlogu zakona. 

Ob tem moram dodati, da bomo pripombe, ki jih bo dala javna razprava, 
upoštevali v predlogu zakona in jih ne bomo obravnavali kot amandmaje. Vse 
pripombe, ki bodo' predložene v javni razpravi, bomo upoštevali v predlogu 
zakona. Ko bodo delegati obravnavali predlog zakona, bodo šele k besedilu 
predloga zakona dajali amandmaje. Poleg tega mislim, da bi sprejemanje za- 
kova v treh fazah vplivalo- na to, da bi se obravnava zavlekla, verjetno- do 
počitnic, to je, morala bi ga obravnavati nova skupščina. Opozoriti vas moram 
še na to, da je bil postopek združitve prve in druge faze verificiran v programu 
dela Izvršnega sveta in Skupščine SR Slovenije za tekoče obdobje, ki ga je 
Skupščina že sprejela. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Tovariš Ze- 
lenšek! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Popolnoma se strinjam s tovarišem Klemenčičem. Odbor za družbenoekonomski 
razvoj Zbora združenega dela je na svoji seji obravnaval predlog Izvrš- 
nega sveta glede postopka in je v svojem poročilu tudi navedel, da se s pred- 
logom strinja, to je, da se predlog za izdajo obrtnega zakona obravnava v smislu 
25. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

To, kar je povedal tovariš Klemenčič, je dodatni predlog našega odbora, 
da naj javna razprava traja vse do dneva sklica zbora. Na sami seji zbora, 
kolikor bodo še pripombe, naj bi bile oblikovane kot amandmaji. Odbor za 
družbenoekonomski razvoj naj bi pregledal vse pripombe iz javne razprave in 
imel sejo vsaj dva dni pred zasedanjem Zbora združenega dela oziroma tudi 
na sam dan zasedanja zbora, tako da bo lahko uskladil tudi tiste eventualne 
amandmaje, ki bi bili na tisti dan predloženi. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Lahko zaklju- 
čim razpravo glede postopka? Zaključujem razpravo glede postopka in dajem 
predlog na glasovanje. 

Kdor je za to, da se zakon obravnava po predlogu, ki ga predlaga Izvršni 
svet, to se pravi, da se združita prva in druga faza, naj prosim glasuje! (74 
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delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (26 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (17 
delegatov.) 

Z večino glasov navzočih delegatov je predlog sprejet. 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom so obravnavali: Odbor za družbeno- 

ekonomski razvoj, Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna 
komisija. Poročila smo prejeli. Prejeli smo tudi stališče Družbenopolitičnega 
zbora. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Franci 
Ambrož, 4. okoliš — Maribor! 

Franci Ambrož: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pripombe k predlogu za izdajo obrtnega zakona, z osnutkom: 
K 20. členu: V drugi vrstici 20. člena naj se izpusti beseda »lahko«. Tako 

bi se začetek tega člena glasil: »Samostojni obrtniki ali združeni v določenih 
organizacijskih oblikah se združujejo z namenom« in tako naprej. Organizi- 
ranost mora biti takšna, da bodo dani optimalni pogoji samoupravnega organi- 
ziranja samostojnih obrtnikov, kar bo omogočalo čim širše povezovanje z zdru- 
ženim delom za izpolnjevanje družbenih in gospodarskih ciljev. 

Glede na navedeno in glede na naloge, naštete v 20. členu obrtnega zakona, 
bi morali biti vsi obrtniki člani združenj. Saj bi le tako lahko v vseh elementih 
zastopali samostojno obrt in bi postali pomemben člen v verigi malega gospo- 
darstva, kajti združenje predstavlja faza za nadaljnje delo in funkcioniranje 
delegacij. Ne nazadnje pa je navzoč še problem financiranja združenja, ki je 
eden izmed osnovnih pogojev za uspešno delovanje le-tega. 

Iz vsega navedenega sledi, da bi obrtni zakon moral postaviti določbo 
o obveznem združevanju vseh obrtnikov v združenja, zato naj se beseda »lahko« 
izpusti. 

K 78. členu: Predlagane variante k temu členu osnutka zakona ne pod- 
piramo in predlagamo, da se v 5. točki tega člena v zadnji vrsti črtajo besede 
»in delovne izkušnje«. 

Mnenja smo, da je nesprejemljivo, da opravljajo dejavnost oziroma dela, 
pri katerih bi bila lahko ogrožena varnost življenja in zdravja ali družbenega 
premoženja ter premoženja občanov, ljudje, ki nimajo strokovne izobrazbe iz 
prvega odstavka tega člena. 

K 79. členu: Podpiramo predlog Odbora, za družbenoekonomski razvoj Zbo- 
ra združenega dela in predlagamo še naslednjo dopolnitev: Na koncu prvega 
odstavka 79. člena predlagamo nov odstavek, ki naj se glasi: »V primeru, da 
samostojni obrtnik pred tem ne zaposluje delovne sile, lahko v takem primeru 
zaposli delavca, ki opravlja tudi delo poslovodje.« 

Dopolnitev tega člena je predlagana zato, da se obrtnik, ki nima zaposlene 
delovne sile, izenači s tistim, ki jo ima, in da se mu tako omogoči nadaljnje 
poslovanje. . . . 

K 91. členu: V celoti se strinjamo z besedilom tega člena, zato naj variantni 
predlog odpade. 

Mnenja smo, da mora biti tudi opravljanje domače obrti pravilno prigla- 
šeno pristojnemu upravnemu organu, saj bi v nasprotnem primeru pod nazi- 
vom »domača obrt« opravljali tudi druge obrtne dejavnosti (šušmarjenje). 

K 102. členu: Pri tem členu predlagamo dopolnitev, ki se glasi: »V primeru 
upravičene odsotnosti ali nezmožnosti za delo (dopust, bolezen, družbenopoli- 
tična aktivnost samostojnega avtoprevoznika) lahko upravlja vozilo pri njem 
zaposleni sovoznik samostojno«. 
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V primeru upravičene odsotnosti ali nezmožnosti za delo samostojnega avto- 
prevoznika je potrebno le-temu omogočiti nadaljnje delo. V primerih, ko 
samostojni avtoprevoznik nima zaposlenega sovoznika, bi mu tak sistem omo- 
gočil najpripravnejšo obliko nadaljnjega dela, kajti tudi v primeru, da nima 
zaposlenega sovoznika, nastajajo poslovni stroški, poleg osebnega dohodka in 
pripadajočih prispevkov. 

K 117. členu: V tretji alinei točke b) tega odstavka predlagamo naslednje: 
»razen pekarstva, slaščičarstva in mesarstva«. To dopolnitev predlagamo zato, 
ker je sistem in organizacija dela pri mesarjih takšna, da s številom, določenim 
v tem členu, ne morejo nemoteno poslovati. Poleg tega se v mesarski stroki 
zahteva vedno več predpriprav za čimbolj dodelane in kvalitetne mesne izdelke. 
Mneja smo tudi, da v procesu dela ni bistvene razlike med mesarstvom, slašči- 
čarstvom ter pekarstvom. 

K 129. členu: V celoti podpiramo mnenje Odbora za družbenoekonomski 
razvoj, da variantni predlog ni sprejemljiv. S strani zasebnih obrtnikov je 
slišati nenehno kritiko, da niso v enakopravnem položaju z delavci v zdru- 
ženem delu. Menimo tudi, da bi določilo drugega odstavka 129. člena prispe- 
valo k zboljšanju davčne morale. Vsak zasebni obrtnik prav gotovo ima interes 
biti čim višje zdravstveno in pokojninsko zavarovan. Zato bo prijavil čim 
boljši ekonomski uspeh svoje obratovalnice, saj mu to po družbenem dogovoru 
iz 1. odstavka 129. člena prinaša višji osebni dohodek, ki je podlaga za obračun 
prispevkov iz osebnega dohodka oziroma za plačilo prispevkov zdravstvenega 
in pokojninskega zavarovanja. 

K 133. členu: Z variantnim predlogom k temu členu se ne strinjamo ter 
predlagamo naslednjo pripombo k 134. členu: Prvi odstavek tega člena naj se 
spremeni tako, da se glasi: »Samostojni obrtnik ni dolžan izločiti presežnega 
dela dobička po prvem odstavku 133. člena, če ta del presežnega dobička vloži 
v razširitev materialne osnove svoje dejavnosti, ki je v času amortizacije ne 
more odtujiti, ali v ustanovitev pogodbene organizacije združenega dela in 
vlaga v to organizacijo.« 

Spremembo navedenega odstavka 134. člena predlagamo predvsem zaradi 
ugotovitev v smislu splošnega družbenega interesa. Če so obratovalnice samo- 
stojnih obrtnikov dobro in sodobno opremljene, so vedno podlaga za višje 
oblike organizacije osebnega dela. 

Prav tako se strinjamo s predlogi Odbora za družbenoekonomski razvoj 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k 25., 26., 47., 52., 57., 58., 72. 
in 137. členu osnutka obrtnega zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Ni več razprav- 
ljalcev? Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam na- 
slednji sklep: 

1. Predlog za izdajo obrtnega zakona, z osnutkom zakona, se sprejme. 
2. Predlog obrtnega zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščin- 
skih teles, stališčih Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije in drugih 
gradivih ter predloge, dane na današnji seji zbora. 

Ima kdo kakšen predlog glede sklepa? Kolikor se strinjate, lahko preidemo 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
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Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 12. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne, 
z osnutkom zakona. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svojega predstav- 
nika je določil tovariša Marjana Lenarčiča, člana Izvršnega sveta. 

Izvršni svet predlaga, da Skupščina obravnava zakon v smislu 250. člena 
poslovnika, in sicer da se združita prva in druga faza. 

Vprašujem, ali ima kdo kakšno pripombo glede tega! (Ni pripomb.) Menim, 
da je soglasno sprejeto, da obravnavamo zakon kot osnutek, torej v drugi fazi. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom so obravnavah: Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose, Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno-pravna 
komisija. Poročila smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Zeli predstavnik Izvršnega sveta še kaj ustno dodati 
k pismenim poročilom? Besedo ima tovariš Lenarčič! 

Marjan Lenarčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predloženi zakon predstavlja dograjevanje sistema socialne varnosti ci- 
vilnih invalidov vojne v Socialistični republiki Sloveniji, med katere spadajo 
občani, ki so postali invalidi zaradi vojnih dogodkov, zaradi mučenj, in fašistič- 
nega nasilja, postali so žrtev vojnega materiala ali v povojnem obdobju žrtve 
diverzantskih oziroma terorističnih napadov na SFRJ. Po podatkih zadnjega 
popisa je bilo pred dvema letoma v SR Sloveniji skupno 1460 civilnih invalidov 
vojne, varstvo, v katero so vključene samo osebe, ki imajo do 100 % invalid- 
nost, pa je imelo 1095 občanov. Obveznost Izvršnega sveta za predložitev no- 
vega zakona o civilnih invalidih vojne Skupščini SR Slovenije temelji predvsem 
na naslednjih razlogih: 

Skupščina SR Slovenije je 23. junija 1976 po obravnavi analize varstva 
borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov ter drugih zadev iz pri- 
stojnosti Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov 
sprejela stališča o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti 
borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov. Med drugimi je bilo spre- 
jeto stališče, da je treba v prihodnje čimprej zagotoviti izpopolnitev material- 
nega položaja žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in vojnega ma- 
teriala v skladu z določbami medrepubliškega in medpokrajinskega družbenega 
dogovora, ki ga je treba sprejeti, in z dopolnilnim urejanjem v republiki. 

Še posebno skrb je treba posvetiti dodatnemu izboljšanju položaja žrtev 
fašističnega nasilja, to je občanom, ki so postali invalidi zaradi mučenj, nasilja 
in zdravniških poskusov. 

Podlaga za sprejetje skupščinskih stališč je bila tudi usmeritev iz razprave 
v Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije ob obravnavi imenovane analize. 

Zvezni komite za zdravstvo in socialno politiko je konec leta 1977 pred- 
ložil vsem socialističnim republikam in socialističnima avtonomnima pokraji- 
nama predlog medrepubliškega dogovora o izboljšanju varstva civilnih invali- 
dov vojne, katerega usklajevanje je trajalo skoraj dve leti. 

Namen medrepubliškega in pokrajinskega dogovora je, da bi v območju 
Socialistične federativne republike Jugoslavije dosegli čimvečjo enotnost in 
skladnost obsega in oblik varstva ter pogojev za pridobitev posameznih pravic. 
Predloženi zakon upošteva določila imenovanega medrepubliškega in pokrajin- 
skega dogovora. 
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Iz podatkov informacije o materialnem položaju civilnih žrtev vojne, ki jo 
je obravnaval Zvezni komite za vprašanja borcev in vojaških invalidov na 22. 
seji 20. oktobra 1977, je bilo ugotovljeno, da v Socialistični republiki Sloveniji 
pri urejanju tega področja zaostajamo za večino - socialističnih republik in za 
socialističnima pokrajinama, zlasti glede višine prejemkov, kot sta civilna in- 
validnina in dodatna denarna pomoč, medtem ko je višina dodatka za nego in 
tujo pomoč v naši republiki na približno enaki ravni kot v drugih socialističnih 
republikah in avtonomnih pokrajinah. 

V ilustracijo bom navedel nekaj podatkov. Civilna invalidnina kot temeljna 
oblika varstva, ki se odreja po stopnji telesne okvare ter dodeljuje ne glede 
na premoženjsko stanje uživalca, je v posameznih socialističnih republikah in 
socialističnih avtonomnih pokrajinah takole urejena: v Bosni in Hercegovini za 
100% civilne invalide znaša 800 dinarjev, v Črni gori 635 dinrjev, v Hrvaški 
1446 dinarjev, v Makedoniji 1200 dinarjev, v Sloveniji 1059 dinarjev, v Srbiji 
1667 dinarjev, na Kosovem 1466 dinarjev in v Vojvodini 1936 dinarjev. Do- 
datek za postrežbo in tujo pomoč znaša v Bosni in Hercegovini 439 dinarjev, 
v Črni gori 1360 dinarjev, v Hrvatski 1242 dinarjev, v Makedoniji 960 dinarjev, 
v Sloveniji 1521 dinarjev, v Srbiji 1500 dinarjev, na Kosovem 1280 dinarjev in 
v Vojvodini 2072 dinarjev. Višina dodatne denarne pomoči za osebne koristnike 
pa znaša v Bosni in Hercegovini 427 dinarjev, v Črni gori 517 dinarjev, na 
Hrvaškem 921, dinarjev, v Makedoniji nimajo te oblike varstva, v Sloveniji 
514,5 dinarjev, v Srbiji 1164 dinarjev, na Kosovem 1128 in v Vojvodini 770 
dinarjev. Pri tem velja pripomniti, da ima tak nivo varstva, kot ga predvide- 
vamo v Socialistični republiki Sloveniji s 100 °/o realizacijo zakona, že nekaj 
let Socialistična avtonomna pokrajina Vojvodina, ki je uredila to varstvo naj- 
boljše v vsej SFRJ. Obe socialistični avtonomni pokrajini in vse socialistične 
republike so v zadnjih letih sprejele novele zakonov o civilnih invalidih vojne, 
v Socialistični republiki Sloveniji pa je bila zadnja novela zakona sprejeta 
v letu 1971. 

Pomembnejše značilnosti predloženega zakona so tele: Zakon je preimeno- 
van v zakon o civilnih invalidih vojne. K dosedanjim kategorijam upravičencev 
do varstva uvršča še žrtve diverzantskih oziroma terorističnih napadov na So- 
cialistično federativno republiko Jugoslavijo. Osnovno denarno pomoč preime- 
nuje v civilno invalidnino, ki naj bi znašala 50% invalidnine vojaških invalidov, 
s čimer se tudi avtomatično zagotavlja vsakoletna valorizacija. S popolno 
realizacijo predloženega zakona bi se zvišala civilna invalidnina v povprečju 
za 82,23%, ob 70 °/o realizaciji, kot je predlog, pa za 27,56%. Za žrtve fašistič- 
nega nasilja se povečuje civilna invalidnina za 25 %, dodatek za postrežbo in 
tujo pomoč pa za 15 %. Dodatna denarna pomoč naj bi znašala za upravičenca 
50 % invalidskega dodatka za vojaške invalide, ki se določa v višini mejnega 
zneska najnižjih pokojninskih prejemkov, 25 % pa za družinske člane, če so 
brez premoženja in dohodkov ter pridobitno nesposobni. 

K dosedanjim oblikam varstva dodajamo pogrebnino in pomoč za opremo 
novorojenega otroka, če upravičenci nimajo teh pravic po drugih predpisih. 
Ocenjevanje telesnih okvar in rehabilitacija se veže na predpise o vojaških in- 
validih. Zaradi ocenjevanja po lestvicah, ki veljajo za vojaške invalide, bo 
predvidoma zajeto v varstvo nekaj več oseb kot doslej. Ocenjeno je, da se bo 
število zvišalo od 1095 na 1345. Zaradi varstva zakonitosti na tem področju pred- 
videva zakon obvezno revizijo vseh odločb in možnost razveljavitve končne od- 
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ločbe po nadzorstveni pravici. Denar za stroške varstva civilnih invalidov vojne 
naj bi tako kot doslej zagotavljal republiški proračun. Za realizacijo sedaj 
veljavnega zakona bi bilo v letu 1978 potrebnih 16 milijonov 729 tisoč 870 
dinarjev. Za celotno realizacijo predloženega zakona pa bi potrebovali 37 mi- 
lijonov 255 tisoč 136 dinarjev, kar je za 122% več, kot bi potrebovali po sedaj 
veljavnem zakonu. 

Glede na višino obveznosti za republiški proračun v letu 1978, če bi ta 
zakon že v letošnjem letu realizirali v celoti, ter upoštevanje drugih znanih ob- 
veznosti, ki v letu 1978 bremenijo republiški proračun, se je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije odločil predlagati postopno realizacijo zakona, in sicer 70 °/a 
v 1978. letu in 100 ®/o v 1979. letu. Predlog Izvršnega sveta temelji na poprej 
doseženem soglasju organov družbenopolitičnih organizacij v republiki in Zveze 
civilnih invalidov vojne Slovenije. Predlagana postopna 70 %> realizacija zakona 
v letu 1978 zahteva, kot sem že rekel, 26 287 108 dinarjev, kar je za 9 553 238 
dinarjev več, kot bi bilo potrebno, če bi ostal v veljavi sedanji zakon. 

Na koncu predlagamo delegatom, da se prva in druga faza postopka za 
sprejemanje zakona združita, kar bo Izvršnemu svetu omogočilo, da bo lahko 
predložil predlog zakona v takem roku, da bi ga sprejeli delegati tega sklica 
Skupščine SR Slovenije v mesecu marcu 1978. 

Izvršni svet sprejema vse pripombe delovnih teles Skupščine SR Slovenije 
ter jih bo na ustrezen način vgradil v predlog zakona. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš prof. Pavle Janežič, predstavnik Zveze društev civilnih in- 
validov vojne! 

Prof. Pavle Janežič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati ! Dovolite, da se oglasim v imenu civilnih invalidov vojne, ki izražamo svoje 
zadovoljstvo, da je po dolgotrajnem postopku ta zakon prišel v končno fazo, 
ki nam obeta kvaliteten napredek v zaščiti naše populacije. S tem bi se rad 
zahvalil članom Komiteja za vprašanja borcev in vojaških invalidov, ki se je 
s to materijo podrobno ukvarjal, pa tudi vsem drugim političnim in družbenim 
dejavnikom v republiki in prav tako tudi odborom tega zbora in tudi Zbora 
občin. Invalidi želimo, da se v redno delovno razmerje vključujemo — kolikor 
nam to dopušča naš telesni hendikep — popolnoma svobodno, brez občutka 
kakšnega usmiljenja. Znano je, da mora vsak invalid, kadarkoli se sreča v 
življenjem, v dinamiki kakršna je, vlagati mnogo več svoje energije in sposob- 
nosti, da se uveljavi. Zakon omogoča eno od oblik, ki to več vloženo energijo 
prav gotovo pokriva. S tem hočem poudariti, da ni bojazni, da bi invalidi ta 
zakon izkoristili za kakršnokoli obliko rentništva. 

Omenil bi samo še to, da smo soglasni z osnutkom zakona, da pa bomo 
nekatere oblike, ki jih nismo uspeli vgraditi v ta zakon, skušali uveljaviti po 
samoupravni poti. To velja zlasti glede topliško-klimatskega zdravljenja in 
morda nekaterih drugih ugodnosti. Rad bi tudi omenil, da se bo verjetno po- 
trebno — ne govorim samo v imenu civilnih invalidov vojne, ampak v imenu 
invalidne populacije v Sloveniji nasploh — z večjo rastjo naše ekonomske 
moči tej populaciji kompleksno posvetiti in pomagati reševati njihove proble- 
me. Hvala lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovarišica Anica Kirn, predstavnica Komisije za vprašanja 
borcev Skupščine SR Slovenije! 

Anica Kirn: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Že iz obrazložitve so razvidna stališča Komisije glede rešitve vprašanja civilnih 
invalidov vojne. Menimo, da je potrebno, da se rešijo osnovna vprašanja 
kategorij teh invalidov, ker so v svojih prejemkih znatno zaostali, in to zaradi 
objektivnih razlogov. S sprejetjem tega zakona pa jim bo omogočena boljša 
vključitev v ekonomske in družbene procese. 

Opozoriti moramo, da je to le delna pomoč, da bi se civilni invalidi lažje 
usposabljali, delali, se gibali, predvsem oni težji, ki rabijo pomoč drugih. Ome- 
niti velja tudi zelo pozitivno tendenco v Zvezi civilnih invalidov vojne, in sicer 
razvijajo dejavnost, ki vodi k usposabljanju in zaposlovanju, tako da jih je 
dejansko malo, ki niso vključeni v te procese. Mnogi so že usposobljeni za 
razne poklice in se trudijo, da bi svoje znanje dali družbi. Gre tudi za rešitev 
vprašanj v sklopu rešitev, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela glede uspo- 
sabljanja mladine in invalidov, ki do sedaj te možnosti niso imeli. To bo velik 
korak naprej. 

S takimi rešitvami civilni invalidi vojne niso več kategorija ljudi, ki prosijo 
miloščino, temveč prizadevni člani socialistične družbe. O teh vprašanjih je bilo 
razpravljano v telesih Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi. 
Sprejeto je bilo mnenje, da se nekatere pravice teh kategorij invalidov odmer- 
jajo v določenem odnosu do vojnih invalidov. 

Take rešitve so predlagali tudi civilni invalidi sami in se z zakonskim 
osnutkom strinjajo. Predlagamo, da se prva in druga faza zakonskega postopka 
združita. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam naslednji 
sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne, z osnutkom zakona, 
se sprejme. 

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

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ni pripomb.) 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 13. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnimi zemljišči, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložila v razpravo Skupščina občine Kamnik. 

Za svojega predstavnika je Skupščina občine Kamnik določila Vlada Ja- 
šoviča, načelnika oddelka za občo upravo in družbene službe. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovariša dr. Mira Sajeta, republiškega podsekretarja v Republiškem sekreta- 
riatu za urbanizem. 
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Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona sta obravna- 
vala Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja ter Zako- 
nodajno-pravna komisija. Poročila smo prejeli. Prejeli pa smo tudi mnenje 
Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Vlado Jašovič, 
načelnik oddelka za občo upravo in družbene službe pri občini Kamnik, kot 
predstavnik predlagatelja! 

Vlado Jašovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati? 
Pobuda za pripravo predloga za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi za- 
kona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (Uradni list SRS, 
št. 7-320/77) je bila oblikovana v okviru strokovnih služb naše občinske uprave, 
kjer je bilo ugotovljeno, da bi lahko s spremembo zakonskih določil, ki se 
nanašajo na postopke odmere, obračuna in izterjave nadomestila, zagotovili 
hitrejše in racionalnejše poslovanje, hkrati pa pravice občanov-zavezancev in 
pa javne koristi ne bi bile kršene. 

Poleg tega namena, ki sem ga zdaj navedel, pa je bil naš namen tudi, da 
bi sedanjo prakso v zvezi z odmero, obračunavanjem in izterjavo sistemsko 
uredili. Da bom jasnejši: Ugotavljamo namreč, da imajo slovenske občine zelo 
različno urejeno to vprašanje. Nekatere občine imajo naloge v zvezi z odmero, 
obračunavanjem in izterjavo prejšnjega prispevka, sedaj nadomestila, prene- 
sene na samoupravno skupnost za komunalne dejavnosti (Škofja Loka). V dru- 
gih občinah te posle opravljajo davčne uprave po predpisih zakona o razpola- 
ganju s stavbnim zemljiščem, pri čemer načelnik oddelka za gospodarstvo in 
finance samo formalno podpiše odločbe o odmeri (Kamnik). Nekatere občine 
so te nalogef poverile davčnim upravam, ki pri opravljanju omenjenih poslov 
uporabljajo določila zakona o davkih občanov. V eni od ljubljanskih občin od- 
delek za komunalne zadeve, ki je po zakonu pristojen izdajati odločbe o od- 
meri in opravljati ostale naloge, povezane s tem, vodi le evidenco o odmerjenih 
in plačanih obveznosti, vsa ostala dela pa je pogodbeno prenesel na strokovne 
službe Staninvesta, ki pobira nadomestilo skupaj s stanarino in drugimi ob- 
veznostmi. 

Iz navedenega je razvidno, da je stanje v praksi po občinah zelo različno, 
istočasno pa lahko ugotovimo, da se sedaj veljavna določila v zvezi z odmero,, 
obračunom in izterjavo nadomestila ne izvajajo ali pa se ne izvajajo v celoti. 
Vzroki za tako ravnanje v občinski upravi so verjetno ne samo na področju 
organizacije upravnih organov, ampak tudi na področju, ki neposredno zadeva 
ob porabo proračunskih sredstev. 

Naš namen ni bil izdelati konkreten predlog same spremembe zakona, 
temveč samo sprožiti postopek za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi 
omenjenega zakona. Zaradi tega je tudi predlog, ki je sedaj pred nami, precej 
širok in odpira vrsto vprašanj. Glede na ta moment bom predlog bolj konkre- 
tiziral in tudi nakazal rešitve v zvezi z določanjem postopkov odmere, obračuna 
in izterjave nadomestila: 

Naloge odmere, obračuna in izterjave nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča naj se prenesejo v pristojnost: 

a) občinskega upravnega organa (davčne uprave), ki bi te naloge izvrševal 
za občane, ki imajo v lasti stanovanjske, poslovne, počitniške in druge stavbe 
oziroma prostore kot posamezne dele stavb, 
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b) organizacij in skupnosti za upravljanje s stanovanjskimi in poslovnimi 
stavbami, stanovanjskimi in poslovnimi prostori, kot posameznimi deli stavb 
ter z drugimi stavbami v družbeni lastnini (SSS), 

c) imetnikov pravice uporabe poslovnih stavb in poslovnih prostorov ter 
drugih stavb in prostorov v družbeni lastnini, katere sami upravljajo (OZD). 

Za zavezance, navedene pod točko a), izda odločbo o odmeri nadomestila 
občinski upravni organ za dohodke (davčna uprava), odmera, obračun in izter- 
java pa se izvršujejo na podlagi zakona o davkih občanov. 

Zavezanci, navedeni pod točkama b) in c), sami obračunavajo nadomestilo, 
Služba družbenega knjigovodstva pa skrbi za pravilnost njihovega obračuna, 
v skladu s 6. členom zakona o SDK (Uradni list SFRJ, št. 2/77). 

V zvezi s tem dodatnim pojasnilom moram dodati še eno ugotovitev, ki 
je zelo pomembna in katero bomo morali vsekakor upoštevati pri obravnavanju 
našega predloga, in sicer, da republiški zakon o ljudski obrambi, ki ga je ta 
zbor skupaj z Zborom združenega dela sprejel v letu 1976 (Uradni list SRS, 
št. 23/76) v 163., 164. in 165. členu na isti način ureja odmero, obračun in izter- 
javo prispevka za zaklonišča. 

Na podlagi tega zakona je naša, kakor tudi druge občinske skupščine, 
sprejela odlok o gradnji zaklonišč in postopke naravnala po že omenjenem za- 
konu. 

Na podlagi podatkov, ki izhajajo iz že več kot enoletne prakse na tem 
področju, ugotavljamo, da se je tak način pokazal kot popolnoma ustrezen. 

Na podlagi podatkov o številu zavezancev in ostalih podatkov lahko ugo- 
tovimo za našo občino (to bi lahko trdili tudi za vse ostale občine, z določenimi 
odstopanji), da bi se s predlagano spremembo zmanjšalo število zavezancev, za 
katere občinski upravni organ odmerja, obračunava in izterjuje nadomestila, 
za približno 55 %>. Omenjena številka nam dovolj zgovorno pove, da je tudi 
s te strani predlagana sprememba utemeljena. 

V zvezi z našim predlogom so bili dani argumenti za, kakor tudi argu- 
menti proti. Zaradi pojasnitve določenih dilem bi se povrnil na le-te. 

Skupščina občine Ljubljana-Vič-Rudnik je že v letu 1977 dala podoben 
predlog za spremembo zakona, ki je bil zavrnjen. Eden od razlogov za zavrnitev, 
katerega je podal Sekretariat za urbanizem, je bil, da se zaradi karakterja, ki 
ga ima nadomestilo, to je instrumenta za zajemanje mestne rente, ne more 
uporabiti postopek, ki velja za davke. Poudarjam pomembno dejstvo, da davčne 
uprave poleg svojih osnovnih funkcij, ki jim jih nalaga zakon, opravljajo tudi 
dela v zvezi z odmero, obračunom in izterjavo prispevkov za financiranje 
Samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti, prispevke 
za zaklonišča, vodne prispevke itd. 

Določilo zakona o davkih se torej uporabljajo zato, ker je postopek eno- 
stavnejši, racionalnejši, s tem pa tudi bolj učinkovit. 

V zvezi z argumentom, ki se nanaša na karakter nadomestila, bi prebral 
stavek iz sodbe Vrhovnega sodišča SRS, št. U/489/76-19 z dne 24. novembra 
1977, ki se glasi: 

»Treba je ugotoviti, da je prispevek za uporabo mestnega zemljišča javna 
davščina, kot pravilno ugotavlja tožena stranka v izpodbijani odločbi.« 

Karakter prispevka za uporabo mestnega zemljišča pa je istoveten s ka- 
rakterjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
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Predlog naše občinske skupščine sta obravnavala odbora za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin in Zbora 
združenega dela. Izvršni svet Skupščine SRS ter Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SRS. 

Oba odbora sta pobudo za ustrezno spremembo podprla ter sprejela sklep, 
da se predlaga zboroma, da sprejmeta predlog za izdajo zakona in naloži 
Izvršnemu svetu, da pripravi osnutek zakona. Skupnost občin ljubljanske re- 
gije je na svoji seji oziroma posvetovanju v mesecu decembru podprla predlog. 

Kot sem že omenil, je predlog obravnaval tudi Izvršni svet, ki pa je sprejel 
sklep, da se zakonska pobuda zavrne in sicer iz razlogov, ki so navedeni v pri- 
loženem gradivu. 

Glede razlogov, ki po mnenju Izvršnega sveta Skupščine SRS govorijo 
proti našemu predlogu, omenjamo naslednje: 

1. Naša dopolnilna obrazložitev je nakazala rešitev v smeri in na način, 
ki jo nakazuje tudi Izvršni svet. 

2. Drugi argument se nanaša na vprašanje sposobnosti delavca, ki bi na 
tem področju delal. Povedati moram namreč, da bi služba ostala v enaki se- 
stavi kar se tiče strokovnega profila delavca, le da se bo spremenilo oziroma 
zmanjšalo število zaposlenih delavcev pri teh opravilih. 

3. V zvezi z 10-letno oprostitvijo plačevanja davka za nove stavbe in trdi- 
tvijo, da bi zato davčni organ odmerjal le nadomestila, kar ne bi bilo racio- 
nalno, moram opozoriti na naslednje: 

a) tudi zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem pozna 
začasno oprostitev plačila, in sicer 5-letno (43. člen), ki se časovno ujema 
z oprostitvijo plačila davka od stavb, le da je za 5 let krajša, 

b) zavezancu ne bi odmerjali le nadomestila, ampak tudi ostale obveznosti, 
kot je npr. prispevek za zaklonišča. 

4. Kar se tiče določila 275. člena zakona o upravnem postopku, ki se na- 
naša na vrste izvršbe denarnih obveznosti, moram povedati tole: 

Vsem je znano, da je zakon o upravnem postopku subsidiarnega značaja 
in da se njegova določila glede vrste izvršbe uporabljajo le, če poseben zakon 
s konkretnega upravnega področja ne vsebuje teh določil. V tem primeru bi 
uporaba 275. člena Zakona o upravnem postopku odpadla, ker bi že sam zakon 
določil način izterjave odmerjenih obveznosti. 

Lahko pa istočasno trdim, da se velika večina denarnih obveznosti izvršuje 
z upravno izvršbo in da več zakonov z raznih področij vsebuje določila o uprav- 
ni izvršbi, kot so npr. zakon o ljudski obrambi, zakon o prekrških, carinski 
zakon, zakon o sodnih taksah. 

Izhajajoč iz prakse ugotavljamo, da izterjava obveznosti s sodno izvršbo 
traja najmanj 2 meseca, upravna izvršba pa je bistveno krajša (izdaja opomina 
po preteku 8 dni, če pa znesek ni plačan, pa je že možno ukrepati po določilih 
zakona o davkih občanov). 

Po drugi strani pa se postavlja vprašanje, ali je družbeno sploh upravičeno, 
da sodne organe in pa javna pravobranilstva obremenjujemo s takimi zadevami, 
ki se lahko rešijo v okviru pristojnosti drugih organov, in to na ustreznejši 
način. 

5. Glede pojasnila v zvezi z izdajanjem odločb družbenopravnim osebam 
pa postavljam le vprašanje: 
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Ali je sploh potrebno, da občinski upravni organ izda odločbo o obveznosti, 
ki izhaja iz zakona, upoštevajoč pri tem določila 6. člena zakona o Službi 
družbenega knjigovodstva, ki nalaga obveznost tej službi, da v okviru izvrše- 
vanja kontrole preverja pravilnost podatkov, pravilnost in pravočasnost izpol- 
njevanja v zakonu določenih obveznosti uporabnikov družbenih sredstev do 
družbenopolitičnih skupnosti in njihovih skladov in drugih javnih davščin, do 
samoupravnih interesnih skupnosti glede prispevkov in do drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti? 

Na koncu tega prispevka, katerega namen je bil čimbolj osvetliti našo 
pobudo in pa razloge za omenjeno spremembo v zvezi z odmero, obračunom in 
izterjavo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, izražam upanje, da bo 
po razpravi ta zbor sprejel podani predlog za izdajo zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovarišica Milena Hutar, gospodarsko področje, 18. okoliš. 

Milena Hutar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Stališča s skupne seje delegacije za Zbor občin Skupščine Slovenije in za Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije iz 18. okoliša, področje gospodarstva, 
z dne 23. 1. 1978 so naslednja: 

Skupščina občine Kamnik je predložila Skupščini SR Slovenije predlog za 
izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o upravljanju in razpolaganju 
s stavbnim zemljiščem (Uradni list SRS, št. 7-320/77), in sicer v tem smislu, da 
bi se naloge odmere, obračunavanja in izterjatve nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča prenesle v pristojnost: 

a) občinskega upravnega organa za dohodke davčne uprave, ki bi te 
naloge opravljal za občane in po postopku oziroma predpisih, ki veljajo za* 
odmero, obračunavanje in izterjavo davkov, 

b) družbenih pravnih oseb, ki bi same obračunavale in plačevale nadome- 
stila, nadzor nad pravilnostjo obračunavanja, pa bi vršila Služba družbenega 
knjigovodstva. 

Stališče delegacije je, da naj se odmera in obračunavanje nadomestila 
izvršujeta tako, kot je navedeno v zakonu o upravljanju in razpolaganju s 
stavbnim zemljiščem. Sprememba naj bi bila v tem smislu, da bi izterjavo 
nadomestila izvrševala davčna uprava namesto pristojnega sodišča. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš Rok Pavšič, gospodarsko področje, Ljubljana! 

Rok Pavšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Kot 
je omenil predstavnik kamniške skupščine, so tudi naša delegacija in naše 
upravne službe dale soglasje k tej spremembi zakona, zlasti, ker so že v letu 
1976 ob sprejemanju zakona o uporabi mestnega zemljišča dale pobudo za ta 
način obračunavanja oziroma odmero in pobiranje prispevkov od mestnega 
zemljišča. 

Naj še enkrat povem, če ste preslišali prvič: Odločba sama o višini pri- 
spevka za posamezno zemljišče še vedno ostane v kompetenci upravnega organa 
občine, medtem ko gredo odmera in izterjava davka, se pravi čisti finančni 
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posli, po principih pobiranja davkov. Tu gre samo za racionalizacijo službe na 
ravni občinske uprave. Če smo za racionalizacijo administrativnih postopkov, 
ki danes bremenijo naše občinske uprave, potem morata zbor in Skupščina SR 
Slovenije pristati na to in izvesti spremembo tega zakona. Samo toliko. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš Stane Boštjančič, predsednik Zakonodajno-pravne 
komisije! 

Stane Boštjančič: Tovarišice in tovariši! Glede na pomembnost 
vprašanja mi dovolite, da iz poročila, ki ga je Zakonodajno^pravna komisija že 
poslala, izpostavim določena vprašanja, iz katerih bo razvidno, zakaj je sploh 
prišlo do stališča, da Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se predlog za 
izdajo zakona ne sprejme. 

Na seji Komisije je predstavnik strokovnih organov Skupščine občine raz- 
širil prvotni predlog še z eno točko. Mi smo obravnavali celotni predlog in je 
tudi celotni predlog v poročilu zajet. Na podlagi razprave in argumentov smo 
sprejeli stališče, ki sem ga navedel v uvodu. Argument za naše stališče pa je 
zlasti, da nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča nima fiskalnega značaja 
v smislu določb zakona o financiranju splošnih družbenih potreb pri družbeno- 
političnih skupnosti. Glede na to izterjava nadomestila po svoji naravi ne sodi 
v zadeve iz pristojnosti davčne službe po 1. členu zakona o organizaciji davčne 
službe v SR Sloveniji. Prav tako javni pravobranilec v postopku izterjave 
plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zastopa od z zakonom 
predvidenih upravljalcev le občino oziroma njene organe ter krajevne skup- 
nosti, ne pa tudi samoupravnih interesnih skupnosti, ki so predvidene za 
upravljanje s stavbnimi zemljišči. 

Neracionalno bi bilo opravljati obračunavanje in izterjavo za občane, ki 
niso lastniki stavb ali posameznih stanovanj, glede na to, da davčne uprave 
ne razpolagajo s potrebnimi podatki, ker le-ti niso zavezanci davka od stavb. 
Smotrneje je torej, da se nadomestilo odmerja in plačuje sočasno z najemnino, 
in to prek hišnih svetov, kot to ureja sedaj 47. člen omenjenega zakona. 

Možno bi bilo sicer za občane, lastnike stavb oziroma posameznih sta- 
novanj, odmero, obračunavanje in izterjavo nadomestil povezati z odmero dav- 
ka od stavb, ki jo opravlja davčna uprava. Bi pa tudi v tem primeru morala 
presoja o osnovi za odmero in nadomestilo ostati v pristojnosti komunalnega 
organa, glede na to, da je za posamezne primere potrebno individualno ugo- 
tavljati določene okoliščine, kot na primer obseg funkcionalnega zemljišča. 
Tako bi v primeru, ko je lastnik upravičen do 10-letne oprostitve za novo 
stavbo davčni organ odmerjal le nadomestila, česar seveda ne bi mogli za- 
govarjati z večjo racionalizacijo postopka. Nesprejemljivo bi bilo tudi, da bi 
družbene pravne osebe same obračunavale in plačevale nadomestilo. Visina 
nadomestila je namreč odvisna od kvadrature zemljišča, od cone, v kateri leži 
zemljišče, in drugih elementov, ki jih je potrebno ugotoviti v upravnem po- 
stopku z oblastnim aktom in jih ni mogoče prepustiti v presojo prizadeti stranki 

Določba prvega odstavka 18. člena zakona o Službi družbenega knjigovod- 
stva določa, da če uporabnik družbenih sredstev ne izda v predpisanem roku 
naloga za plačilo z zakonom predpisanih obveznosti v dobro družbenopolitičnih 
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skupnosti, njihovih organov in skladov ali samoupravnih interesnih .skupnosti, 
izda nalog za poravnavo zapadlih obveznosti Služba. Služba izda tak nalog tudi 
za poravnavo zapadlih obveznosti uporabe družbenih sredstev, ki jih je ta na 
podlagi zakona sprejel s samoupravnim sporazumom. 

Glede na navedeno s predlagano spremembo zakona ne bi bilo ustrezno 
zavezovati Službo družbenega knjigovodstva k takšnemu ravnanju, ker je kon- 
trola pravilnega obračunavanja in plačevanja z zakoni določenih obveznosti 
že urejena z zakonom o Službi družbenega knjigovodstva. 

Tudi z izterjavo s predlaganim prenosom pristojnosti na davčne organe 
ne bi dosegli hitrejšega učinka. V 275. členu zakona o splošnem upravnem 
postopku se namreč izvršba za izpolnitev denarnih obveznosti opravlja po sodni 
poti. Glede na to, da je višina mesečnega nadomestila praviloma nizka, se 
lahko izterjuje z mandatno tožbo pri sodišču, čas te izvedbe pa praviloma ni 
daljši od davčne izvršbe. Omeniti je tudi potrebno, da družbene pravne osebe 
na podlagi izdanih odločb o višini nadomestila ali po veljavni ureditvi sami 
vplačujejo nadomestilo, izvajanje kontrole in vplačevanja teh in ostalih ob- 
veznosti pa je v pristojnosti Službe družbenega knjigovodstva. 

Opozoriti je prav tako potrebno, da so zelo redki primeri, ko je potrebno 
prispevek oziroma nadomestilo izterjati prisilno. V poštev prihaja samo pri 
individualnih hišah v zasebni lasti oziroma pri lastnikih zemljišč. Torej, argu- 
ment, da bi se s tem javno pravobranilstvo oziroma sodišča razbremenila, 
kakor bi sledilo iz predloga za izdajo, tukaj nima prave veljave. Po podatkih, 
ki sta jih posredovala Sekretariat za pravosodje in Javno pravobranilstvo, je 
bilo ugotovljeno, da so bili to izredno redki primeri in nobena od teh služb ni 
bila zaradi tega kaj posebno obremenjena. Torej mislim, da to ne more služiti 
kot argument pri odločanju, ali se sprejme predlog ali ne. 

Na koncu je potrebno opozoriti tudi na to, da je kadrovska zasedba davčnih 
služb dokaj slaba in da so te službe z dosedanjim obsegom nalog preobreme- 
njene, kar je še dodatni razlog, da se na te službe ne prenašajo nove obveznosti, 
saj že sedaj v mnogih primerih ne morejo obvladati ter pravočasno opraviti 
svojih nalog. Dejstvo je, da so mnoge občine z izterjavo prispevkov in davkov 
v zaostanku, ponekod pa prispevkov samoupravnih interesnih skupnosti sploh 
ne izterjujejo. Prenašanje prisilne izterjave nadomestila na davčne uprave in 
tudi odmero tega nadomestila potemtakem ne bi imela praktičnega učinka in 
tudi ne bi pomenila nižjih stroškov, dokler ne pride do predvidene reorganiza- 
cije in novega zakona o organizaciji davčnih služb. 

Ravno zaradi tega smo menili, da je ta pobuda dokaj parcialen pristop 
k celotni sistemski ureditvi te problematike. Po drugi strani pa je bilo v Zako- 
nodajno-pravni komisiji nesporno ugotovljeno, da je ta pobuda prav gotovo 
pozitivna, ker je o racionalizaciji in drugem, kar je verjetno glavni moto raz- 
mišljanj tovarišev iz občine Kamnik, potrebno razmišljati pri nadaljnjem si- 
stemskem urejanju teh stvari. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Besedo 
ima tovariš dr. Miro Saje, predstavnik Izvršnega sveta! 

Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji 147. seji dne 8. 12. 1977 obrav- 
naval predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uprav- 
ljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem, za katerega je dala pobudo 
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Skupščina občine Kamnik, ter predlaga Skupščini SR Slovenije, da se zakonska 
pobuda ne sprejme. 

Nadrobne razloge za odklonilno stališče je Izvršni svet oblikoval v dopisu, 
ki ga imate v materialih ESA 995. 

Dovolite, da dam kratko informacijo v zvezi s stališčem Izvršnega sveta. 
Preden je Izvršni svet oblikoval svoje mnenje, je zaslišal pet republiških 
upravnih organov, ki so pristojni ali pa zainteresirani za ureditev tega vpra- 
šanja. Konzultiran je bil Sekretariat za urbanizem, Sekretariat za finance, Se- 
kretariat za pravosodje, občo upravo in proračun, Služba družbenega knjigo- 
vodstva Slovenije in pa Javno pravobranilstvo SR Slovenije. Vsi ti organi so 
zavzeli odklonilna stališča. 

Nadalje je moja dolžnost, da poudarim, da Izvršni svet kljub temu meni, 
da je utemeljena vsaka pobuda za poenostavitev in pocenitev upravnih postop- 
kov, glede konkretne pobude pa ugotavlja, da ne upošteva vseh nasledkov, ki 
bi lahko pripeljali do nadaljnjih zapletenih postopkov. 

Končno bi rad opozoril, da je vprašanje nadomestila uporabe stavbnega 
zemljišča predvsem izločeno iz celotnega sistema zbiranja sredstev, raznih pri- 
spevkov s področja šolstva, zdravstva, pokojninskega področja in drugih pod- 
ročij, kar gotovo terja svojo nadaljnjo sistemsko obdelavo na način, ki je že 
predviden v naši fazi usklajevanja prilagoditve davčne zakonodaje davčnemu 
sistemu. Tudi to je razlog, da s takim parcialnim postopkom ne moremo urediti 
vprašanja, kako naj bi dejansko dosegli poenostavitev in racionalizacijo, s tem 
pa tudi seveda nekaj prihrankov. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš Ciril Grilj, delegat gospodarskega področja, 
Kamnik! 

Ciril Grilj: Spoštovani delegati! Skupščina občine Kamnik je pred- 
lagatelj predloga za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uprav- 
ljanju in razpolaganju s stavbnimi zemljišči. V obrazložitvi je nakazana racio- 
nalnejša rešitev, predvsem pa mislimo, da je potrebno gledati problem vse- 
binsko in ne samo s pravno formalnega vidika. Ne moremo se strinjati z ugo- 
tovitvijo Izvršnega sveta. Seveda bi bilo predlog potrebno dodelati, se pravi 
v nadaljnji fazi točno opredeliti, nepravilno pa bi bilo, da bi vsako pobudo ze 
v kali zatrli. Mnenja smo, naj se pripravi osnutek zakona, ki bo vseboval 
predloge Izvršnega sveta in naše pripombe, saj bi s tem resnično dosegli iz- 
boljšave in uresničili določila resolucije, ki nas med drugim obvezuje tudi 
k večji produktivnosti in bolj ekonomičnemu delu organov upravljanja. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Zaključujem razpravo in predlagam, da danes ne zaključimo razprave o pred- 
logu za izdaja zakona, glede na zelo različna stališča in mišljenja. Sodim, da bi 
bilo prav, da predlagatelj, Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja, Izvrsni 
svet in Zakonodajno-pravna komisija preuče pripombe in najdejo sporazumen 
predlog. Glede na to predlagam naslednji sklep: 

Zbor združenega dela ugotavlja, da glede potrebnosti zakona ni dosežena 
ustrezna stopnja soglasnosti, zato zbor odlaga sklepanje o predlogu za izdajo 
zakona. Odbor za stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora 
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združenega dela naj skupno s predlagateljem in Izvršnim svetom, ob upošte- 
vanju današnje razprave, ponovno prouči potrebnost zakona. Pri tem je treba 
videti vse možne rešitve za racionalizacijo odmere, obračunavanja in izterjave 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

Ima kdo kakšno- pripombo glede tega? Izgleda, da ni pripomb. Zato menim, 
da je predlagani sklep sprejet. 

S tem zaključujem 13. točko dnevnega reda in prehajam na 14. točko 
dnevnega reda, to je na predlog zakona o spremembi zakona o varstvu 
živali pred kužnimi boleznimi, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v ob- 
ravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet k tej točki dnevnega reda določil 
tovariša Dušana Piriha, republiškega veterinarskega inšpektorja. 

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

Ta zakon smo danes dobili na klop. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, 
da predlog obrazloži. Besedo ima tovariš Pirih! 

Dušan Pirih: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Z 
zakonom O' varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki je bil sprejet v oktobru 
1977, sta bila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Republiški sekretariat za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zadolžena za izdajo 15 podzakonskih aktov, 
in sicer v roku 3 mesecev od uveljavitve zakona. Ta naloga je v glavnem že 
uresničena. Večina podzakonskih aktov je že sprejetih in pripravljenih za ob- 
javo v Uradnem listu. Pri izdaji enega podzakonskega akta pa smo naleteli na 
težave in ovire, ki narekujejo drugačno formulacijo zakona. Gre za pristojbine, 
ki bi jih po zakonu moral določiti Izvršni svet. Pri pripravi odloka o pristoj- 
binah za veterinarsko-sanitarne preglede se je pokazalo, da gre pri določanju 
nekaterih pristojbin za specifičnosti, ki so odvisne od pogojev dela. Pri eko- 
nomskem izračunu pristojbin smo ugotovili, da so zaradi tega stroški veteri- 
narsko-sanitarnih pregledov v posameznih občinah zelo različni, zato ni mogoče 
določiti enotne pristojbine za nekatere veterinarsko-sanitarne preglede, ki bi ve- 
ljale za vse občine. 

Pri pripravi odloka se je pokazalo, da gre za specifičnosti, ki jih morajo 
glede na svoje potrebe in stanje upoštevati občine in same urediti z občinskimi 
odloki, in da gre najbrž za poseganje v občinske posebnosti in interese. 

Ko smo hoteli v skladu z rezultati usklajevalnega postopka, v katerem so 
sodelovali Gospodarska zbornica, Živinorejska poslovna skupnost in Zadružna 
zveza, z odlokom določiti samo kriterije za določitev pristojbin, smo ugotovili, 
da je za to treba spremeniti zakon. Ne gre torej za vsebinsko novo rešitev niti 
se s predloženo spremembo ne nalagajo nikakršne nove obveznosti. Gre le za 
dosledno izvajanje in jasno razmejitev med republiko in občino glede predpi- 
sovanja pristojbin za zdravstveno varstvo živali. Dolžnost predpisovanja je v 
glavnem določena že v zveznem zakonu. Tu gre pa za jasnejšo razmejitev, kdo 
kaj predpisuje. 

Izvršni svet se je zavedal, da predlagani postopek sprejemanja spremembe 
zakona ni zaželjen in da ni pravilen, ko pa smo analizirali posledice v primeru, 
če te spremembe ne predlagamo po hitrem postopku, smo ugotovili, da se s tem 
zavre celoten program preventive. V začetku leta 1978 smo dobili poročilo o 
razširjenosti stekline v občinah Avstrije. Zato moramo takoj pričeti z vakcina- 
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cijo živali proti steklini. Vsako odlašanje bi lahko povzročilo nevarnost za zdrav- 
je ljudi in živali. V Italiji sta se pojavili slinavka in parkljevka. Lahko se zgodi, 
če ne bosta omejeni, da bo treba v kratkem vakcinirati živali v obmejnih ob- 
činah naše republike. Vse to pa je povezano s finančnimi vprašanji, ki jih ureja 
45. člen zakona. Zaradi tega Izvršni svet predlaga spremembe zakona, ki se 
nanašajo samo na pooblastilo Izvršnim svetom občinskih skupščin za določanje 
pristojbin. 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo glede postopka. Pro- 
sim, besedo ima tovariš Franc Rutar, delegat z gospodarskega področja, 7. okoliš! 

Franc Rutar:. Predlagamo, da se zakon sprejme po hitrem postopku 
zato, ker gre resnično za vprašanje, ki ga je potrebno čimprej rešiti, ker lahko 
sicer nastanejo škodljive posledice. 

Predlagamo, da se 45. člen zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi 
dopolni tako, da izvršni sveti skupščin občin določajo pristojbine za veterinar- 
sko-sanitarne preglede živali, mesa in živine pri nakladanju in razkladanju. S 
tem se pridružujemo mnenju Odbora in predlogu Izvršnega sveta. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, tovariš 
Travnikar, predsednik Odbora za agrarno politiko! 

Franc Travnikar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor za finance Zbora združenega dela je danes skupaj z Odborom za 
agrarno politiko obravnaval predloženi zakon. 

S predloženo* rešitvijo Odbor soglaša, prav tako tudi soglaša s predlogom 
Izvršnega sveta, da se predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o varstvu 
živali pred kužnimi boleznimi obravnava v smislu 295. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije po hitrem postopku. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Lahko 
zaključim razpravo? 

Zaključujem razpravo glede postopka in dajem predlog Izvršnega sveta 
na glasovanje. Kdor je za to, da se zakon obravnava po hitrem postopku, naj 
prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog, da se zakon obravnava 
po hitrem postopku. 

O predlogu zakona je razpravljal Odbor za finance, prisotna pa sta bila tudi 
predsednik in podpredsednik Odbora za agrarno politiko. 

Poročilo oziroma mnenje je že povedal tovariš Travnikar. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Lahko 

zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog 
zakona o spremembi zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi. Kdor je 
za spremembo zakona, naj prosim glasuje! (101 delegeat glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet. 

Zaključujemo 14. točko dnevnega reda in prehajam na 15. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic na- 
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v 
sproti Vod »gradbenemu laboratoriju v Ljubljani, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil 
Dragico Šimenc, svetovalko predsednika Komiteja za raziskovalno dejavnost. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Zako- 
nodaj no-pravna komisija. 

Poročila smo prejeli. Pričenjam razpravo1. Kdo želi besedo? Ne želi nihče 
razpravljati? Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in dajem na 
glasovanje predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti Vodo- 
gradbenemu laboratoriju v Ljubljani. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o tarifi zveznih upravnih taks, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet k tej točki dnevnega reda določil 
tovariša Dragana Mozetiča, namestnika republiškega sekretarja za finance. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija. Prejeli smo tudi stališče Izvršnega sveta. Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Zaključujem razpravo in predlagam 
naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o tarifi zveznih upravnih taks. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe Odbora za finance k tarifnima 
številkama 5 in 6, ki so navedene v poročilu Odbora, ter pripombe, dane v 
drugih poročilih, ki naj jih delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ skuša uveljaviti v postopku usklajevanja v okviru 
delovnih teles. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k predlogu tega zakona. 

Ima kdo kakšno pripombo k temu? (Ne.) Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (100 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet. 

Prehajamo na 17. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča. 
Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija. Poročili smo prejeli. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta. Pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Zalka Kovač, članica 
Odbora za finance! 

Zalka Kovač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za finance tega zbora je na sejah dne 16. in danes ponovno obravnaval 
osnutek o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč. Odbor 
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je pri oblikovanju pripomb k osnutku zakona upošteval stališča Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, ki so razvidna iz obrazložitve osnutka zakona. 
Odbor je upošteval tudi večino pripomb Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije z dne 8. 12. 1976 in 19. 1. 1978. Poleg tega je odbor upošteval tudi raz- 
pravo delegatov na sejah Odbora. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme naslednje načelne pripombe k osnutku 
zakona: 

Predvideni način zagotavljanja sredstev za elementarne nesreče iz pri- 
marne emisije po mnenju Odbora ni principialen, glede na to, da bi se pri obli- 
kovanju sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč moral upoštevati 
dogovor republik in avtonomnih pokrajin o oblikovanju sredstev solidarnosti 
narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za od- 
pravljanje posledic elementarnih nesreč. V tem dogovoru je predvideno, da re- 
publike in avtonomni pokrajini s svojimi predpisi zagotavljajo, da se sredstva 
solidarnosti v republiki oziroma avtonomni pokrajini oblikujejo v višini 0,2 °/o 
na leto od družbenega proizvoda vsega gospodarstva republike oziroma avto- 
nomne pokrajine za preteklo leto- 

S tem v zvezi so ustrezni republiški in pokrajinski zakoni v veljavi že 
tretje leto in je tako zbranih že precej sredstev, ki bi bila lahko uporabljena kot 
vir sredstev za reševanje elementarnih nesreč. Kolikor se kljub navedenim po- 
mislekom vseeno uporabi z osnutkom zakona predloženi način zagotavljanja 
sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč iz sredstev primarne indu- 
strije, pa Odbor meni, da je pri tem pomembno upoštevati naslednje pripombe: 

1. Nesprejemljiv je kriterij razdelitve sredstev po osnutku tega zakona, ki 
temelji na zahtevah republik in pokrajin, zbranih do julija 1977, in ki je ne- 
odvisen od namena, zaradi katerih so bili v letu 1976 temelji kreditno-mone- 
tarne politike dvakrat dopolnjeni. 

2. Pri zagotavljanju sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč je 
potrebno sprejeti enoten kriterij za oceno škode, definirati vsoto škode, ki se 
šteje kot elementarna nesreča, in kolikšen delež od ocenjene škode se bo kril 
iz sredstev, ki bodo zagotovljena z osnutkom zakona o zagotovitvi sredstev za 
odpravo posledic elementarnih nesreč. 

3. Med temeljnimi kriteriji za delno kritje škode, ugotovljene pri elementar- 
nih nesrečah na podlagi obravnavanega osnutka, se mora upoštevati stopnja 
angažiranih sredstev solidarnosti znotraj posameznih republik in avtonomnih 
pokrajin pri odpravi posledic posameznih elementarnih nesreč in šele pO' anga- 
žiranju lastnih sredstev solidarnosti v odnosu na ugotovljeno škodo se morajo 
predvideti možnosti izkoriščanja sredstev iz virov primarne emisije. 

4. Za ugotovitev upravičenosti do junija 1977 predloženih zahtevkov re- 
publik in pokrajin je potrebno ugotoviti sklepen obseg nastale škode v vsaki re- 
publiki in avtonomni pokrajini v posameznih letih in ga primerjati z družbenim 
proizvodom v posameznih letih, ki je bil dosežen v posameznih republikah in 
avtonomni pokrajini. 

Glede vrste kreditov, ki naj se zagotavljajo za odpravo posledic elementar- 
nih nesreč, pa Odbor meni, da se morajo sredstva zagotavljati izključno za da- 
janje potrošniških kreditov osebam, ki so pretrpele škodo zaradi elementarnih 
nesreč, ne pa tudi organizacijam združenega dela in drugim, in da se mora 
v vsakem primeru iz obravnave izključiti vsaka škoda, ki je nastala sicer za- 
radi elementarne nesreče, vendar jo je mogoče in tudi potrebno zavarovati. 
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V Socialistični republiki Sloveniji je znašala škoda zaradi elementarne ne- 
sreče na Kozjanskem v letu 1974 1 milijardo 280 milijonov in zaradi potresa 
v zahodni Sloveniji v letu 1976 3 milijarde 313 milijonov dinarjev. Skupaj torej 
4 milijarde 593 milijonov dinarjev. 

Ugotovljena škoda po potresu v zahodni Sloveniji v letu 1976 znaša 3,4 °/o 
družbenega proizvoda, doseženega v letu 1976. 

Pri tem niso bile upoštevane še nekatere druge elementarne nesreče v So- 
cialistični republiki Sloveniji, na primer poplave v rudniku Kanižarica, žled 
v Idriji, plaz v Hrastniku, poplave v Mislinjski dolini, Ilirski Bistrici in Idriji. 

Ob upoštevanju škode tudi zaradi teh elementarnih nesreč bi skupna škoda 
vseh elementarnih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji v času od 1974 do 
1976 znašala skupaj 5 milijard 593 milijonov dinarjev. Brez škode, ki je nastala 
kot posledica pozeb in slane spomladi 1977. 

Socialistična republika Slovenija je za odpravo posledic elementarnih nesreč 
v obliki nepovratnih sredstev sama zagotovila doslej 1 milijardo 770 milijonov 
dinarjev. V tem znesku predstavljajo zbrana sredstva občanov skoraj tretjino. 
O lastnih akcijah v drugih prizadetih republikah oziroma pokrajinah v dose- 
danjem postopku niso bili predloženi ustrezni podatki. 

Te podatke navaja Odbor v poročilu predvsem zaradi tega, ker meni, da 
je v primeru, če bo sprejet predlog za rešitev črpanja kreditov iz primarne 
emisije tudi za druge namene, in ne samo za zagotovitev sredstev za dajanje po- 
trošniških kreditov osebam, ki so pretrpele škodo zaradi posledic potresa, po- 
trebno, da tudi Socialistična republika Slovenija občutno razširi zahteve tudi 
za kredite za odpravo posledic zaradi navedenih in drugih elementarnih nesreč 
ki so' bile v Sloveniji v obdobju od leta 1974 do 1976, torej pred julijem 1977. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme naslednji sklep: 
Daje se soglasje k osnutku zakona, to je, da se z zakonom uredi zagotovitev 

sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč. K osnutku zakona se dajejo 
pripombe, ki so navedene v tem poročilu, ki naj jih delegacija Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije v postopku usklajevanja v delovnih telesih 
Zbora republik in pokrajin poizkuša uveljaviti, skupaj z ostalimi pripombami, 
ki so navedene v pripombah Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike 
Slovenije z dne 8. 12. in 19. 1. 1978. 

Odbor za finance meni, da bo delegacija republike Slovenije s takimi po- 
oblastili dosegla, da bo' Socialistična republika Slovenija čimprej sprejela naj- 
manj takšno višino kreditov za sanacijo potresa, kot je navedena v osnutku 
zakona. Sanacija škod po potresu v zahodni Sloveniji namreč ne poteka tako, 
kot bi morala. Odobreni krediti za ocenjene škode se namreč ne morejo črpati, 
ker Poslovna banka nima za to razpoložljivih denarnih sredstev. 

Ce narodna banka ne bo odobrila poslovnim bankam ustreznih kreditov 
za sanacijo škod po potresu, bo resno ogrožena sanacija potresnega območja. 

Odbor s tem novim poročilom umika prejšnje poročilo, to je poročilo z dne 
9. 12. prejšnjega leta. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje so- 

glasje k osnutku zakona, to- je, da se z zakonom uredi zagotovitev sredstev za 
odpravo posledic elementarnih nesreč. 
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2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, ki so navedene v poročilu Odbora 
za finance z dne 24. 1. 1978, ki naj jih delegacija Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije v postopku usklajevanja v delovnih telesih Zbora republik in 
pokrajin poizkuša uveljaviti skupaj z ostalimi pripombami, ki so navedene 
v pripombah Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z dne 8. 12. 1977 in 
19. 1. 1978. 

Delegacija naj na podlagi omenjenih načelnih pripomb poizkuša uveljaviti 
tudi konkretne pripombe k posameznim členom osnutka tega zakona. 

Je kakšna pripomba? (Ni pripomb.) 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (92 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na družbeni do- 
govor o prometni politiki Jugoslavije, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo 
Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Maro Fabjančič, 
pomočnico predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. Družbeni 
dogovor sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj, ki je dal poročilo, 
ter Zakonodajno-pravna komisija. Poročili smo prejeli. Prejeli smo tudi sta- 
lišče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Ne želi nihče razpravljati? Lahko zaključim razpravo? Zaključujem 
razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Potrdi se družbeni dogovor o prometni politiki Jugoslavije, ki ga je 
podpisal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in z njim prevzel za republiko 
Slovenijo obveznosti po tem dogovoru. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje, k družbenemu dogovoru o prometni 
politiki Jugoslavije, ki ga je podpisal Zvezni izvršni svet in z njim prevzel ob- 
veznosti za federacijo, oziroma da z drugimi delegacijami v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ določi smernice Zveznemu izvršnemu svetu za reše- 
vanje morebitnih spornih vprašanj. 

Je kakšna pripomba? (Ne.) Potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (90 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na dogovor o kon- 
tinuirani graditvi zmogljivosti v času od leta 1976 do leta 1980 za razvoj pro- 
izvodnje električne energije in premogovništva v dobi po letu 1980, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Draga Petroviča, člana Izvršnega sveta. 

Dogovor sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Poročila smo prejeli. Tudi stališče Izvršnega sveta 
imamo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Lahko za- 
ključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 
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1. Potrdi se dogovor o kontinuirani graditvi zmogljivosti v času od leta 
1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje električne energije in premogovništva 
v dobi po letu 1980, ki ga je podpisal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
z njim prevzel za 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 predlogu dogovora o kontinuirani gra- 
ditvi zmogljivosti v času 1976—1980 za razvoj proizvodnje električne energije 
ter premogovništva po letu 1980, ki ga je podpisal Zvezni izvršni svet in z njim 
prevzel obveznosti za federacijo, oziroma da z drugimi delegacijami v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ določi smernice Zveznemu izvršnemu svetu 
za reševanje morebitnih spornih vprašanj. 

Je kakšna pripomba k temu sklepu? (Ni pripomb.) 
Potem dajem sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (89 de- 

legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 
Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 20. t o č k o dnevnega reda, to je na dogovor o po- 
sameznih elementih skupne stanovanjske politike, ki ga j.e Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet k tej točki določil tovariša dr. 
Mira Sajeta, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za urba- 
nizem. Dogovor sta obravnavala Odbor za stan ovan jsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija. 

Poročili imamo. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče raz- 
pravljati? Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Potrdi se dogovor o posameznih elementih skupne stanovanjske politike, 
ki ga je podpisal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in z njim prevzel za 
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 posameznim elementom skupne stano- 
vanjske politike. 

Ima kdo kakšno' pripombo k temu sklepu? (Ni pripomb.) Kdor je za pred- 
lagani sklep, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet. 

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

Predlog odloka o imenovanju Republiške volilne komisije v Ljubljani je 
predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve Skupščine SR Slovenije. Za svojega predstavnika je določila tovariša 
Stanka Jakija, člana Komisije. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k 
predlogu odloka pozitivno mnenje. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o Republiški vo- 
lilni komisiji. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (96 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdp vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
S tem so v Zboru združenega dela v Republiško volilno komisijo' v Ljub- 

ljani imenovani: Janez Šinkovec, Milan Kosterca, Ivan Rau, Franci Grad, Zdenka 
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Cerar, Milan Biber, Franček Kavčič, Roman Osterc, Gojmir Komar, Jernej 
Vrhunec, Ciril Ribičič, Albin Igličar, Ivan Žužek in Tjaša Strobl-Kragelj. 

S tem je zaključena tudi 21. točka dnevnega reda in prehajamo na 22. 
točko dnevnega reda, to je na vprašanja delegatov. 

Sprašujem, ah želi kdo postaviti delegatsko vprašanje! (Ne.) Izgleda, da 
ni delegatskih vprašanj. 

Pismeno je bilo predloženo eno vprašanje, vendar mi je bilo sporočeno, 
da še ne more biti danes odgovorjeno nanj in bo odgovorjeno na naslednji 
seji. 

Kolikor ni dodatnih delegatskih vprašanj, je tudi ta točka zaključena. 
S tem zaključujem sejo1 Zbora združenega dela. Hvala lepa. 

(Seja je bila končana ob 15.25.) 



zbor občin 

55. seja 

(14. decembra 1977) 

Predsedovala: Mara 21 e b n i k , 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Mara Zlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 55. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala na 
podlagi 1. odstavka 79. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, 
preden preidemo na določitev dnevnega i;eda, izvoliti Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, ki mora pregledati pooblastila delegatov 
in sestaviti poročilo1 za zbor. V Komisijo predlagam po abecednem redu občin 
naslednje delegate: Avgusta Pinterja, delegata občine Laško za predsednika ter 
Franca Kožarja, delegata občine Lenart in Štefana Žižka, delegata občine Len- 
dava, za člana. 

Ali želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Prosim, da o predlogu 
glasujemo. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (66 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja za 55. sejo Zbora občin izvoljeni: Avgust 
Pinter za predsednika ter Franc Kozar in Štefan Žižek za člana. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane v sobi 84, to je v pri- 
tličju levo od vhoda, ter da pregleda pooblastila in sestavi poročilo za zbor. 
Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, ker bo Komisija takoj 
opravila svoje delo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor 
bo to v njegovi moči, na vprašanje delegatov čimprej odgovoril, prosim delegate, 
ki imajo morda pismeno pripravljena vprašanja, da jih oddajo sekretarju zbora. 
Ta vprašanja bomo takoj posredovali Izvršnemu svetu oziroma naslovniku z 

1 

i 

1 
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zeljo, da bi bil odgovor dan že na tej seji pri točki predlogi in vprašanja de- 
legatov. 

(Seja je bila prekinjena za 10 minut.) 

Predsednica Mara Žleb ni k : Nadaljujem sejo in prosim predsednika 
Komisije tovariša Pinterja, da poda poročilo zboru! 

Avgust Pinter : Poročilo' o pregledu pooblastil delegatov za 55. sejo 
Zbora občin, ki je bila sklicana za 14. december 1977 ob 9. uri v mali dvorani 
poslopja Skupščine SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih 
pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zase- 
danja delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen delegata občine Dravograd. 

Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti Koper. 
Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 

ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato predlaga, da zbor poročilo sprej- 
me in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 55. sejo. Komisija tudi 
ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno razpravlja in sklepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Pinter! 
Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste ga pravkar slišali. Zeli kdo raz- 

pravljati? (Nihče.) 
Prehajamo' na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, 

ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za to poročilo, naj prosim glasuje! 
(59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila 
delegatov za 55. sejo Zbora občin. 

Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, Re- 
publiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Zveza 
sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin in člani delegacije iz Sociali- 
stične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ ter 
dr. Joža Vilfan, koordinator delegatov iz Socialistične republike Slovenije v 
Zveznem zboru, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, Zveza komunalnih 
skupnosti Slovenije, Skupnost za v(arstvo okolja Slovenije, Urbanistični inštitut 
Slovenije in Arhiv Socialistične republike Slovenije. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 55. seje Zbofa občin. 

Z dopisom z dne 2. 12. 1977 sem vas obvestila, da razširjam dnevni red 
današnje seje Zbora z naslednjimi točkami: 

— s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem 
republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, 
po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od 
prometa proizvodov in storitev; 
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— s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih 
taksah; 

— z osnutkom zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic elemen- 
tarnih nesreč. 

Ker je osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic elementar- 
nih nesreč umaknjen z dnevnega reda Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, ki je bila sklicana za 27. december 1977, in ker je bil ta akt kratek čas 
V razpravi v bazi, ga umikam z dnevnega reda današnje seje in ga bom uvrstila 
na dnevni red ene od prihodnjih sej. 

Z dopisom z dne 7. 12. 1977 pa sem vas obvestila, da na predlog Izvršnega 
sveta z dnevnega reda seje umikam 12. točko, to je dogovor o vzgoji in o izo- 
braževanju otrok jugoslovanskih državljanov, ki so na začasnem delu v tujini. 

Na 54. seji Zbora občin smo obravnavali osnutek skupne devizne politike 
Jugoslavije v letu 1978 ter osnutka projekcije plačilne in devizne bilance Jugo- 
slavije za leto 1978. Takrat smo s sklepom dali soglasje k tem aktom in pri- 
pombe, nismo pa pooblastili naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ, da da soglasje tudi k predlogom teh dokumentov. Naša delegacija 
nas je s pismom obvestila o poteku usklajevanja pripomb, ki so' jih dale skup- 
ščine socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. To obve- 
stilo naše delegacije ste prejeli danes na klop. Ker morajo biti omenjeni akti 
v Zboru republik in pokrajin sprejeti na zadnji seji zbora v letošnjem letu, 
ki je sklicana za 27. december, predlagam, da dnevni red današnje seje razši- 
rimo še z obravnavo obvestila naše delegacije o poteku usklajevanja osnutka 
devizne politike v letu 1978 in o osnutku projekcije plačilne ter devizne bilance 
Jugoslavije za leto 1978 in z odločanjem o tem, ali naši delegaciji damo poobla- 
stilo za glasovanje o predlogu omenjenih dokumentov. 

Naša delegacija pa predlaga tudi, da uvrstimo na dnevni red današnje seje 
še njeno informacijo o usklajevanju zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 
o skupnem obsegu proračunskih izdatkov federacije za leto 1977. 

Ker Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni pred- 
ložila nobenega akta, bo z dnevnega reda odpadla tudi točka volitve in imeno- 
vanja. Tako predlagam za današnjo sejo Zbora naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 55. seje Zbora občin; 
2. odobritev zapisnika 53. in 54.seje Zbora občin; 
3. stališča, priporočila in sklepi o raziskovalni dejavnosti kot sestavini 

združenega dela; 
4. poročilo o stanju na področju regionalnega prostorskega planiranja ter 

o izvajanju urbanistične in zemljiške politike; 
5. osnutek skupne devizne politike Jugoslavije v letu 1978; osnutek pro- 

jekcije plačilne bilance za leto 1978; osnutek projekcije devizne bilance Jugo- 
slavije za leto 1978 in poročilo o usklajevanju zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o skupnem obsegu proračunskih izdatkov federacije za leto 1977; 

6. poročilo o izvajanju sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za 
reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini in za postopno vra- 
čanje delavcev z dela v tujini ter za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev 
v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1976; 

7. informacija o arhivski službi v SR Sloveniji; 
8. predlog zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja; 
9. predlog zakona o določitvi amortizacije stanovanjskih hiš, stanovanj 

in poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini za leto 1977; 
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10. predlog za izdajo zakona o- spremembah in dopolnitvah zakona o gospo- 
darjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, z osnutkom zakona; 

11. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih; 

12. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem repu- 
bliškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, 
po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek 
od prometa proizvodov in storitev; 

13. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah; 
14. predlog za izdajo zakona o grobiščih in grobovih borcev, z osnutkom 

zakona; 
15. družbeni dogovor o knjigi; 
16. dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj črne me- 

talurgije v obdobju 1976—1980; 
17. dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj elektrogo- 

spodarstva, premogovništva in novih oblik energije v obdobju 1976—1980; 
18. dogovor o kontinuiteti pri graditvi zmogljivosti bazične kemične indu- 

strije v dobi 1976—1980 za razvoj proizvodnje v dobi po letu 1980; 
19. osnutek zakona o pridobivanju in uporabi zunanjih sredstev za pove- 

čanje zaposlenosti in za zaposlovanje povratnikov z dela v tujini in 
20. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi morda o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Ker 

vidim, da nihče, prosim, da o predlaganem dnevnem redu glasujete! Kdor je 
za, naj glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen tak, 
kakor sem ga danes predlagala. Tak dnevni red smo vam predložili tudi na klop 
z dodatkom točke č pri točki 5. 

Ker smo dnevni red današnje seje razširili z osnutkom skupne devizne po- 
litike Jugoslavije za leto 1978 in z osnutkom projekcije plačilne in devizne bi- 
lance za leto 1978 in tudi z informacijo naše delegacije o poteku usklajevanja 
o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnem obsegu proračunskih izdatkov 
federacije za leto 1977 in ker o poročilu naše delegacije v Zboru republik in 
pokrajin o poteku usklajevanja ostalih akrtov ni razpravljal Odbor za finance, 
predlagam, da v smislu 47. člena poslovnika našega zbora imenujemo skupino 
delegatov za proučitev poročila naše delegacije in za ustrezne predloge zborom. 

Če mi dovolite, bi v to skupino kar sama predlagala naslednje delegate: 
Franca Kenda, poročevalca Odbora za finance, in delegata iz občine Tolmin za 
predsedujočega skupine, za člane pa Rada Ostouško, delegata iz občine Koper 
in člana Odbora za finance, Janeza Riglerja, delegata občine Ljubljana-Bežigrad, 
Francko Viidovič, delegatko iz občine Šentjur pri Celju ter Ivana Hočevarja, de- 
legata iz občine Novo mesto. 

Želi morda kdo o predlogu razpravljati oziroma ima kdo kakšen dodatni 
predlog? (Nihče.) Prosim, da o predlogu glasujete! Kdo je za? (59 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo v skupino delegatov izvolili Franca Kenda, Rada Osto- 
uško, Janeza Riglerja, Francko Vidovič in Ivana Hočevarja. 

Prosim skupino delegatov, da se takoj po uvodni obrazložitvi, ki jo bomo 
poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov, sestane in obravnava poročilo 
naše delegacije in predloži zboru svoje poročilo s predlogom možnih rešitev. 
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Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas obve- 
ščam, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela ^Družbeno- 
političnim zborom poslušali uvodno obrazložitev k 4. točki, to je k poročilu 
o stanju na področju regionalnega prostorskega planiranja ter o izvajanju ur- 
banistične in zemljiške politike, ki jo bo podal tovariš Boris Mikoš, član Izvrš- 
nega sveta in republiški sekretar za urbanizem. 

Skupno zasedanje bo po dogovoru med predsedniki vodil tovariš Stane 
Markič, predsednik Družbenopolitičnega zbora. 

Tako prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev 
zapisnikov 53. in 54. seje Zbora občin. 

Osnutka zapisnikov ste prejeli z dopisom z dne 2. in 9. 12. 1977. Ali pred- 
laga morda kdo k zapisnikoma 53. in 54. seje zbora kakšne pripombe ali po- 
pravke? (Nihče.) Dajem odobritev zapisnikov na glasovanje! Kdor je za to, da 
se odobrita zapisnika 53. in 54. seje Zbora, naj prosim glasuje! (59 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnika 53. in 54. seje zbora. 
Sedaj pa prosim delegate, da gredo v veliko dvorano v prvem nadstropju, 

kjer bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Družbenopoli- 
tičnem zborom poslušali uvodno obrazložitev k 4. točki dnevnega reda. Po 
skupnem zasedanju bomo nadaljevali sejo našega zbora v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.15.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo našega zbora. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na stališča, priporočila 
in sklepe o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela, ki sta jih 
pripravila Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela in 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin. 

Predlagatelj je za svojega poročevalca določil tovarišico Judito Rakovec, 
ki bo predlog dokumenta še ustno obrazložila. Prosim, tovarišica Judita Ra- 
kovec ! 

Judita Rakovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije ter Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije sta predlagatelja stališč, priporočil in sklepov o raz- 
iskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela. 

Stališča, priporočila in sklepi o raziskovalni dejavnosti so bila izdelana na 
podlagi izhodišč h gradivu »Raziskovalna dejavnost kot sestavina združenega 
dela«, o katerem sta razpravljala oba zbora Skupščine SR Slovenije ter Skup- 
ščina Raziskovalne skupnosti Slovenije na zasedanjih meseca julija letos, ob 
upoštevanju pripomb in mnenj, ki so bila dana v javni razpravi. Predloženi 
dokument izhaja iz družbenopolitičnih ugotovitev o pomenu raziskovalne de- 
javnosti, organizirane na samoupravnih družbenih temeljih, ki naj postaja 
vedno bolj aktiven dejavnik pri razvijanju proizvajalnih sil oziroma celotnega 
družbenega razvoja. Pri tem je poseben poudarek dan teoretični in metodološki 
zasnovanosti raziskovalnega dela na marksističnih znanstvenih temeljih. V in- 
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teresu celovitega napredka družbe je, da si čimbolj prizadeva za dosledno uve- 
ljavljanje procesa združevanja in svobodne menjave dela, tako znotraj razisko- 
valnih skupnostih kakor tudi v neposrednih odnosih med raziskovalnimi in dru- 
gimi organizacijami združenega dela. Tak odnos bo postal razviden predvsem 
v postopnem preusmerjanju raziskovalnih zmogljivosti na reševanje ključnih 
gospodarskih problemov, pri čemer bodo postali usmerjeni programi in konkret- 
ni projekti, kot sestavni del celotnih družbenih razvojnih programov, ena od 
pomembnih novih oblik samoupravnega organiziranja na podlagi samouprav- 
nega sporazumevanja. 

Ob tem, ko govorimo o doslednem uveljavljanju svobodne menjave dela, 
ne moremo mimo ugotovitve, da je raziskovalna dejavnost še vse premalo or- 
gansko vraščena v združeno delo, kajti svobodna menjava dela zahteva izpol- 
nitev določenih pogojev, le-ti pa v prvi vrsti takšno raziskovalno delo, ki mora 
biti odraz dejanskih potreb. 

Do določenih odstopanj od sprejetih usmeritev prihaja predvsem zaradi 
še vse premalo razvitih in uveljavljenih samoupravnih odnosov na posameznih 
področjih združenega dela, zlasti zaradi premajhne zavesti o pomenu in vlogi 
znanosti oziroma raziskovalne dejavnosti pri razvoju proizvajalnih sil, dvigu 
produktivnosti in ekonomičnosti, pa tudi splošnih pogojev gospodarjenja in po- 
manjkljivega spodbujanja tehničnega napredka. 

Proces samoupravnega organiziranja raziskovalne dejavnosti je treba do- 
grajevati na podlagi načela, da naj samoupravna organiziranost zajema celotno 
raziskovalno dejavnost v družbi. Prizadevati pa si je treba za večjo interdisci- 
plinarnost in dosledno združevanje dela, programov in sredstev. 

Prava svobodna menjava mora namreč potekati med raziskovalci in upo- 
rabniki v samih temeljnih organizacijah združenega dela, prav tako pa tudi 
v različnih oblikah in njihovih medsebojnih povezavah na podlagi dohodkovnih 
odnosov in interesov, ki jih ima vsaka temeljna organizacija združenega dela 
pri ustvarjanju dohodka. Raziskovalne organizacije imajo sicer že v svojih 
svetih enakopravno zastopane raziskovalce in uporabnike, kar načelno omo- 
goča uporabnikom dosežkov raziskovalnega dela neposreden vpliv na program 
določene raziskovalne organizacije, na spremljanje njenega dela, izvajanje nad- 
zora nad njim ter na prenos raziskovalnih dosežkov v organizacije združenega 
dela. Še vedno je vpliv raziskovalcev prevelik, vpliv porabnikov pa samo 
navidezen, saj zelo pogosto nastopajo v vlogi uporabnikov spet izvajalci, zaradi 
česar raziskovalni programi ostajajo praktično v domeni raziskovalcev samih. 

Nimamo pa urejenega analognega sistema vključevanja raziskovalcev v sa- 
moupravne organe organizacij združenega dela na področju gospodarstva in 
družbenih dejavnosti, kar bi pomembno prispevalo k hitrejšemu povezovanju, 
usmerjanju in podružbljanju raziskovalnega dela. Prav tako še ni v celoti 
speljan proces konstituiranja temeljnih organizacij združenega dela v razisko- 
valnih organizacijah in še niso ustvarjeni pogoji za živo povezanost razisko- 
valnih enot s proizvodnim in reprodukcijskim procesom. 

Samo nekatere večje organizacije združenega dela imajo raziskovalno- 
razvojne enote oziroma skupine, ki pa se morajo nemalokrat celo znotraj 
svoje organizacije združenega dela boriti za obstoj. Pretežno število organizacij 
združenega dela pa sploh nima posebnih razvojnih enot ali pa imajo za to 
področje le posamezne delavce. 

Prav tako organizacije združenega dela svojih delavcev ne usmerjajo na- 
črtno v podiplomski študij. Raziskovalne skupnosti, ustanovljene na podlagi 
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ustave in zakona, bodo morale v večji meri kot doslej postati mesto za povezano 
načrtovanje tako v raziskovalnih organizacijah kakor tudi v organizacijah 
združenega dela in drugih asociacijah, kajti še vse preveč je razdrobljenosti 
v raziskovalnem delu in premalo je sodelovanja pri določanju programov raz- 
vojnih raziskav. 

Raziskovalni interesi, ki so opredeljeni v razvojnih načrtih temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, interesnih in družbenopolitičnih skupnosti, se morajo 
organsko vključevati tudi v programe občinskih in področnih raziskovalnih 
skupnosti. 

Raziskovalni delavci pa morajo v večji meri sodelovati in odločati pri vseh 
pripravah na bistvene odločitve v sistemu združenega dela in družbenopolitičnih 
skupnosti in pri tem prevzemati tudi svoj delež odgovornosti za odločitve. 

Zaradi premajhne koordiniranosti potreb v raziskovalnem delu prihaja do 
zamud pri pripravah načrtov kakor tudi do neposrednega povezovanja razisko- 
valnega dela z zgolj tekočimi potrebami, pri čemer se vložena sredstva prika- 
zujejo kot proizvodni stroški, obenem s težnjo, da naj se financiranje večjih 
projektov prenese na širšo družbeno skupnost, čeprav bodo rezultati služili 
predvsem ozkim potrebam in tako dalje. Načrtovanje razvojnih planov bi mo- 
ralo dosledno temeljiti na pobudi delavcev v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, občanov v krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih 
in združenjih. 

Naloge in cilji raziskovalne dejavnosti morajo izhajati iz spoznanja druž- 
benih potreb, kakor tudi iz objektivnih možnosti razvoja, pri čemer mora 
raziskovalna dejavnost prispevati k spreminjanju odnosov. Prizadevati si mo- 
ramo, da se bo raziskovalno delo dosledno povezovalo s tehnološko proizvodnjo 
in družbenopolitično prakso, ob njunem medsebojnem kritičnem soočanju, do- 
polnjevanju in preverjanju. Prav zaradi tega je treba zagotoviti tudi hitrejši 
pretok znanstvenih dosežkov v izobraževalne procese, posebno pozornost pa je 
treba nameniti popularizaciji raziskovalnega dela in znanstvenih dosežkov. 

Pri nadaljnjem načrtnem razvijanju in spodbujanju raziskovalnega dela 
imajo pomembno vlogo tudi kadri. Toda pri tem moramo žal ugotoviti, da je 
stanje tako kot pri raziskovalnem delu, kjer ugotavljamo pretirano razdroblje- 
nost. Enako je tudi na področju planiranja in pojmovanja kadrov. Raziskovalno 
delo namreč ni dovolj stimulirano, ne materialno, še manj pa moralno. Prav 
tako so neuspešni poskusi pridobivanja ustreznih kadrov iz prakse. Zaradi vsega 
tega lahko rečemo, da je pretok neustrezen oziroma da ga je premalo čutiti. 

Na področju prenašanja tujih inovacij v naš družbeni prostor se je treba 
•odločno upreti nekritičnosti in nenačrtnosti, hkrati pa je treba vzpostaviti 
samoupravno programsko in strokovno koordinacijo nosilcev dolgoročnih po- 
slovno-tehničnih povezav s tujino ter zagotoviti upoštevanje širših dolgoročnih 
razvojnih interesov celotnega združenega dela. S podružbljanjem odnosov na 
področju prenosa tehnologije in večjim vključevanjem domačega znanja v te 
procese je treba zavreti uveljavljanje kratkoročnih podjetniških interesov ter 
tehnokratsko privatizacijo teh razmerij in zagotoviti čimboljše pogoje za upo- 
rabo in razvoj domačih razvojnih dosežkov. 

Še nadalje je treba spodbujati povezovanje raziskovalnih organizacij in 
delavcev v širšem medrepubliškem prostoru, s čimer bodo preseženi določeni 
primeri zaprtosti, podvojitve dela, neenotnosti pristopa k raziskovalnemu delu 
in podobno. Krepiti je treba tudi odgovornost organizacij in posameznikov 
v njih pri mednarodnem sodelovanju, prizadevati pa si je treba, da se bodo 
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pri tem sodelovanju uveljavile predvsem naše temeljne vrednote in interesi 
naše socialistične samoupravne skupnosti, kakor tudi naša politika neuvršče- 
nosti. 

Tovarišice in tovariši delegati! V tem dokumentu, ki ga sprejema Skup- 
ščina SR Slovenije, so opredeljeni nekateri vidiki nadaljnjega sistemskega in 
vsebinskega dograjevanja sedanjega sistema organiziranosti in programske 
organiziranosti raziskovalnega dela v naši družbi. Z doslednim uveljavljanjem 
načel, ki so opredeljena v ustavi, z zakonom o združenem delu in drugimi 
dokumenti ter predpisi na njihovi podlagi pričenjamo dolgoročen, toda trajen 
proces bistvenega spreminjanja vsebinskih in drugih odnosov ne le v zdru- 
ženem delu samem, pač pa tudi v celotni družbeni skupnosti, v interesu čim- 
hitrejšega napredka, razvijanja humanih medčloveških odnosov in postopnega 
spreminjanja družbenih odnosov v skladu z opredeljenimi dolgoročnimi cilji 
naše družbe. Hvala. 

Predsednica M ara 2 1 e b n i k : Hvala lepa, tovarišica Rakovceva! Gra- 
divo »Raziskovalna dejavnost kot sestavina združenega dela« smo obravnavali 
na 50. seji Zbora dne 20. 7. 1977, hkrati pa smo sprejeli tudi izhodišča za 
pripravo sklepnega dokumenta. 

Osnovno gradivo je bilo objavljeno v Poročevalcu številka 13., z dne 25. 
5. 1977. Z dopisom z dne 24. 11. 1977 ste prejeli osnutek stališč, priporočil in 
sklepov o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela, ki ga je pri- 
pravila delovna skupina, ki sta jo imenovala Odbor za družbenoekonomske 
odnose Zbora združenega dela in Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj Zbora občin. 

Ker sta odbora šele kasneje obravnavala gradivo delovne skupine, sta 
zboru predložila tudi poročilo, iz katerega izhajajo predlogi za spremembe 
predloženega dokumenta. V smislu 277. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije je treba te predloge za spremembo predloženega dokumenta šteti kot 
sestavni del predloženega dokumenta. 

Prejeli ste tudi predloge sprememb in dopolnitev k obravnavanemu do- 
kumentu, ki jih je predložil Izvršni svet. Njegov predstavnik je Beno Lukman, 
republiški podsekretar v Republiškem komiteju za raziskovalno dejavnost. 

Tovariš Lukman, želite besedo? Prosim! 

Dr. Beno Lukman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 184. seji obravnaval stališča, 
priporočila in sklepe o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela 
in sprejel predlog sprememb in dopolnitev. 

Predlagane spremembe in dopolnitve pomenijo v glavnem redakcijske 
izpopolnitve, ki bodo bistveno prispevale k večji jasnosti in konkretnosti do- 
kumenta. Usmerjene so predvsem v večje poudarjanje kvalitete raziskovalne 
dejavnosti in njene samoupravne organiziranosti ter v dosledno uresničevanje 
družbenoekonomskega položaja raziskovalne dejavnosti v skladu z zakonom o 
združenem delu. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Lukman! Preden piič- 
nemo razpravo o predloženem aktu, naj vas obvestim, da ta dokument enako- 
pravno sprejema tudi Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije, ki bo to 
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opravila na seji, ki je sklicana za 28. december 1977. Tako bomo eventualno 
usklajevanje dokumenta opravili takrat ali na eni kasnejših sej. 

Predloženi dokument je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija, ki je 
predložila zboru pismeno poročilo. Ker pričakujemo, da bo razprava delegatov 
pokazala potrebo po dopolnitvi predloženega dokumenta in ker bo treba pro- 
učiti^ tudi predloge za spremembo predloženega dokumenta, ki jih predlaga 
Izvršni svet, predlagam, da imenujemo skupino 3 delegatov, ki bo spremljala 
razpravo in s skupino delegatov Zbora združenega dela predlagala zborom 
eventualne dopolnitve ali spremembe predloga Stališč, priporočil in sklepov. 

Dovolite, da v to skupino kar sama predlagam dr. Borisa Berceta, pod- 
predsednika zbora in delegata iz občine Ljubljana-Bežigrad, Judito Rakovec, 
poročevalko Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in delegatko iz 
občine Kranj in Toneta Zimska, delegata iz občine Celje. 

Ali želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Prosim, da o predlogu 
glasujete! Kdo je za? (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo v skupino delegatov za proučitev razprave imenovali 
dr. Borisa Berceta, Judito Rakovec in Toneta Zimška. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Prosim, besedo ima Tone Zimšek, delegat občine Celje! 

Tone Zimšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dokument »Raziskovalna dejavnost kot sestavina združenega dela« in stališča, 
priporočila in sklepi dokaj dobro obravnavajo to problematiko in dajejo dobre 
napotke za uresničevanje ciljev, ki smo si jih zastavili na področju raziskovalne 
dejavnosti. Tak je zaključek širokih in poglobljenih razprav v naši občini. 
Želimo pa opozoriti na nekaj problemov in pomanjkljivosti, ki smo jih ugoto- 
vili ob razpravah in ob analizi raziskovalne in razvojne dejavnosti tako v naši 
občini kakor tudi širše. 

Program raziskovalnih del, ki se oblikuje v okviru skupnega raziskoval- 
nega programa Raziskovalne skupnosti Slovenije, ni v zadostni meri odraz 
raziskovalnih potreb združenega dela, temveč temelji predvsem na strokovnih 
usmeritvah raziskovalnih organizacij samih. To stanje, ki je sicer objektivna 
posledica preteklega razvoja, se po našem mnenju prepočasi spreminja in 
narekuje več zavzetosti, tako s strani združenega dela kakor tudi s strani 
raziskovalcev in raziskovalnih organizacij. Združena sredstva za skupni raz- 
iskovalni program se morajo v večji meri vezati na sredstva, ki jih organizacije 
združenega dela namenjajo v raziskovalni dejavnosti za tako imenovano so- 
financiranje, in morajo v večji meri delovati kot povezovalni faktor za razisko- 
valno dejavnost v vsej Sloveniji. 

Samoupravna organiziranost oziroma celovit delegatski sistem razisko- 
valnih skupnosti je po našem mnenju še nezadovoljiv, posebno pri delovanju 
občinskih in področnih raziskovalnih skupnosti. Sistem delegiranja v skupščine 
področnih raziskovalnih skupnosti je oblikovan ločeno in praktično mimo si- 
stema občinskih raziskovalnih skupnosti. Zato celovita delegatska baza v občini 
ni zadovoljivo informirana o delu Republiške raziskovalne skupnosti in dele- 
gati-uporabniki ne morejo izražati problematike svojega okolja. Združena 
sredstva za skupni raziskovalni program na ravni republike so npr. v naši 
občini znatna. Predvidevamo, da bodo za leto 1977 prek 17 milijonov dinarjev. 
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Vpliv naših delegatov na delitev teh sredstev pa je, tako sami izjavljajo, zelo 
majhen. 

Ugotavljamo, da delegati uporabnikov v področnih raziskovalnih skupnosti 
niso odigrali vsoje vloge in s svojim vplivom na oblikovanje programa nismo 
zadovoljni. Menimo, da je glavni vzrok predvsem nepovezanost sistema ob- 
činskih in področnih raziskovalnih skupnosti in prekomplicirana organizacija 
sistema področnih raziskovalnih skupnosti. Razvijanje delegatskega sistema in 
njegova visoka učinkovitost sta tembolj pomembna, ker je velik del Slovenije, 
sem vključujemo tudi našo občino, na področju raziskovalne dejavnosti zelo 
nerazvit. Gotovo ima nemajhen del krivde za to stanje neaktivnost združenega 
dela v občinah. Vendar menimo, da so republiške institucije ter posredno znan- 
stvene organizacije prav tako odgovorne, da širijo in razvijajo raziskovalno 
dejavnost na tako imenovanih raziskovalno nerazvitih področjih. 

V razpravah o gradivu smo se odločili, da poudarimo predvsem ustreznost 
delegatskega sistema, kar mimogrede povedano ponavljamo delegati iz Celja 
že tri leta, in mesto ter vlogo občinskih raziskovalnih skupnosti. Na teh pod- 
ročjih so majhni ali pa sploh ni premikov. Delovanje občinskih raziskovalnih 
skupnosti se financira iz združenih sredstev Raziskovalne skupnosti Slovenije. 
Aktivnost v občinah je mnogokrat odvisna ravno od te materialne podpore, 
ki pa je zelo ozko odmerjena. Za primer navajamo, da se tudi s planom določena 
sredstva za občinske raziskovalne skupnosti realizirajo npr. do višine 70 °/o 
ter da v kriterijih za financiranje delovanja občinskih raziskovalnih skupnosti 
ostajamo po predlogu Raziskovalne skupnosti Slovenije pri cenah iz leta 1975. 
Iz tega sklepamo, da se organi na ravni republike ne čutijo odgovorni za 
poživitev in ureditev delovanja občinskih raziskovalnih skupnosti, iz katerih 
pa bi se moral po našem mnenju zgraditi tudi republiški sistem raziskovalne 
skupnosti oziroma tovrsten delegatski sistem. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Zimšek! Kdo še želi be- 
sedo? Ali se želijo v razpravo vključiti tudi navzoči predstavniki Raziskovalne 
skupnosti Slovenije? Prosim, k razpravi se prijavlja tovariš Vrenko, pred- 
stavnik Raziskovalne skupnosti Slovenije! 

Erik Vrenko: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati! 
V Raziskovalni skupnosti Slovenije menimo, da so bile pripombe, ki jih je 
naštel tovariš iz Celja, upoštevane pri pripravi tega gradiva in da so prav- 
zaprav nakazani načini, kako to preseči. Vsi poznamo težave občinskih in pod- 
ročnih skupnosti, njihovo povezavo, ki ni najbolj primerna za to, da se de- 
jansko iz njih gradijo programi raziskovalne dejavnosti, ki so potrebni zdru- 
ženemu delu. Zato so tu predlogi, da se namesto teh oblik dopolni programiranje 
ter težave odstranijo. 

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda. 

Uvodoma imenovano skupino delegatov prosim, da se sestane in da skupaj 
V Raziskovalni skupnosti menimo, da je v tem gradivu dana osnova, da se 

temeljnih organizacij, ki so povezane s skupnim prihodkom itd. 
in razvijanje raziskovalne dejavnosti s projektno organizacijo, s povezovanjem 
s skupino delegatov Zbora združenega dela prouči razpravo in predlaga even- 
tualne dopolnitve in spremembe predloženega dokumenta. 
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Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo o stanju 
na področju regionalnega prostorskega planiranja ter o izvajanju urbanistične 
in zemljiške politike. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli informacijo o izvajanju 
urbanistične zemljiške politike z vidika urejanja prostora ter delovno gradivo 
za pripravo stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje zemljiške 
in urbanistične politike v SR Sloveniji, ki jo je Skupščini predložil v obrav- 
navo njen izvršni svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša 
Borisa Mikoša, republiškega sekretarja za urbanizem. Uvodno obrazložitev smo 
poslušali na skupnem zasedanju. 

Informacijo o izvajanju urbanistične in zemljiške politike z vidika urejanja 
prostora ste prejeli z gradivom za 54. sejo zbora, delovno gradivo za stališča, 
sklepe in priporočila za oblikovanje zemljiške in urbanistične politike v SR 
Sloveniji pa ste prejeli z dopisom z dne 22. 1. 1977. 

Celotno gradivo so obravnavali: Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismena poročila ozi- 
roma mnenje, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja pa še dodatno poročilo. Želijo morda poročevalci odborov in Komi- 
sije poročila še ustno dopolniti? (Ne.) 

Prejeli ste tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki je gradivo 
obravnaval kot zainteresiran zbor v smislu 88. člena poslovnika. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
K besedi se javlja Tone Zimšek, delegat občine Celje! 

Tone Zimšek: Ob obravnavi gradiv, ki so predložena k tej točki 
dnevnega reda, smo tudi ugotovili, da smo pridobili izredno pomembno gradivo, 
zlasti stališča in ukrepe ter priporočila. Menim, in verjetno bo taka tudi splošna 
ocena, da smo danes slišali še nekatere dodatne široke in poglobljene ocene 
tovariša Mikoša, ki nesporno še dograjujejo tisto, kar smo že prej prejeli. Me- 
nim, da to za delegate ne bi smelo imeti preveč trpkega priokusa, kajti to 
gradivo se ni pojavilo nekje v prvi tretjini našega delegatskega mandata. 

To, kar smo slišali danes, kaže, da je vrsta objektivnih okoliščin, ki so 
onemogočile hitrejše dozorevanje teh zaključkov. Ne gre ponavljati tehtnih pri- 
pomb, ki so že bile izrečene v predhodni razpravi, zlasti v Odboru za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj našega zbora. Prav gotovo je pozitiven predvsem 
čimbolj praktičen in konkreten pristop. V tem smislu je celotno gradivo resnič- 
no pomemben prispevek, in to za praktično razreševanje problemov s tega 
področja. Vendar pa tudi takšna usmeritev ne bi smela iti na rovaš poeno- 
stavljanj, čeprav manj pomembnih problemov. 

Glede strokovnih institucij in njihovega mesta in vloge je gradivo na 
marsikateri strani poenostavljeno in pavšalno. Predstavljajo se celo kot na- 
stajajoči centri odtujene družbene moči in kot tržno deformirane organizacije. 
Resne družbenoekonomske in strokovne analize kažejo, da so strokovne orga- 
nizacije pri urbanističnih deformacijah, pač tam, kjer so se le-te pojavile, 
predvsem neslavno strokovnjakarsko sekundirale malomeščanskim političnim 
in podjetniškim centrom odtujene moči, ki so imeli oziroma razpolagali z dovolj 
velikim kvantumom odtujenega dohodka oziroma presežne vrednosti, da so se 
objektivno lahko šli centre družbeno odtujene moči. 
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O zadevi morda ne bi bilo vredno izgubljati besed, če ne bi bila ponovno 
navzoča nevarnost potenciranega poudarjanja manj pomembnih akterjev, kar 
lahko pri nadaljnjem razreševanju zamegli resnične temeljne probleme in 
ukrepe na urbanističnem področju, pa tudi nasproti tovrstnim strokovnim orga- 
nizacijam. Ta smer lahko v drugi obliki ponovi preteklo dogajanje, ko so bile 
te organizacije v edino priznanem tržnem odnosu. Sedaj pa ni ustrezno trditi, 
da so v celoti same odgovorne, da ne delujejo na primer po principih svobodne 
menjave dela, da nimajo celovite odgovornosti on pobude itd. Prav na takšnih 
izhodiščih se oblikuje sedaj težnja, da bi preskočili v nasprotni ekstrem in 
strokovne organizacije spremenili v nekakšne proračunske ustanove. 

Nesporno je osnova učinkovitejšega in skladnejšega razreševanja urbani- 
stične in prostorske problematike resnično samoupravno planiranje s poudar- 
jenim demokratičnim oziroma družbenim postopkom priprave planskih do- 
kumentov. Zato moramo prav na urbanističnem področju do konca izkoristiti, 
če lahko tako rečem, družbeno dogovarjanje, samoupravno organiziranje, druž- 
bene svete in vse druge družbene oblike samoupravnega interesnega uskla- 
jevanja. Tudi to bi kazalo konkretno poudariti v zaključkih in sklepih. V tej 
zvezi mora gradivo med drugim bolj poudariti vlogo krajevnih skupnosti, saj 
postajajo te vedno bolj dejavnik urejanja družbenoekonomskih odnosov na 
urbanističnem področju. To je danes poudaril tovariš Mikoš. 

V nekem smislu prav nasproti vlogi krajevnih skupnosti polagamo pri 
prostorskem planiranju praktični izpit resno dojetega samoupravnega plani- 
ranja. Pomanjkljivost je tudi, da stališča ne poudarjajo vloge krajevne skup- 
nosti pri preprečevanju deformacij v prostoru. Omejujejo se zgolj na klasične 
administrativne ukrepe, ki so sicer zelo pomembni, vendar ne edino možni. 
Nevzdržno je, da v določenem smislu toleriramo marsikje zelo nizko stopnjo 
kvalitetnega sodelovanja in usklajevanja med občinami, regijami in tudi v 
okviru celotne republike. V stališčih se mora energično zagotoviti izvajanje 
določil zakona o urbanističnem planiranju in zlasti zakona o družbenem pla- 
niranju, ki jasno govorita o obveznostih usklajevanja. 

In končno predlagam, da sklepe še v večji meri dopolnimo z natančnimi 
roki in nosilci, tako da bo dana večja garancija uresničevanja, kar je v danem 
položaju edina možna oddolžitev temu, da k marsikateri zadevi pristopamo 
zelo pozno. 

Predsednica IVE ara Z1 e b n i k : Hvala, tovariš Zimšek! K besedi se 
je prijavila Roza Škrk, delegatka občine Sežana. Prosim, tovarišica Škrkova! 

Roza Škrk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Hri- 
bovski kmetje se upravičeno bojimo, da nas bo divje zaraščanje gozda v nekaj 
desetletjih iztrebilo kot živinorejce. Edino za tako proizvodnjo pa imamo po- 
goje. Niti poklicna izobrazba in prilagajanje razmeram ter odpovedovanje pro- 
stemu času nas v podobnih razmerah in pogojih življenja ne bo moglo obdržati. 

Postopoma je v večini primerov traktor že zamenjal vprežno živino, de- 
lovno orodje pa kmetijski stroji. S tem pa ni bila vzporedno vzpostavljena 
zakonska osnova za preureditev in razširitev poljskih poti. Pri tem ne gre za 
finančna sredstva, marveč za zakon, ki bi to dovoljeval. Zakon, ki ureja lastni- 
ško-pravne pravice glede kmetijskega zemljišča, pravico do poljskih poti in 
zaščito zemljišča, je zelo zastarel in ne omogoča uspešnega razreševanja pro- 
blemov pri nujnem širjenju poljskih poti, to je starih kolovozov za sedanjo 
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kmetijsko mehanizacijo. Da se ta problem pojavlja povsod, nam potrjujejo 
primeri in objave raznih sporov in nesreč v časopisju. 

Razširitev poti, če lastnik tega ne dovoli ali zahteva previsoko odškodnino, - 
je pogosto vezana na tožbo. Ker pa ni potrebne zakonske osnove za uspešno 
rešitev, prizadeti navadno odstopijo od zadeve in se nadalje izpostavljajo pri 
vožnji. V hribovitem svetu pa je vožnja po skrajnem robu poti še posebno 
življenjsko nevarna. Nujno je torej dati zakonsko podlago za to, da se vsi 
poljski kolovozi lahko razširijo za meter širine. Lastnik parcele, ki je vezana 
na prevoz po isti poti, naj ne bi imel pravice do odškodnine. V izjemnem 
primeru, kolikor gre za kvalitetnejšo parcelo, vrt, sadovnjak ali njivo in vino- 
grad, naj bi prišla v poštev zamenjava ali odplačilo po ustrezajoči ceni. Kra- 
jevna skupnost pa bi morala v vsakem primeru dati predhodno soglasje, da 
je širina poti ekonomsko utemeljena, da se ne bi kdo samovoljno okoriščal. 

Drugo je vprašanje varovanja obdelovalne površine pred zraščanjem z 
gozdom. Moralo bi biti določeno, koliko metrov od mejnika se lahko izvrši 
golosek. Dokler se je izkoriščala vsa kmetijska površina, so lastniki v glavnem 
to sami razreševali. Danes pa se tisti, ki zemlje ne obdelujejo, pogosto nočejo 
dogovarjati za ustrezno rešitev. Pričakovanja, da se bodo ta vprašanja rešila 
z nedavno sprejetim zakonotn o začasnem odvzemu neobdelane zemlje, so 
dolgotrajna. 

Naša skupna dolžnost je, da čimprej zavarujemo voznika kmetijskih stro- 
jev in mu omogočimo varen prevoz do kmetijskega zemljišča in da zavarujemo 
zemljišča, kjer je to gospodarsko utemeljeno. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovarišica Roza! K besedi se 
javlja dr. Sonja Jurinec-Vajda, delegatka občine Maribor. 

Dr. Sonja Jurinec: Predložena informacija prikazuje stanje na pod- 
ročju, ki ga urejajo številni zvezni, republiški in občinski predpisi. Predvsem 
republiški predpisi o urbanističnem planiranju so ne le zastareli, temveč tudi 
nedorečeni, saj v obdobju 10 let niso bili sprejeti predpisani pravilniki, meto- 
dologije in drugo. V zadnjem obdobju sprejetih predpisov v zvezi z varstvom 
zraka ter varstvom pred hrupom ter še nekaterih pa ni mogoče striktno izva- 
jati, saj so skopi in bi ob njihovem upoštevanju zavrli investicijsko dejavnost 
za nekaj časa. 

Planiranje regionalnih objektov, predvsem cest, energetike in drugih 
komunalnih vodov je oteženo, ker še ni sprejet republiški prostorski plan. Zato 
tudi občinskih z njim ni mogoče usklajevati. Glede politike spremembe na- 
membnosti kmetijskih zemljišč v nekmetijska se ne moremo strinjati s krite- 
rijem, da je treba ravninska kmetijska zemljišča na najboljših tleh zavarovati 
kot nedotakljiva, prav tako gospodarsko pomembne gozdove na najboljših ra- 
stiščih. To je presplošno in preozko gledanje. Maribor ne more svojega urba- 
nističnega in prostorskega razvoja prenesti na Pohorje ali v Slovenske gorice, 
zaradi obstoječe konfiguracije občinskega teritorija in potrebnih površin za 
razvoj mesta do leta 2000. 

Podpiramo težnjo, da se uredi pravni promet z zemljišči, saj prihajamo pri 
prevzemu nacionaliziranih stavb in zemljišč v nemogoč položaj, ker se cena za 
m2 določa z občinskim odlokom. Pri uveljavljanju prednostne pravice nakupa 
stavbnih zemljišč izven nacionalizacije se izven mestnih območij prosto for- 
mira 3—4-kratna cena. 
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Prav tako je treba urediti promet s kmetijskimi zemljišči, saj na teh naj- 
večkrat prihaja do črne gradnje. Podpiramo potrebo po sistemskih dopolnitvah 
glede pospešitve in skrajšanja roka ter povečanja sredstev za pripravo urba- 
nistične in investicijske dokumentacije, vendar ne samo za graditev novih 
stanovanjskih sosesk. Zakon o splošnem upravnem postopku je treba spre- 
meniti, ker nam zvezni zakon ne daje možnosti, da bi občinski upravni organi 
sami poenostavljali postopke v zvezi s pridobitvijo lokacijskih in gradbenih 
dovoljenj. 

Na področju razvoja komunalnega gospodarstva med posebnimi ukrepi ni 
navedeno, da je osnovnega pomena urejeno financiranje komunalnih dejav- 
nosti oziroma enotno zbiranje sredstev za naloge s tega področja. 

V zvezi s črnimi gradnjami menimo, da iniciativa s strani občin ni tako 
slaba, da pa so postopki komplicirani, stališča republiških organov in sodišč 
pa neenotna. Pri tem pa je usposobljenost inšpekcijskih služb za vodenje 
ustreznih postopkov preslaba, ker delovnih mest ni mogoče zasesti z ustreznimi 
profili delavcev. Tudi za občinske upravne organe, ki urejajo zadeve s pod- 
ročja urbanizma, velja, da na delovna mesta ni mogoče dobiti usposobljenih 
strokovnjakov. Vzroki za to so predvsem v neurejenem sistemu nagrajevanja 
po delu v upravi, iz česar izhajajo prevelike razlike v osebnih dohodkih med 
upravo in gospodarskimi organizacijami. 

Presednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Jurinčeva! Želi še kdo 
razpravljati? Prosim, besedo, ima tovariš Vinko Gobec, predstavnik Republiške 
skupnosti za ceste! 

Vinko Gobec: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da se tudi 
sam vključim v razpravo o tako pomembni informaciji, kot smo jo dobili glede 
izvajanja urbanistične in zemljiške politike z vidika urejanja prostora. Ta 
informacija kaže na vso razsežnost problemov, ki jih imamo na tem področju 
in s katerimi prav gotovo ne moremo in ne smemo biti zadovoljni. 

Informacija je po mojem zelo dobra, pregledna in analitična. Morda ji 
manjka na zaključku le pregled številnih predlogov, ki so vsebovani v gradivu 
ter njihova razdelitev na srednjeročne, perspektivne oziroma dolgoročne, tako 
kot je zlasti na strani 14 jasno pokazano, kaj moramo storiti na področju 
nedovoljenih gradenj. 

Informacijo in zaključke podpiramo v celoti z željo, da tudi praktično 
ravnamo v skladu z nakazanimi možnostmi, tako da bomo vendarle storili 
korak k redu in zlasti zaščitili to tako pomembno dobrino, kot je prostor, ki 
mora predstavljati zdrav, urejen in maksimalno racionalno izkoriščen sistem. 

Številni posegi v prostor so nedvomno nuja našega družbenoekonomskega 
razvoja. Toda kje so temeljni vzroki za to stanje? Ali je temeljni vzrok za to 
prehiter razvoj zlasti industrije, infrastrukture, ali je v zaostajanju znanosti 
na področju urbanizma in prostorskega planiranja? Ali je vzrok v tem, da se 
uporabniki premalo zavedajo izrednega pomena splošne dobrine, kot je pro- 
stor, ali pa je morda to premajhna materialna osnova na komunalnem področju? 

Upal bi si trditi, da je sicer neusklajenost našega hitrega ekonomskega 
razvoja z urbanistično dokumetacijo en razlog, ki pa ni osnovnega pomena. 
Po moji oceni je temeljni problem v našem ravnanju v prostoru, v naši zavesti, 
ki je ni, kadar gre za ozek interes posameznika, ozek interes posamezne družbe- 
nopolitične skupnosti in tudi podjetja. 
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Menim, da se ne moremo strinjati, da bi se katerikoli organi, tudi podjetja 
ali interesne skupnosti, ko investirajo, lahko izognili soglasjem v zvezi z var- 
stvom okolja, zraka in tako dalje. Ti stroški morajo biti upoštevani v investiciji, 
saj lahko napaka na tem področju, če ne takoj, pa v kasnejšem obdobju povzroči 
nepojmljivo škodo. 

Menim, da je tudi znanost v urbanizmu napredovala, vendar smo tej de- 
javnosti v preteklosti posvetili premalo pozornosti. Imamo institute, zavode in 
pa sposobne znanstvenike vseh profilov, od urbanistov, ekonomistov, geografov 
do sociologov itd. Je pa vprašanje, če smo dobro organizirani in če so te sile 
racionalno povezane. Včasih je človek mnogo bolj cenil plodno zemljo, kot jo 
danes. Poglejte, ni poznal urbanizma, ni poznal sociologije, kljub temu pa je 
postavljal poslopja na hribu. 

Kasneje pa smo gradili vsak po svoje. Hiter proces deagrarizacije in hiter 
razvoj gospodarstva sta imela za posledico, da smo gradili nenačrtno tam, kjer 
je pač kdo imel možnosti^ posebno do leta 1967, ko smo resneje pristopili 
k urbanizaciji v splošnem, ne pa v ožjem smislu te dejavnosti. Menim, da se 
nismo zavedali, da smo omejeni tudi s slabimi površinami. V preteklosti smo se 
premalo zavedali, da tudi slabih površin nimamo na pretek. 

Urbanizacija je poseg v prostor, ki je izredno pomemben. Urbanizem pa 
greni življenje tistemu, ki želi graditi in pa tistemu, ki mu spremeni pogoje 
življenja, bodisi da je njegovo zemljišče v industrijski coni ali pa mora od- 
prodati zemljišče zato, ker se pač razširjajo določeni objekti. To so vse konfliktni 
interesi tistih, ki žele graditi, bodisi organizacij združenega dela, samoupravnih 
interesnih skupnosti ali družbenopolitičnih skupnosti in tistih, ki razpolagajo 
z zemljšči. 

Iz javnih razprav o urbanističnih načrtih in programih vidimo, da smo 
naredili morda napako, ker smo vnesli v zakon tudi urbanistične rede. Občine 
tu prednostne pravice nakupa ne uporabljajo. Občina, ki je urbanizmu po- 
svečala v preteklosti veliko pozornosti in je bila še nekaj let nazaj brez črne 
gradnje, jih ima sedaj 9, kar je sicer malo, vendarle črnogradnje so se po- 
javile. Mislim, da je napačno, da občine na področjih, ki se urejajo z urbani- 
stičnimi redi, ne uveljavljajo predkupne pravice, kajti potem se selijo gra- 
ditelji z urejenih področij na področja, kjer so uveljavljeni urbanistični redi, 
kje je promet z zemljo prost in niso potrebni komunalni prispevki. To pa je 
trenutno. Jutri bodo potrebni, kajti tudi vasi ne moremo pustiti brez naj- 
pomembnejše infrastrukture, komunale, vodovoda, cest itd. Vse to se kopiči in 
predstavlja velik problem. 

Mislim, da je v javnih razpravah zlasti čutiti opredeljevanje do najpomemb- 
nejših rešitev, predvsem s strani tistih občanov, ki so zainteresirani tako ali 
drugače, manj pa s strani širše družbe, to je vseh tistih, ki so indirektno ali 
pa direktno zainteresirani. Razumljivo je tudi, da prihaja do nasprotujočih si 
interesov, ni pa seveda razumljivo in opravičljivo, da mnogokrat ni pripravlje- 
nosti za usklajevanje teh različnih interesov, takih ali drugačnih. Mislim, da 
mora družba tudi na področju urbanizma humanizirati odnose. Zato pa mora 
na tem področju napraviti večji red in temeljitejše ukrepati. 

Po moji oceni je temeljno vprašanje pri razreševanju konfliktov to, kdo 
naj odloča, kaj je splošen družbeni interes. Ali je splošen družbeni interes tisti, 
katerega predlagajo določeni izvršilni organi, ali je tisti, ki ga narekujejo 
investitorji, bodisi individualni ah družbeni, ali tisti, ki ga predlagajo strokov- 
njaki v programih, ali pa tisti, ki ga predlaga posameznik? Menim, da morajo 
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biti najbolj aktivne zlasti družbenopolitične organizacije, kajti popolnoma 
jasno je, da je določitev širšega družbenega interesa možna samo s široko samo- 
upravno angažirano javno razpravo o teh dokumentih, ki jih mora sprejeti 
občan prek krajevne skupnosti in delavec prek organizacije združenega dela 
v delegatski skupščini, toda neprisiljeno in z argumentirano obrazložitvijo 
predlogov, ki niso bili sprejeti. 

Iz informacije tudi ni razvidno, ali sploh imamo sistem na tem področju 
ali ga nimamo. Trdim, da imamo sistem, da pa tega sistema nihče dovolj ne 
spoštuje, kajti kako bi se sicer moglo dogajati v naši socialistični samoupravni 
delegatsko konstituirani družbi, da čakamo na nekatera soglasja leta in leta. 
Delam tudi na področju gradnje cest, ki pomenijo velik poseg v prostor. Imamo 
primere, ko leto in tudi več čakamo na posamezna soglasja. Kaj to pomeni? 
To ne pomeni samo, da odlagamo gradnjo teh objektov in da je cena večja. 
Pomembnejši sta dve dejstvi: prvo je to, da cesta ni dograjena v času, ko bi 
morala biti, drugo pa je, da moramo ohranjati nekatere rezervate, ki so izredno 
problematični. Z velikim zadovoljstvom sem prebral, da je vendarle treba na 
tem področju voditi dolgoročno politiko. Mislim, da smo tudi v Skupnosti za 
ceste v zadnjem obdobju storili korak naprej, saj smo Ljubljano razbremenili 
številnih koridorjev. Domžale so bile v preteklosti en sam koridor. Te stvari 
so sedaj bolj ali manj razrešene. 

Mislim, da je žal možno nesporno ugotoviti, da je v našem sistemu stimu- 
liran zlasti posameznik, ki se ne drži predpisov. Ni mu treba plačati komunal- 
nega prispevka in drugih stvari. Mislim, da moramo na tem področju napraviti 
red. Tisti občan, ki spoštuje zakon, zgubi prihranke, cena se mu poveča. Ob 
tem nismo dosledni in nismo pravočasni pri odpravljanju nedovoljenih gradenj. 
Seveda pa bi morali hkrati omogočiti gradnjo v prostoru, kjer je možno graditi, 
in tu zagotoviti pravočasno pridobitev vseh dovoljenj. 

Gradivo sem na nekaterih mestih bral kot dobro kriminalko. Kako je 
možno, da v obdobju, ko smo vendarle strokovno in materialno bogatejši, ne 
naredimo več reda na tem področju? Mislim, da bi lahko človek dobil po prvi 
presoji občutek, da je to izraz nemoči celotne družbe, kar pa mislim, da je 
nemogoče. Vendarle smo na tem področju tudi precej storili in mislim, da vse 
to kaže, kako nujno je, da ta dokument v Skupščini ne samo sprejmejo, ampak 
da ga tudi v praksi potem spoštujemo in izvajamo. 

Mislim, da tudi upravni organi, posebno Republiški sekretariat za urbani- 
zem, nimajo dovolj strokovnjakov in tudi v občinah jih je premalo. Mislim, 
da tu ne bi smeli varčevati. Tu bi morali najti sredstva, ljudi nagraditi in jim 
dati vso družbeno podporo pri odpravljanju nezakonitih postopkov, pa naj to 
delajo družbeni ali individualni subjekti. Nerazumljivo je, da v času, ko prav- 
zaprav osvajamo planete, ne obvladujemo svojega prostora, ki je osnova našega 
bivanja in osnova našega obstoja. 

Obogatitev spoznanj o pomembnosti prostora, samoupravno angažiranje 
vseh nas, zlasti družbenopolitičnih organizacij, usklajevanje interesov ter proti- 
slovij na samoupravni osnovi, spremljanje urbanistične in prostorske dokumen- 
tacije v skladu z zakonom o temeljih planov, sodelovanje vseh profilov stro- 
kovnjakov, argumentirane obrazložitve dokumentov, maksimalna zaščita vseh 
dobrin, vode, zraka, zemlje, predvsem pa red in doslednost in povečanje šte- 
vila kadrov v upravnih organih bodo temelj, da bomo v praksi izvajali pred- 
loge, dane v razpravi, v predlogih in v zaključkih. 
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Imamo tudi jasne dokaze, da tam, kjer so se družbenopolitične organizacije 
angažirale, kjer je delovni človek in občan imel možnost in tudi bil pomemben 
subjekt pri odločanju, ni bilo velikih konfliktnih situacij. Tam pa, kjer ni bil 
prisoten, so konfliktne situacije nenehno prisotne. Mi pa vemo, kaj daje ustava 
delovnemu človeku. To ne more biti samo napisano, ampak mora biti živo, kajti 
človek ni zadovoljen, če so nekatere stvari lepo napisane, družbenoekonomski 
odnos pa je star, hierarhičen, da ne rečem včasih tudi birokratsko-etatističen. 

Na zaključku bi rekel, da moramo vsi, tudi prek družbene samozaščite, o 
kateri dosti govorimo, aktivno ukrepati v krajevnih skupnostih in občinah, ko 
ugotovimo, da kaj ni v redu, in pomagati organom pregona, da preprečimo sa- 
movoljo in nespoštovanje vseh ukrepov, ki so predvideni ob posegu v prostor. 

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi razpravljati? Prosim, raz- 
pravljal bo tovariš Kobe, delegat občine Črnomelj! 

Marko Kobe: Tovariši delegati, tovarišica predsednica! Odobravam 
poročilo, ki ga je danes podal predstavnik Izvršnega sveta tovariš Mikoš. V 
razpravi smo slišali precej predlogov. Zlasti pozdravljam predloge za reševanje 
problemov. Vendar nekaj še pogrešam: Zakaj je bilo vse to do sedaj tako za- 
nemarjeno, morda premalo skrbno spremljano? Opažamo, da ljudje gradijo 
tam, kjer je že kaj zgrajenega, pa naj gre za stanovanjske objekte, privatne in 
družbene, ah za industrijske stavbe oziroma komunalne objekte. Zakaj? Vsakdo 
gre tja, kjer je že vodovodno omrežje, elektrika in drugi komunalni objekti. 

Da se to ne bi v tej ali oni obliki ponavljalo, bi morali to zakonsko urediti 
ali vsaj nekako resolucijsko predpisati. Na začetku je industrijski objekt, čisto 
nekaj majhnega, potem pa se nesluteno razvije in naenkrat se pojavi ob njem 
tudi stanovanjska gradnja, trgovine, celo šola. In vse to se znajde nekje v sre- 
dišču mesta, namesto da bi že v začetni fazi to zgradili nekje drugje. Konkreten 
primer je Industrija motornih vozil Novo mesto. Takih primerov pa je še več. 
Treba je misliti malo dlje in se sprijazniti z dejstvom, da bo na začetku potrebno 
veliko več sredstev. 

Vendar, kot sem rekel, tega ne zmore tisti, ki začne graditi. Zato bi mo- 
rali v širšem slovenskem prostoru pregledati, kje so take površine, ki jih je 
manj škoda porabiti za to ali ono. Naj navedem zopet primer iz svojega okolja, 
ki ga poznam. V krajevnih skupnostih Predgrad in Stari trg ob Kolpi, temu 
rečemo tudi Poljanska dolina, je velika površina zaraščena z grmovjem in goz- 
dom slabe kvalitete. Ce bi take prostore pozi dah in industrijsko izkoristili v 
začetku, kot sem rekel, bi bila investicija dražja, toda bogato1 plačana pri na- 
daljnjem prostorskem in urbanističnem načrtovanju. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kobe! Prosim, besedo 
ima tovarišica Slava Repše, delegatka občine Kamnik! 

Slava Repše: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! V občini Kam- 
nik ne moremo trditi, da bi bil obseg nedovoljenih gradenj v občutnem porastu. 
Ugotavljamo pa, da taki pojavi so. Nedovoljenih gradenj se posamezniki poslu- 
žujejo predvsem, ko- gre za gradnjo' počitniških hiš, preureditev obstoječih ob- 
jektov, razne manjše dozidave, postavitev opornih zidov, ograj in v drugih 
primerih. V naši občini je približno 26 takih primerov. Vzroke, zaradi katerih 
prihaja do nedovoljenih gradenj, je predvsem iskati v nespoštovanju in za- 
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vestnem kršenju zakonodaje s področja urbanizma, kakor tudi v nepoznavanju 
teh predpisov in postopkov s strani občanov ter v dolgotrajnem postopku za 
pridobitev lokacijske dokumentacije, kar časovno vpliva na izdajo lokacijskega 
in s tem v zvezi tudi gradbenega dovoljenja. 

Zakaj dolgotrajni postopek za izdelavo lokacijske dokumentacije ter izdajo 
lokacijskega ter oradbenega dovoljenja? Iz prakse lahko sklepamo1, da na to 
dejstvo vsekakor vpliva postopek za pridobitev vrste različnih, z zakonom do- 
ločenih ali neobveznih soglasij, mnenj, smernic in navodil pristojnih organov 
in organizacij, ki si jih morajo investitorji, pa tudi upravni organi pridobiti 
v omenjenih postopkih. Menimo, da je upravičeno vprašanje, zakaj je potrebno 
v postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja pridobiti razna soglasja, če gre za 
izdajanje lokacijskih dovoljenj v območju, kjer je izdelan zazidalni načrt, in 
vemo, da so nekatera soglasja že bila izdana ob sprejemanju takega načrta. 

Nesporno' je tudi dejstvo1, da so nekatera soglasja, na primer elektroener- 
getsko soglasje, vezana na finančna sredstva, ki jih mora investitor plačati, še 
preden se je sploh odločil za gradnjo, ker izdajo soglasja te organizacije pogo- 
jujejo s plačilom prispevka, čeprav bo njihova storitev opravljena pozneje. Po- 
leg tega občani upravičeno' postavljajo' vprašanje, ali so za vse objekte, ne 
glede na njihovo funkcioniranje ali zahtevnost, res potrebna vsa soglasja orga- 
nov in organizacij, čeprav v postopku čestokrat predstavljajo zgolj formalnost. 

Ti in še nekateri drugi razlogi pa vplivajo, na to, da se zahteve občanov 
objektivno prepočasi rešujejo oziroma se ne morejo rešiti v predpisanem roku, 
kar ima za posledico nedovoljeno gradnjo. 

Prav gotovo bo moralo priti do določenih sprememb in dopolnitev re- 
publiških in občinskih predpisov. Še zlasti to velja poudariti za republiške 
predpise, in sicer za zakon o urbanističnem planiranju in zakon o graditvi 
objektov, saj sta ta zakona poleg občinskih predpisov, ki urejajo' vprašanje ur- 
banizma, osnova, na podlagi katere se občanom izdajajo lokacijska in gradbena 
dovoljenja. Spremembe in dopolnitve le-teh pa bodo morale iti v smeri v po^ 
enostavitve postopka. S tem, bodo občani prišli tudi hitreje do dovoljenj za 
gradnjo, kar bo verjetno vplivalo na zaustavitev nedovoljenih gradenj. 

Po našem mnenju bi bilo nujno potrebno 7. točko 26. člena zakona o gra- 
ditvi objektov in 3. točko 22. člena zakona o urbanističnem planiranju, ki se 
smiselno nanašata na pridobivanje soglasja v postopku za izdajanje lokacijskih 
in gradbenih dovoljenj, spremeniti in zakonsko jasno opredeliti, za katere ob- 
jekte v postopku za lokacijsko dokumentacijo, izdajo lokacijskega oziroma 
gradbenega dovoljenja niso potrebna vsa soglasja pristojnih organov in orga- 
nizacij . 

Menimo namreč, da se določilo o pristojnosti organov in organizacij zelo 
široko razume, kar je praksa tudi potrdila, saj je na primer za transformator- 
sko postajo na jamborskem drogu potrebno med drugim tudi sanitarno in po- 
žarnovarnostno soglasje oziroma vsa soglasja. Ali pa drugi primer: za gradnjo 
prizidka garaže je med drugim potrebno tudi PTT in elektrosoglasje. To je nekaj 
nerazumljivih, vendar vsak dan prisotnih problemov. 

Nadalje bi kazalo dopolniti določilo 19. člena sedaj veljavnega zakona o 
urbanističnem planiranju tako, da bi se obseg objektov, za katere ni potrebno 
lokacijsko in s tem tudi gradbeno dovoljenje, razširil. Res je, da imajo občinske 
skupščine po drugem odstavku tega člena zakonsko pooblastilo, da z občinskim 
predpisom določijo, kaj se šteje za pomožne objekte, vendar menimo, da bi to 
pooblastilo moralo biti razširjeno. Zajemalo naj bi tudi manj pomembne objekte, 
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za katere se; po sedaj veljavnih predpisih zahteva lokacijsko in gradbeno do- 
voljenje. Te pomožne objekte naj bi občinska skupščina določila in opredelila 
s svojim odlokom. 

Zakonodajo' na tem področju bi bilo treba prilagoditi tako, da bi občinska 
skupščina oziroma njeni organi imeli pooblastilo izdajati za manj pomembne 
objekte, za katere se sedaj zahteva popolna tehnična dokumentacija, posebna 
gradbena dovoljenja, ki bi jih izdajali na osnovi minimalne, vendar, glede na 
objekt, ustrezne tehnične dokumentacije, ki pa ni nujno, da bi bila izdelana 
od pooblaščene projektantske organizacije. Taka tehnična dokumentacija pa bi 
morala vsebovati elemente situacije objekta in ustrezno gradbeno dokumenta- 
cijo, na podlagi katere bi bilo' mogoče objekt zgraditi. 

Če bi bil postopek za pridobivanje gradbenih dovoljenj za manj pomembne 
objekte bolj enostaven in se za take objekte ne bi zahtevala popolna tehnična 
dokumentacija, ki jo sedaj mora izdelati pooblaščena strokovna organizacija, bi 
krajevne skupnosti verjetno lahko s samoprispevkom, ki ga namensko vlagajo 
izključno v komunalne objekte, več zgradile kot doslej. Sedaj morajo zbrani pri- 
spevek občanov vlagati v zelo drago tehnično dokumentacijo, tudi če želijo 
graditi manj zahtevne objekte. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Repšetova! Zeli še kdo 
besedo? Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Ce ni več 
razpravljalcev, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Informacija o izvajanju urbanistične zemljiške politike z vidika urejanja 
prostora in osnutek gradiva za pripravo' stališč, sklepov in priporočil za obliko- 
vanje in izvajanje zemljiške in urbanistične politike v SR Sloveniji sta ustrezna 
osnova za pripravo sklepnega dokumenta za oblikovanje in izvajanje zemljiš- 
ke in urbanistične politike v SR Sloveniji. 

2. Predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje zemljiške 
in urbanistične politike v SR Sloveniji naj pripravita Odbor za urbanizem, sta- 
novanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin in Odbor za 
stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo' okolja. Zbora združenega dela, 
ob sodelovanju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga dokumenta naj predlagatelja upoštevata stališča 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, predloge, pripombe in mne- 
nja, ko so jih dala delovna telesa Skupščine in zbora v razpravi o osnovnem 
gradivu, ter predloge in mnenja iz današnje razprave na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Ker vidim, da skupina, ki smo jo imenovali, še ni končala svojega dela, 
prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na poročilo o izvajanju 
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike zapo- 
slovanja naših delavcev v tujini in za postopno vračanje delavcev z dela v 
tujini ter za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 
1976, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dušana Kompareta, po- 
močnika republiškega sekretarja: za delo. Ah želi tovariš Kompare besedo? 
Prosim! 
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Dušan Kompare: Spoštovana predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil, ki jih je sprejela Skupščina 
SR Slovenije 30. 7. 1976 za reševanje problematike zaposlovanja naših delav- 
cev v tujini in za-postopno vračanje delavcev z dela v tujini ter njihovo vklju- 
čevanje v zaposlitev v SR Sloveniji iz leta 1976, poleg tega pa še informacijo o 
izvajanju investicijskih del in podobnih del v tujini ter o izpolnjevanju pogojev, 
pod katerimi smejo organizacije združenega dela pošiljati delavce na delo v 
tujino je pripravil Republiški sekretariat za delo na temelju podatkov, ki so jih 
posredovali republiški upravni organi, samoupravne interesne skupnosti, ob- 
činske skupščine in drugi nosilci nalog, navedeni v omenjenem skupščinskem 
dokumentu. Poročilo upošteva tudi rokovnik, ki ga je v oktobru lanskega leta 
sprejel o izvajanju sklepov in priporočil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Takoj na začetku 
moram reči, da so zato, ker poročilo pozno obravnavamo, nekateri podatki se- 
veda že zastareli. Zbrani so bili za leto 1976. Poskušal bom na kratko prika- 
zati tudi v letošnjem letu opravljeno delo. 

Iz poročila o izvajanju skupščinskih sklepov in priporočil za postopno vra- 
čanje delavcev z dela v tujini in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v 
SR Sloveniji izhaja, da se ti sklepi in priporočila postopno uresničujejo. Nadalje 
ugotavljamo, da se prizadevanje za vračanje naših delavcev iz tujine in za nji- 
hovo ponovno vključitev v zaposlitev v SR Sloveniji v precej večji meri izraža 
v programih vseh subjektov planiranja, od temeljnih organizacij združenega 
dela in krajevnih skupnosti, do samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti. Tako se postopoma ustvarjajo in širijo pogoji za 
postopno vračanje delavcev z dela v tujini in za njihovo ponovno vključevanje 
v zaposlitev v SR Sloveniji oziroma za zmanjšanje zaposlenih delavcev v tujini, 
skladno z že doseženo stopnjo družbenega in ekonomskega razvoja naše do- 
movine. 

Prizadevanja za vračanje delavcev z začasnega dela v tujini imajo socialne, 
ekonomske, kulturne in izobraževalne aspekte, ki so vsi povezani z ustvarjanjem 
pogojev za postopno vračanje delavcev iz tujine ter za njihovo zaposlovanje 
doma. S tem pa se ta problematika tesno povezuje s politiko zaposlovanja v 
SR Sloveniji kot kvalitetnim faktorjem našega družbenega razvoja. Dovolite 
mi podatek o številu naših delavcev, ki so začasno zaposleni na tujem: v tujini 
je 76 000 delavcev in 25 000 njihovih družinskih članov. To je pomembno šte- 
vilo, tako z družbenopolitičnih vidikov kot tudi z vidika reševanja problemov 
zaposlovanja v naši republiki. 

Po podatkih za leto 1976 smo v naši republiši zaposlili 36 000 novih de- 
lavcev. Od tega le dobri dve tretjini iz SR Slovenije, slabo tretjino pa iz dru- 
gih republik. Tako stanje nas ponovno opozarja, da moramo povečati napore 
za vračanje naših delavcev iz tujine, da bi umirili primankljaj živega dela v 
našem gospodarstvu. Analize dokazujejo, da naši delavci, ki se vračajo iz tu- 
jine, skromno pokrivajo domače naraščajoče potrebe. Po podatkih skupnosti 
za zaposlovanje je v preteklem letu doma iskalo zaposlitev 2653 delavcev, de- 
jansko število delavcev, ki so se vrnili z začasnega dela v tujini, pa je znatno 
višje. Upoštevati moramo tudi delavce, ki so se vrnili na svoja kmetijska po- 
sestva ali so si pridobili pravico iz invalidsko-pokojninskega zavarovanja ali pa 
so se vključili v različne oblike malega gospodarstva. Podatki kažejo, da je tudi 
v letu 1976 migracijski saldo pozitiven, kar ni seveda le posledica bistvenega 
zmanjšanja možnosti zaposlitve v zahodnoevropskih deželah, ki so se močno 
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zaprle, temveč tudi rezultat večjih možnosti in boljših pogojev zaposlovanja 
v domovini. 

Opozoril bi na to, da skupnosti za zaposlovanje informirajo delavce v tu- 
jini o prostih delovnih mestih v domovini. Evidenco vodijo tekoče in jo upo- 
rabljajo za informiranje v tujini prek objav v časopisih, ki izhajajo za delavce 
v tujini, ali pa te informacije dajo delavcem ob njihovih obiskih v domovini, 
med drugim tudi v obdobju pred novim letom. 

Poleg predpisanih evidenc vodijo skupnosti za zaposlovanje vso ostalo do- 
kumentacijo, tako da lahko posredujejo zaposlitve tistim delavcem, ki priha- 
jajo. Moram reči, da se več kot polovica delavcev zelo hitro zaposli. Pri nas je 
v splošnem čakalna doba izredno kratka, saj znaša povprečno pol leta. 

Kljub ugodnejši bilanci med zaposlovanjem v tujini in vračanjem naših 
delavcev iz tujine z rezultati ne moremo biti zadovoljni. Temu je vzrok dejstvo, 
da smo v regijah, iz katerih je odšlo največ delavcev v tujino, najmanj poskr- 
beli za razvoj sekundarnega in terciarnega sektorja gospodarstva in s tem za 
možnost zaposlovanja ne le delavcev iz tekočega prirastka, temveč tudi za za- 
poslitev delavcev, ki se vračajo iz tujine. Gre za naša manj razvita in manj 
razvita obmejna območja, zlasti za Pomurje, kjer je po podatkih Zveza skup- 
nosti za zaposlovanje nezaposlenost, ki je v SR Sloveniji sicer neznatna, naj- 
večja. 

Ugotavljamo, da so nekatere organizacije združenega dela že pričele reali- 
zirati priporočila in da svoje nove industrijske in druge obrate ustanavljajo v 
območjih, kjer je dovolj delavcev. Po podatkih v začetku leta 1977 se bo v teh 
obratih, ki so pretežno v Pomurju, v letu 1977 na novo zaposlilo okrog 700 
delavcev, do leta 1980 pa naj bi se zaposlilo po teh podatkih približno 1300 
delavcev. Ta porast delovnih mest seveda ne bi zadoščal za reševanje zapo- 
slovanja naših delavcev, ki se vračajo iz tujine, zlasti še zato, ker je njihova 
prostorska mobilnost relativno majhna. V prvi polovici tekočega leta pa je 
vendarle prišlo do znatnih sprememb tudi na tem področju. Treba je poudariti, 
da je združeno delo v naši republiki, s sodelovanjem združenega dela v Po- 
murju in s sodelovanjem Gospodarske zbornice, že pripravilo načrte, po katerih 
naj bi se do konca tega srednjeročnega obdobja ob ustreznih investicijah za- 
poslilo približno 4000 delavcev. Pri tem je izredno zanimivo, da smo zapisali v 
nekaterih dokumentih, zlasti pa v resoluciji za leto 1977, da je treba hitreje 
povečevati porast zaposlenosti v manj razvitih območjih. Podatki kažejo, da 
bomo zlasti v Pomurju, kjer je problem največji, dosegli 6 0/» povečanje za- 
poslenosti v primerjavi s preteklim letom. 

Usmeritev ustanavljanja novih obratov v manj razvitih območjih, kjer so 
večje možnosti zaposlovanja, bodo pospeševali tudi ukrepi poslovnih bank, ki 
bodo dajale tudi iniciativo za proizvodno sodelovanje in združevanje dela in 
sredstev med organizacijami združenega dela iz manj razvitih in drugih ob- 
močij. 

Nadalje se ustvarjajo ugodni pogoji za angažiranje dela in sredstev ob- 
čanov na področju samostojnega osebnega dela, kar je nasploh pomembno za 
spodbuditev vračanja naših delavcev z dela v tujini. 

Ukrepi, ki so bih v minulem obdobju sprejeti v kmetijstvu na področju 
združevanja kmetov, zaščite in ureditve prometa s kmetijskimi zemljišči, ure- 
ditve socialne in zdravstvene zaščite kmetov, ureditve davčne politike z raznimi 
davčnimi olajšavami, razvijanja manj razvitih hribovitih in gorskih predelov, 
razvoja kmetijske pospeševalne dejavnosti in razvoja družbenoekonomskih od- 
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nosov v kmetijskih organizacijah združenega dela, so omogočili, da precejšen 
del vračajočih se delavcev, čeprav po povratku pretežno išče zaposlitev v in- 
dustriji, vendar ne opušča, ampak razvija kmetijsko proizvodnjo na svojih po- 
sestvih. 

Ugotavljamo tudi, da delavci na začasnem delu v tujini v veliki meri vla- 
gajo svoje prihranke v razvoj kmetijske proizvodnje, predvsem v nabavo kme- 
tijske mehanizacije, obnovo1 in gradnjo gospodarskih in stanovanjskih objektov. 

Čeprav je bilo v zvezi z reševanjem stanovanjskih problemov delavcev, ki 
se vračajo iz tujine, že marsikaj storjenega, so vendarle še številne težave, s 
katerimi se delavci srečujejo. Predvsem gre za zelo dolgotrajne postopke pri 
pridobivanju lokacijskih, gradbenih in drugih dovoljenj. V zvezi s tem bi bilo 
potrebno sprejeti ukrepe za hitrejše reševanje teh vprašanj in pomagati delav- 
cem, ki seveda ne morejo biti prisotni, ker so zaposleni v tujini, pri pridobi- 
vanju vseh teh dovoljenj. 

Interes družbe za zagotavljanje pogojev za postopno in organizirano vra- 
čanje delavcev iz tujine je vsebovan tudi v družbenem planu SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980, kakor tudi v planih številnih občin. V zvezi s tem pa mo- 
ramo vendarle kritično ugotoviti, da so si številne občine premalo prizadevale 
tem delavcem zagotoviti ustrezne pogoje. Vse prepočasi se lotevajo analiz na 
tem področju, pa tudi temeljni nosilci planiranja družbenoekonomskega raz- 
voja v srednjeročnih planih niso dovolj upoštevali potrebe po zaposlitvi vrača- 
jočih se delavcev. 

Ugotavljamo, da v številnih občinah še ne delujejo koordinacijske ko- 
misije v okviru občinskih konferenc Socialistične zveze, ki naj bi povezovale 
družbeno dejavnost v zvezi z vračanjem naših delavcev, številne pa so tudi 
občinske skupščine, ki še niso ustanovile teles, omenjenih v skupščinskih pri- 
poročilih. Moram pa reči, da se je v zadnjem obdobju, zlasti od letošnje jeseni 
dalje, vendarle povečalo število tistih občin, ki so uredile tudi ta vprašanja. 

K zagotavljanju pogojev za hitrejše vračanje naših delavcev iz tujine bo 
prispeval tudi zakon o združenem delu, ki je bil sprejet v mesecu decembru 
1976. Zakon med drugim določa, da lahko organizacije združenega dela za raz- 
širitev materialne osnove dela zbirajo denarna sredstva občanov. Ce se ta sred- 
stva namenjajo za odpiranje novih delovnih mest, lahko sprejmejo obveznost, 
da bodo sklenile delovno razmerje z občanom, ki daje sredstva. Nadalje zajema 
tudi združevanje samostojnega osebnega dela s sredstvi v lasti občanov z zdru- 
ženim delom, in sicer v zvezi z združevanjem delovnih ljudi v obrtne in druge 
zadruge ter njihovo sodelovanje z organizacijami združenega dela. S sprejetjem 
teh določil se bodo lahko še v večji meri združevali prihranki delavcev, še 
zlasti delavcev na začasnem delu v tujini, z družbenimi sredstvi, kar bo pospe- 
ševalo njihovo vračanje v domovino in vključevanje v zaposlitev. 

V zvezi z ugotavljanjem možnosti za zaposlovanje vračaj očih se delavcev 
oziroma odpravljanjem vzrokov, zaradi katerih so delavci odhajali na delo- v 
tujino, je pomemben družbeni dogovor o minimalnih standardih življenjskih 
in družbenih pogojev za zaposlovanje delavcev, ki je bil popisan leta 1976. 

Ni rešeno vprašanje priznanja strokovne usposobljenosti, ki so jo jugo- 
slovanski delavci dosegli z delom v tujino. Opredeljeno je bilo stališče, da je 
potrebno najti sistemsko rešitev, na podlagi katere bo možno delavcem, ki se 
vrnejo iz tujine, priznati dejansko usposobljenost in zagotoviti možnosti za do- 
polnitev praktičnega znanja, pridobljenega v tujini, s strokovno-teoretičnim in 
splošno izobraževalnim znanjem. Nosilec priprave za rešitev tega problema je 
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Zvezni komite za delo in za zaposlovanje, ki je že pripravil teze za ustrezen 
družbeni dogovor med republikami. 

Izredno pomemben dejavnik pri zagotavljanju pogojev za vračanje je tudi 
dopolnilni pouk v materinem jeziku za otroke naših delavcev na začasnem delu 
v tujini, ki se je začel v šolskem letu 1971—1972. Dopolnilni pouk se je iz leta 
v leto širil in je ob zaključku šolskega leta 1975—1976 vključeval 765 učencev, 
ob koncu koledarskega leta 1976 pa že 1120 učencev. Pouk je organiziran v 
ZR Nemčiji, Belgiji, Avstriji, Franciji, Kanadi in Avstraliji. Moram reči, da 
se število otrok, ki so zajeti v dopolnilni pouk, povečuje tudi v drugem pol- 
letju 1977. 

Organizirano izobraževanje naših delavcev v tujini je ena izmed temeljnih 
nalog v zvezi z zaposlovanjem in vračanjem delavcev z dela v tujini. Za dosego 
tega cilja je bil decembra 1975 podpisan družbeni dogovor o izobraževanju 
jugoslovanskih delavcev na začasnem delu v tujini, ki se je že začel realizirati, 
z institucijami, predvsem pa z dopisno delavsko univerzo. Ne gre samo za de- 
lavce, ki naj bi si pridobili kvalifikacijo, da bi se potem doma lahko ustrezno 
zaposlili, temveč gre tudi za drugo generacijo, to se pravi za otroke teh de- 
lavcev, ki naj bi se z njimi vrnili. 

Čeprav smo dosegli na področju informiranja naših delavcev v tujini po- 
membne rezultate in uspešno razvijali nove oblike informiranja in povezovanja 
delavcev v tujini z domovino, pa vendarle ostaja nadaljnji razvoj informiranja, 
zlasti po ukinitvi priloge »Večera«, akuten problem. Tega lahko rešimo z večjim 
angažiranjem ustreznih republiških organov, z večjimi materialnimi sredstvi 
in s sodelovanjem časopisnih organizacij. Prav sedaj je v pripravi dogovor za 
izdajanje posebnega časopisa za naše delavce, ki so na začasnem delu v tujini. 

Ko ocenjujemo izvajanje sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije, 
moramo ugotoviti, da je bila sicer opravljena večina kratkoročno zasnovanih 
nalog, da pa bo vendarle treba za hitrejše vračanje naših delavcev iz tujine 
in njihovo vključevanje v delo in družbeno življenje v domovini intenzivirati 
reševanje začrtanih srednjeročnih in dolgoročnih nalog, ki jih imajo vsi de- 
javniki, od združenega dela do upravnih organov. 

Dovolite mi samo še nekaj besed o poročilu o izvajanju investicijskih in 
podobnih del v tujini. Iz tega poročila je razvidno, da so bile v letu 1974 
sklenjene 204 pogodbe o izvajanju investicijskih del, v letu 1975 je to število 
padlo na 102, v letu 1977 se je število pogodb povečalo za 30. V letu 1974 je 
opravljalo investicijska dela v tujini 2116 delavcev, v letu 1975 pa le 1790. V letu 
1976 je število delavcev naraslo na 2458. Ocenjujemo, da trenutno dela zunaj 
pri teh investicijskih delih 3000 naših delavcev, torej v letošnjem letu več kot 
lani. 

Poleg porasta števila delavcev, ki izvajajo investicijska dela v tujini, je 
pomembno poudariti, da v zadnjem času naraščajo investicijska in druga dela 
naših organizacij združenega dela v manj razvitih in neuvrščenih državah. 
S tem je se tudi število naših delavcev v teh deželah povečuje. Kvalifikacijska 
struktura naših delavcev pri opravljanju investicijskih del v tujini je ugodna, 
saj prevladuje kvalificiran in visokokvalificiran delavec nad polkvalificiranim. 

Dejstvo, da opravlja investicijska dela v tujini več kot polovica delavcev 
nad štiri leta, 40 delavcev pa že nad 10 let, nas opozarja na potrebo po ukrepih, 
ki bodo zagotovili, da se bodo delavci menjavali v krajših časovnih obdobjih. 
Izvajanje investicijskih del in podobnih del v tujini ni le pomembna ekonomska 
dejavnost, ki zagotavlja združenemu delu pomemben del dohodkov, temveč 
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tudi pomembna oblika medsebojnega sodelovanja z drugimi državami, zlasti 
neuvrščenimi in deželami v razvoju. 

Republiški sekretariat za delo je v skladu z zakonom o temeljnih pogojih 
za začasno zaposlovanje in varstvo jugoslovanskih državljanov na delu v tujini 
tudi v letu 1976 ugotavljal izpolnjevanje pogojev, pod katerimi smejo organi- 
zacije združenega dela in druge delovne organizacije pošiljati delavce na delo 
v tujino. Pri tem je ugotavljal, da je zdravstveno varstvo delavcev, ki so^ na 
takem delu, urejeno z republiškim samoupravnim sporazumom o najmanjšem 
obsegu zdravstvenega varstva in z regionalnimi sporazumi o vrstah in obsegu 
pravic iz neposrednega zdravstvenega varstva in o pravicah iz zdravstvenega 
zavarovanja; poseben položaj pa jim je bil zagotovljen tudi po mednarodnih 
sporazumih o socialni varnosti. 

V državah, s katerimi Jugoslavija ni sklenila konvencije o socialni varnosti, 
skrbe za zdravstveno varstvo naša diplomatska in konzularna predstavništva. 
Po konvencijah so ti delavci izvzeti iz teritorialnega socialnega zavarovanja in 
ostanejo zavarovani po naših predpisih. Po dodatnih sporazumih pa jim, razen 
v Švedski, Švici in Norveški, zdravstveno varstvo zagotavljajo tudi bolniške 
blagajne, enako kot svojim zavarovancem, na račun zdravstvenih skupnosti. 
Za delovne in življenjske pogoje delavcev v tujini skrbijo organizacije združe- 
nega dela same. Delavcem zagotavljajo vsaj takšno nastanitev in hrano, kot jo 
imajo drugi delavci v krajih, kjer se dela izvajajo. 

Organizacije združenega dela, ki pošiljajo delavce na investicijska dela 
v tujino, sicer v samoupravnih aktih zagotavljajo delavcem vse pravice iz 
delovnega razmerja. Njihova v udeležba pri samoupravnih odločitvah in 
možnosti družbenopolitičnega delovanja v praksi pa kažejo na celo 
vrsto pomanjkljivosti. Ti delavci so pogosto le obveščeni o odločitvah samo- 
upravnih organov, ne da bi tudi aktivneje sodelovali. Ugotavljamo, da Repu- 
bliški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Koordi- 
nacijski odbor za vprašanja naših delavcev na začasnem delu v tujini pri 
Republiški konferenci Socialistične zveze Slovenije in Republiški sekretariat 
za delo spremljajo pogoje življenja naših delavcev, ki jih organizacije zdru- 
ženega dela pošiljajo na izvajanje investicijskih del v tujino, vendar vsak s svo- 
jega vidika in nepovezano. Zato bo treba to delo v prihodnje znatno bolj koordi- 
nirati. K temu pa bodo seveda pripomogla tudi stališča, priporočila in sklepi 
vseh treh zborov naše republiške skupščine. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kompare! Kot gradivo za 
to točko dnevnega reda ste prejeli uvodoma navedeno poročilo, informacijo 
o izvajanju investicijskih del v tujini in o izpolnjevanju pogojev, pod katerimi 
smejo organizacije združenega dela pošiljati delavce na delo v tujino, in 
mnenja, stališča in sklepe, ki jih je sprejelo Predsedstvo SR Slovenije na 44. 
seji dne 10. 5. 1977 ob obravnavi informacije o težavah in problemih m pro- 
blemih delavcev iz SR Slovenije na začasnem delu v tujini. 

Vsa ta gradiva sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Komisija za mednarodne odnose, ki sta predložila zboru pismeni po- 
ročili. Želijo poročevalci Odbora in Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne.) 
Hvala. . 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 17. oktobra 
1977 obravnaval predloženo gradivo in sprejel stališča in predloge, ki so bili 
objavljeni v Poročevalcu, št. 24 z dne 27. 10. 1977. Na podlagi vseh predloženih 
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gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) Če ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo o izvajanju skle- 
pov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje problematike zaposlo- 
vanja naših delavcev v tujini in za postopno vračanje delavcev z dela v tujini 
ter za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1976. 

2. Zbor občin podpira stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, ki jih je ta sprejel na seji dne 17. 10. 1977 ob obravnavi 
poročila o izvajanju sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za reševanje 
problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini in za postopno vračanje 
delavcev z dela v tujini ter za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v 
SR Sloveniji za leto 1977. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v prvem četrtletju leta 1978 
pripravi in predloži Skupščini poročilo o izvajanju sklepov in priporočil Skup- 
ščine SR Slovenije za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v 
tujini in za njihovo postopno vračanje ter vključevanje v zaposlitev v SR 
Sloveniji, z najnovejšimi podatki, ki naj vsebujejo tudi stanje na tem področju 
v letu 1977. 

4. Zbor občin priporoča občinskim skupščinam v SR Sloveniji, da obrav- 
navajo problematiko zaposlovanja naših delavcev v tujini in njihovega postop- 
nega vračanja ter zaposlovanja doma, pri čemer naj analizirajo predvsem 
stanje v občini ter sprejmejo konkretne ukrepe za reševanje te problematike. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (55 delgatov 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 informacijo o 
arhivski službi v SR Sloveniji, ki jo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni 
svet. 

Ta je za svojega predstavnika določil Andreja Ujčiča, člana Izvršnega sveta 
in predsednika Republiškega komiteja za kulturo. Želi morda predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

K tej točki dnevnega reda je bil povabljen Arhiv SR Slovenije. Informacijo 
ste prejeli z dopisom z dne 21. 11. 1977. Obravnaval jo je Odbor za družbeno- 
politični in komunalni sistem, ki je predložil pismeno poročilo. Želi poroče- 
valec odbora besedo? (Ne želi.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavila tovarišica Marija Oblak- 
Čarni, direktorica Arhiva SR Slovenije, ki je bila povabljena k tej točki dnev- 
nega reda. Prosim, tovarišica Čarnijeva! 

Marija Oblak-Čarni: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Razpravo o arhivski službi arhivski delavci pozdravljamo. Ko smo 
pred letom dni v posebnem pismu sporočili Izvršnemu svetu SR Slovenije, 
Kulturni skupnosti Slovenije in Raziskovalni skupnosti Slovenje, da je stanje 
tako, zlasti materialni položaj arhivov, da arhivski delavci več ne moremo 
nositi odgovornosti za izvrševanje vseh nalog, ki nam jih je naložila družba 
z zakonom, smo to razpravo želeli in pričakovali. 

Ob informaciji, ki jo je pripravil Republiški komite za kulturo na pod- 
lagi podatkov, ki jih je posredovala Skupnost arhivov Slovenije, želim sprego- 
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voriti še o nalogah in vsebini arhivskega dela. Arhivsko gradivo je neposredna 
priča življenja, je njegov produkt, arhivi so bistveni del kulturne dediščine 
vsake nacionalne skupnosti, ki ne dokumentirajo samo zgodovinskega, kultur- 
nega in ekonomskega razvoja neke dežele in ne dajejo samo osnove za na- 
rodno identiteto, ampak so tudi osnovni vir podatkov, potrebnih za uresničeva- 
nje pravic državljanov. Tako opredeljuje arhive eden od zadnjih UNESCO-vih 
dokumentov. Naše arhivsko gradivo, ki je najpomembnejši del naše kulturne 
dediščine in vir za našo zgodovino, priča tudi o našem boju za nacionalno osvo- 
boditev, povojno gradivo pa o izredno dinamičnem gospodarskem, družbeno- 
političnem in kulturnem razvoju naše socialistične družbe. Oblikovanje samo- 
upravnih socialističnih odnosov je novo in izvirno v razvoju človeške družbe 
in vzburja pozornost po svetu. Le študij arhivskega gradiva iz tega razdobja bo 
omogočil razčleniti vse razgibalne oblike našega razvoja, naše družbe; hkrati 
pa lahko spodbudimo tudi iskanje najustreznejših rešitev v nadaljnjem gospo- 
darskem, družbenopolitičnem in kulturnem razvoju ter pri splošni humanizaciji 
medčloveških odnosov. To gradivo je dokaz naših izsledovanj, iskanj in uspehov. 

Skrb za ohranitev arhivskega gradiva ni le skrb arhivskih delavcev, če- 
prav smo mi zanj najbolj odgovorni. Skrb zanj se začne že v pisarnah. 

V prvih letih po vojni smo arhivskemu gradivu namenili premalo pozor- 
nosti, marsikaj je bilo tako ali drugače izgubljenega, tudi arhivska strokovna 
služba je bila slabo razvita. V zadnjem času se je odnos do arhivskega gradiva 
spremenil, ravnanje z gradivom pri ustvarjalcih je ustreznejše, razvila se je tudi 
arhivska strokovna služba. Ugotoviti pa vendarle moramo, da skrb za arhive 
ne gre v korak s splošnim družbenim razvojem. Arhivski delavci ugotavljamo, 
da kljub prizadevanjem ne moremo opraviti nalog v celoti, ki nam jih nalaga 
zakon, sprejet leta 1973. Zato smo tudi opozorili ustrezne družbene organe o 
stanju v arhivski službi. 

Sodobni čas terja intenzivnejše in bolj poglobljeno delo arhivarjev, pred- 
vsem pred sprejetjem gradiva v arhiv. Zelo obsežno gradivo, ki nastaja v da- 
našnjem času, je treba obvladati, oceniti, klasificirati in iz njega odbrati arhiv- 
sko gradivo. Naš cilj je racionalizacija dela in arhivskih skladiščnih prostorov 
ter izboljšanje pogojev uporabe arhivskega gradiva. Zato moramo odbrati iz 
registraturnega gradiva najmanjšo možno količino arhivskega gradiva z mak- 
simumom informacij. 

Pri tem se ne moremo ravnati po tujih vzorih. Naš samoupravni sistem 
se razlikuje od sistema buržoaznih dežel in sistema v socialističnih deželah, 
v katerih zaradi centralizma nižji organi le uresničujejo direktive višjih or- 
ganov. 

V našem družbenopolitičnem sistemu pa gre za samoupravna razmerja, kar 
daje posebnost našemu arhivskemu gradivu. Načela, po katerih danes valori- 
ziramo gradivo, so rezultat naše prakse, moramo pa jih še teoretično posplošiti. 
Da se ne kaže ravnati po tujih vzorih, kažejo primeri, ko so ponekod po svetu 
še v polpreteklem času, še pred nekaj leti škartirali gradivo o socialnem po- 
ložaju delavcev, o delavskih nemirih in štrajkih, ker so ga ocenili za brez- 
vrednega. 

Delo v arhivih bi pospešilo urejeno pisarniško poslovanje. Pomanjkljivosti 
pri oblikovanju dokumentov in zadev ter slabo in neenotno klasificiranje spisov 
vodi k povečevanju dela v arhivih. Zato naj bi za delo v pisarnah in registratur- 
nih arhivih skrbeli strokovno usposobljeni delavci. V sistemu šolstva bi bilo 
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treba izpeljati šolanje teh registraturnih arhivarjev v administrativnih in uprav- 
nih šolah. 

Pred prevelikim prevzemanjem neodbranega gradiva bi arhivom veliko 
pomagala tudi tako imenovana prehodna skladišča. V teh skladiščih bi gradivo 
zorelo in bi šele po določenem času odbrali iz ,njega arhivsko gradivo in ga 
premestili v skladišča zgodovinskih arhivov. Skartiranje arhivskega gradiva 
pa ni enostavno opravilo. Arhivski delavci so odgovorni za vse gradivo; zato 
morajo biti uničeni spisi zabeleženi. Brez njihovega vnaprejšnjega pristanka ne 
sme biti uničeno nobeno gradivo v pisarnah. To pa je treba urediti tudi s pred- 
pisi. 

Ureditev in obdelava arhivskega gradiva v arhivu za potrebe uporabnikov 
je najvažnejša in bi morala biti tudi po obsegu glavna naloga zgodovinskih 
arhivov. To delo bi bilo treba pospešiti, povečati obseg in izpolniti obdelavo, 
da bi čimbolj ugodili željam uporabnikov, zlasti za gradivo povojnega obdobja. 
Tudi tu bi bilo treba študijsko proučiti sisteme informiranja in informacijskih 
sredstev. V svetu korakoma, a vendar napredujejo poskusi strojne obdelave 
podatkov tudi v arhivih. Pri nas poskušajo to zaenkrat le v Socialistični re- 
publiki Makedoniji. V Arhivu Slovenije pa bi mogli začeti sistematično obdelavo 
povojnega gradiva, ob več kot podvojeni kadrovski zasedbi, šele v 80. letih. 

Naj navedem za primerjavo: Arhiv SR Slovenije ima trenutno 23 de- 
lavcev, Arhiv SR Makedonije, ki ima približno četrtino toliko gradiva kot 
Arhiv SR Slovenije, ima približno1 60 delavcev, Arhiv SR Srbije, ki ima celo 
nekaj manjši arhivski fond kakor Arhiv SR Slovenije, pa ima približno 100 
delavcev. 

Urejeni arhivi so pogoj za vsakršno informiranje, za uporabo kakršnih koli 
informacijskih sistemov. Uporaba arhivskega gradiva je poleg potreb v upravne 
namene, ki niso majhne, namenjena predvsem proučevanju naše preteklosti. 
Na osnovi arhivskega gradiva so bila napisana številna zgodovinska dela, učbe- 
niki, napisani na njihovi osnovi, pa posredujejo mladini zavest o zgodovinskem 
razvoju našega naroda. 

Arhivski delavci smo pripravili razstave, kjer smo s pomočjo arhivskih do- 
kumentov prikazali dogajanja iz naše preteklosti; izdajamo tudi pomembnejše 
arhivsko gradivo in drugo. Vključili smo se tudi v priprave za načrtno prouče- 
vanje zgodovine Slovencev v obdobju 1918—1976. V tej zvezi smo na našem 
zadnjem zborovanju obdelali nekaj tem, ki so povezane z našo strokovno de- 
javnostjo. Zavedamo pa se, da je pogoj za proučevanje najnovejše zgodovine 
odbrano', urejeno in popisano arhivsko gradivo najnovejšega časa. To pa je 
tudi tisto gradivo, ki danes marsikje propada po hodnikih in kleteh, ker ga 
arhivi zaradi premajhnega števila delavcev in pomanjkanja skladišč ne morejo 
niti evidentirati, še manj pa prevzeti in zaščititi. Tudi za vse druge arhivske 
znanosti so arhivi vir njihovih proučevanj. Prav v zadnjem času slavistične raz- 
iskave na osnovi arhivskega gradiva rušijo staro, še danes veljavno mnenje 
o slovenskem jeziku v preteklosti kot jeziku hlapcev in kmetov. 

Arhivarji smo se kot strokovni delavci vključili v delo za uresničitev med- 
narodnih pogodb. Od leta 1975 tečejo pogajanja z Avstrijo za izpolnitev arhiv- 
skega sporazuma iz leta 1923, pričenjamo pa tudi priprave za ureditev arhiv- 
skega vprašanja z Italijo po ozimskih sporazumih. 

Za učinkovitejšo arhivsko službo je treba razširiti teoretične raziskave na 
vsem področju arhivske dejavnosti. Slovenska arhivska znanost je že naredila 
prve korake, vendar je treba k delu pritegniti več delavcev. Pospešiti je treba 
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že začeto raziskavo v zvezi z valorizacijo gradiva na področju gospodarstva in 
razširiti take raziskave tudi na druga področja. Pospešen razvoj slovenske ar- 
hivistike pričakujemo tudi od uvedbe študija arhivistike na vseh treh stopnjah 
na pedagoško-znanstveni enoti za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 
predvidoma v prihodnjem šolskem letu. 

Ob vprašanju statusa arhivske službe je potrebno pojasniti, da smo pred 
dobrim letom v okviru Skupnosti arhivov Slovenije v široki in zavzeti raz- 
pravi izdelali predlog ukrepov za izboljšanje in sanacijo arhivske službe v Slo- 
veniji. Informacija, ki ste jo prejeli, ga posreduje. Za vse arhive smo predlagali 
enoten status upravnih organizacij. Izhajali smo predvsem iz dejstva, da je 
arhivska služba obvezna in njene upravne naloge obsežne in določene. To so 
inšpekcije v zvezi s tako imenovano* zunanjo službo izdajanja potrdil in drugo. 

Predlog je v informaciji ocenjen kot neustrezen. Ne vztrajamo pri tej rešitvi! 
Poudariti kaže, da v tem primeru ne gre za Arhiv SR Slovenije, ki je republiška 
upravna organizacija, ampak za regionalne arhive, ki so zavodi na področju 
kulture, ki jih financirajo kulturne skupnosti. Stanje v Arhivu SR Slovenije 
ni zadovoljivo, z veseljem pa ugotavljamo, da se je sanacija pričela. Izdelan je 
sanacijski načrt, o katerem ste bili v informaciji obveščeni. Prosimo vas, da naš 
predlog podprete, kajti s tem bodo rešena tudi nekatera splošna vprašanja ar- 
hivske službe na Slovenskem. 

V okviru kulturnih skupnosti ni sredstev za gradnjo arhivskih skladišč 
regionalnih arhivov, financiranje ostale dejavnosti pa je nestabilno. Zaradi po- 
manjkanja denarja ne morejo povsod upoštevati sprejetih načel za financiranje. 
Malo je možnosti za konzervacijo, restavracijo in mikrofilmanje, za odkup 
gradiva v privatni lasti, za potrebe ljudske obrambe in nujno posodabljanje 
dela. Ob uveljavljanju zakona o združenem delu iščemo pot za uskladitev naše 
dejavnosti v njegovih okvirih. Po dosedanjih izkušnjah so torej v okviru kul- 
turnih skupnosti zagotovljena sredstva v glavnem le za urejanje in hranjenje 
že sprejetega gradiva, za vse ostale obsežne naloge pa je treba sredstva najti. 
Rešitev najbrž kaže iskati tudi tako, da bi vsi ustvarjalci gradiva sorazmerno 
z ustvarjenim gradivom ali po drugačnem načelu prispevali sredstva za skla- 
dišča, opremo in kadre in za tisti del dejavnosti arhivov, ki je vezan na gradivo 
pred prevzemom v arhiv. S prizadevnostjo in ustrezno participacijo vseh ustvar- 
jalcev gradiva bo mogoče ustvariti pogoje, da bo registraturno gradivo priha- 
jalo v arhiv urejeno in odbrano, kot določa zakon. 

Z neposredno udeležbo delegatov ustvarjalcev pri upravljanju arhivov bo 
zagotovljen njihov večji interes za arhiv in vpliv na programiranje in načrto- 
vanje dela v arhivih. 

Novi zakon o arhivskem gradivu in arhivih, ki bo usklađen z zakonom o 
združenem delu, bi moral točneje določiti tudi naloge ustvarjalcev arhivskega 
gradiva, arhivski službi pa omogočiti opravljanje nalog, ki so ji že naložene, 
pa jih ne more opravljati v celoti. Njena samoupravna organiziranost naj bi 
družbi zagotovila oblikovanje arhivske službe v skladu z družbenimi potrebami. 

Vprašanje ljudske obrambe se povezuje s splošno ureditvijo službe. Tudi za 
potrebe ljudske obrambe je potrebna valorizacija in klasifikacija gradiva, saj 
vemo, da vsega gradiva ne bo mogoče enako zavarovati v primeru nevarnosti. 

Prav tako je zaščitno mikrofilmanje odvisno od tehnične opremljenosti ar- 
hivov in od finančnih sredstev. Nekaj pa je tudi na tem področju že narejenega. 
Prosim vas, da pri vaših odločitvah upoštevate naša mnenja! Hvala za pozornost. 
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Predsednica Mara Ž1 e b n i k : Hvala, tovarišica Čarnijeva! Kdo še želi 
besedo? Ne želi nihče več razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče, zaključujem raz- 
pravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije jemlje na znanje informacijo v ar- 
hivski službi v Socialistični republiki Sloveniji in podpira predloge ukrepov 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za reševanje nekaterih vprašanj arhiv- 
ske službe v SR Sloveniji. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri uresničevanju ukrepov za 
reševanje nekaterih vprašanj arhivske službe v SR Sloveniji upošteva tudi 
predloge in mnenja iz razprave na seji zbora in pismene predloge skupin 
delegatov. 

Kdor je1 za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

(Seja je bila prekinjena ob 12.05 in se je nadaljevala ob 12.45.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Vračamo se na 5. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek skupne devizne politike Jugoslavije, v letu 1978, 
osnutek projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978, osnutek projekcije 
devizne bilance Jugoslavije za leto 1978 in informacijo naše delegacije o uskla- 
jevanju zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnem obsegu pro- 
računskih izdatkov federacije za leto 1977. 

Uvodoma sem vas obvestila, da gre v tem primeru samo za odločanje o po- 
oblastilu oziroma o spremembi pooblastila naši delegaciji glede omenjenih doku- 
mentov. V zvezi s tem ste prejeli obvestilo naše delegacije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja teh aktov. 

Predstavnik delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ je 
tovariš Zvonimir Volfand, ki bo podal še ustno obrazložitev poročila. 

Zvonimir Volfand: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Na seji Zbora združenega dela in Zbora občin 23. 11. 1977, torej na 
zadnji seji, so bili poleg osnutka resolucije za prihodnje leto obravnavani tudi 
akti o temeljih skupne devizne politike, o projekciji devizne bilance in o pro- 
jekciji plačilne bilance Jugoslavije. 

K osnutkom teh aktov so zbori dali svoje soglasje, skupaj s pripombami 
in stališči, toda brez pooblastila naši delegaciji, da v Zboru republik in po- 
krajin, potem ko se zaključi usklajevalni postopek, glasuje za usklađeni predlog. 

Naši delegaciji je bilo naloženo, da da na današnji seji zbora poročilo o po- 
teku usklajevalnega postopka in tako omogoči zboru, da odloči, ali delegacija 
lahko glasuje o usklađenih predlogih citiranih aktov. Naše poročilo ste dobili 
na klopi. Ker postopek še traja, predstavlja poročilo le režime usklajevanja do 
včeraj zvečer. Ob pričetku usklajevalnega postopka je bilo na sestanku vodij 
delegacij skupščin republik in pokrajin s predsednikom Zbora republik in po- 
krajin dogovorjeno, da se bo šele po končanem usklajevalnem postopku odločalo, 
ah bodo osnovne skupne devizne politike Jugoslavije v letu 1978 sprejete kot 
samostojen akt ob resoluciji, tako kot smo ga obravnavali, ali pa bo< njena 
vsebina smiselno vgrajena v tekst resolucije. 
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V usklajevalnem postopku je delegacija uveljavljala vse pripombe in sta- 
lišča naše skupščine. Posebej je pri tem opozorila, da priprave vseh aktov za 
uveljavitev družbenoekonomskega sistema za ekonomske odnose s tujino zelo 
kasni j O1. Nekateri akti niso ustrezno pripravljeni in se mora sprejeti stališče 
predlagatelja o njihovi uskladitvi brez prehodnih dodatnih konkretizacij. Zato 
je treba ob usklajevanju besedila resolucije do konca leta 1977 z maksimalno 
angažiranostjo nadomestiti zamujeno, da ne bi prišli v tak položaj, da bi morali 
pomembne elemente novega sistema za ekonomske odnose s tujino odlagati. Tako 
naše stališče delegacije, ki ga je zagovarjala na osnovi pripomb naše skup- 
ščine, so sprejele vse delegacije republik in pokrajin, pozitivno pa se je izrazil 
tudi Zvezni izvršni svet. 

Ker Interesna skupnost Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino še ni 
pričela ustrezno delovati, je pa izrednega pomena, da se o elementih skupne 
devizne politike Jugoslavije in o plačilni in devizni bilanci izrečejo vse dele-, 
gacije republik in pokrajin, ki so v njej zastopane kot neposredni predstavniki 
organizacij združenega dela, je delegacija predlagala, da mora Zvezni izvršni 
svet zagotoviti, da se nemudoma skliče njena skupščina. Delegatom naj se za- 
gotovijo vsa gradiva, ki so predmet usklajevanja v Zboru republik in pokrajin, 
in da stališča delegatov Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose 
s tujino neposredno nato dobijo delegacije oziroma delegati v Zboru republik 
in pokrajin še v času nadaljnjega uskljajevanja teh aktov. To bi omogočilo 
realnejšo presojo, ali elementi skupne devizne politike Jugoslavije omogočajo 
uresničevanje v resoluciji predvidene ekonomske politike v letu 1978. 

Vse delegacije, in tudi Izvršni svet, so tudi za predlog naše delegacije spre- 
jele kot utemeljen. 

Delegacija je na podlagi splošnih stališč svoje skupščine pripravila kon- 
kretne predloge za spremembo besedila o skupni devizni politiki Jugoslavije 
v letu 1978. Predložila jih je vsem delegacijam republik in pokrajin, ki pa se 
o njih doslej še niso izrekle, ker se bo usklajevalni postopek, kot sem že rekel, 
nadaljeval od danes naprej do konca tedna, po potrebi pa še dalj. 

Pripombe, ki smo jih po zadolžitvi zborov na zadnjih sejah formulirali, so 
navedene v poročilu, ki ste ga prejeli na klopi. 

Delegacija je v razpravah s predstavniki drugih delegacij in Zveznega iz- 
vršnega sveta ugotovila, da nekaterih elementov plačilne in devizne bilance ozi- 
roma plačilno in deviznobilančnih pozicij republik in pokrajin ne bo mogoče 
predložiti, ker jih dosedanji informacijski sistem poslovnih bank in narodnih 
bank republik in pokrajin ne zajema. Na tej podlagi je delegacija predlagala 
stališče, da bo v nadaljnjem usklajevalnem postopku nujno te postavke bilanc 
opredeliti in da zanje ne bo mogoče v celoti uveljaviti odgovornosti republik in 
pokrajin, ki izvirajo iz plačilnih in deviznih pozicij republik in pokrajin. Kot 
vse kaže, bi lahko sprejeli odgovornost republik in pokrajin za v bilancah do- 
govorjeni obseg uvoza in izvoza blaga, to je samo za ta del, ker se še da na 
podlagi podatkov konkretneje definirati. Tudi tako naše stališče so v načelu 
sprejele vse delegacije. 

Skupna devizna politika Jugoslavije za leto 1978 in spremljajoča bilanca 
med drugim izhajata iz opredeljenega stališča v resoluciji, da bo znašal porast 
obsega izvoza blaga in uslug za najmanj 6uvoz blaga pa bo ostal na nivoju 
iz leta 1977, s tem da se zmanjša deficit v plačilni bilanci. Delegacija ni uspela 
v celoti s predlogom, da se v tem delu resolucije predvidi povečanje izvoza blaga 
in uslug za okoli 8 %> in tako povečanje uvoza blaga, ki bo to omogočilo. To 
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je stališče naših zborov. Za stališče delegacije se je opredelila še samo delegacija 
hrvaške skupščine. Bil pa je sprejet predlog Skupščine SR Slovenije k točki 9 
resolucije, da naj bi izvoz porasel nad stopnjo rasti proizvodnje. To daje možnost 
za sprejetje ukrepov, ki bodo zagotovili, da bo izvoz v letu 1978 porasel za več 
kot 6 %>. Ce bo to doseženo, bi morebiti lahko dali soglasje k prvotnemu bese- 
dilu, da bo porast izvoza blaga in uslug v letu 1978 znašal najmanj 6 %. Torej 
bo lahko večji! 

V primeru, da bo izvoz večji, bomo verjetno uspeli uresničiti naše stališče 
glede večjega uvoza. Zvezni izvršni svet meni, da je le-to možno, ker je po 
najnovejših ocenah deficit plačilne bilance znatno višji, kot smo ga pričakovali. 
Zato Zvezni izvršni svet ne pristaja na definicijo višjega uvoza, razen če bi ta 
izhajal iz višjega izvoza, kot sem obrazložil. Ker zbori Skupščine SR Slovenije 
ne bodo imeli seje pred 27. 12., ko bo Zbor republik in pokrajin sprejemal re- 
solucijo, skupno devizno politiko Jugoslavije ter druge omenjene akte, dele- 
gacija predlaga, da zbori, ob upoštevanju navedenih stališč iz dosedanjega uskla- 
jevalnega postopka, pooblastijo delegacijo v Zboru republik in pokrajin, da 
po nadaljevanju usklajevalnega postopka in uveljavljanju stališč in pripomb 
Skupščine SR Slovenije glasujejo za te akte. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Volfand! Kaj pa glede 
rebalansa proračuna? Prosim, da kar sedaj poročate! 

Zvonimir Volfand: Zvezni izvršni svet je ocenil, da bo letos dotok 
izvirnih sredstev za proračun federacije iz naslova carin in drugih davščin na 
uvoz višji, kot je bilo predlagano. Zato je predložil rebalans proračuna za leto 
1977, ki sta ga naša zbora obravnavala na zadnji seji. Predlog rebalansa sta zbora 
sprejela brez pripomb in dala delegaciji pooblastilo, da za predlog rebalansa 
glasuje. 

Predvideno je bilo, da bodo dohodki od carin in drugih uvoznih davščin 
večji za 37 100 milijonov dinarjev. Zato je bilo v 3.' členu določeno, da se za ta 
znesek ustrezno znižajo prispevki republik in pokrajin. V usklajevalnem po- 
stopku je Zvezni izvršni svet, na zahtevo nekaterih skupščin, predložil novo, 
točnejšo oceno dotoka izvirnih sredstev za proračun. Ugotovil je, da bo dotok 
na osnovi carin še večji, in sicer za približno 1000 milijonov dinarjev. Torej 
dohodki od-carin in drugih uvoznih davščin ne bodo znašali 37 100 milijonov di- 
narjev, temveč 38 100 milijonov dinarjev. 

Zvezni izvršni svet je predlagal, da se teh dodatnih 1000 milijonov dinarjev 
uporabi za povračilo dolga federacije organizacijam združenega dela za oprav- 
ljeni izvoz, in sicer za refakcije ali stimulacije izvoza. V usklajevalnem postopku 
so delegacije vseh republik in pokrajin, razen naše in vojvodinske, izkoristile 
svoja pooblastila, ki so jim ga dale skupščine, in so ta predlog Zveznega iz- 
vršnega sveta sprejele oziroma so z njim soglašale. Naša delegacija pa je ocenila, 
da se ta novi predlog bistveno razlikuje od prejšnjega, ki je bil v 3. členu 
osnutka. 

Ker pa je pravočasno izplačevanje oziroma poravnavanje dolgov federa- 
cije za izvozna povračila oziroma za izvozne stimulacije izrednega pomena za 
stimuliranje nadaljnjega povečanja izvoza, še posebej, ker se na ta način dobi 
tudi nova, višja osnova za stimulacije izvoza v letu 1978 in ker se proračunski 
položaj naše republike s tem bistveno ne poslabša, predlagamo, da na tej seji 
daste soglasje in pooblastilo delegaciji za tako opredelitev do tega novega re- 



236 Zbor občin 

balansa oziroma spremembe zakona o skupnem obsegu proračunskih izdatkov 
federacije, da bi ga lahko sprejela tudi naša delegacija. 

Na koncu naj rečem še to, da naša delegacija ne soglaša s takšnim postop- 
kom Zveznega izvršnega sveta, da se neposredno pri dokončnem sprejemanju 
določenih aktov, za katere je potrebno usklajevanje, dajejo najrazličnejše nove 
ocene, spremembe in tako naprej, vendar ocenjujemo, da je v tem trenutku 
utemljeno soglašati s takim predlogom in predlagamo zboru, da ga tudi on 
potrdi in pooblasti delegacijo, da zanj glasuje. 

Predsednica Mara Žlebnik: Ker smo na začetku današnje seje ime- 
novali skupino delegatov za proučitev poročila naše delegacije, prosim predse- 
dujočega skupine tovariša Franca Kenda, da poda zboru poročilo in more- 
bitne predloge skupine! 

Franc Kenda: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo k poročilu delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja skupne devizne 
politike Jugoslavije v letu 1978 s projekcijama plačilne in devizne bilance Ju- 
goslavije za leto 1978: 

Skupina delegatov, ki jo je imenoval Zbor občin na 55. seji dne 14. 12. 1977 
v skladu z določili 47. člena svojega poslovnika, je proučila poročilo delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
o poteku usklajevanja skupne devizne politike Jugoslavije v letu 1978, s pro- 
jekcijama plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1978, ki je bilo pri- 
pravljeno po sklepih pristojnih zborov na sejah 23. 11. 1977. 

Skupina je ugotovila, da je delegacija ustrezno uveljavila stališča, mnenja, 
pripombe in predloge Skupščine SR Slovenije k obravnavanim aktom in da 
zaradi načelne podpore delegacij drugih republik in pokrajin ni več zadržkov 
za sklep o pooblastilu delegaciji, da da v imenu Skupščine SR Slovenije so- 
glasje k predlogom teh aktov. Skupina je v nadaljevanju ugotovila, da se zaradi 
sočasnega usklajevanja resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1978 določila osnutkov 
teh aktov in resolucije močno prepletajo in so zato predlogi za ustrezne spre- 
membe in dopolnitve teh aktov, ki jih je dala delegacija v prilogi k obvestilu, 
sprejemljivi. 

Skupina predlaga zboru, da upošteva sklepe z dne 23. 11. 1977 in sprejme 
naslednji sklep: Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje k predlogu 
skupne devizne politike Jugoslavije v letu 1978 s projekcijama devizne in de- 
vizne bilance za leto 1978. 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Kenda, lahko kar nadaljujete, 

Franc Kenda: V nadaljevanju je bila skupina obveščena, da je bilo 
v postopku usklajevanja zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skup- 
nem obsegu proračunskih izdatkov federacije za leto 1977, h kateremu je Skup- 
ščina SR Slovenije dala soglasje 23. 11. 1977, ugotovljeno, da bodo prihodki od 
carin in drugih uvoznih davščin porasli za 3 milijarde 14 milijonov dinarjev,, 
torej za 1 milijardo dinarjev več, kot je bilo prvotno predvideno. V dosedanjem 
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usklajevanju je bil oblikovan predlog, da se ta znesek, 1 milijarda dinarjev, 
namensko preusmeri v refakeije v gospodarstvu, ne pa v kotizacijo republik, kot 
je bilo prvotno predvideno. Skupina delegatov je to rešitev podprla in predlaga 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije soglasje k predlogu zakona, upoštevaje spremembe v besedilu in v zne- 
skih v zakonu, ki jih je sporočila delegacija te skupščine na podlagi dosedanjega 
usklajevanja besedila v Zvezni skupščini. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kenda! Na podlagi obve- 
stila in poročila skupine delegatov pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Želi 
kdo razpravljati? Zeli besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Ce nihče 
ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme na- 
slednja sklepa: 

1. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije 
soglasje k predlogu skupne devizne politike Jugoslavije v letu 1978 in k pred- 
logoma projekcij plačilne in devizne bilance Jugoslavije v letu 1978. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k 
predlogu zakona, upoštevaje spremembe v besedilu in v zneskih v zakonu, ki 
jih je sporočila delegacija Skupščine na podlagi dosedanjega usklajevanja be- 
sedila v Zvezni skupščini. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 
Za svojega predstavnika je določil Lojzeta Janka, pomočnika sekretarja Se- 

kretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. Želi predstavnik predlagatelja be- 
sedo? Prosim! 

Lojze Janko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pred seboj imamo predlog zakona, ki se je temeljito, strokovno in politično, 
pripravljal vse letošnje leto. Zakon je rezultat številnih študij, obravnav in 
pripomb, v katerih so lahko prišli do izraza po eni strani vsi strokovno-teh- 
nični vidiki, ki so pomembni za nemoteno delovanje predvidenega samouprav- 
nega instrumentarija v praksi, po drugi strani pa tudi vsi politični vidiki, ki 
jim mora biti cilj, da bodo s tem zakonom urejeni instrumentariji osebnega 
izjavljanja v organizacijah združenega dela in v drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih v resnici lahko omogočili vse pozitivne iniciative delovnih 
ljudi in občanov in izražanje njihovih avtentičnih interesov pri reševanju nji- 
hovih življenjskih problemov in problemov njihovih organizacij. 

Tako na zakonodajnem nivoju gradimo še en sistem za uveljavljanje samo- 
upravnega odločanja, ki je v načelih postavljen že v zakonu o združenem delu, 
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zahteval pa je ustrezno razčlenitev s posebnim republiškim zakonom. Javna 
razprava je, tako kot že prej obravnava osnutka v tej skupščini, potrdila osnov- 
no zamisel zakona. Ta zakon ne more biti učbenik za samoupravljanje, ki bi 

\ v celoti in podrobno urejal vse postopke v zvezi s posameznimi oblikami oseb- 
nega izjavljanja, kot so zahtevali nekateri v svojih pripombah, pa tudi ne 
pravni instrument, ki bi uredil do konca vsa vprašanja, ki jih je potrebno 
pravno urediti glede na konkretne razmere in potrebe posameznih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti. Stvar tega zakona je lahko le ureditev najvažnej- 
ših oblik osebnega izjavljanja do te mere, da bo za prakso dovolj zagotovljena 
pravna in sistemska trdnost v teh oblikah sprejetih odločitev. 

Zato je potrebno predpisati le nekatere organizacijske in nekatere pro- 
cesualne pogoje v predhodnih postopkih ter pri samem odločanju, na primer 
vprašanje razpisa pri referendumu, vprašanje kvoruma pri glasovanju, pogo- 
jev za dajanje iniciative in tako dalje, ne pa vseh postopkov. Vrsto vprašanj naj 
uredijo statuti in drugi splošni akti samoupravnih organizacij in skupnosti. 
Vsega pa seveda ni mogoče in tudi ni potrebno urediti s predpisi, ker bi to 
pomenilo zakovan je oblik v šablone, ki jih življenje ne prenese. Tudi glede oblik 
in načina osebnega izjavljanja je treba pustiti življenju in praksi odprto pot 
za prilagajanje razmeram, ki bodo sicer prinašale nove probleme, hkrati pa že 
nakazovale tudi nove rešitve. 

Pri obravnavi predloga zakona sta bila dana v skupščinskih odborih dva 
amandmaja. Amandma, ki je bil dan v Odboru za družbenopolitični sistem 
Družbenopolitičnega zbora, se je nanašal na drugi odstavek 17. člena predloga. 
Po tem amandmaju naj se med organe, ki imajo pravico zahtevati razpis re- 
ferenduma v občini, vključijo' tudi posamezni zbori občinske skupščine. Izvršni 
svet je kot predlagatelj zakona ocenil ta amandma kot upravičen in z njim 
soglaša. 

Prav tako pa tudi soglaša z amandmajem, ki je bil dan v Odboru za druž- 
benopolitični in komunalni sistem tega zbora k 1. odstavku 39. člena predloga. 
V tem amandmaju naj bi se v 39. členu predloga črtala določba, po kateri ima 
pravico zahtevati sklic zbora delovnih ljudi in občanov na terenu tudi najmanj 
desetina delovnih ljudi in občanov iz območja zbora. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Janko! Predlog za- 
kona ste prejeli s sklicem z dne 15. 11. 1977. Obravnavala sta ga Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno^pravna komisija, ki sta pred- 
ložila pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Prejeli ste tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki je obravnaval 
ta akt v smislu 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) Zaključujem razpravo in prehajam 
na glasovanje. Najprej vas prosim, da vzamete v roke poročilo našega odbora 
za družbenopolitični in komunalni sistem, iz katerega bomo glasovah o amand- 
maju k 39. členu. Z njim soglašata Zakonodajno-pravna komisija in predlagatelj. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora soglasno sprejet. 
Iz predloga stališč Družbenopolitičnega zbora izhaja konkreten predlog za 

spremembo 17. člena predloga zakona. To izhaja tudi iz obvestila Družbeno- 
političnega zbora, ki mi ga je danes posredoval predsednik tega zbora. Ker je 
stališče Družbenopolitičnega zbora oblikovano kot amandma, predlagam, da 
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zbor glasuje še o amandmaju k 17. členu, ki se glasi: »V drugi vrsti 2. od- 
stavka 17. člena naj se za besedo »zahteva« vstavi besedilo »posamezen zbor 
občinske skupščine, v zadevah s svojega delovnega področja.« 

Zakonodajno-pravna komisija in predlagatelj s tem amandmajem soglašata. 
Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma k 17. členu. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 

kona, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Ugotavljam tudi, da je bil zakon sprejet v skladu s stališči Družbenopoli- 

tičnega zbora, o čemer bom predsednika tega zbora posebej obvestila. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na zakon o določitvi 
amortizacije stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v stanovanjskih 
hišah v družbeni lastnini za leto 1977. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. Za 
svojega predstavnika je določil tovariš Borisa Mikoša, republiškega sekretarja 
za urbanizem. Zeli predstavnik predlagatelja zakon še ustno obrazložiti? Prosim, 
besedo ima tovariš Boris Mikoš! 

Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši delegati! Najbrž je tudi na podlagi 
razprave v odborih tega zbora treba reči dva ah tri stavke o tem, zakaj tako 
pozno prihajamo s tem predlogom zakona pred Skupščino in zakaj predlagamo 
hitri postopek. 

Vsem je znano, da je bil sprejet zvezni zakon o amortizaciji, ki vsebuje tudi 
določbe o amortizaciji stanovanjskih objektov, in da velja že od 1. januarja 
1977. leta. Na podlagi tega zakona se močno povečuje amortizacija, ki je vse- 
bovana v stanarinah. V Sloveniji se je celo leto na podlagi sklepa resolucije 
pripravljal dogovor o uvedbi ekonomskih stanarin. Vendar pa dogovor o eko- 
nomskih stanarinah, ki bi lahko prinesle tudi plačevanje amortizacijske stopnje, 
kot jo določa zvezni zakon, ni bil sprejet. Takšne stanarine niso bile uvedene. 
Eden od razlogov, da take stanarine niso bile uvedene, je v tem, da že celo 
leto traja medrepubliško dogovarjanje o sprejetju medrepubliškega dogovora o 
nekaterih temeljih skupne stanovanjske politike. V Jugoslaviji se o nekaterih 
temeljnih vprašanjih nismo mogli sporazumeti prej in šele v teh dneh fc>o pod- 
pisan medrepubliški družbeni dogovor. Ker pa smo zavezani, da moramo z re- 
publiškim zakonom urediti stopnjo amortizacije, predlagamo, da to za 1977. leto 
uredimo s tem zakonom. 

Ce mi tovarišica predsednica dovolite, bi rekel nekaj besed še o samem za- 
konu. Prav ti razlogi, o katerih sem govoril, so nas vodili k temu, da predla- 
gamo samo 0,4 % vrednosti stanovanj in ne višje, ker bi vsak višji odstotek po- 
menil povečanje in plačevanje stanarin za nazaj. To ne bi bilo stvarno in ne 
politično. 

Dalje predlagamo, da se ukine amortizacija na vrednost tistih stanovanjskih 
hiš oziroma stanovanj, ki so točkovane do 40 točk. Mislimo, da je vzdrževanje 
stanovanjskega fonda že tako problem in da ni nobenega realnega razloga za to, 
da za stanovanja, ki so v tako slabem stanju, da smo jih ovrednotili z manj kot 
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40 točkami, še plačujemo amortizacijo. Mislimo, da je prav, da se v teh pri- 
merih vsa stanarina dosledno uporabi samo za vzdrževanje stanovanj. 

Zato vas prosim, da podprete naš predlog, da uredimo stvar po hitrem po- 
stopku, in tudi ureditev, ki jo vsebuje zakon. Hvala. 

Predsednica Mara 21 e b n i k : Hvala, tovariš Mikoš! Predlog zakona ste 
prejeli z dopisom z dne 22. 11. 1977. Izvršni svet predlaga, da ta akt obravna- 
vamo po hitrem postopku v smislu 295. člena tega poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. 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, pri- 
čenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Ne želi nihče besede? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog, naj 
prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za urbanizem, stanovanj sko-komu- 

nalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta pred- 
ložili pismeni poročili. Želijo poročevalci Odbora in Komisije poročili še ustno 
obrazložiti? (Ne želijo.) Hvala. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali 
o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k prvemu členu predloga zakona, 
ki je razviden iz poročila komisije z dne 7. 11. 1977. S tem amandmajem pred- 
lagatelj soglaša. Vprašujem poročevalca Odbora, če s tem amandmajem sogla- 
ša! (Da.) 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Komisije soglasno sprejet. Glasovati moramo 
še o predlogu zakona v celoti. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo in osnutek tega zakona je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo njen izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil Borisa 
Mikoša, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za urbanizem. Ali 
želi morda besedo? (Ne želi.) 

Predlog za izdajo in osnutek tega zakona ste prejeli s sklicem seje zbora 
z dne 15. 11. 1977. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se v smislu 
drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in druga 
faza zakonodajnega postopka združita, tako da se hkrati obravnavata in spreje- 
mata predlog za izdajo in osnutek tega zakona. V zvezi s tem predlogom Izvrš- 
nega sveta pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Predlagam, da o tem predlogu glasujemo. Kdor je za predlog Izvršnega 
sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, naj prosim 
glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. Predlog za 
izdajo in osnutek tega zakona sta obravnavala Odbor tega zbora za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Ali želita poročevalca Odbora in 
Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče ne želi razpravljati.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospo- 
darjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, z osnutkom zakona, se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva pripombe, predloge in mnenja, 

dana v poročilih delovnih teles Skupščine SR Slovenije in tega zbora, pripombe 
skupin delegatov ter pripombe drugih zainteresiranih družbenih subjektov. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša Iva Marenka. Ali želi 
predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi besedo.) 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 22. 11. 1977. Obravnavala sta ga: 
Odbor tega zbora za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila 
pismeni poročili. Ali želita poročevalca Odbora in Komisije poročilo še ustno 
dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno- 
pravne komisije k 2. členu tega zakona, ki je razviden iz njenega poročila z dne 
7. 12. 1977. S tem amandmajem predlagatelj soglaša. Vprašujem poročevalca 
Odbora za finance, če soglaša z amandmajem! (Soglaša.) 

Prehajam na glasovanje. Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne ko- 
misije, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Komisije soglasno sprejet. 
Glasovali bomo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 

naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od pro- 
meta proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in za- 
sebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in 
storitev. 

Predlog zakona je Skupščini SR Sovenije predložil v obravnavo njen izvršni 
svet. Za svojega predstavnika je določil Dragana Mozetiča, namestnika repu- 
bliškega sekretarja za finance. Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 
Predlog zakona ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda z dne 2. 12. 1977. Prejeli 
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ste tudi popravek Izvršnega sveta k predlogu zakona. Predlog zakona sta obrav- 
navala Odbor tega zbora za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (49 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajam na 13. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet. Za svojega predstavnika je določila Dragana Mozetiča, namestnika 
republiškega sekretarja za finance. Želi predstavnik predlagatelja besedo? 
(Ne želi.) 

Predlog zakona ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda z dne 2. 12. 1977. 
Obravnavala sta ga Odbor tega zbora za finance in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki sta predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 
Pričenjam razpravo1. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej vas prosim, da 
vzamete v roke poročilo Zakonodajno-pravne komisije z dne 7. 12. 1977, v ka- 
terem je amandma k 1. členu, o katerem bomo glasovali. S tem amandmajem 
predlagatelj soglaša. Vprašujem tovariša Kenda, poročevalca Odbora, ali Odbor 
tudi soglaša! (Da.) Hvala. Kdor je za amandma Komisije k 1. členu, naj prosim 
glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo1 proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel ta amandma. 
Prehajam na glasovanje O1 predlogu tega zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega zakona. 

Prehajam na 14. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
za izdajo zakona o grobiščih in grobovih borcev, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo in osnutek tega zakona je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo njen izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil Justa 
Miklavca, svetovalca predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev 
NOV in vojaških invalidov. Je tovariš Miklavc v dvorani? (Ne.) Ali lahko na- 
stopi drug predstavnik? (Tudi ne.) Po stari navadi pričakuje Izvršni svet, da bo 
k posameznim točkam več razprave. Bomo nanj počakali? (Da.) 

Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je na družbeni do- 
govor O' knjigi, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zvezni zbor 
Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš Andrej 
Ujčič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za, kulturo. 
Družbeni dogovor o knjigi ste prejeli s sklicem seje zbora z dne 15. 11. 1977. 
Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Zeli morda tovariš Ujčič besedo? 
(Ne želi.) 

Dogovor sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose 
in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. 
Želita poročevalca Odbora in Komisije poročilo še ustno dopolniti? (Ne želita.) 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

Skupščina Socialistične republike Slovenije pristopa k sklepanju družbe- 
nega dogovora o knjigi in pooblašča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da 
v njenem imenu sodeluje pri usklajevanju besedila družbenega dogovora o knji- 
gi, pri čemer naj upošteva pripombe, ki izhajajo iz poročila Odbora tega zbora 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, ter ga po uskladitvi podpiše. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo* 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Pi eha jam na 16. točko dnevne1 ga reda, to je na dogovor o te- 
meljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj črne metalurgije za dobo od leta 
1976 do leta 1980, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovariš Zvo- 
nimir Volfand, predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pa Ivo Kle- 
men čič, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za industrijo. 

Tovariš Klemenčič, ali želite besedo? (Ne.) Dogovor ste prejeli s sklicem 
seje zbora z dne 15. 11. 1977. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Dogovor 
sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila poročili. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 
1. Potrdi se dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj 

črne metalurgije za dobo od leta 1976 do> leta 1980, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
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 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da soglasje k dogovoru o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije za razvoj črne metalurgije za dobo od leta 1976 
do leta 1980, ki ga je podpisal Zvezni izvršni svet in z njim prevzel obveznosti 
za federacijo, oziroma da z delegacijami drugih socialističnih republik in so- 
cialističnih avtonomnih pokrajin v Zboru republik in pokrajin določi smernice 
Zveznemu izvršnemu svetu za reševanje morebitnih spornih vprašanj. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 17. točko dnevnega reda, to je na dogovor o te^ 
meljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj elektrogospodarstva, premo- 
govništva in novih oblik energije v obdobju od leta 1976 do leta 1980, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije. 

Predstavnik delegacije te skupščine v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije je tovariš Volfand, predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije pa tovariš Drago Petrovič, član Izvršnega sveta in predsednik Repub- 
liškega komiteja za energetiko. 

Ah želi tovariš Petrovič besedo? (Da.) 
16» 
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Prosim, besedo ima tovariš Drago Petrovič, član Izvršnega sveta! 

Drago Petrovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ob sprejemanju dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije za 
razvoj elektrogospodarstva, premogovništva in novih oblik energije v ob- 
dobju od leta 1976 do leta 1980 dovolite, da povem nekaj besed tudi o tem, zakaj 
ta dogovor predlagamo šele sedaj in v kakšni fazi so preostali dogovori s pod- 
ročja energetike. 

Predvidevali smo, da se za celotno področje energetike pripravi in sprejme 
samo en dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije, ki naj bi zajemal 
razvoj elektrogospodarstva, premogovništva, področja nafte, plina in novih oblik 
energije za objekte, ki bodo pričeli z obratovanjem do leta 1980, kot tudi za 
objekte, ki bodo pričeli z obratovanjem po tem letu. 

Med dvoletnim dogovarjanjem je prišlo do opustitve navedenega namena, 
zato, ker je bilo na nekaterih področjih doseženo večje soglasje o nadaljnjem 
razvoju kot na drugih ter je bila na osnovi tega sprejeta odločitev, da se za 
posamezna področja energetike sprejemajo dogovori po posameznih področjin, 
ki so v celoti dogovorjena. Za področje energetike bodo poleg predloženega do- 
govora sprejeti tudi naslednji dogovori: dogovor o kontinuiteti graditve kapa- 
citet v dobi od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje električne energije 
in premoga v času po letu 1980, ki pa je že podpisan; dogovor o osnovah druž- 
benega plana Jugoslavije za razvoj nafte in plina v dobi od leta 1976 do leta 
1980; dogovor o proizvodnji in porabi plina v Jugoslaviji v obdobju po letu 
1980 in dogovor o kontinuiteti graditve kapacitet v obdobju od leta 1976 do 
leta 1980 za razvoj proizvodnje in predelave nafte po letu 1980. 

V predloženem dogovoru za področje elektrogospodarstva, premogovništva 
in novih oblik energije, ki ga danes obravnavate, so med kapacitete, ki se na- 
našajo na SR Slovenijo, zajeti naslednji objekti: Hidroelektrarna Formin, Sred- 
nja Drava 2, 112 megavatov, ki pričenja 15. 12. 1977 s poskusno proizvodnjo 
na prvem agregatu; Hidroelektrarna Fala, 17 megavatov, že obratuje; Hidro- 
elektrarna Moste, 8 megavatov, ki že obratuje; Termoelektrarna Šoštanj 4, 
355 megavatov, ki že poskusno obratuje; Nuklearna elektrarna Krško, 332 me- 
gavatov, ki je v gradnji; Elektrarna Ljubljana, 50 megavatov, katere gradnja se 
bo začela naslednje leto; Plinska elektrarna Brestanica, 69 megavatov, ki že 
obratuje; Plinska elektrarna Trbovlje, 59 megavatov, ki že poskusno obratuje. 

Vse skupaj je to 282 megavatov novih elektroenergetskih kapacitet, ki mo- 
rajo začeti obratovati do konca leta 1980. 

V 1978. letu bo torej obratovalo skupno 600 megavatov oziroma 23 %> vseh 
programiranih kapacitet do leta 1980. Prav tako bo v celoti obratoval ves slo- 
venski del 388 kilovoltnega omrežja. 

Planirana razširitev proizvodnje lignita je bila dosežena v 1977. letu. Proiz- 
vodnja rjavega premoga bo dosegla planirani razvoj v naslednjem letu, če bo 
zagotovljen ustrezen plasma premoga tudi izven potreb elektrogospodarstva. 

Kot sem že ugotovil, iz navedenega dogovora lahko povzamemo, da se ob- 
veznosti Slovenije, ki jih je sprejela po tem dogovoru, v celoti izpolnjujejo, saj 
je predtem bil tudi podpisan ustrezen samoupravni sporazum o razvoju slo- 
venskega elektrogospodarstva in premogovništva do 1980. leta. Zato predlagam 
tovarišem delegatom, da ta dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije 
za razvoj elektrogospodarstva, premogovništva in novih oblik energije v ob- 
dobju od leta 1976 do leta 1980 sprejmejo. Hvala lepa. 
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Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Petrovič! Dogovor ste 
prejeli s sklicem seje zbora z dne 15. 11. 1977. leta. Prejeli ste tudi mnenje Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Dogovor sta obravnavala Odbor tega 
zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodaj no-pravna komisija, 
ki sta predložila pismeni poročili. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Potrdi se dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj 
elektrogospodarstva, premogovništva in novih oblik energije v obdobju od leta 
1976 do leta 1980, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v potrditev Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije in ki ga je podpisal Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ter z njim prevzel za SR Slovenijo obveznosti po tem 
dogovoru. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da soglasje k dogovoru o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za razvoj elektrogospodarstva, premogovništva in novih 
oblik energije v obdobju od leta 1976 do leta 1980, ki ga je podpisal Zvezni 
izvršni svet in z njim prevzel obveznosti za federacijo, oziroma da z delegacijami 
drugih socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije določi smernice Zveznemu iz- 
vršnemu svetu za reševanje morebitnih spornih vprašanj. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 18. točko dnevnega reda, to je na dogovor o kon- 
tinuiteti pri graditvi zmogljivosti bazične kemične industrije v dobi od leta 
1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje v dobi po letu 1980, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v potrditev Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije. 

Predstavnik delegacije te skupščine v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije je tovariš Volfand, predstavnik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije pa Ivo Klemenčič, član Izvršnega sveta in republiški se- 
kretar za industrijo. Tovariš Klemenčič, ali želite besedo? (Ne.) 

Dogovor ste prejeli s sklicem seje zbora z dne 15. 11. 1977. leta. Prejeli ste 
tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Dogovor sta obravnavala 
Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Potrdi se dogovor o kontinuiteti pri graditvi zmogljivosti bazične kemične 
industrije v dobi od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje v dobi po 
letu 1980, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v potrditev Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije in ki ga je podpisal Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije ter z njim prevzel za SR Slovenijo obveznosti po tem do- 
govoru. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da soglasje k dogovoru o kontinuiteti pri 
graditvi zmogljivosti bazične kemične industrije v dobi od leta 1976 do leta 
1980, ki ga je podpisal Zvezni izvršni svet in z njim prevzel obveznosti za fe- 
deracijo, oziroma da z delegacijami drugih socialističnih republik in socialistič- 
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nih avtonomnih pokrajin v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije določi smernice Zveznemu izvršnemu svetu za reševanje morebitnih 
spornih vprašanj. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Vračamo se na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o grobiščih in grobovih borcev, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo in osnutek tega zakona je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo njen izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša 
Justa Miklavca, svetovalca predsednika Republiškega komiteja za vprašanja 
borcev NOV in vojaških invalidov. Tovariš Miklavc, ali želite besedo? (Da.) 

J ust Miklavc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil Skupščini SR Slovenije nov 
zakon o grobiščih in grobovih borcev z namenom, da bi z njegovim sprejetjem 
uskladili nekatera zakonodajno-pravna vprašanja med republiško in zvezno 
zakonodajo s tega področja ter prilagodili zakon ustavnim določbam, zlasti na- 
čelom samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja na področju 
varstva, urejanja in vzdrževanja grobišč in grobov borcev. 

Sedaj veljavni zakon o vojaških pokopališčih in grobovih je bil sprejet 
18. julija 1973, torej pred sprejetjem ustave SFR Jugoslavije, ki v 10. točki 
prvega odstavka 281. člena določa, da je federacija pristojna za sprejetje pred- 
pisov o urejanju, zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov pripad- 
nikov zavezniških armad ter drugih tujih armad v območju SFR Jugoslavije. V 
pristojnosti federacije na področju zunanjih zadev pa je tudi normativna de- 
javnost glede varstva pokopališč in grobov naših borcev v tujini. 

Skupščina SFR Jugoslavije je glede na omenjeno pristojnost že sprejela 
zakon o zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov pripadnikov za- 
vezniških in drugih tujih armad v Jugoslaviji in zakon o pokopališčih in gro- 
bovih borcev v tujini. Iz republiškega zakona je zato potrebno izločiti vse do- 
ločbe, ki se nanašajo na pokopališča in grobove pripadnikov zavezniških m 
drugih armad. 

Ta zakon je treba tudi uskladiti s 105. členom zakona o republiških uprav- 
nih organih, ki je skrb za urejanje področja grobišč in grobov borcev zaupal 
Republiškemu komiteju za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov. Prej 
je bilo to področje v pristojnosti Republiškega sekretariata za urbanizem. Ne- 
urejeno vprašanje stvarne pristojnosti na področju varstva grobišč in grobov 
borcev, zlasti pri občinskih upravnih organih, pri katerih je bila ta pristojnost 
različno porazdeljena, bodisi na upravne organe za urbanizem in komunalne za- 
deve, na upravne organe za zadeve borcev NOV in vojaških invalidov, na svete 
za ohranjevanje tradicij ali na druge upravne ali predstavniške organe, lahko 
štejemo za pomemben vzrok, da pri varstvu grobišč in grobov borcev ni bilo 
dovolj sistematične, načrtne in stalne skrbi. 

Grobišča s pripadajočimi spomeniki so po večini slabo vzdrževana. Neka- 
tera starejša pa je že načel zob časa, tako da bo njihova obnova terjala veliko 
truda in finančnih sredstev. 

Predloženi zakon naj bi torej določil enotno stvarno pristojnost za varstvo, 
urejanje in vzdrževanje grobišč in grobov borcev, ki jo ima v republiki Re- 
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publiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov, v občinah pa 
občinski upravni organi, pristojni za vprašanja borcev NOV in vojaških inva- 
lidov. Odpravil naj bi delitev na pokopališča in grobove, ki so označeni za kul- 
turnozgodovinske spomenike in za katere skrbi SR Slovenija, ter na druge, za 
katere skrbijo občine. 

Predloženi zakon je glede varstva na tem področju vnesel načela samo- 
upravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja. Razširil naj bi varstvo 
tudi na grobove revolucionarjev, žrtev političnega nasilja in na grobove žrtev 
terorističnih akcij na SFR Jugoslavijo. 

Sistematsko naj bi uredil vprašanje financiranja s tem, da bi se zagotav- 
ljala dopolnilna sredstva tistim občinam, ki jim lastni viri ne zadoščajo za po- 
krivanje opredeljene višine in obsega splošne porabe. Glede urejanja grobišč 
in grobov borcev naj bi sistem samoupravnega sporazumevanja in družbenega 
dogovarjanja vnesel tudi elemente solidarnostnega pokrivanja sredstev. Zakon 
naj bi zagotavljal ureditev evidenc o grobiščih in grobovih ter ureditev pravnih 
razmerij in zemljiškoknjižnega stanja, kar vse je bilo doslej dokaj neurejeno. 
Zakon o grobiščih in grobovih borcev naj bi zajel ureditev okoli 540 grobišč, 
v katerih je pokopanih 14 253 borcev in 1786 posameznih grobov na pokopa- 
liščih in zunaj njih. 

Ocenjujemo, da bi bilo potrebno za urejanje grobišč in grobov borcev 
v 1978. letu približno 8 milijonov dinarjev. 

Predloženi zakon je povzročil v telesih Skupščine SR Slovenije vsebinsko 
bogato in tehtno razpravo, ki je dala koristne predloge za izpopolnitev za- 
konskega besedila. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema predloge 
skupščinskih teles, ki se nanašajo na zboljšanje, preciziranje predloženega kon- 
cepta tega zakona, ter jih bo upošteval pri izdelavi zakonskega predloga. 

Predloženi zakon je delno razširil sedanjo in tudi ves čas po vojni veljavno 
ureditev grobišč in grobov borcev. Predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije je, da se za grobišča in grobove borcev označijo tudi spominska znamenja 
grobišč in grobov, iz katerih so bili posmrtni ostanki padlih borcev preneseni 
v drug kraj. To so tako imenovani kenotafi. Tak predlog so skupščinska telesa 
podprla in bo postal sestavni del zakonskega predloga. Nekatera skupščinska te- 
lesa so menila, da bi med zakonske določbe morali vključiti še varstvo obsto- 
ječih spominskih obeležij na krajih, kjer so borci padli. Po mnenju Komisije 
za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slo- 
venije imajo značaj grobišč in grobov tudi taka spominska obeležja, ki so ne- 
posredno povezana z boji in smrtjo borcev. Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije bo ta predlog proučil in bo tudi v tej zvezi zaprosil za mnenje pristojna 
telesa Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
in Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije. 

Povsem nove razsežnosti pa vnaša v sedanji sistem urejanja grobišč in 
grobov borcev predlog Odbora tega zbora za družbenopolitični in komunalni 
sistem. Ta odbor je ocenil, da je predlagani zakon preozek, ker rešuje le vpra- 
šanja varstva grobišč in grobov borcev. Odbor predlaga, da se vsa vprašanja 
v zvezi z varstvom spomenikov in spominskih obeležij iz NOV ter grobišč in 
grobov borcev enotno rešijo v enem zakonu. Iz poročila Komisije Skupščine SR 
Slovenije borcev za vprašanja borcev NOV izhaja nasprotno mnenje, in sicer, 
naj varstvo spomenikov NOV ureja zakon o kulturnih spomenikih, ki bo po 
programu zborov Skupščine SR Slovenije predložen pristojnim zborom v prvem 
trimesečju 1978. leta. Ob tej priložnosti naj pojasnim, da so spomeniki NOV 
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tudi celotni kompleksi ozemlja kot spominska območja NOB. Na primer ob- 
močje Roga, k oz j ansko-kumrovško območje, belokranjsko-žužemberaško ob- 
močje, posamezne stavbe, šole, partizanske bolnišnice, tiskarne, spomeniki vsta- 
je, revolucije itd. V vseh socialističnih republikah in socialističnih avtonomnih 
pokrajinah varstvo spomenikov NOB urejajo v zakonih o varstvu kulturnih 
spomenikov, ker so pomemben del kulturne dediščine narodov in narodnosti 
v Jugoslaviji. Tako ureditev še nadalje vzdržujejo vse socialistične republike 
in avtonomni pokrajini in tudi predlog Republiškega komiteja za kulturo, ki 
je po zakonu o republiških upravnih organih pristojen za njihovo urejanje in 
varstvo, je, da naj posebej ureja področje varstva spomenikov NOV zakon o 
varstvu kulturnih spomenikov, ki ga bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predložil Skupščini SR Slovenije. 

Glede na opisano situacijo predlagamo Zboru občin, da vsestransko prouči 
predlog svojega Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem glede na 
stališča preostalih skupščinskih teles in na to pojasnilo. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije pa predlaga, da ta zbor sprejme stališče Komisije Skupščine SR 
Slovenije za vprašanja borcev NOV v zvezi z oblikovanjem predloga tega za- 
kona. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi zagotavlja, da bo v okviru pri- 
stojnosti republiških upravnih organov za zadeve borcev NOV in kulturo skrbel 
za to, da bo tako področje varstva grobišč in grobov borcev NOV kot tudi pod- 
ročje varstva spomenikov in spominskih obeležij NOV sistemsko — tako nor- 
mativno kot tudi dejansko, trajno urejeno kot izraz globokega spoštovanja naše 
samoupravne socialistične skupnosti do narodnoosvobodilnega boja in kot 
izraz kontinuitete naše revolucije. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam temu zboru, 
da sprejme predlog za izdajo in osnutek zakona o grobiščih in grobovih borcev. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Miklavc! Predlog za 
izdajo in osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 22. 11. 1977. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka 
združita, tako da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo in os- 
nutek zakona. Glede na ta predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo v zvezi s postopkom? (Nihče.) Kdor je 
za predlog Izvršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka 
združita, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo in osnutek tega zakona so obravnavali: Odbor tega zbora 

za družbenopolitični in komunalni sistem, Zakonodajno-pravna komisija in Ko- 
misija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV, ki so predložili po- 
ročila. 

Želijo poročevalci Odbora in komisij poročila še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Razpravljal bo tovariš Miloš Bučar, delegat občine 

L j ubij ana-Center! 

Miloš Bučar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Imam le pripombo k 2. členu osnutka zakona, in sicer v zvezi z zadnjim od- 
stavkom, ki določa, da morajo biti grobovi označeni z nagrobnimi spominskimi 
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znamenji, na katerih so vpisani podatki o padlih in umrlih borcih. Vemo, da so 
nekateri grobovi označeni tudi kot grobovi padlega partizana, neznanega talca. 
Zato predlagam, naj predlagatelj to določbo, na podlagi katere naj bi bili na 
vseh grobovih o pokopanih borcih, ustrezno spremeni tako, da bi bili zajeti 
v to formulacijo tudi tisti grobovi, na katerih ni podatkov o pokopanih borcih. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Bučar! Kdo še želi besedo? 
(Nihče več.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o grobiščih in grobovih borcev, z osnutkom 
zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva pripombe, predloge in mne- 

nja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine SR Slovenije in tega zbora, 
pripombe skupin delegatov in pripombe, dane v današnji razpravi na seji tega 
zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o pridobivanju in uporabi zunanjih sredstev za povečanje zaposlenosti in za za- 
poslovanje povratnikov z dela v tujini, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predstavnik delegacije te skupščine v Zboru republik in pokrajin je tovariš 
Volfand, predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pa Dušan Kom- 
pare, pomočnik republiškega sekretarja za delo. Tovariš Kompare, želite morda 
besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli s sklicem seje zbora z dne 15. 11. 1977. Prejeli 
ste tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Osnutek zakona sta 
obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predlo- 
žila poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi 
razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme 
naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
pridobivanju in uporabi zunanjih sredstev za povečanje zaposlenosti in za za- 
poslovanje povratnikov z dela v tujini. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in mnenja, ki jih pred- 
lagata Odbor tega zbora za finance v svojem poročilu in Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije 
soglasje k predlogu zakona o pridobivanju in uporabi zunanjih sredstev za pove- 
čanje zaposlenosti in za zaposlovanje povratnikov z dela v tujini. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor so- 
glasno sprejel predlagani sklep. 
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Prehajam na 20. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima de- 
legat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije ali 
republiškim funkcionarjem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vpra- 
šanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali na delo iz njihove pristojnosti. Vpra- 
šanja lahko postavi delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, 
predsedniku zbora ali tudi predsednikom delovnih teles, kot tudi skupščini 
samoupravne interesne skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno 
odloča s pristojnimi zbori. 

K tej točki dnevnega reda smo vam poslali delegatski vprašanji Antona 
Berlaka, delegata iz občine Postojna, in Jožeta Bega, delegata iz občine Novo 
mesto. Na vprašanje Antona Berlaka, delegata iz občine Postojna, bosta odgo- 
vorila Dragan Mozetič, namestnik republiškega sekretarja za finance in Marko 
Selan, pomočnik direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. Na 
vprašanje delegata Jožeta Bega, delegata iz občine Novo mesto, pa bo odgo- 
voril tovariš Livio Jakomin, predsednik Republiškega komiteja za promet in 
zveze. 

Na prvo vprašanje bo torej odgovoril tovariš Dragan Mozetič, namestnik 
republiškega sekretarja za finance! 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Tovariš Anton Berlak, delegat iz občine Postojna, je postavil v zvezi 
s porabo družbenih sredstev za izlete v tujino naslednje vprašanje: »2e dlje 
časa in vse bolj masovno delovne organizacije, tudi materialne proizvodnje, 
prirejajo razne večdnevne izlete na svoje stroške. Začelo pa se je pri delovnih 
organizacijah posebnega družbenega pomena s področja elektrogospodarstva 
in železnic oziroma tistih delovnih skupnosti, ki se financirajo iz proračuna 
ali drugih prispevkov gospodarstva. V zadnjem času prihaja do nemogočega 
absurda, ko delovne organizacije materialne proizvodnje in druge, ki se finan- 
cirajo iz sredstev drugih delavcev, prirejajo večdnevne izlete na družbene 
stroške, hkrati pa izkazujejo' izgubo v svojem poslovanju. 

Vprašujem, ali je res nujno1 dajati bančne kredite, torej družbena sredstva, 
kolektivom, da lahko prirejajo izlete v tujino? Vprašujem tudi, kje je meja za 
tako prakso? Ali ni zadnji čas, da v občinah in republiki uredimo tudi to 
prakso?« 

Odgovor: Morebitni vir sredstev v temeljnih organizacijah združenega dela 
in delovnih skupnostih za financiranje izletov delavcev v tujino je lahko le 
sklad skupne porabe temeljne organizacije združenega dela oziroma delovne 
skupnosti. O oblikovanju sredstev sklada skupne porabe odločajo delavci ob 
razporejanju čistega dohodka skladno z določbami zakona o združenem delu. 
Višina in namen uporabe sredstev sklada skupne porabe vseh družbenih prav- 
nih oseb, ne glede na to, kako ustvarjajo celotni prihodek, z menjavo dela, 
s prodajo proizvodov in storitev na trgu ali kako drugače, je družbeno dogo- 
vorjena. Po našem mnenju je možna poraba sredstev sklada skupne porabe 
za izlete v tujino zelo omejena, popolnoma nemogoča pa takrat, kadar organi- 
zacija združenega dela posluje z izgubo, ker pač nima čistega dohodka in ker ne 
more oblikovati sklada skupne porabe. 

O primernosti ali neprimernosti dajanja bančnih kreditov pa bi opozoril 
le na to, da o usmerjanju sredstev temeljnih organizacij združenega dela, ki so 
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združena v bankah, odločajo članice bank in da družbenopolitične skupnosti 
— republika in občine, nimajo nobene pristojnosti pri odločanju o usmerjanju 
teh sredstev. 

Na poslovno politiko bank torej lahko vpliva le združeno delo prek dele- 
gatov temeljnih organizacij združenega dela, ki tvorijo skupščino banke. 

To delegatsko vprašanje se nanaša na samoupravno sporazumevanje o zdru- 
ževanju sredstev, ki pa v današnji praksi po mnenju delegatov, še ni ustrezno 
rešeno. 

Delegat v bistvu daje pobudo, da se poišče rešitev, ki bo omogočala, da se 
ob družbenem dogovarjanju in samoupravnem sporazumevanju o združevanju 
sredstev med uporabniki in izvajalci storitev v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti in samoupravnih interesnih skupnosti material- 
ne proizvodnje sprejmejo tudi skupne osnove in merila za razporejanje čistega 
in osebnega dohodka in sklada skupne porabe za vse udeležence dogovarjanja 
oziroma sporazumevanja. 

Predsednica Mara 2 1 e b ni k : Hvala, tovariš Mozetič. Na drugi del 
tega vprašanja bo odgovoril Marko Selan, pomočnik direktorja Zavoda SR Slo- 
venije za družbeno planiranje! 

Marko Selan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegat tovariš Berlak je v imenu skupine delegatov postavil tudi naslednje 
vprašanje: 

»Tudi v letošnjem letu smo priče stari praksi, da poraba raste čez mero. 
Vsekakor pa je rast porabe večja kot pa rast družbenega proizvoda. Tako smo 
v tem letu priča, da je v nekaterih samoupravnih interesnih skupnostih dotok 
denarja celo za 90 °/o večji v primerjavi s prejšnjim letom za obdobje osmih 
mesecev, na primer v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti. Poleg tega je bil 
v mesecu avgustu uveden še nov sistem obračunavanja prispevkov za nekatere 
skupnosti, med drugim tudi za izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Po 
tem novem obračunu je pričakovati še povečan dotok prispevkov v te namene. 
Tako bo še večji znesek denarja vložen v že tako preveliko skupno porabo. 
Presežki denarja na žiro računih samoupravnih interesnih skupnostih in drugih 
skupnosti pa ne samo blokirajo gospodarski razvoj, ampak povzročajo nadalj- 
nje razvrednotenje denarja in inflacijo, ki je hočeš ah nočeš že vgrajena v 
stroških materialne proizvodnje. 

V materialni proizvodnji moramo pri kalkuliranju cen proizvodov pokriti 
vsaj stroške proizvodnje. V teh stroških pa so prispevki za vse vrste porabe 
zelo veliki. Vprašujem, čemu je bilo treba že tako velike prispevke v avgustu 
tega leta povečati z novim sistemom obračunavanja akontacij in kdo je za to 
odgovoren. Zakonska regulativa bi morala vsaj nekoliko upoštevati dejansko 
stanje, preden korigira obstoječi sistem. V tem letu pa je dinamika v gospo- 
darstvu ugodnejša, kot je bila v prejšnjem letu, in boljši rezultati dela so vidni 
tudi bolj preprostemu človeku. To bi moralo biti jasno tudi tistim, ki spreje- 
majo takšne predpise, kot je ta, v zvezi s katerim postavljam delegatsko vpra- 
šanje.« 

Na to vprašanje dajem naslednji odgovor: 
Podatki o gibanju skupne porabe za prvih osem mesecev tega leta, na 

katere se v svojem vprašanju sklicuje tovariš Berlak, niso primerni za spre- 
jemanje ugotovitev o celotnem gibanju skupne porabe v tem letu. Rast skupne 
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porabe v obdobju januar—avgust 1977. leta je res znašala 26,8°/» v razmerju 
do istega obdobja prejšnjega leta. Od avgusta tega leta dalje pa se rast skupne 
porabe umirja in je izkazovala za deset mesecev tega leta v razmerju do istega 
obdobja prejšnjega leta še 23,6 %, medtem ko za celotno 1977. leto ocenju- 
jemo, da bo znašala okoli 21 %>. Takšna rast pa bo znatno izpod ocenjene no- 
minalne rasti družbenega proizvoda, ki bo po naših predvidevanjih znašala 
v tem letu okoli 26 %. Postopno umirjanje rasti skupne porabe v tem letu je 
posledica zniževanja prispevnih stopenj iz bruto osebnega dohodka v povprečju 
v Sloveniji od skupne stopnje 31,33% v obdobju januar—avgust na 30,98% v 
obdobju julij—december tega leta oziroma za okoli 0,35 % manj. Podatki iz 
osmih mesecev tega leta torej zaradi oscilacij med letom ne morejo služiti 
za oceno celoletnih gibanj. 

V zvezi z gibanji sredstev za Republiško izobraževalno in Republiško raz- 
iskovalno skupnost velja isti pojav. Priliv sredstev tema dvema skupnostma 
je bil v prvih mesecih tega leta res nekoliko večji, toda že v oktobru se je 
indeks rasti teh sredstev v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta znižal. 
Pri izobraževalni skupnosti na 130,8, pri Raziskovalni skupnosti pa na 142,1. 
Približno tolikšen bo po^ naših ocenah tudi celoletni indeks rasti sredstev pri 
teh dveh skupnostih. Pri tem pa moramo upoštevati, da imata obe skupnosti na 
podlagi lanskega družbenega dogovora o razporejanju dohodka pravico, da letos 
nadomestita lanskoletni izpad sredstev, ki je nastal zaradi neugodnih dohod- 
kovnih gibanj, da bi lahko poravnali premostitvene kredite, ki sta jih morali 
najeti v ta namen. Torej je nekoliko višji indeks rasti v tem letu pri teh dveh 
skupnostih povsem v skladu z lanskoletnim družbenim dogovorom. 

Dejansko letošnjo rast sredstev Izobraževalne skupnosti Slovenije in Raz- 
iskovalne skupnosti Slovenije v razmerju do gibanja družbenega proizvoda v 
tem letu pa nam pokaže šele primerjava lanskoletnega planiranega zneska in 
planiranega zneska v tem letu. Medtem ko je narasel nominalni družbeni pro- 
izvod v tem letu za 26 %, je za letošnji program planirani znesek pri Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije narasel le za 12,5%, pri Raziskovalni skupnosti Slo- 
venije pa za 22,0 %. Kot je znano, imata obe omenjeni dejavnosti po družbenem 
planu dogovorjeno prednost, saj družbeni plan predvideva, da bodo sredstva 
za raziskovalno dejavnost rasla vzporedno z družbenim proizvodom, sredstva 
za usmerjeno izobraževanje pa celo nekoliko hitreje od rasti družbenega pro- 
izvoda. Potemtakem navedena indeksa celo kažeta, da se ti dve planski priori- 
teti ne uresničujeta, kar še posebej velja za usmerjeno izobraževanje. Ni torej 
mogoče trditi, da sredstva za ti dve dejavnosti letos presegajo planska raz- 
merja, ampak kvečjemu nasprotno. V zvezi z veljavnimi instrumenti združe- 
vanja sredstev za ti dve dejavnosti, na kar leti predvsem kritika tovariša de- 
legata, pa sedanje ocene kažejo, da nobena od teh dveh skupnosti ne bo ustva- 
rila v tem letu presežkov. To pomeni, da so ti instrumenti ustrezni za dosego 
nominalnega obsega sredstev, planiranega v samoupravnih sporazumih za Izo- 
braževalno skupnost Slovenije in Raziskovalno skupnost Slovenije. 

Predsednica Mara Zlebnik: Vprašujem delegatko iz občine Postojna 
tovarišico Brgočevo, ali je zadovoljna z odgovorom! (Da.) 

Na vprašanje delegata Jožeta Bega iz občine Novo mesto bo odgovoril to- 
variš Livio Jakomin, predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze! 
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Livio Jakomin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegat Jože Beg iz skupine delegatov za Zbor občin iz občine Novo mesto 
je postavil naslednje delegatsko vprašanje: 

»Ali lahko pričakujemo v 1978. letu projekt avtoceste Ljubljana—Bregana 
oziroma ali so usklajevalni postopki tako izvedeni, da so projekti že napravljeni 
in v kakšni fazi usklajevanja so?«. 

Za odgovor smo prosili strokovno službo Republiške skupnosti za ceste, ki 
je pripravila naslednji odgovor: 

Edini projekt avtoceste Ljubljana—Bregana je v izdelavi od 1976. leta 
naprej in bo izdelan v prvi četrtini 1978. leta. Posamezne rešitve konstrukcije 
ceste številka 1/1 od odseka od Škofljice do Bregane so bile predložene v javno 
razgrnitev krajevnim skupnostim vzdolž ceste sukcesivno po posameznih ob- 
činah v obdobju od avgusta 1976. do aprila 1977. leta. 

Skoraj v vseh krajevnih skupnostih so bile enomesečne razgrnitve infor- 
mativno-tehnične dokumentacije in organizirane javne razprave, ki se jih je 
udeležilo veliko število krajanov. Vse upravičene pripombe in dodatne infor- 
macije, zbrane v javni razpravi, so bile upoštevane pri izdelavi projektov. 

Usklajevalni postopki so bih opravljeni tudi ob trasi obstoječe ceste, ki bo 
v prihodnosti služila kot vzporedna cestna zveza vzdolž štiripasovne avtoceste. 
Vsa pomembna usklajevalna dela so dejansko končana, kot je bilo predvideno. 
Izdelava idejnih projektov in lokacijske dokumentacije je v zaključni fazi in 
bo predložena, kot sem že povedal, v prvi četrtini 1978. leta. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Jakomin! Vprašujem de- 
legata iz občine Novo mesto tovariša Ivana Hočevarja, če soglaša z odgovorom! 
(Da.) Hvala! 

Ah želi kdo od delegatov postaviti novo delegatsko vprašanje? (Ne.) 
Zaključujem to točko dnevnega reda. Nismo končali še obravnave 3. točke 

dnevnega reda, to je predloga stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni de- 
javnosti kot sestavini združenega dela. Skupina, ki smo jo izvolili, je sicer 
končala delo, vendar je precej spreminjevalnih predlogov in opredelitev do 
amandmajev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Poročilo skupine se še 
pripravlja in razmnožuje, da ga bomo lahko pri odločanju imeli pred seboj. 

Zato odrejam 10-minutni odmor. Prosim vas da ne odhajate, da ne bi bili 
nesklepčni. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.15 in se je nadaljevala ob 14.50.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Vračamo se na 3. točko dnevnega 
T eda, in sicer na sprejemanje akta v zvezi z raziskovalno dejavnostjo kot 
sestavino združenega dela. 

Prosim tovarišico Judito Rakovec, da v imenu skupine delegatov, ki smo 
jo izvolili na začetku današnje seje, poda poročilo! 

Judita Rakovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Poročilo bom skušala podati kar najbolj na kratko. Sledili mi boste, 
če boste imeli pred seboj spreminjevalne predloge Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Delovna skupina za pripravo stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni 
dejavnosti kot sestavnim združenega dela, ki sta jo imenovala Zbor združenega 
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dela Skupščine SR Slovenije na svoji 56. seji in Zbor občin na svoji 55. seji 
dne 14. decembra 1977. leta, je obravnavala amandmaje k stališčem, priporo- 
čilom in sklepom o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela, ki 
jih je Skupščini SR Slovenije poslal njen izvršni svet, kot tudi predloge in 
amandmaje, ki so bili dani na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije. 

Gre za naslednja stališča: 
Na 1. strani se sprejme amandma Izvršnega sveta, in sicer se na koncu 

drugega odstavka drugi stavek glasi: »Znanost oziroma izsledki znanosti v pro- 
izvodni praksi morajo učinkovati ne le kot ekonomski in politični dejavnik, 
ampak tudi kot dejavnik družbene in nacionalne neodvisnosti.«. 

Sprejme se amandma Izvršnega sveta, in sicer kot je naveden v zadnjem 
stavku petega odstavka v gradivu Izvršnega sveta. 

Na 2. strani se sprejme amandma Izvršnega sveta, pri čemer sel tretji in 
četrti odstavek zamenjata. 

Sprejmejo se popravki v šestem in osmem odstavku. 
Besedilo desetega odstavka se preoblikuje tako, da se glasi: »Raziskovalno 

delo, ki je nepogrešljiv in obvezen del izobraževalnega procesa, je treba v polni 
meri vključiti v programe usmerjenega izobraževanja, hkrati pa razvijati orga- 
nizacijske oblike za povezovanje ter delovne integracije z drugimi raziskoval- 
nimi organizacijami.«. 

Sprejme se amandma Izvršnega sveta k enajstemu odstavku, pri čemer se 
dopolni drugi stavek. 

Na 3. strani se sprejme amandma Izvršnega sveta, da naj se drugi stavek 
v prvem odstavku preoblikuje tako, da se glasi: »Razvitost raziskovalnih zmog- 
ljivosti, število in kvaliteta kadrov, opremljenost, organiziranost, angažiranost 
in finančna sredstva omogočajo neposredno vključevanje raziskovalnega dela 
v inovacijske procese v združenem delu, v katerih nastajajo novi proizvodi 
in novi postopki ter se razvijajo novi odnosi. Tem vprašanjem je treba posve- 
titi posebno skrb, zlasti pri izvajanju projektov in programov.«. 

V četrtem odstavku naj se v drugi vrsti doda: »da bi v celoti uveljavili 
projektno-programsko organiziranost v skladu z zakonom o združenem delu in 
sklepali samoupravne sporazume za oblikovanje in izvajanje konkretnih pro- 
jektov.« 

Sprejme se amandma Izvršnega sveta, ki je predlagan za peto vrsto četr- 
tega odstavka in za enajsto vrsto četrtega odstavka. 

Sprejme se amandma Izvršnega sveta, da se 3. točka drugega odstavka glasi: 
»Raziskovalne skupnosti so mesto za dogovarjanje v skupni raziskovalni poli- 
tiki združenega dela in celotne družbene skupnosti, hkrati pa so dolžne nepo- 
sredno menjavati delo med uporabniki dosežkov in storitev raziskovalne dejav- 
nosti in raziskovalci raziskovalnih programov. 

Naloga področnih raziskovalnih skupnosti je usklajevati programe za ures- 
ničevanje ciljev družbenih planov, zagotavljanje napredka ustreznih področij, 
skrb za razvoj posameznih področij ter za strokovne raziskave.« 

Sprejme se predlog Izvršnega sveta za besedilo pod črto na isti strani. 
Sprejme se amandma Izvršnega sveta k deseti vrsti prvega odstavka in 

k sedmemu odstavku na 4. strani. 
Na 5. strani se sprejmejo amandmaji Izvršnega sveta k prvemu, drugemu, 

četrtemu in petemu odstavku. 
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K tretjemu odstavku se sprejme amandma, ki je bil dan na seji Zbora 
združenega dela in se glasi: »Povračilo za opravljanje storitev z neposredno 
menjavo dela, ki se določa v samoupravnih sporazumih v skladu z zakonom, 
se ne sme bistveno raziskovati od povračila za storitve, ki se opravljajo z nepo- 
sredno menjavo dela v okviru enotnega skupnega programa Raziskovalne 
skupnosti Slovenije. Tako bo omogočeno, da se bo družbenoekonomski položaj 
izvajalcev hitreje in dosledneje urejal glede na kratkoročne in dolgoročne vidike 
učinkovanja njihovih storitev.«. 

Ne sprejme se amandma Izvršnega sveta k tretjemu odstavku na tej strani. 
Pri priporočilih se za 3. točko doda besedilo, ki se glasi: »Vsi uporabniki 

raziskovalnih dosežkov in storitev naj razvijejo neposredno menjavo dela in 
združevanje dela ter sredstev z raziskovalnimi organizacijami in delavci za 
uresničevanje tehničnega oziroma gospodarskega napredka.« Vrstni red točk 
se ustrezno spremeni. 

Na 6. strani se za sedanjo 4. točko doda nova točka. Sprejme se amandma 
Izvršnega sveta k 7. točki, ne sprejme pa se amandma k 2. alinei 7. točke. 

Sprejet je bil tudi amandma k 2. alinei sedanje 7. točke, ki je bil predložen 
na seji Zbora združenega dela, tako da naj se novo besedilo glasi: »Predhodno 
in redno spremljajo uspešnost in učinkovitost izvajanja programov razisko- 
valne skupnosti, pri čemer naj posebno pozornost posvetijo dohodkovnemu 
povezovanju in usklajevanju. Skrbijo naj za stalno kontrolo kvalitete razisko- 
valnega dela. V primeru neizpolnjevanja sprejetih obveznosti naj nemudoma 
ustrezno ukrepajo.«. 

To je bil amandma skupine delegatov za Zbor združenega dela iz občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik, 53. okoliš. 

Sprejme se tudi amandma Izvršnega sveta k 3. in 4. alinei. 
V sklepih pod III. pa se sprejme amandma Izvršnega sveta k 1. točki skle- 

pov, in sicer naj se besedilo glasi: »1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
vsi drugi udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije naj ta 
stališča upoštevajo pri pripravi...« Naprej sledi sedanje besedilo. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovarišica Judita! Slišali ste pred- 
log skupine delegatov. Ali želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) 

Tovarišice in tovariši delegati! Močno se zavedam, da vam je bilo nemo- 
goče spremljati vse spremembe v predlogu tega akta. Vendar smo vam pred- 
ložili na klopi amandmaje Izvršnega sveta. Nekatere od teh skupina sprejema, 
nekatere zavrača, nekatere nekoliko spreminja, nekatere pa dopolnjuje s svo- 
jimi lastnimi amandmaji. Ker menim, da bi bilo popolnoma neracionalno in 
bržkone za vas nemogoče, da bi sedaj obravnavali vsak amandma posebej in 
glede vsake besede ugotovili, kaj pomeni, in ker je sodeloval predstavnik Izvrš- 
nega sveta tovariš Osredkar pri delu te skupine in, kolikor sem obveščena, 
soglašal z vsemi spremembami in dopolnitvami, predlagam, da o vseh amand- 
majih, ki jih je skupina navedla v svojem poročilu, vključno tudi z amandmaji, 
ki so vsebovani v poročilu Izvršnega sveta, glasujemo skupno. Tovariš Osredkar, 
ali soglašate s tem predlogom? Ah umikate amandmaje, s katerimi ni soglašala 
ta skupina? (Da.) 

Predlagam, da glasujemo v celoti o predlaganem poročilu z vsemi amand- 
maji, ki so nesporni glede na poročilo Izvršnega sveta. Predlagam tudi, da 
pooblastimo Zakonodajno-pravno komisijo, da po' končanem delu tega zbora 
in Zbora združenega dela opravi končno redakcijsko uskladitev besedila tega 
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akta za objavo, pri čemer seveda še vedno ostaja odprta možnost, da bodo 
naše skupine predložena stališča še enkrat usklajevale. Kakor sem uvodoma 
povedala, Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije, ki enakopravno spre- 
jema ta akt z zbori te skupščine, zaseda šele 28. decembra tega leta in je 
možnost, da to uskladitev opravimo na enem izmed zborov v januarju prihod- 
njega leta. Ali soglašate s tem predlogom, tovariš Osredkar? (Da.) Ker gre 
za usklađene predloge predlagatelja in skupin delegatov, predlagam, da gla- 
sujemo o amandmajih skupine delegatov, ki so bili obrazloženi, vključno z ne- 
spornimi amandmaji Izvršnega sveta. Kdor je za te amandmaje, naj prosim 
glasuje! (39 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor amandmaje soglasno sprejel. 
Glasovati moramo še o predlogu stališč, priporočil in sklepov v celoti. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (39 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega akta. 
Kot sem že rekla, predlagam, da Zakonodajno-pravna komisija opravi do- 

končno redakcijo tega akta glede na sprejete redakcijske in druge amandmaje 
v tem zboru in v Zboru združenega dela. 

Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, pri katerih smo 
sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela in Družbeno- 
političnim zborom. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Vsem delegatom se zahvaljujem 
za udeležbo in sodelovanje v razpravi in zaključujem 55. sejo Zbora občin. 

(Seja je bila končana ob 15.05.) 



56. seja 

(28. decembra 1977) 

Predsedovala: Mara Žlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
čenjam 56. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala na 
podlagi prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake 
seje, preden preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifi- 
kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, ki mora pregledati pooblastila delega- 
tov in sestaviti poročilo za zbor. 

V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: Miša 
Javornika, delegata občine Ljubljana-Center za predsednika ter Ljubo Novak, 
delegatko občine Ljubljana Moste-Polje in Franca Dejaka, delegata občine 
Ljubljana-Šiška za člana. 

Želi morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Predlagam, da o tem 
predlogu glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetnega vprašanja za 56. sejo Zbora občin izvoljeni: Mišo 
Javornik za predsednika ter Ljuba Novak in Franc Dejak za člana. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, pregleda pooblastila in 
sestavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, 
ker bo Komisija takoj opravila svoje delo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor je 
v njegovi moči, na vprašanja delegatov čimprej odgovoril, prosim delegate, ki 
imajo morda za današnjo sejo pripravljena pismena delegatska vprašanja, da 
jih oddajo sekretarju zbora. Ta vprašanja bomo takoj posredovali Izvršnemu 
svetu oziroma naslovnikom z željo, da bi bil odgovor dan že na tej seji pri točki 
predlogi in vprašanja delegatov. 

Vidim, da je Komisija opravila svojo nalogo. Nadaljujemo sejo in prosim 
predsednika Komisije tovariša Javornika, da da zboru poročilo! 

17 
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Mišo Javornik: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica predsed- 
nica! Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja zbora občin 
je iz predloženih pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo 
današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen delegatov občin 
Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec in Zagorje. Navzoča sta tudi 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 predlaga, da zbor poročilo sprejme 
in verificira pooblastila delegatov za današnjo 56. sejo. 

Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
razpravlja in sklepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste 
ga pravkar slišali. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje o po- 
ročilu! 

O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor 
je za to poročilo, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem potrdil poročilo Komisije za verifi- 
kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem soglasno verificiral poobla- 
stila delegatov za 56. sejo Zbora občin. 

Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, 
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Skupnost 
slovenskih občin in člani delegacije iz SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 56. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 12. 12. 1977 sem vas obvestila, da razširjam dnevni red 
današnje seje zbora še z naslednjimi točkami: 

— s predlogom zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije 
(republiškem proračunu) za leto 1977, 

— s predlogom zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna 
sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leta 1977 in 1978, 

— s predlogom zakona o spremembi zakona o skladih skupnih rezerv 
in o uporabi njihovih sredstev, 
  s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih 

taksah in 
— s predlogom odloka o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz 

za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij 
in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1978. 

Na predlog odborov za finance Zbora združenega dela in Zbora občin 
predlagam, da v dnevni red današnje seje vključimo še: 

— predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o izgradnji in financiranju Kulturnega doma »Ivan 
Cankar« na Trgu revolucije v Ljubljani. 

Ker je naša delegacija v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
zaključila usklajevanje besedila osnutka zvezne resolucije za leto 1978 z dru- 
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gimi akti, ki so vezani na resolucijo, skupaj z osnutkom zakona o skupnem 
obsegu proračunskih dohodkov federacije v letu 1978, bomo na današnji seji 
obravnavali tudi poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin o poteku usklajevalnega postopka o osnutku resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 
v letu 1978, s spremljajočimi akti in bilancami ter osnutkom zakona o skupnem 
obsegu proračunskih dohodkov federacije v letu 1978. 

Tako predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 56. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 55. seje Zbora občin, 
3. predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976—1980 v letu 1978, s predlogom temeljnih razvojnih nalog v letu 
1978 in opredelitvijo njihovih nosilcev, 

4. predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980, s predlogom odloka o pooblastitvi Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene ta dogovor, 

5. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin o poteku usklajevalnega postopka o osnutku resolucije o politiki uresniče- 
vanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letu 1978, s sprem- 
ljajočimi akti ter bilancami ter z osnutkom zakona o skupnem obsegu prora- 
čunskih dohodkov federacije v letu 1978, 

6. predlog zakona o volitvah in delegiranju v skupščine, 
7. predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po 

dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije, 

8. predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah in odpoklicu delegatov 
za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 

9. predlog zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije (repu- 
bliškem proračunu) za leto 1977, 

10. predlog zakona o podaljšanem financiranju občinskih proračunov za 
leto 1977 z dopolnilnimi sredstvi iz republiškega proračuna, 

11. predlog zakona o spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitičnih skupnostih, 

za^ona 0 spremembi in dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, 

13- predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za repu- 
bliški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1978, 

14. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o davkih občanov, z osnut- 
kom zakona, 

15. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah, 
16. predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov dav- 

kov za leto 1978, 
17. predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1978, 
18. predlog odloka o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za 

potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in 
ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Slovenij za leto 1978, 

19. predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v prvih 4 mesecih 1978, 

17« 
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20. predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračuna- 
vanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975, 1976, 1977, 

21. predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v dogra- 
ditev objektov in v nabavo opreme v obdobju od leta 1978 do 1982, z osnutkom 
zakona, 

22. predlog zakona o spremembi zakona o skladih skupnih rezerv in o upo- 
rabi njihovih sredstev, 

23. predlog zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sred- 
stva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978, 

24. predlog zakona o ustanovitvi Komisije SR Slovenije za odlikovanja, 
25. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

da sklene družbeni dogovor o izgradnji in financiranju kulturnega doma Ivan 
Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani, 

26. volitve in imenovanja, 
27. predlogi in vprašanja delegatov. 
Ali želi o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Prosim, da 

o predlaganem dnevnem redu glasujete! Kdo je za? (55 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je za današnjo sejo zbora sprejet tak dnevni red, kakor 
sem ga danes predlagala. Tak dnevni red smo vam predložili na klop. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas obve- 
ščam, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Družbeno- 
političnem zborom poslušali ekspoze Izvršnega sveta k 3. točki dnevnega reda, 
to je k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1978, s predlogom temeljnih razvojnih nalog 
v letu 1978 in opredelitvijo njihovih nosilcev, ki ga bo podal predsednik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije tovariš Andrej Marine, in uvodno besedo 
k 5. točki dnevnega reda, to je k poročilu delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin o poteku usklajevalnega postopka o osnutku reso- 
lucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 
1976 1980 v letu 1978, s spremljajočimi akti in bilancami in osnutkom zakona 
o skupnem obsegu proračunskih dohodkov federacije v letu 1978, ki jo bo podal 
inž. Marko Bule, vodja delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Skupno zasedanje bo po dogovoru med predsedniki vodil tovariš Štefan 
Nemec, predsednik Zbora združenega dela. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 55. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima morda kdo k zapisniku 55. seje Zbora 
občin kakšno pripombo ali popravek? (Ne.) 

Dajem odobritev zapisnika 55. seje zbora na glasovanje! Kdor je za to, 
da se odobri zapisnik 55. seje zbora, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 55. seje zbora. 
Sedaj vas prosim, da greste v veliko dvorano v prvem nadstropju, kjer 

bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim 
zborom poslušali ekspoze Izvršnega sveta k 3. točki dnevnega reda in uvodno 
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obrazložitev k 5. točki dnevnega reda. Po skupnem zasedanju bomo nadaljevali 
sejo našega zbora v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.55.) 

Predsednica Mara Žlebnik: Nadaljujemo sejo našega zbora. Obve- 
ščam vas, da sta medtem predala pooblastila tudi delegata iz občine Zagorje 
in iz občine Radlje ob Dravi, tovariš Zvone Povirk in tovariš Franc Fras. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog resolu- 
cije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 
v letu 1978, s predlogom temeljnih razvojnih nalog v letu 1978 in opredelitvijo 
njihovih nosilcev, ki jo je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Zdravka Praznika, 
direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje in tovariša Vlada 
Klemenčiča, Draga Petroviča, Livia Jakomina in Stanko Kukar. 

Ekspoze k temu dokumentu smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog 
resolucije in predlog temeljnih razvojnih nalog sta bila objavljena v Poroče- 
valcu št. 28. Kot gradivo k tej točki dnevnega reda pa sta bili predloženi še 
analiza izvajanja družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regional- 
nega razvoja v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980 ter dokumentacija k predlogu 
resolucije. 

Vsa predložena gradiva so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, Komisija za družbeno nadzorstvo in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki so predložili pismena poročila, Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj pa tudi dodatno poročilo. 

Žele morda poročevalci odborov in Komisije poročila še ustno dopolniti? 
Prosim, poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose! 

Mirko Koritnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin predlaga tole 
dodatno poročilo k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1978 in k predlogu temeljnih razvoj- 
nih nalog v letu 1978 z opredelitvijo njihovih nosilcev. 

Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomski razvoj in Odbor Zbora 
občin za družbenoekonomske odnose in razvoj sta na skupni seji dne 28. 12. 1977 
obravnavala amandmaje k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1978 in k predlogu temeljnih 
razvojnih nalog v letu 1978, z opredelitvijo njihovih nosilcev. 

Da bi olajšal delo in odločanje delegatom na sejah zborov, je Izvršni svet 
kot predlagatelj resolucije predložil tudi predlog amandmajev, ki vsebujejo 
poleg amandmajev, ki so jih predložila delovna telesa Skupščine in zborov, 
tudi amandmaje, ki jih predlaga Izvršni svet na lastno pobudo ali na pobudo 
družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij oziroma asociacij 
združenega dela. 

Po krajši obrazložitvi predlagatelja, v kateri je bilo poudarjeno, da so tudi 
pri predloženih amandmajih upoštevana stališča in priporočila, ki jih je Skup- 
ščina SR Slovenije sprejela pri obravnavi osnutka resolucije, kot tudi stališča 
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Družbenopolitičnega zbora oziroma stališča Izvršnega sveta odbora Predsedstva 
SZDL Slovenije ob obravnavi predloga resolucije, sta odbora ugotovila, da so 
amandmaji, ki sta jih predlagala odbora ob obravnavi predloga resolucije in 
ki so razvidni iz poročil odborov z dne 19. 12. 1977, v celoti zajeti v amandma- 
jih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki jih je ta predložil dne 26. de- 
cembra 1977. Pri nekaterih amandmajih je predlagatelj popravil vsebino ozi- 
roma dodatno izpopolnil besedilo, s čimer pa se odbora strinjata. 

V zvezi z amandmaji, ki jih je Izvršni svet predložil na lastno pobudo ali 
na pobudo nekaterih rdugih skupščinskih teles oziroma na pobudo družbeno- 
političnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in asociacij združenega dela, 
odbora ugotavljata, da so v skladu s stališči skupščinskih teles kot tudi z raz- 
pravami v zborih in odborih. Ker ti amandmaji prispevajo k opredelitvi ukrepov 
in konkretizaciji nalog za izvajanje družbenega plana v letu 1978, jih odbora 
podpirata oziroma z njimi soglašata. 

V zvezi s tem odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta pred- 
log resolucije skupaj z amandmaji, ki so razvidni iz pregleda amandmajev 
Izvršnega sveta z dne 26. 12. 1977. 

V nadaljevanju seje sta odbora obravnavala amandmaje, ki sta jih k pred- 
logu resolucije oziroma k predlogu temeljnih razvojnih nalog predložili Skup- 
ščina občine Gornja Radgona in Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slo- 
venije. 

Odbora menita, da amandmajev Skupščine občine Gornja Radgona 
k 9. alinei 1. točke predloga resolucije in k 4. odstavku 1. točke predloga 
razvojnih nalog ni mogoče sprejeti, saj predstavljata poseganje v spreminjanje 
prioritet, ki so določene z družbenim planom SR Slovenije za obdobje 1976 
do 1980. 

Amandma te skupščine k 13. točki predloga temeljnih nalog je deloma zajet 
v amandmaju Izvršnega sveta pod zaporedno številko 20. Kljub temu pa odbora 
predlagata na podlagi tega amandmaja svoj amandma k 13. točki predloga 
temeljnih nalog, in sicer: V začetku 2. odstavka te točke naj se besedilo 
spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Gospodarska zbornica Slovenije bo sku- 
paj z Republiškim komitejem za turizem še nadalje spodbujala...« 

Amandma Skupnosti socialnega varstva Slovenije glede nalog Republi- 
škega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo pod zaporedno številko 4 naj 
se sprejme, zavrne pa amandma glede nalog skupnosti otroškega varstva pod 
številko 3, ker je v celoti zajet v amandmaju Izvršnega sveta pod zaporedno 
številko 25. Ostali predlogi te skupnosti pod zaporedno številko 1., 2. in 5. 
naj se ne sprejmejo, ker ne prispevajo k opredelitvi oziroma konkretizaciji 
nalog v letu 1978 niti ne izboljšujejo predloženega besedila. 

Odbora sta zavzela stališče tudi do predlogov Izvršnega sveta Skupščine 
občine Murska Sobota in v zvezi s temi pripombami sklenila predlagati naslednji 
amandma: 

K 3. točki predloga temeljnih razvojnih nalog: V začetku 7. odstavka te 
točke naj se besedilo dopolni tako, da se v celoti glasi: »Republiška skupnost 
za ceste bo usposobila in opremila mednarodne mejne prehode magistralnih in 
regionalnih cest v skladu z meddržavnimi dogovori ter Luko Koper.« 

Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976—1980 
v letu 1978 in predlog temeljnih razvojnih nalog v letu 1978, z opredelitvijo 

I 
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njihovih nosilcev, skupaj z amandmaji Izvršnega sveta in amandmaji odborov, 
navedenimi v tem poročilu. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Koritnik! Ali želi besedo 
še kdo od poročevalcev naših odborov? Prosim, v imenu Zakonodajno-pravne 
komisije ima besedo tovariš Jerovšek! 

Tone Jerovšek: Tovarišice in tovariši delegati! Obravnavali smo 
amandmaje Izvršnega sveta in ugotovili, da je Izvršni svet upošteval naš 
amandma k točki 3 na 13. strani resolucije, da naj se beseda »območnimi« nado- 
mesti z besedami »ustreznimi cestninami«. Enak amandma smo predložili tudi 
k točki 6 na strani 8, drugi stolpec, kar je razvidno iz tretje strani amandmajev 
Izvršnega sveta. Tu Izvršni svet v bistvu upošteva samo amandma našega 
odbora, ne pa naše komisije. Glede na amandma, ki ga je sprejel Izvršni 
svet, je logično, da tudi tu pride namesto »območnih« »ustreznih cestnih skup- 
nosti« oziroma »ustreznih skupnost«, kajti zakon o skupnostih za ceste še ni 
sprejet in še ne vemo, ali bodo te skupnosti območne ali bodo občinske. 

Predsednica Mara Zlebnik: Še kdo od poročevalcev želi besedo? 
(Nihče.) Danes ste prejeli na klop še amandmaje Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije in amandmaje Izvršnega sveta. Obveščam vas, da predlog resolucije 
s predlogom temeljnih razvojnih nalog obravnava tudi Družbenopolitični zbor 
v smislu 88. člena poslovnika kot zainteresiran zbor. V zvezi s tem ste prejeli 
na klop poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega 
zbora, v katerem je vsebovan predlog stališč, ki naj jih ta zbor sprejme. 

Ker je na seji zbora navzoč Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
našega zbora, prosim člane, da razpravo spremljajo, in če bo potrebno, zavza- 
mejo stališča do predlogov. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? 
Prosim, besedo ima tovariš Stojan Makovec, delegat občine Ajdovščina. 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija v občini Ajdovščina me je pooblastila, da glasujem za predlo- 
ženo resolucijo za leto 1978, da pa lahko nekaj rečem o področju agroživilstva 
po lastni presoji. 

V resoluciji za leto 1978 so na področju agroživilstva nakazane smernice, 
ki so sprejemljive, prav gotovo pa je veliko odvisno od samih izvajalcev, kako 
bomo to sprejeli in izvajali na terenu. Prav gotovo se bodo samoupravne inte- 
resne skupnosti morale zavzemati na terenu, da ne bi nastal še večji razkorak 
med proizvodnjo in potrošnjo, ker še vedno lahko ugotavljamo, da to ni preveč 
v redu. To se pravi, da je nekje proizvajalec oškodovan. Se toliko bolj pa je 
oškodovan potrošnik, ker težko pride do tistih artiklov, ki jih nujno rabi. 

Prav gotovo je tudi veliko odvisno od tega, kako se bodo v okviru zakona 
o združenem delu na terenu, po regijah, uvajala združevanja oziroma integra- 
cije na področju agroživilstva. Vemo, da je proizvodnja eno, drugo pa je, kako 
se ta proizvodnja plasira in kako se agroživilska industrija vključuje v integra- 
cijo. In prav gotovo, če ugotavljam na osnovi izkušenj iz naših regij, kjer smo 
sprejeli tako integracijo, ki smo jo kmetijci brez pridržkov tudi uresničili, so tu 
pozitivni in objektvni razlogi za sodelovanje, za skupno vlaganje in za skupno 
plasiranje na domač in zunanji trg. Te integracije so pozitivne, je pa še nadalje 
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veliko odvisno od tega, kako se bomo tudi sami povsod trudili. In prav gotovo 
vsak tisti, ki živi na terenu in ki se ukvarja s kmetijsko politiko, ve, da je 
predvsem pomembno, kako si to sami med seboj organiziramo in izvajamo. 

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima Oto 
Kampuš, delegat občine Maribor! 

Oto Kampuš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ze k osnutku resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
od leta 1976 do 1980 v letu 1978 je skupina delegatov iz Maribora pripravila 
več predlogov sprememb. Naknadno smo ugotovili, da v resoluciji takrat pred- 
ložene spremembe niso upoštevane. Zato smo na seji delegacije pripravili 
amandmaje za današnjo sejo k predlogu te resolucije. Vendar mi danes ni uspelo 
dobiti 10 podpisov, tako da teh amandmajev ne morem predložiti. Se pa zahva- 
ljujem vsem tistim delegatom, ki so jih podpisali. To so delegati občin Ljublja- 
na-Moste-Polje, Ljubljana-Center in pa Šmarje pri Jelšah. Naš delegat v Zboru 
združenega dela je uspel dobiti potrebne podpise in je amandmaje predložil. 
Če bodo tam sprejeti, bomo potem usklajevali besedilo. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kampuš! Delegata iz 
občine Gornja Radgona tovariša Staneta Ribiča prosim, da se izreče ali glede 
na stališče Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj še vztraja pri 
amandmaju občinske skupščine Gornja Radgona? 

Stane Ribič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Sekretarja naše skupščine sem obvestil o zadevi. Glede na dogovor na seji 
odborov umikam amandmaje in se strinjam s stališčem odborov, ki sta povzela 
nekatere naše predloge. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Ribič! Zeli še kdo razprav- 
ljati? Prosim, besedo želi tovariš Praznik! 

Zdravko Praznik: Tovarišica predsednica, ,tovarišice in tovariši 
delegati! Moja naloga je pravzaprav zelo kratka, ker bi moral ugotoviti samo to, 
da je predlagatelj sodeloval pri delu Odbora, in da v celoti sprejema predloge, 
ki jih je Odbor predložil danes. 

Hkrati pa je predlagatelj dolžan dati odgovor na dopis skupine delegatov 
za Zbor združenega dela z gospodarskega področja in pa skupine delegatov za 
Zbor občine iz Nove Gorice, in sicer v zvezi s ponovno zahtevo za dopolnitev 
predloga resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Slovenije za obdobje 
1976—1980 v letu 1978. Ti skupini delegatov med drugim tudi ugotavljata, da 
stališča, ki so bila sprejeta v zvezi z uresničevanjem ozimskih sporazumov, niso 
našla ustreznega mesta v tem dokumentu in predvsem predlagata, da bi se 
morale naloge, ki se nanašajo na ozimske sporazume, v resoluciji bolj kon- 
kretno opredeliti. To mislim, da je kratka vsebina te zahteve. 

Predlagatelj meni, da je v predlogu tega dokumenta že prišlo do nekaterih 
sprememb v smislu teh stališč, ki jih je skupina delegatov že prej predlagala. 
Te spremembe so razvidne iz besedila na strani 7 gradiva pod številko 4.4, tretja 
alinea, v kateri je izrecno navedeno, da se mora povečati aktivnost skupnih 
komisij, ki so določene za realizacijo ozimskih sporazumov, in iz besedila na 
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strani 13, v levem stolpcu, v zadnjem stavku prvega odstavka, kjer je bil dodan 
nov stavek, ki se glasi: »Če bo mešana jugoslovanska-italijanska komisija spre- 
jela potrebne tehnične projekte, se bodo pričela dela na priključkih cest Ravne— 
Kambreško in pa Solkan—Brda.« 

Predlagatelj meni, da ne bi bilo ustrezno še nadalje opredeljevati nalog, 
prav zaradi tega, ker bi z nadaljnjo konkretizacijo nalog, ki se nanašajo na ta 
sporazum, lahko prejudicirali pristojnosti ali pa dolžnosti, ki jih ima na tem 
področju federacija, ki je predvsem odgovorna, da se izvajajo ozimski sporazumi. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Praznik! Zeli še kdo raz- 
pravljati? (Ne.) 

Tovarišice in tovariši delegati! Ker se poročilo Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj še razmnožuje in da bi lahko spremljali glasovanje 
o amandmajih, predlagam, da prekinemo to točko dnevnega reda. Ko bomo 
dobili razmnoženo poročilo Odbora, bomo nadaljevali z delom. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog spre- 
memb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične repu- 
blike Slovenije za obdobje 1976—1980, s predlogom odloka o pooblastitvi Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene ta dogovor. 

Gradivo je skupščini predložil v obravnavo njeno izvršni svet. Za svoja 
predstavnika je določil dr. Antona Fazarinca, člana Izvršnega sveta in Zdravka 
Praznika, direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Ali želi kdo izmed predstavnikov predlog ponovno obrazložiti? (Ne.) 
Predlog sprememb in dopolnitev dogovora je bil objavljen v Poročevalcu 

številka 29. Prejeli ste tudi predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta, da 
sklene ta dogovor, ter popravek Izvršnega sveta. Danes ste prejeli tudi predlog 
sprememb in dopolnitev tega dogovora, ki jih je sprejel Izvršni svet in v njih 
upošteval nekatere pripombe delegatske baze. Oba akta so obravnavali: Odbor 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za finance in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so predložili pismena poročila. 

Ta dokument obravnava tudi Družbenopolitični zbor, in sicer v smislu 
72. člena poslovnika, tako da sprejema stališča. Danes smo vam predložili 
na klop predlog stališč, ki jih bo ta zbor sprejel. 

V zvezi z dogovorom smo že prejeli nekaj konkretno oblikovanih predlogov 
in pripomb, vendar smo jih predložili Zavodu SR Slovenije za družbeno plani- 
ranje, ki jih bo po proučitvi predložil Izvršnemu svetu, da jih bo le-ta upošteval 
pri končnem oblikovanju besedila dogovora, preden ga bodo udeleženci pod- 
pisali. 

Glede na to, da bo Izvršni svet samo eden od podpisnikov družbenega 
dogovora, ni mogoče v tej fazi obravnavati tega akta tako, da bi sprejemali 
amandmaje, pač pa bodo Izvršnemu svetu posredovani vsi konkretni predlogi 
za spremembo in dopolnitev dogovora. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Pismeni prispevek k tej točki je dal delegat iz občine Krško. Prosim, besedo 
ima Ciril Plut, delegat iz občine Krško! 
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Ciril Plut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Amandma, ki sem ga predložil, je bil v Zboru združenega dela razmnožen in 
ga bo treba uskladiti. 

Predsednica Mara Žlebnik: Ni čisto tako, tovariš Plut! V uvodu 
sem povedala, da je značaj tega akta malo drugačen od aktov, ki se dokončno 
sprejemajo v naši skupščini. Tu gre za dogovor, v katerem sodelujejo različni 
udeleženci, in ko pooblaščamo Izvršni svet, da podpiše ta dogovor, mu hkrati 
sporočamo vse pripombe. Te pripombe mora Izvršni svet kot podpisnik dogo- 
vora usklajevati z vsemi drugimi udeleženci dogovora. Zato tukaj amandmajsko 
odločanje nima pravega smisla. 

Zeli še kdo razpravljati, prosim? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog 
odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sprejme dogo- 
vor o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. Ugotavljam tudi, 
da je ta dokument sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora. O tem 
bom predsednika Družbenopolitičnega zbora posebej obvestila. 

Glede na pismene pripombe skupin delegatov in razpravo delegata na 
današnji seji predlagam, da zbor sprejme še naslednji sklep: 

V zvezi z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 se Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije pošljejo vse pripombe, 
predlogi in mnenja, ki so jih izoblikovale skupine delegatov, in predlogi 
delegatov iz razprave na seji zbora, da jih upošteva in poskuša uskladiti z dru- 
gimi podpisniki dogovora. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Vračamo se na 3. točko dnevnega reda, na predlog resolucije. 
Prosim, da vzamete v roke dopis Izvršnega sveta z dne 26. 12. 1977, v kate- 

rem so vsebovani amandmaji Izvršnega sveta k predlogu resolucije. S temi 
amandmaji je Izvršni svet povzel vse amandmaje zborovskih in skupščinskih 
delovnih teles in nekatere redakcijsko dopolnil. S temi dopolnitvami se delovna 
telesa Skupščine in zbora strinjajo, tako da lahko glasujemo samo o amandma- 
jih Izvršnega sveta. Izvršni svet je v te amandmaje vključil tudi nekatere 
pripombe občinskih skupščin oziroma skupin delegatov. Ker s predlaganimi 
amandmaji soglašajo delovna telesa Skupščine in zbora, ker so med seboj 
ti amandmaji usklajeni in "ker so nekateri tudi redakcijskega značaja, pred- 
lagam, da o vseh glasujemo skupaj. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) 

Se predstavnik Izvršnega sveta strinja s popravkom, ki ga je predlagal 
predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Da.) 

Ce nima nihče nič proti temu, da o amandmajih glasujemo skupaj, potem 
prosim, da o njih glasujemo! Kdo je za amandmaje Izvršnega sveta? (54 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k predlogu resolucije soglasno 
sprejeti. 
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Prosim, da vzamete v roke poročilo našega odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, ki ga je tovariš Koritnik, poročevalec Odbora, že ustno 
obrazložil. Odborov amandma se nanaša na 3. točko predloga temeljnih razvoj- 
nih nalog in se glasi: Začetek 7. odstavka te točke naj se dopolni tako, da se 
v celoti glasi: »Republiška skupnost za ceste bo usposobila in opremila med- 
narodne mejne prehode magistralnih in regionalnih cest v skladu z meddržav- 
nimi dogovori ter Luko Koper.« 

Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, ali s tem amandmajem soglaša! 
(Da.) Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Da.) 

Ker predstavniki Izvršnega sveta in drugih naših teles soglašajo z amand- 
majem, predlagam, da o amandmaju našega odbora glasujemo! Kdo je za? 
(54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora soglasno sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Skupnosti socialnega varstva Slo- 

venije z dne 27. 12. 1977. 
Iz poročil našega odbora ste razbrali, da Odbor za družbenoekonomske 

odnose in razvoj našega zbora ne sprejema amandmajev te skupnosti, navede- 
nih v 1. oziroma 2. točki, v 3. točki — zaradi tega, ker je ta amandma že 
vključen v amandma Izvršnega sveta, ki smo ga že sprejeli, in ne sprejema 
amandmaje v 5. točki poročila. Sprejema pa amandma, ki je naveden v 4. točki. 
Ta amandma se nanaša na naloge Republiškega komiteja za zdravstveno in 
socialno varstvo, ki naj se dopolnijo še z novo alineo. 

Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, kakšno je stališče Izvršnega 
sveta k tem amandmajem! (Se strinja s stališčem Odbora.) Zakonodajno-pravna 
komisija? (Soglaša z odborom). 

O teh amandmajih moramo glasovati ločeno. Dajem najprej na glasovanje 
amandma glede nalog Republiškega komiteja, ki naj se dopolnijo. Amandma 
je opredeljen v 4. točki. S tem amandmajem soglašajo vsa naša telesa in Izvršni 
svet. 

Kdor je za ta amandma, opredeljen v 4. točki poročila Skupnosti socialnega 
varstva, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma, opredeljen v 4. točki poročila Skupnosti so- 
cialnega varstva, soglasno sprejet. 

Prehajam na glasovanje o amandmajih, ki so vsebovani v prvi, drugi in 
peti točki, o vsakem posebej. Z amandmajem, opredeljenim v 1. točki, ne so- 
glaša niti naš odbor niti Zakonodajno-pravna komisija, pa tudi ne Izvršni svet. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (16 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (26 delegatov glasuje proti.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Amandma, opredeljen v 1. točki, ni dobil potrebne večine. 
Prehajam na amandma, opredeljen v 2. točki tega poročila. Z amandmajem 

naša telesa ne soglašajo, soglaša pa tudi ne Izvršni svet. Kdor je za ta amandma, 
naj prosim glasuje! (5 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (36 delegatov glasuje 
proti.) Se je kdo vzdržal? (10 delegatov.) 

Amandma ni dobil potrebne večine. 
Prehajam na glasovanje o amandmaju, opredeljenem v 5. točki, s katerim 

ne soglašajo naša telesa niti Izvršni svet. Kdor je za amandma, naj prosim gla- 
suje! (2 delegata glasujeta za.) Je kdo proti? (35 delegatov.) Se je kdo vzdržal? 
(11 delegatov.) 

Amandma ni sprejet. 
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O amandmaju, ki je opredeljen v 3. točki, moramo tudi glasovati. Ta 
amandma je namreč v nekoliko drugačnem besedilu, vendar smiselno že zajet 
v amandmaju Izvršnega sveta. Z amandmajem ne soglašajo naša telesa niti ne 
Izvršni svet, ki pa je vsebino tega amandmaja vendarle v določeni meri povzel 
s svojim amandmajem. Kdor je za, naj glasuje! (6 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (31 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (14 delegatov.) 

Amandma ni sprejet. 
Končno1 moramo glasovati še o predlogu resolucije s predlogom temeljnih 

razvojnih nalog v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje 
za.) Je kdo' proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog resolucije s pred- 
logom razvojnih nalog. 

Oprostite! Ostal je še en amandma Odbora. Gre za amandma, ki je povzel 
intencijo amandmaja iz Gornje Radgone. Vzemite prosim v roke dodatno po- 
ročilo Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj. Na koncu druge strani 
je naslednje besedilo: Začetek drugega odstavka točke 13 predloga temeljnih 
razvojnih nalog naj se spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Gospodarska zbor- 
nica Slovenije bo skupaj z Republiškim komitejem za turizem še nadalje 
spodbujala.. .« 

Ah s tem amandmajem predstavnik Izvršnega sveta soglaša? (Da.) Zakono- 
dajno-pravna komisija? (Soglaša.) 

Ker s tem amandmajem soglašata Izvršni svet in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, predlagam, da še o tem glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (55 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma sprejet. 
Opravičujem se, ker smo to spregledali. 

Prehajam na 5. t o> č k O' dnevnega reda, to je na poročilo delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin o poteku usklajevalnega 
postopka o osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo^ 
slavije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1978, s spremljajočimi akti in bilan- 
cami ter o osnutku zakona o* skupnem obsegu proračunskih dohodkov federacije 
v letu 1978. 

Predstavnika naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
sta Zoran Žagar in Zvonimir Volfand, predstavnik Izvršnega sveta pa dr. 
Kostja Konvalinka, pomočnik sekretarja v Sekretariatu Izvršnega sveta za za- 
konodajo. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Na podlagi po- 
ročila in uvodne obrazložitve pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije jemlje na znanje poročilo delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin o poteku usklajevalnega 
postopka v osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1978, s spremljajočimi akti in bilan- 
cami, ter o osnutku zakona o skupnem obsegu proračunskih dohodkov federa- 
cije v letu 1978 in odobrava delo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki ga je le-ta opravila v usklajevalnem 
postopku. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o volitvah in delegiranju v skupščine, ki ga je skupščini predložil v obravnavo 
njen izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil dr. Kostja Konvalinka, po- 
močnika sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. Tovariš Kon- 
valinka, želite uvodno besedo? Prosim! 

Dr. Kostja Konvalinka: Tovarišice in tovariši delegati! Predlog 
zakona o volitvah in delegiranju v skupščine, ki je danes pred vami, je kom- 
pleksen zakon, ki zajema vse volilne procese, na katerih temeljijo in se ustvar- 
jajo delegatska razmerja v našem skupščinskem sistemu. Z njim urejamo ce- 
lotni volilni proces v skupščine vseh družbenopolitičnih skupnosti in v skup- 
ščine tistih samoupravnih interesnih skupnosti, ki z njimi enakopravno sodelu- 
jejo. Te volitve, kot vam je znano, smo pri zadnjih splošnih volitvah opravili 
v dveh fazah in smo imeli zato tudi dva zakona. Enotni zakon bo sedaj pod- 
loga za opravo volitev v vse te skupščine hkrati. Pri tem pa pomeni predlog 
zakona nadaljnjo stopnjo razvoja našega volilnega sistema, ki se usklajuje z 
razvojem našega skupščinskega in političnega sistema. 

Preciznejše določbe o volilni pravici, o kandidiranju, o oblikovanju dele- 
gacij, zlasti v majhnih temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, 
in druge določbe dajejo možnost, da bodo splošne volitve prihodnje leto dale 
takšne delegacije, ki bodo še bolj povezane z delegatsko bazo, iz katere izhajajo. 

O predlogu zakona je 23. decembra tega leta razpravljalo tudi Predsedstvo 
Republiške konference Socialistične zveze, ki je opozorilo še na dvoje vprašanj, 
ki bi jih bilo- treba v predlogu zakona dopolniti in precizirati. Predlagatelj je 
na tej osnovi izoblikoval amandmaje, ki jih je predložil k predlogu zakona. Ker 
so bila v dosedanjih razpravah vsa druga vprašanja že dovolj obravnavana in 
so tudi podrobno obrazložena v predlogu zakona, mislim, da je danes potrebno 
opozoriti samo na ti dve vprašanji, ki sta rešeni z amandmaji. 

Z amandmaji se predvsem precizirajo vrste kandidacijskih konferenc, ki 
predlagajo kandidate za delegate na vseh stopnjah. To so temeljne občinske 
kandidacijske konference ter republiška kandidacijska konferenca. Seveda te 
konference niso novost. Obstajale so že doslej. Sedaj je z zakonom preciziran 
le njihov naziv dn njihova osnovna struktura, tako kot so sedaj precizirane tudi 
v zveznem zakonu o volitvah in odpoklicu za Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 
Na ta način bo tudi volilni zakon normiral načela političnega pluralizma inte- 
resov v oblikovanju delegatskega sistema. 

Drugo vprašanje, ki je rešeno z amandmaji, pa je določba o oblikovanju 
delegacij za delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti. Tudi ta amandma ne spreminja vrste teh delegacij, ampak postavlja jasno 
načelo, da je treba v temeljni samoupravni organizaciji ali skupnosti v skladu 
z njenim statutom ali drugim splošnim aktom oblikovati obvezno za vsako Sa- 
moupravno interesno skupnost posebno delegacijo in le, če ni ustreznih pogojev 
za tako oblikovanje, se lahko oblikujejo združene delegacije za vsebinsko so- 
rodna in med seboj povezana področja. Ce pa neka organizacija ne more izvo- 
liti nobene združene niti posebne delegacije, potem šele lahko oblikuje sploš- 
no delegacijo za skupščine vseh samoupravnih interesnih skupnosti, v katere 
delegira svoje delegate. 
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Predlog zakona očitno1 nastopa zoper zelo razširjeno prakso splošnih dele- 
gacij tudi tam, kjer so dani pogoji za izvolitev posebnih delegacij. Zato tudi 
podrobno določa pogoje, ki jih je pri oblikovanju teh delegacij treba upoštevati. 
S tem hoče poglobiti delegatsko povezanost med delavci v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih ter med samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi ter uresničiti njihovo popolno zastopanost v delegacijah. Zato bo treba 
ob pripravah na splošne volitve v začetku prihodnjega leta predvsem revidirati 
statute temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter jih uskladiti z ome- 
njenimi intencijami zakona. Ob tem ni odveč pripomniti, da amandma izrecno 
omenja, da je treba, če so dani pogoji za združevanje delegacij, predvsem zdru- 
ževati delegacije za samoupravne interesne skupnosti na področju socialnega 
varstva. Zakon izrecno omenja samoupravno interesno skupnost socialnega var- 
stva, ki je po zakonu o socialnem varstvu sestavljena iz petih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti; socialnega skrbstva, otroškega varstva, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, zaposlovanja ter stanovanjske graditve. 

Mnenja sem, da bo usklajevanje statutov in drugih splošnih aktov, z jasno 
izraženimi principi predloga zakona, najvažnejša priprava za splošne volitve, 
ki so pred nami, in to hočem posebno poudariti. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala tovariš Konvalinka! 
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 6. 12. 1977. Danes na klop ste 

prejeli tudi amandmaje Izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni 

sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Že- 
lita poročevalca Odbora in Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali 

o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 12. členu, ki je razviden iz nje- 
nega poročila z dne 21. 12. 1977. Vprašujem predstavnika predlagatelja in 
Odbora, če ta amandma sprejemata! (Da.) 

Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije k 12. členu, naj prosim 
glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta, ki ste jih prejeli 

danes na klop. Prosim, da se o njih izjavita še predstavnika Odbora za družbeno- 
politični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravne komisije! (Odbor amand- 
ma sprejema, Zakonodajno-pravna komisija ga tudi sprejema.) Ker gre za 
usklađene amandmaje, lahko o vseh glasujemo skupaj. 

Ah kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo1 vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta soglasno sprejeti. 
Končno moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj 

prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče-) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za 
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Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki ga je Skupščini predložil v 
obravnavo njen izvršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Miha Wohinz, svetovalec Izvršnega 
sveta. Želi predstavnik predlagatelja predlog še ustno obrazložiti? (Ne želi.) 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 6. 12. 1977. Obravnavala sta ga 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki sta predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali 

o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 5., 6., 7. in 8. členu predloga 
zakona, ki so razvidni iz njenega poročila z dne 11. 12. 1977. 

Predstavnik predlagatelja te amandmaje sprejema. Amandmaje sprejema 
tudi Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem. Ker so amandmaji redak- 
cijskega značaja in bistveno ne posegajo v zakonsko besedilo, predlagam, da 
o vseh glasujemo skupaj. Ali se strinjate? (Da.) Kdor je za te amandmaje naj 
prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Komisije soglasno sprejeti. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 

naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni 
svet. 

Za svojega predstavnika je določil dr. Kostja Konvalinka, pomočnika se- 
kretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 6. 12. 1977. Obravnavala sta ga 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki sta predložila pismeni poročili. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Odrejam 30-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 in se je nadaljevala ob 12.35.) 

Predsednica Mara Žlebnik: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 9. t o č - 
ko dnevnega reda, to je na predlog zakona o spremembi zakona o pro- 
računu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1977, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo njen izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil Dra- 
gana Mozetiča, namestnika republiškega sekretarja za finance. 

Predlog zakona ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda z dne 12. 12. 1977. 
Poleg predloga zakona ste prejeli tudi informacijo o splošni porabi v dopolnje- 
vanih občinah v letu 1977. 
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Izvršni svet predlaga, da ta akt obravnavamo po hitrem postopku v smislu 
295. člena poslovnika Skupščine SR 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! Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj 
prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

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

komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Ali želita poročevalca Odbora in 
Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (53 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Glede na predlog Odbora za finance našega zbora predlagam zboru, da 

sprejme še naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije podpira ugotovitve Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije, ki jih ta navaja v svoji informaciji o splošni porabi 
v dopolnjevanih občinah v letu 1977, in se v celoti strinja z njegovimi usme- 
ritvami pri nadaljnjem urejanju dopolnilnega financiranja občinskih proračunov 
in pri spremljanju vseh oblik porabe v občinah v Socialistični republiki Slo- 
veniji. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj poroča o uresničevanju predlo- 
ženih ukrepov in 01 rezultatih končnega obračuna dopolnilnega financiranja za 
leto 1977. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o podaljšanem financiranju občinskih proračunov za leto 1977 z dopolnilnimi 
sredstvi iz republiškega proračuna. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. Za 
svojega predstavnika je določil Dragana Mozetiča, namestnika republiškega se- 
kretarja za finance. Ah želite besedo, tovariš Mozetič? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda z dne 12. 12. 1977. 
Tudi v tem primeru Izvršni svet predlaga, da zakon obravnavamo po hitrem 
postopku v smislu 295. člena poslovnika, to je v zadnji fazi. Predlog je Izvršni 
svet tudi posebej obrazložil. 

O tem, ali bomo zakon obravnavali v zadnji fazi, to je kot predlog zakona, 
pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prosim, 
da o predlogu Izvršnega sveta glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (52 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. Predlog zakona 
sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta pred- 
ložila pismeni poročili. Vprašujem poročevalca Odbora in Komisije, če želita, 
poročili še ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo. 
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Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakono- 
dajno-pravne komisije k 2. členu, ki je razviden iz njenega poročila z dne 
21. 12. 1977. Ali predstavnik predlagatelja soglaša z amandmajem Zakonodajno- 
pravne komisije? (Da.) Odbor za finance? (Da.) 

Prehajamo na glasovanje! Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komi- 
sije, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. Glasovati moramo še o pred- 
logu zakona v celoti! Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (53 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopoli- 
tičnih skupnostih, ki ga je predložil v obravnavo Skupščini njen izvršni svet. 
Za svojega predstavnika je določil Dragana Mozetiča, namestnika republiške 
sekretarke za finance. 

Ali želite besedo? Besedo ima Dragan Mozetič! 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini sprejetje dveh za- 
konov po hitrem postopku, s katerim se uvaja nov vir za republiški proračun, 
in sicer davek iz osebnega dohodka delavcev po stopnji 1 %>. Tako Izvršni svet 
predlaga zakon o spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb 
v družbenopolitičnih skupnostih, s katerim se omogoča uvedba tega vira. S 
predlogom zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, pa se določa stopnja republiškega davka iz osebnega, 
dohodka. 

S sprejetjem rebalansa zveznega proračuna za leto 1977 in s sprejetjem 
zveznega proračuna za leto 1978 so določene obveznosti Socialistične republike 
Slovenije za leti 1977 in 1978. Vendar bo končna obveznost znana, ko bodo re- 
šeni še nekateri odprti problemi glede obveznosti SR Slovenije do zveznega 
proračuna, to je predvsem davek na promet proizvodov iz uvoza in za potrebe 
jugoslovanske ljudske armade, tako da bo končna obveznost SR Slovenije znana 
konec januarja leta 1978. 

Ne glede na to pa bo za neporavnane obveznosti do zveznega proračuna za 
leto 1977 in za nove naloge v letu 1978, to so kompenzacije, premije, regresi za 
kmetijstvo, priznavalnine borcem in še nekatere nove naloge, potrebno v janu- 
arju 1978 zagotoviti s posojilom pri bankah republiškemu proračunu najmanj 
900 do 1000 milijonov dinarjev. Za odplačilo tega kredita v treh letih in za 
zagotavljanje sredstev za nove naloge je potrebno zagotoviti nov vir, to je 
davek iz osebnega dohodka delavcev. Drugih možnih virov posebnega repub- 
liškega davka ni mogoče povečati, glede na to, da smo v Sloveniji že sedaj na 
konici s posebnim republiškim prometnim davkom, torej nad povprečjem v 
Jugoslaviji, in nam tega tudi medrepubliški dogovor ne dovoljuje. . Prav tako 
bi povečanje davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela ogrozilo 
politiko davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, saj bi bilo 
potrebno stopnjo povečati najmanj za 70 °/o. Ob tem velja omeniti, da imajo tudi 
vse ostale republike in pokrajine ta vir, to je davek iz osebnega dohodka, že 

18 
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uveden. Ob tem tudi ugotavljamo, da je na tem novem viru grajen proračun 
Socialistične republike Slovenije za leto 1978 in da so bili o tem davku kot viru 
sredstev republiškega proračuna delegati obveščeni v ekspozeju k osnutku re- 
solucije 23. 11. v zborih Skupščine. 

O problemu padajočega trenda SR Slovenije v strukturi temeljnega pro- 
metnega davka v Jugoslaviji je bila Skupščina s strani Izvršnega sveta že 
večkrat obveščena. Drugim republikam del tega temeljnega prometnega davka 
ostaja za njihove republiške proračune, Slovenija pa mora za prispevek fede- 
raciji iskati tudi druge vire. Nove obveznosti, kompenzacija regresov kmetij- 
stvu, to se pravi prenos iz zveznega proračuna na republiški proračun, dodatki 
borcem NOB glede na dogovor, ki ga uveljavljamo v fazah v treh letih, že 
obstoječe obveznosti, saj za leto 1977 dolgujemo okrog 900 milijonov zveznemu 
proračunu, vse to narekuje uvedbo novega vira, katerega vrednost ocenjujemo 
na 702 milijona dinarjev. Ta je kot republiški davek že vnesen v predlog pro- 
računa za leto 1978. 

Vse to nujno narekuje hiter postopek za sprejetje obeh zakonov. Ce tak 
postopek ne bi bil sprejet, tudi republiškega proračuna ne bi bilo mogoče spre- 
jeti danes. Hvala lepa. 

Predsednica M ara 2 1 e b n i k ; Hvala, tovariš Mozetič! Predlog zakona 
ste prejeii z dopisom z dne 6. 12. 1977. Tudi v tem primeru, kakor ste slišali, 
Izvršni svet predlaga, da obravnavamo akt v smislu 295. člena poslovnika, to 
je po hitrem postopku, v zadnji fazi. Predlog je Izvršni svet tudi posebej ob- 
razložil. 

O tem, ali bomo zakon obravnavali v zadnji fazi, to je kot predlog zakona, 
pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
prosim, da o predlogu Izvršnega sveta glasujemo! Kdo je za? (46 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

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

komisija, ki sta predložila pismeni poročili. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo! Prosim, delegat mesta Ljubljana Bo- 

židar Toni! 

Božidar Toni: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov mesta Ljubljana je imela pripombe k predlogu zakona o spre- 
membah zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih in k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks. V obrazložitvah k navedenim predlogom 
zakonov so navedene finančne težave, zaradi katerih se republika odloča po 
hitrem postopku uvesti P/o davek iz osebnega dohodka. Ob tem se poraja vrsta 
vprašanj, za katera ne vemo, če so bila, glede na dokaj skope obrazložitve, do- 
volj pretehtana. K takemu razmišljanju nas vodijo tudi nekatera poročila^ v 
dnevnem časopisju glede tega, od cesa in kako bodo delavci in občani plače- 
vali davek. 

Med ostalim je v obrazložitvi navedeno, da se v drugih republikah in po- 
krajinah plačuje poleg prispevka iz osebnega dohodka tudi davek iz osebnega 
dohodka. Ker gre za veliko dodatno obremenitev osebnih dohodkov in s tem 
tudi posredno pogojev gospodarjenja, bi predlagali Izvršnemu svetu, da do pri- 
hodnjega zasedanja pripravi primerjalni pregled vseh obremenitev osebnega 
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dohodka in dohodka temeljnih organizacij združenega dela za vse republike 
in pokrajine. Poleg tega bi želeli odgovore na naslednja vprašanja: 

1. Na podlagi kakšnih izračunov se daje občinam možnost, da uvedejo 
davek iz osebnega dohodka po stopnji 0,5 °/o, saj so možnost uvedbe imele že 
prej? Ali glede na gospodarska in družbena gibanja v občini ni te možnosti, da 
občina sama odloči o višini stopnje? 

2. Po pojasnilu Republiškega sekretariata za finance bi samoupravljalcem 
v delovnih organizacijah dali možnost, da odločajo, od česa bodo obračunavali 
nove obremenitve, ali od celotnega osebnega dohodka ali od ostanka dohodka. 
V zvezi s tako razlago nas zanima, kako naj se odločijo izvajalci programov v 
samoupravnih interesnih skupnostih in drugi delavci v družbenih dejavnostih, 
kjer so programi odvisni od rasti družbenega proizvoda. Odločitev, da se poveča 
celotni osebni dohodek, bi vodila k podražitvi programa oziroma na drugi strani 
k padcu kvalitete pri izvajanju programov. 

3. Ce se bodo v proizvodni sferi odločili, da za nove obremenitve povečajo 
osebne dohodke in s tem stroške poslovanja, nastaja vprašanje, kako se bo to 
kazalo pri povečanju cen proizvodov in storitev slovenskega gospodarstva, pri 
položaju na domačem trgu, pri spodbujanju uvoza in še čem. 

Menimo, da bi bilo v obrazložitvi primerno glede na povečanje realnih 
osebnih dohodkov povedati, da je v prihodnje potrebno nadaljevati proces več- 
jega zajemanja sredstev za skupne in za splošne družbene potrebe iz osebnih do- 
hodkov in zato nekoliko zmanjšati osebno porabo. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Toni! Tovariš Mozetič, ali 
lahko odgovorite na vprašanje tovariša Tonija? 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delno sem na vprašanje tovariša delegata že odgovoril, na dve vprašanji 
pa bi poskusil odgovoriti. Prvo se nanaša na davek iz osebnega dohodka, ki naj 
bi ga v prihodnjem letu uvedla tudi občina, pri čemer delegat postavlja vpra- 
šanje, ali je bilo to že sedaj mogoče." Delegata moram opozoriti, da med občinami 
obstaja dogovor o izvajanju davčne politike, da so ta dogovor vse občine pod- 
pisale in da v tem dogovoru v letošnjem letu ta vir ni bil predviden. V pri- 
hodnjem letu, ko bodo občine za prihodnje leto podpisovale dogovor o izvajanju 
davčne politike, pa se bodo lahko določile za uvedbo tega novega vira, ki naj 
bi ga uvedle predvsem iz dveh razlogov: 

1. Da bi zmanjšali število dopolnjevanih občin. Sedaj uveljavlja kar 44 
občin v Sloveniji dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna. Ocenjujejo, 
da se bo z uvedbo tega novega vira zmanjšalo to število občin najmanj za V3. 

2. S tem novim davkom naj bi občine pokrivale nove obveznosti, predvsem 
obveznosti do blagovnih rezerv, ki do sedaj v veliki večini občin niso bile 
pokrite. 

Glede osebnih dohodkov, ali so ti dohodki bruto ali neto, mislim, da sem že 
pojasnil. Menim, da bi se kljub novemu davku iz osebnega dohodka organizacije 
združenega dela kot tudi samoupravne interesne skupnosti morale pri višini 
osebnih dohodkov v prihodnjem letu držati v okviru resolucije sprejetih načel 
oziroma procentov. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Mozetič! Prosim, razprav- 
ljal bo Dušan Kitek, delegat občine Ravne na Koroškem! 

18* 
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Dušan Kitek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Še nekaj bi vprašal. Zanima me, ali lahko sedaj po hitrem postopku odlo- 

čamo o osebnem dohodku delavcev? Ali lahko danes sklepamo, da bo delavec 
dobil januarja 1,5 % nižji osebni dohodek, brez kakršnih koli samoupravnih 
razprav in dogovarjanja v organizacijah združenega dela? Za nekatere, bi rekel 
manj pomembne zadeve, pa imamo široke razprave v delovnih skupnostih, do 
delavskih svetov, zborov itd. O taki zadevi pa sklepamo kar po hitrem postopku. 

Drugo vprašanje pa je, ali je to res edini vir sredstev, da bi se ta lazlika 
pokrila. Ali so iskali kakšne druge možnosti, da bi pokrili teh 900 milijonov, ki 
smo jih dolžni zveznemu proračunu? 

Tovarišica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kitek! Prosim! 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Tovariš je postavil vprašanje, ali ne bi bilo mogoče z drugimi ali pa 
s sedanjimi viri nadomestiti to obveznost do zveznega proračuna oziroma do 
novih obveznosti, ki bodo nastale v prihodnjem letu, glede na to, da se obvez- 
nosti zveznega proračuna prenašajo na republiški proračun. 

Poskušal bi na kratko pojasniti, da v republiškem proračunu predstavljata 
glavnino sredstev posebni republiški davek na promet proizvodov in davek iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela. 

S tem virom bi pokrili približno 702 milijona dinarjev obveznosti do zvez- 
nega proračuna v letu 1977 in nove obveznosti iz letošnjega leta. Ob tem pa bi 
seveda morali v začetku prihodnjega leta najeti posojilo pri bankah. 

Povečanje obeh virov, ki v masi nekaj predstavljata, bi nam omogočilo po- 
kriti te obveznosti. Vendar pa smo že prej ugotovili, da dosegamo s posebnim 
republiškim davkom v Jugoslaviji najvišjo stopnjo, se pravi, da so s posebnim 
republiškim davkom občani, ki kupujejo v Sloveniji, bolj obremenjeni kot 
ostali občani v Jugoslaviji. Poleg tega nam medrepubliški dogovor ne dovoljuje 
povečanje tega posebnega prometnega davka-Nasprotno, zahteve so, da bi mo- 
rah ta posebni republiški prometni davek celo znižati. Od davka iz dohodka te- 
meljnih organizacij združenega dela, ki je drugi pomembni vir, predvidevam 
nad milijardo din dohodka v prihodnjem letu. Ce hočemo zagotoviti se 700 
milijonov, moramo 70% povečati stopnjo, ki je sedaj 7«/». S tem bi seveda 
obremenili predvsem reproduktivno najbolj sposobno gospodarstvo. Z davkom 
iz osebnega dohodka se to breme dokaj enakomerno prenaša na vse zavezance 
v naši družbi. 

Pripomba, da delavci v združenem delu niso imeli možnosti to obravnavati, 
je resnična, čeprav moram ponovno poudariti, da je Izvršni svet v ekspozeju 
k osnutku resolucije za leto 1978 jasno povedal, da bomo morali uvesti ta vir 
in so bili s tem delegati v Skupščini, prek teh pa tudi delegati v bazi, o tem 
obveščeni. 

Po drugi strani so vse te obveznosti, ki so nastale in jih moramo poravnati 
za letošnje leto, in nove obveznosti v prihodnjem letu sprejete, in to prek dele- 
gatske baze. 

Vse te nove obveznosti so formalno pravno sprejete in jih je treba izpolnje- 
vati, virov pa, kot veste, nimamo. To smo v Skupščini že večkrat povedali. Te- 
meljni prometni davek, ki ga v drugih republikah naberejo v taki višini, da 
poleg prispevka federaciji pokrivajo tudi lastne potrebe, v Sloveniji ne zadošča 
več za pokrivanje potreb federacije, tako da moramo uvesti nove dodatne vire, 



56. seja 277 

da pokrijemo te potrebe in obveznosti za lansko leto. V prihodnjem letu se bo 
sistem financiranja federacije spremenil in bo teh 50% temeljnega prometnega 
davka vir republike, 50 % pa vir federacije, kar bo skoraj zadostovalo. Vendar 
v letu 1977 ne zadostuje in mi ostajamo dolžni 900 milijonov po sedanjih ugo- 
tovitvah za preteklo leto. Menim, da nam iz vseh teh razlogov, ki so bili nave- 
deni, čeprav so tudi vaše diskusije utemeljene, ne preostane druga rešitev, kot 
da sprejmemo ta zakon po hitrem postopku. Hvala lepa. 

Predsednica Mara 21 e b n i k : Tovarišice in tovariši delegati! Mislim, 
da je potrebno, da tudi jaz kot delegatka in kot članica našega predsedstva po- 
vem razloge, zaradi katerih smo se v Predsedstvu naše skupščine odločili, da 
uvrstimo te zakone na dnevni red današnjega zasedanja in da tudi podpremo 
predlog Izvršnega sveta za hitri postopek. 

V razpravo- se vključujem zato, ker menim, da so razlogi, ki jih navajajo 
delegati, tehtni in da se moramo o tem temeljito pogovoriti. Res je, da je 
predlog tega zakona, in tudi zakon iz naslednje točke, po svoji vsebini, ker gre 
za izločevanje iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela oziroma iz 
osebnih dohodkov za splošne potrebe, tak, da bi moral biti. v razpravi v najširši 
delegatski bazi, za kar se moramo zavzemati zlasti mi delegati. 

Moram reči, da se v Predsedstvu naše skupščine vedno močno zavze- 
mamo za normalen postopek v skladu s poslovnikom in da presojamo, kdaj gre 
za take nujne ekonomske ukrepe, pri katerih so razlogi in okoliščine take, da od 
tega odstopamo. Zato se mi zdi potrebno, da opozorim na nekatere specifične 
okoliščine oziroma da jih poudarim, čeprav je bilo nanje danes tako v ekspozeju 
predsednika Marinca kakor tudi že v dosedanji razpravi predstavnika Izvršnega 
sveta opozorjeno. Te okoliščine in argumenti so prevladali pri odločitvi našega 
predsedstva, da to podpre. 

O tem smo razpravljali že pri osnutku resolucije. Ob osnutku resolucije pa 
smo razpravljali seveda samo o izhodiščih za politiko, pri čemer je bilo zelo 
jasno izkazano tudi to, da bomo morali poseči po tem ukrepu. Ker je bil osnutek 
resolucije v razpravi 23. novembra na naših zborih in smo šele tedaj sprejeli 
izhodišča za politiko, je bilo nemogoče že pred tem opraviti faze za uvedbo- teh 
dajatev po rednih postopkih. Takrat k temu ni bilo posebnih pomislekov in ni 
bilo nikakšnih drugačnih predlogov. Podprta izhodišča pa so seveda dala pred- 
lagatelju osnovo- za to, da je predlagal take zakonske rešitve in da jih je, 
glede na to, da so ti akti dejansko izvedbeni ukrepi politike, začrtane v reso- 
luciji, predložil do današnjega zasedanja. To je potrebno, če hočemo izvršiti 
tudi drugo pomembno nalogo, to je, da vendarle gospodarstvo pred začetkom 
prihodnjega gospodarskega leta zve za pogoje gospodarjenja. 

Vsebinsko je bilo- iz predloženih analitičnih podatkov in drugih spremlja- 
jočih gradiv jasno razvidno, da so se v republiškem proračunu za letos pojavile 
nepremostljive težave, zlasti glede neizpolnjevanja kotizacije za proračun fede- 
racije in da takega primanjkljaja brez novih davščin ne bo mogoče pokriti. 

Podobni oziroma ponekod manjši so problemi tudi v nekaterih občinskih 
proračunih. Ce hočemo tak vir bilancirati v predlogu proračuna republike za 
prihodnje leto, pa bi seveda ta davek moral biti sprejet, preden sprejmemo 
proračun. Ce bi se recimo danes odločili in odložili sprejetje tega zakona, spre- 
jeli pa proračun, je v,proračunu povsem fiktivna postavka. To se pravi, da bi 
dejansko imeli neuravnovešen proračun za prihodnje leto. 
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Mislimo tudi, da je orientacija, da se letos sprejme republiški proračun pred 
pričetkom prihodnjega leta, nujna. Glede nekaterih pomembnih nalog, zlasti 
glede nekaterih neodložljivih novih nalog, o katerih je bil tako v ekspozejih ob 
osnutku in v današnjem kakor tudi v uvodnih besedah že govor, je jasno, da 
je obdobje začasnega financiranja za prihodnje leto zelo kočljivo vprašanje, 
saj tako obdobje, kakor smo videli iz izkušenj letošnjega leta, zelo hromi de- 
javnost republike, zlasti pa odnose glede poravnave naših obveznosti do fede- 
racije- 

Ti razlogi so prevladali pri naši odločitvi, da se podpre predlog Izvršnega 
sveta za hiter postopek, čeprav ponovno poudarjam, da se z vso odgovornostjo 
zavzemamo za normalne postopke, in sicer če ne za tri, vsaj za dvofazne, zlasti 
zato, da delegatski bazi omogočimo temeljite priprave. Vendar, kakor ste v tej 
štiriletni dobi lahko ugotovili, vselej in dosledno se to vendarle ne da uresniče- 
vati brez odstopov. 

Ce sem s tem kakorkoli pomagala k vaši odločitvi, mislim, da je moja na- 
loga opravljena. Obvestila sem vas, da tudi mi ne predlagamo rešitev na hitro 
roko in se sami borimo, da ne bi bile pogosto naša praksa. 

Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in predlagam, da najprej ugotovimo stopnjo soglasja, in sicer na 
podlagi 282. člena našega poslovnika. Gre za to, da bi ugotovili, ali je predlagana 
vsebina zakona taka, da lahko danes o zakonu dokončno odločimo. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (38 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (10 delegatov.) Se 
je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 

Menim, da glede na izid predhodnega glasovanja lahko preidemo na gla- 
sovanje o predlogu zakona. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (33 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (13 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (8 de- 
legatov.) 

Ugotavljam, da je zakon z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in 
taks, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča, namest- 
nika republiškega sekretarja za finance. Ali želite besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 6. 12. 1977. Izvršni svet pred- 
laga, da ta akt obravnavamo po hitrem postopku, to je v smislu 295. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije. Ta predlog je Izvršni svet tudi posebej ob- 
razložil. O tem, ali bomo zakon obravnavali po hitrem postopku, to je v zadnji 
fazi, kot predlog zakona, pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo 
ima tovariš Ato Kampuš, delegat iz Maribora! 

Oto Kampuš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Imam pripombe k postopku in k samemu zakonu. Delegati menimo', naj Zvezni 
izvršni svet ta zakon še enkrat obravnava. 

Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Prosim, tovariš Kampuš, kar preberite, 
ker se pripomba nanaša tudi na postopek. 

Oto Kampuš: Ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopol- 
nitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks smo delegati bili 
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mnenja, da zakon ni sprejemljiv in da ga je treba umakniti z dnevnega reda. 
Dogovorjeno je bilo, da bomo glasovali proti sprejetju tega zakona. Svoje sta- 
lišče utemeljujemo predvsem z naslednjim: Osebni dohodki delavcev so že 
danes zelo obremenjeni z zakonskimi in samoupravno dogovorjenimi obreme- 
nitvami, hkrati pa se večina delovnih organizacij bori z velikimi težavami pri 
pridobivanju dohodka. Na področju financiranja samoupravnih interesnih skup- 
nosti, kjer se vsi delavci dogovarjajo o višini prispevnih stopenj, so sporne celo 
desetinke procentov. V tem primeru pa so delavci praktično izključeni iz od- 
ločanja, saj ni postavljen pogoj, da naj bi se o tem davku odločali vsi delavci 
na zborih oziroma z referendumom. To je predlagal tudi delegat iz mesta Ljub- 
ljana. V nekaterih stvareh se dopolnjujemo ali pa imamo celo identična stališča 
z njim, seveda pa me je delegacija pooblastila, da tu povem njena stališča. 

Ugotavljamo, da so dohodki iz naslova tega davka predvideni predvsem za 
pokrivanje obveznosti republike do federacije. Ne strinjamo se s takšnim na- 
činoma sprejemanja zveznega proračuna, saj nam tokrat nihče ni dovolj jasno 
povedal, da bomo v republiki morali zbrati dodatna sredstva z novimi obre- 
menitvami gospodarstva. Menimo, da bi Republiški izvršni svet moral jasno 
opredeliti problem financiranja zveznega proračuna. Sele v tem primeru bi 
lahko govorili, da so se delegati v Skupščini zavestno odločili in sprejeli tudi 
odgovornost nasproti delavcem. 

Menimo, da ni sprejemljivo stališče, da ob takšnem primanjkljaju sredstev 
republiškega proračuna v sami republiki hkrati predlagamo financiranje vrste 
negospodarskih objektov. Prepričani smo, da bo Republiški izvršni svet de- 
ležen vse podpore delegacij, če se bo kritično opredelil do problemov financira- 
nja zveznega proračuna in delegate sproti seznanjal tudi z vsemi problemi, ki 
nastajajo v zvezi s tem. Na osnovi vsega povedanega še enkrat predlagamo, da 
ne razpravljamo niti o tem, ali bomo ta zakon obravnavali po hitrem postopku, 
temveč da Izvršni svet še enkrat prouči upravičenost zakona, zdaj pa ga za- 
časno umakne. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Kampuš! 
Tovarišice in tovariši delegati! Glede na ta predlog delegata iz Maribora 

predlagam, da prekinemo to točko dnevnega reda in predlagamo Izvršnemu 
svetu, da se takoj, še med sejo sestane in prouči predloge in dosedanjo raz- 
pravo. To točko bomo nadaljevali potem, ko bo Izvršni svet podal svoje po- 
ročilo. Če soglašate s tem predlogom, prosim, da navzoči predstavnik Izvršnega 
sveta o tem obvesti Izvršni svet. Prosim, da ostane tu tovariš Mozetič. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela v letu 1978, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča, namest- 
nika republiške sekretarke za finance. Ali želite besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 6. 12. 1977. Prejeli ste tudi 
amandmaja skupin delegatov iz občine Izola in iz Obalne skupnosti Koper. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci Odbora in Komi- 
sije poročili še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima delegat Obalne skup- 
nosti Koper tovariš Martin Kokalj! 

Martin Kokalj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegaciji Obalne skupnosti in občine Izola sta skupaj z delgacijo za 
Zbor združenega dela predlagali amandma k 8. členu predloga zakona, po ka- 
terem naj se ne obračuna in ne plačuje davek od dela dohodka, ki ga je davčni 
zavezanec vložil v morsko ribištvo. 

Prosim tovarišico predsednico, da mi dovoli ta amandma obrazložiti in tudi 
to, zakaj ga sedaj umikamo. 

Morsko ribištvo je v zadnjih petnajstih letih zelo stagniralo, ker nobena 
organizacija s tega področja ni mogla odvažati sredstev za njegov razvoj. Tudi 
»Delamaris« sam zaradi izredne izgube v lanskem letu in sanacije v letošnjem 
ni mogel izboljšati stanja. 

V sanacijskem programu smo predlagali določene sistemske vire, ki naj 
bi bili sprejeti na ravni republike in zveze. Ta sanacijski program so družbeno 
verificirah vsi družbenopolitični organi občine, obale in republike. Menih smo, 
če je program, ki predvideva tudi republiške in zvezne sistemske vire, druž- 
beno verificiran, naj te vire realizirajo zakoni in odloki, ki naj bi veljali do 
leta 1980, to je čas sanacije. Kot sistemski vir je bila predlagana tudi opro- 
stitev davka na dohodek. Tako rešitev je sprožila Hrvaška za sorodna podjetja 
oziroma dejavnosti. 

Ker nismo znali drugače, smo predlagali rešitev, kakršna velja za delovne 
organizacije, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo v Hrvaški. Pri tem pa smo pre- 
zrli, da s to rešitvijo izločamo druge delovne organizacije, ki so pripravljene 
vlagati sredstva v to dejavnost. S tem dejansko ne bi teh drugih delovnih or- 
ganizacij zainteresirah za vlaganje sredstev v to dejavnost. V letošnjem letu 
smo imeli z drugimi delovnimi organizacijami razgovore, da bi vlagale znatnejša 
sredstva v to dejavnost. Zato amandma umikamo. Prosimo pa, da bi Skupščina 
ob obrazložitvi določbe o tem, kaj se šteje za vlaganje v razvoj morskega ri- 
bištva (3. točka), priporočila Izvršnemu svetu, da v odloku upošteva resolucijo 
in sanacijski program oziroma tista načela, ki so družbenopolitično verificirana, 
sistemske republiške vire in sistemske zvezne vire. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kokalj! Obveščam vas 
tudi, da me je delegat iz občine Izola pismeno obvestil, da amandma umika. 

Nadaljujemo razpravo. Ne želi nihče več razpravljati? (Ne.) Zaključujem 
razpravo1 in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (42 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 
V zvezi s predlogom tovariša Kokalj a, delegata Obalne skupnosti občin 

Koper, predlagam predstavnikom Izvršnega sveta, da njegove pripombe glede 
nadaljnjih ukrepov Izvršnega sveta vzamejo na znanje. Sprejemate? (Da.) 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah zakona o davkih občanov, z osnutkom zakona, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Dragana Mozetiča. 
Tovariš Mozetič, želite besedo? (Ne.) 
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Predlog za, izdajo zakona in zakonski osnutek ste prejeli z dopisom z dne 
6. 12. 1977. Izvršni svet predlaga, da se v smislu 2. odstavka 235. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije I. in II. faza zakonodajnega postopka združita, 
tako da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in za- 
konski osnutek. O tem predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog Iz- 
vršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, naj 
prosim glasuje! (43 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da ie predlog Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo< zakona o spremembi zakona o davkih občanov, z os- 

nutkom zakona, se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga naj predlagatelj upošteva pripombe delovnih teles 

Skupščine in zbora. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (46 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 zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka, 
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun. Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 15. 12. 
1977. Ali želi predstavnik predlagatelja besedilo? (Ne želi.) Izvršni svet predlaga, 
da ta akt obravnavamo po' hitrem postopku, v smislu 295. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. Predlog je Izvršni svet tudi posebej obrazložil. O tem, 
aH bomo zakon obravnavali po- hitrem postopku, to je v zadnji fazi, kot predlog 
zakona, pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim 
glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo1 vzdr- 
žal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. Predlog 
zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ld 
sta predložila pismeni poročili. O predlogu zakona pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Izgleda, da nihče. Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo< vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 
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Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča, namest- 
nika republiške sekretarke za finance. Ali želite besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 5. 12. 1977. Izvršni svet predlaga, 
da se zakon obravnava po hitrem postopku v smislu 295. člena poslovnika, 
torej v zadnji fazi. Izvršni svet je ta predlog posebej obrazložil. O tem vpra- 
šanju, to je, ali bomo zakon obravnavali v zadnji fazi, pričenjam razpravo. 
Prosim, tovariš Makovec! 

Stojan Makovec: Tovariši ca predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! S predlogom zakona se popolnoma strinjam, imam pa v zvezi z njim pri- 
pombo, ki jo povzemam iz članka v Delu. Pripomba je bila, da ni pravilno, 
da se enaka stopnja obdavčitve jemlje za ravninska in višinska zemljišča, na- 
menjena predvsem vinogradništvu. Tudi sam menim, da to ni pravilno, ker je 
bistvena razlika, ali je travnik v dolini, ki se ga lahko strojno obdeluje, ali pa 
v hribih, na primer na Kozjanskem ali Tolminskem, kjer je strojno obdelo- 
vanje težje ali nemogoče. Podobno velja za vinogradništvo. V hribih se sicer 
zemlja lahko strojno obdeluje, vendar je pridelek manjši, ker je zemlja dru- 
gačna kot v nižinskem predelu. Eno je struktura zemljišča, drugo pa je, ali je 
zemljišče v dolini ali v hribih. Samo toliko. 

Predsednica Mara Ž1 e b n i k : Hvala, tovariš Makovec! Opozorila bi 
vas, da ta razprava nima neposredne zveze s samim zakonom. Sedaj samo po- 
daljšujemo rok za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978. O vpra- 
šanju ugotavljanja katastrskega dohodka in novega izračuna katastrskega do- 
hodka je zbor že razpravljal in tudi odločil. Seveda pa bodo navzoči predstav- 
niki Sekretariata za finance posredovah tudi to vašo razpravo. 

Kdo še želi razpravljati? Če nihče, zaključujem razpravo in predlagam, 
da o predlogu Izvršnega sveta glasujemo. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, 
naj prosim glasuje! (38 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je 
kdo vzdržal? (3 delegati.) 

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

komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Ali želijo predstavniki besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Izgleda, da nihče. Zaključujem 

razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Naslednjo točko moramo seveda preskočiti, ker je vezana na tisto, ki smo 

jo odložili. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in 
organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skup- 
nosti v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1978, ki ga je Skupščini pred- 
ložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka, 
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 
Predlog odloka ste prejeli z dopisom z dne 6. 12. 1977, danes na klop pa ste 
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prejeli redakcijske popravke Republiškega sekretariata za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun. Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in 
Zakonadajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? Razpravljal bo tovariš Jože Vilman, delegat občine Je- 
senice ! 

Jože Vilman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov občine Jesenice je pri obravnavi predloga odloka o določitvi 
in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in družbeno- 
političnih organizacij v SR Sloveniji za leto 1978 ugotovila, da je občina Je- 
senice izločena iz seznama upravičencev do izkoriščanja omenjenih deviznih 
sredstev. Menimo, da to ni pravilno oziroma bi želeli pojasnilo, kaj je vodilo 
predlagatelja, da ta občina ne dobi deviznih sredstev. Občina Jesenice je imela 
kot obmejna občina v preteklih letih možnost izkoriščanja teh sredstev, čeprav 
gre pri tem za manjše zneske. Kot obmejna občina imamo tudi za prihodnje 
leto programirane stike z zamejstvom, to je z Avstrijo in Italijo, za kar bi po 
predvidevanjih rabili približno 20 000 dinarjev. Spričo navedenega predlagamo, 
da se opredeli možnost, kako se bodo lahko, v skladu s tem odlokom, izkoriščala 
navedena devizna sredstva za kritje najnujnejših potreb v letu 1978. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Vilman! Kdo še želi 
razpravljati? Ne želi nihče več razpravljati? Tovariš Oblak, ali boste lahko od- 
govorili na vprašanje oziroma pripombo delegata Vilmana? 

Marjan Oblak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati ! Vse občine so bile že v avgustu letošnjega leta prvič pozvane in potem še 
enkrat, da predložijo predlog deviznega plana. Vse prejete predloge za devizna 
sredstva smo sprejeli oziroma skušali uskladiti posamezne zahtevke, kajti za- 
htevke smo morali tudi uskladiti s splošno devizno bilanco SR Slovenije. Pred- 
loga iz občine Jesenic nismo prejeli, vendar ni nikakršnega zadržka, da za po- 
trebe občine Jesenice Izvršni svet ne bi pravočasno dodelil sredstev iz devizne 
rezerve, ki je predvidena v predlogu odloka. Zato tudi mislim, da ni zadržka 
za sprejetje odloka, občino Jesenice pa prosimo, da nam svoj predlog pravo- 
časno pošlje. Potem bo lahko Izvršni svet tudi sklep pravočasno sprejel. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? To- 
variš Vilman, je bilo razumljivo? (Da.) Hvala. Če ne želi nihče več razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! Kdo je za? (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na 
področju družbenih dejavnosti v prvih štirih mesecih 1978, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča, namest- 
nika republiške sekretarke. Tovariš Mozetič, želite besedo? (Ne.) 
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Izvršni svet predlaga, da zakon obravnavamo po hitrem postopku v smislu 
295. člena poslovnika, to je v zadnji fazi, kot predlog zakona. Ta predlog glede 
postopka je Izvršni svet posebej obrazložil. O tem, ali bomo zakon obravnavali 
v zadnji fazi, pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Ne želi nihče razpravljati? 
(Ne.) Ce ne, prosim, da o predlogu Izvršnega sveta, da se zakon obravnava v 
zadnji fazi, kot predlog zakona, glasujemo. Kdo je za? (48 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 6. 12. 1977. Prejeli ste tudi 

amandma skupine delegatov iz občine Domžale. Predlog zakona sta obravnavala 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni 
poročili, Odbor za finance pa še dodatno poročilo. Želijo poročevalci Odbora in 
Komisija besedo? Besedo ima tovariš Stanko Juršič, predsednik Odbora za fi- 
nance našega zbora! 

Stanko Juršič: Tovarišica. predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ker ste dodatno poročilo dobili šele sedaj na klop, ga bom prebral. 

Odbor je obravnaval amandma Skupščine občine Domžale, po katerem bi 
za obdobje prvih štirih mesecev veljale povprečne prispevne stopnje iz leta 
1977. Identično pripombo je dal tudi Izvršni odbor Izobraževalne skupnosti 
Slovenije Skupščini ter tej skupnosti. Odbor se s predlogom amandmaja ni 
strinjal, saj je treba za obdobje začasnega financiranja določiti stopnje z za- 
konom, ni pa z zakonom mogoče določiti, da se uporabljajo povprečne prispevne 
stopnje, ki še niso znane, niti niso bile objavljene do 10. decembra, da bi se 
lahko v skladu z zveznim kolizijskim zakonom uporabljale od 1. januarja dalje. 
Odbor pa je v zvezi z vsebino amandmaja menil, da bi bilo bolj primerno, če 
bi začasno financiranje uredili na podlagi prispevnih stopenj, ki so veljale do 
septembra. 

Odbor zato predlaga zboru, da sprejme naslednji amandma: V drugem členu 
naj se datum »31. december 1977« nadomesti z datumom »30. september 1977«. 

Nekatere samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti so na 
priporočilo Skupščine SR Slovenije in njenega Izvršnega sveta v novembru in 
decembru 1977 znižale prispevne stopnje in s tem proračunale presežeh sred- 
stev, pritečenih po stopnjah, ki so veljale v prvih osmih mesecih 1977. leta, 
nekatere skupnosti pa so zadržale nespremenjene stopnje, vendar so presežke 
sredstev na isto priporočilo vrnile zavezancem v sorazmerju z njihovimi plačili. 
S temi ukrepi je bilo večinoma zagotovljeno, da so se sredstva za skupno porabo 
uskladila z gibanji dohodka in s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov. 
S predlagano rešitvijo v drugem členu bi torej prizadeli tiste samoupravne in- 
teresne skupnosti, ki so spoštovale stališča in priporočila ter znižale prispevne 
stopnje, za zadnje letošnje mesece, bile bi pa tudi v neenakopravnem položaju 
s tistimi skupnostmi, ki stopenj niso znižale, vendar so presežke vrnile. 

S predlagano dopolnitvijo bo zagotovljeno enotno obravnavanje vseh druž- 
benih dejavnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Juršič! Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. 

Najprej moramo odločiti o amandmaju skupine delegatov iz občine Dom- 
žale k 2. členu. Glede na amandma Odbora, ki ga je pravkar obrazložil tovariš 
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Juršič in ki po vsebini rešuje problematiko, ki jo skuša uveljaviti amandma 
skupine delegatov iz občine Domžale, in glede na stališče Zakonodajno-pravne 
komisije ter Izvršnega sveta vprašujem delegata iz občine Domžale, ali pri 
predlaganem amandmaju vztraja! Tovariš Šink, torej umikate amandma? (Da.) 
Amandma skupine delegatov iz občine Domžale je torej umaknjen. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju Odbora za finance k 2. členu, ki 
je razviden iz dodatnega poročila Odbora. Z njim se strinjata Zakonodajno- 
pravna komisija in Izvršni svet. Kdor je za amandma Odbora za finance, naj 
prosim glasuje! Kdo je za? (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 

kona, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja pri- 
spevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti v letih 1975, 1976 in 1977, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča. Želite 
besedo, tovariš Mozetič? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 6. 12. 1977. Prejeli ste tudi 
amandma Zveze skupnosti otroškega varstva SR Slovenije. 

Izvršni svet predlaga, da se zakon obravnava po hitrem postopku v smislu 
295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, to je v zadnji fazi. Izvršni svet 
je ta predlog posebej obrazložil. O tem proceduralnem vprašanju, to je, ali bomo 
zakon obravnavali v zadnji fazi kot predlog zakona, pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prosim, da o predlogu Izvršnega sveta glasujete. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 de- 
legat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Očitno nihče. 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali 

o amandmaju Zveze skupnosti otroškega varstva SR Slovenije, da se za 1. čle- 
nom doda nov 2. člen. Z njim soglašata Odbor za finance, Zakonodajno-pravna 
komisija in predlagatelj. 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 

2. členu in k naslovu zakona, ki ga je Komisija vezala na sprejetje amandmaja 
Zveze skupnosti otroškega varstva Slovenije. Ker gre v obeh primerih za re- 
dakcijske spremembe, predlagam, da o obeh amandmajih glasujemo skupaj. Ali 
kdo temu nasprotuje? (Nihče.) 
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Prosim, da o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije glasujete! Kdo je 
za? (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Zakonodajno-pravne komisije sprejeta. 
Glasovali bomo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 

naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in 
v nabavo opreme v obdobju od leta 1978 do leta 1982, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek je Skupščini predložil njen 
izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil Marjana Oblaka, republiškega 
sekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun. Tovariš Oblak, ali želiš besedo? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek ste prejeli z dopisom z dne 
8. 12. 1977. Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka 
združita, tako da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona 
in zakonski osnutek. O tem predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? (Nihče.) 

Predlagam, da o tem predlogu glasujemo. Kdor je za predlog Izvršnega 
sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, naj prosim 
glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v gra- 

ditev objektov in v nabavo opreme v obdobju od leta 1978 do 1982, z osnutkom 
zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih Odbora za finance. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev, ki 
ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča, namest- 
nika republiškega sekretarja za finance. Tovariš Mozetič, ali želite besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 15. 12. 1977. Tudi v tem pri- 
meru Izvršni svet predlaga, da se zakon obravnava po hitrem postopku v smislu 
295. člena poslovnika, to je v zadnji fazi. Izvršni svet je ta predlog posebej ob- 
razložil. O tem proceduralnem vprašanju, to je, ali bomo zakon obravnavali 
v zadnji fazi, kot predlog zakona, pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? 
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(Nihče.) Predlagam, da o predlogu Izvršnega sveta glasujemo. Kdor je za, naj 
glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

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

komisija, ki sta predložila pismeni poročili, Odbor za finance pa še dodatno 
poročilo-. Ali želijo poročevalci besedo? Besedo ima Stanko Juršič, predsednik 
Odbora za finance! 

Stanko Juršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V prvem poročilu Odbora za finance je njegovo stališče glede vplačila 
sredstev v skladu skupnih rezerv. Na osnovi stališča Odbora za finance Zbora 
združenega dela smo danes zjutraj ponovno obravnavali ta predlog in smo 
sprejeli usklajeno stališče. V tej zvezi predlagamo amandma, ki ga je sprejel 
tudi Odbor za finance Zbora združenega dela. Odbor je torej v skladu z na- 
čelno- pripombo, ki jo je sprejel ob prvi obravnavi zakonskega predloga, sprejel 
naslednji amandma: 

V 1. členu se besedilo drugega odstavka spremeni in dopolni tako, da se 
v celoti glasi: »Ena tretjina sredstev se plačuje v sklad najkasneje v 15. dneh, 
ostali dve tretjini pa najkasneje v 60 dneh po izteku roka za predložitev za- 
ključnega računa.« Odbor meni, da je treba v skladu skupnih rezerv zagotoviti 
sredstva za uresničevanje njegovih nalog, zlasti pri sanaciji tozdov, vendar 
bi poravnava celotne obveznosti v 15 dneh utegnila povzročiti težave temeljnim 
organizacijam združenega dela, zavezancem za združevanje dela sredstev rezerv. 
Ce upoštevamo, da bo sklad skupnih rezerv uporabljal tako združena sredstva 
vse leto 1978, ni nujno, da z vsemi sredstvi razpolaga že na začetku leta. Hvala 
lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Ce ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Odbora za finance k 1. členu, ki ste 
ga pravkar slišali. Zakonodajno-pravna komisija z amandmajem soglaša. Vpra- 
šujem predstavnika predlagatelja, ali tudi soglaša z amandmajem? (Soglaša.) 
Kdor je za amandma Odbora, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 

naj prosim glasuje! (50 delgatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporab- 
nikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978, ki ga je Skupščini predložil v 
obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča. Želite 
besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda z dne 12. 12. 1977. 
Izvršni svet predlaga, da zakon obravnavamo po hitrem postopku v smislu 
295. člena poslovnika, to je v zadnji fazi, kot predlog zakona. Ta predlog o po- 
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stopku je Izvršni svet posebej obrazložil. Predlog za obravnavo zakona v zad- 
nji fazi, to je kot predlog zakona, dajem v razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Predlagam, da o predlogu Izvršnega sveta glasujemo. Kdo je za? (47 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. Predlog zakona 
sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta pred- 
ložila pismeni poročili. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. Kdor ja za predlog zakona, naj prosim glasuje! Kdo je za? 
(46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ustanovitvi Komisije Socialistične republike Slovenije za odlikovanja, ki ga 
je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Franca Glavana, sekretarja 
Sekretariata Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja. Tovariš Glavan, želite 
besedo? (Ne.) Hvala. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 8. 12. 1977. Obravnavala sta ga 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki sta predložila pismeni poročili. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Izgleda, da nihče. Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu 
zakona. Kdo je za? (45 delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni do- 
govor o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revo- 
lucije v Ljubljani. 

Skupščini sta ga predložila v obravnavo odbora za finance Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin na podlagi zahteve Predsedstva Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, in sicer na podlagi 
257. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije. Predlagatelj 
je za svojega predstavnika določil Staneta Juršiča, ki bo predlog tudi ustno 
obrazložil. 

Predstavnik Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
je tovariš Mitja Rotovnik. Besedo ima tovariš Stanko Juršič! 

Stanko Juršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor za finance Zbora občin je na 63. seji dne 28. decembra 1977, to se 
pravi danes zjutraj, obravnaval zahtevo Predsedstva Republiške konference 
SZDL, da Skupščina SR Slovenije sprejme odlok o pooblastitvi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o izgradnji in financiranju 
Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani. 

Predsedstvo Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi je 
zahtevo predložilo v skladu z določbami 257. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. Odbor je zahtevo v celoti podprl in na podlagi 243., 251., 269. člena 
v zvezi ž drugim odstavkom 301. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
predlaga zboru, da sprejme predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta, da 
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sklene citirani dogovor. Zahtevo Republiške konference Socialistične zveze 
delovnih ljudi, predlog odloka z obrazložitvijo in družbeni dogovor Odbor pri- 
laga temu poročilu. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Juršič! Je tovariš Rotov- 
nik tu? (Ni ga v dvorani.) Vseeno nadaljujemo s to točko dnevnega reda. Drugi 
predstavnik Izvršnega sveta je Dušan Tomše, samostojni svetovalec v Repu- 
bliškem komiteju za kulturo. Zeli morda tovariš Tomše besedo? (Ne želi.) 

Predlog odloka ste danes prejeli na klop. Prejeli ste tudi predlog družbe- 
nega dogovora. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Izgleda, da nihče 
ne želi razpravljati. Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je 
za predlog odloka, naj prosim glasuje! Kdo je za? (43 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila v 
obravnavo in sprejetje naslednje predloge odlokov: predlog odloka o razrešitvi 
sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije; predlog odloka o izvolitvi sodnika 
Okrožnega sodišča v Novi Gorici; predlog odloka o imenovanju namestnika 
okrožnega javnega tožilca v Celju in predlog odloka o določitvi števila in izvo- 
litvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Predstavnik Komisije je Vili Belič, član komisije. 
Prehajamo na predlog odloka o> razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR 

Slovenije. 
O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Za- 

ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil to- 
variš Stane Kovač z 31. decembrom 1977 razrešen dolžnosti sodnika Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v Novi 
Gorici. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (45 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 Okrožnega sodišča v Novi Gorici znova izvoljen Danilo Sever. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnika Okrožnega javnega 
tožilca v Celju. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog od- 

loka, naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil za na- 
mestnika okrožnega javnega tožilca v Celju znova imenovan Jože Hebar. 

19 
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Prehajamo na predlog odloka o določitvi števila in o izvolitvi sodnikov po 
rotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani. ^ ^ 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Ne želi nihče razpravljati. Za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (46 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 porotnike v Ljubljani izvoljeni kandidati, navedeni v predlogu odloka. 

Prehajamo na 27. t o č k o dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. ... _ . , 

Po 1. odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima delegat 
v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, ki 
vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na njihovo 
delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi delegat v 
zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora in pred- 
sednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne interesne skupnosti 
za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim ^orom. 

Zeli kdo od delegatov zastaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) Odgovorov 
na delegatska vprašanja tudi ni, ker delegatskih vprašanj tudi na zadnjem za- 
sedanju ni bilo. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in odrejam odmor. 
Prosim vas, da ne odhajate, ker imamo na dnevnem redu še dve pomembni 

točki ki smo ju odložili oziroma o njiju prekinili razpravo. Vaša navzočnost je 
nujno potrebna, ker je današnja seja zadnja v tem letu. Prosim vas, da ne od- 
hajate, ker bi bilo hudo, če bi naša sklepčnost še bolj padla. Ko bo . zadeva tako 
daleč, da bomo lahko nadaljevali sejo, vas bomo poklicali. Prosim, da se za- 
držujete v stavbi. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.15 in se nadaljevala ob 15.10.) 

Predsednica Mara Žlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Nadalju- 
jemo sejo in predlagam, da se najprej vrnemo na 3. točko dnevnega 
reda na predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana v Sloveniji 
za obdobje 1976—1980 v letu 1978 in na predlog temeljnih razvojnih nalog 
v letu 1978 z opredelitvijo njihovih nosilcev. i 

Predsednik Zbora združenega dela me je obvestil, da je Zbor združenega 
dela sprejel vse amandmaje v enakem besedilu kakor naš zbor. Sprejel pa je se 
en amandma, in sicer k 10. točki predloga temeljnih razvojnih nalog. Četrti 
odstavek te točke se spremeni in dopolni tako, da se v celoti glasi: »Poslovna 
skupnost TAM bo pospešila razvoj izdelave in proizvodnje gospodarskih cestni, 
vozil ter intenzivirala urejanje dohodkovnih odnosov znotraj poslovne skup- 
nosti«. Ta amandma je v našem zboru predlagal delegat iz Maribora, vendar ga ni mogel aktivirati, ker ni zbral zadostnega števila podpisnikov. 

Začenjam razpravo o tem amandmaju. Ali želi kdo besedo? Ne zeli nihče 
besede? Obveščam vas tudi, da je o tem amandmaju razpravljal Odbor ^druž- 
benoekonomske odnose in razvoj našega zbora, ki z amandmajem soglasa. Ce 
ne želi nihče besede, predlagam, da o amandmaju k 10. točki predloga teme j- 
nih razvojnih nalog glasujemo. Kdor je za. naj prosim glasuje! (51 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je amandma k 10. točki nalog soglasno sprejet. S tem smo 
sprejeli resolucijo v enakem besedilu. 

Sedaj se vračamo na 12. točko dnevnega reda, o kateri smo pre- 
kinili obravnavo. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta tovariša Dragana Mozetiča, da poda 
stališče Izvršnega sveta! 

Dragan Mozetič: Tovariši ca predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izvršni svet se je pravkar sestal in obravnaval nastalo situacija v zvezi 
s postopkom pri zakonu o uvedbi davka iz osebnega dohodka. Med razpravo 
je bil namreč Izvršni svet obveščen, da Zbor združenega dela ni sprejel hitrega 
postopka. Ker pri proceduralnem postopku ni usklajevanja med zbori, Izvršni 
svet tudi ne more vztrajati, da bi zakon sprejeli po hitrem postopku. Ob tem 
se seveda načenja vprašanje proračuna SR Slovenije za leto 1978. Izvršni svet 
bo pri tej točki predlagal, da se na strani dohodka zniža proračun za 702 mili- 
jona, to je za znesek, ki ustreza predvidenemu davku iz osebnega dohodka, in 
bo predlagal linearno znižanje vseh izdatkov republiškega proračuna za 13,7 %. 
Oba zakona bosta po dvofaznem postopku ponovno v obravnavi in bo Izvršni 
svet predlagal rebalans proračuna za leto 1978. Ob tem pa naj poudarim, da je 
ta zbor že sprejel dva zakona, s katerima naj bi uredili financiranje splošne po- 
rabe v dopolnjevanih občinah za leto 1977. Ker pa se bo zakon o proračunu v 
SR Sloveniji za leto 1978 spremenil, republika ne bo mogla v celoti izpolniti 
obveznosti iz teh dveh zakonov, ki jih je ta zbor danes že sprejel. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Mozetič! Ce smo pravil- 
no razumeli, umika Izvršni svet pri 12. točki dnevnega reda, to je pri predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks, svoj prvotni predlog, da se ta akt obravnava po hitrem po- 
stopku, to je v smislu 295. člena poslovnika, in predlaga, da se ta akt obravnava 
kot predlog za izdajo z osnutkom zakona. 

Začenjam razpravo o novem predlogu Izvršnega sveta, da se ta akt ne 
obravnava v zadnji fazi, ampak da se združita samo prvi dve fazi, to je predlog 
za izdajo z osnutkom zakona. Ah želi o tem kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem 
razpravo in predlagam, da o tem novem predlogu glasujemo. Kdor je za predlog 
Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom oziroma prej predlog zakona sta ob- 

ravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila 
pismeni poročili. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Sicer je bila 
ta razprava v glavnem že prej opravljena. 

Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da 
sprejmemo naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v današnji razpravi na seji zbora. 
19* 
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Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1978, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svoja predstavnika določil Marjana Oblaka, republiškega 
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, in Dragana Mozetiča, 
namestnika republiške sekretarke za finance. Tovariš Oblak, boste novi pred- 
log podrobneje obrazložili? Prosim! 

Marjan Oblak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na nastalo stanje predlaga Izvršni svet naslednje spremembe predloga 
zakona o republiškem proračunu. 

Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Oblak, prosila bi vas, da bi zelo 
počasi govorili, da bi vam lahko delegati sledili. 

Marjan Oblak: Zakon o proračunu v 2. členu določa vsoto republi- 
škega proračuna, skupne dohodke, posamezne vrste za republiške potrebe, nove 
prenesene obveznosti, tekočo proračunsko rezervo in prispevek federaciji. Za- 
radi nesprejetega novega vira v znesku 702 milijona 730 tisoč dinarjev se zniža 
skupna vsota proračuna za ta znesek. Na strani izdelkov se v bilanci popravi 
ta znesek tako, da se za 13,7 % znižajo vse potrebe republiškega proračuna na 
ravni republike, razen za obveznosti do federacije, ki so bile včeraj z zakonom 
v Zvezni skupščini že sprejete. 

In drugo, Zakonodajno-pravno komisijo Skupščine SR Slovenije naj bi zbor 
pooblastil, da bo tako bilanco, ki bo izdelana po seji, posredovala Uradnemu 
listu. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: To je vse. Kaj pa v drugih členih, ni 
nikjer nobene spremembe? Samo v 2. členu? 

Marjan Oblak: Samo v 2. členu! 

Predsednica Mara Zlebnik: Ali imaš novi znesek, prosim! 

Marjan Oblak: Imamo nov znesek 7 milijard 961 181 000. Ta znesek 
bo potem skupen. Prispevek federaciji se ne spremeni. Vsi drugi zneski, ki so 
v bilanci, se linearno spremenijo oziroma znižajo za 13,7 odstotka. 

Republiški izvršni svet bo v januarju predložil rebalans republiškega pro- 
računa, to je potem, ko bodo zagotovljeni tudi viri za nov proračun. 

Predsednica Mara Zlebnik : Hvala, tovariš Oblak! Predlog zakona 
ste prejeli z dopisom z dne 6. 12. 1977. Poleg predloga zakona ste prejeli tudi 
tabelarni del in izhodišča za financiranje splošne porabe v občinah v letu 1978, 
ki jih je pripravil Republiški sekretariat za finance. Prejeli ste tudi redakcijske 
popravke Republiškega sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun, pravkar pa ste slišali obrazložitev amandmaja Izvršnega sveta k 2. 
členu zakona. 
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Predloženo gradivo sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili, Odbor pa tudi dodatno po- 
ročilo. Ali se lahko poročevalci Odbora opredelijo do amandmaja Izvršnega sveta 
k 2. členu ali pa je potrebno, da ima Odbor sejo? Se boste sestali? (Da.) Upam, 
da vaša konzultacija ne bo dolga. Prosim člane Odbora za finance, da se takoj 
sestanejo v najbližjih prostorih, tako da bi čimprej lahko povedali svoje mnenje. 

Dokler bo zasedal Odbor za finance, bomo imeli razpravo. Kdo še želi 
besedo? Prosim, besedo ima tovariš Franc Štrakl, delegat občine Ljutomer! 

Franc Strakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na mizo smo dobili razmnožen amandma skupine delegatov 5. okoliša, prosvetno 
področje, in skupine delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz ob- 
čine Ljutomer, ki sta na skupni seji dne 22. 12. 1977 obravnavali pobudo Zbora 
združenega dela in Izvršnega sveta občinske skupščine za spremembo predloga 
zakona o proračunu, in sicer v tem smislu, da se da amandma k 27. členu pred- 
laganega zakona. Amandma se glasi: »Glede na obseg splošne porabe v občinah, 
po merilih iz tega zakona, upoštevajoč proračunske obveznosti iz drugega 
odstavka 32. člena zakona o republiškem proračunu za leto 1977 (Uradni list 
SRS 13/77) bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zagotovil sredstva za izjemno 
reševanje proračunskih potreb dopolnjevanih občin v takšnem obsegu, kot so 
potrebna za izvajanje nalog in obveznosti občin iz 26. člena tega zakona,« 
27. člen predloga zakona pa pravi, če bi bila glede na obseg splošne porabe v 
občinah po merilih iz tega zakona, upoštevajoč proračunske obveznosti iz dru- 
gega odstavka 32. člena zakona o republiškem proračunu za leto 1977, potrebna 
večja sredstva, kot se s tem zakonom predvideya za dopolnjevanje občin v letu 
1978, se dopolnilna sredstva občinam enakomerno znižajo. 

Utemeljitev: V letu 1977 so se nekatere manj razvite občine znašle v velikih 
težavah pri financiranju splošne porabe, zlasti še zaradi tega, ker je bilo- po- 
trebno upoštevati odvisnost vseh vrst porabe od ustvarjenega družbenega pro- 
izvoda. Zaradi slabe gospodarske osnove, neugodne strukture gospodarstva in 
prepočasnega uresničevanja družbenega dogovora o skladnejšem regionalnem 
razvoju ne bo, kljub prizadevanju teh občin, mogoče doseči usklajene porabe 
vseh oblik z rastjo dohodka. To še posebej zaradi tega, ker večina manj raz- 
vitih občin namensko zbira dodatna sredstva za saniranje zaostalosti v druž- 
benih dejavnostih, še posebej na področju vzgoje in izobraževanja in zdravstva. 

Zaradi navedenih razlogov je mogoče v teh občinah doseči usklajenost po- 
rabe le v daljšem časovnem obdobju, sedaj pa je treba iskati ustrezne prehodne 
rešitve. Delegacija zato posebej podpira predlog Republiškega sekretariata za 
finance, ki je naveden v informaciji z dne 8. 12. 1977 o izjemni obravnavi ne- 
katerih prizadetih občin, kakor tudi glede zagotovitve namenskih sredstev 
iz republiškega proračuna za leto 1978 v znesku 25 milijonov dinarjev. Zmanj- 
ševanje dopolnilnih sredstev v smislu 27. člena predloga zakona o republiškem 
proračunu za leto 1978 ni sprejemljivo. Ta amandma so podprli delegati skup- 
ščin naslednjih občin: Gornja Radgona, Murska Sobota, Lenart, Ormož, Ptuj, 
Tržič, Postojna, Idrija, Slovenska Bistrica in Dravograd. Tem delegatom se tudi 
v imenu naše skupine zahvaljujem za podporo. 

Obenem bi glede na nastalo situacijo pri prejšnji točki dodal še nekaj misli. 
Menim, da zmanjšanje proračuna ne bi smelo še bolj zaostriti tega problema, 
kar se tiče leta 1977. Zato bi predlagal, da bi delegati podprli moj predlog, da 
se v proračunu za leto 1978, glede na obseg potrebnih sredstev za dopolnjevanje 
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občin, zagotovijo prednostna sredstva za potrebe iz leta 1977. Torej, da se pri- 
zadete občine izjemno rešujejo. Skupna vsota potrebnih sredstev v proračunu 
republike za leto 1978 naj se zagotovi z rebalansom, ki je bil napovedan, in to 
na podlagi dejanskih potreb, ki bodo ugotovljene na podlagi analize o skupnih 
dohodkih dopolnjevalnih občin oziroma republiškega proračuna na podlagi 
zakona. Tega bomo verjetno sprejeli v rednem postopku takoj v začetku pri- 
hodnjega leta v zvezi z odločitvijo o davku na osebni dohodek. S tem, da nismo 
uspeli sprejeti tega predloga zakona, ne bi smeli prizadeti izključno dopolnje- 
vanih občin. Izvršni svet naj opravi selekcijo v proračunu in določi prioritete, 
ne pa linearno znižane postavke. 

Pri tem bi želel delegate ponovno opozoriti, da moramo zelo odločno pod- 
preti mnenja Odbora za finance, ki smo ga dobili za to točko dnevnega reda v 
gradivu pod številko 965. Delegati so tudi opozorili, da je potrebno v novem 
zakonu pospešiti metodologijo sprejemanja vseh vrst porabe in doseči, da bo 
financiranje učinkovitejše in da ne bodo potrebne pogoste spremembe zakonov, 
kot je bilo to letos. 

Ob našem konkretnem primeru ugotavljamo, da je bilanciranje celotnega 
obsega porabe, skupne, splošne in osebne, z rastjo družbenega proizvoda ote- 
ženo predvsem zaradi izredno hitrega naraščanja porabe na nivoju republiškega 
proračuna in tudi na nivoju republiških interesnih skupnosti. To pa pomeni, da 
manj razvite občine, v katerih družbeni proizvod počasneje narašča kot v raz- 
vitih, ne morejo kriti tako povečane porabe. Zato bi bilo treba ob nadaljnjem 
dopolnjevanju sistema upoštevati te vplive, ki niso odvisni od delovnih ljudi in 
delavcev teh občin. Seveda pa imajo interes in potrebe, da se obveznosti pro- 
računov, ki jih pač sprejmemo na podlagi usklajenih postavk v ustreznih se- 
kretariatih, vendarle v celoti pokrijejo. Gre za izvajanje zakonsko opredeljenin 
nalog, ki jih za občine, kot vemo, tudi v zadnjih letih močno povečujemo zaradi 
prenosa nekaterih obveznosti z republike. 

Torej glede na situacijo, ki je sedaj nastala v zvezi s proračunom, predla- 
gam, da se predvsem zagotovijo sredstva za sanacijo nekaterih izjemnih pri- 
merov za leto 1977. To naj bo prvi sklep. Drugi pa, da se pri dopolnitvi sistema 
dopolnjevanja občin vendarle upoštevajo nekateri omenjeni vplivi, ne pa samo, 
kot včasih slišimo, da so računi točni. Verjamemo, da so računi točni, vendar pa 
so posledice teh računov v občinah zelo različne. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Naprej, prosim! Besedo ima to- 
variš Stelcar, delegat občine Lenart! 

Ludvik Štelcar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine občine Lenart se je zadržala, 
ko je obravnavala gradivo za 56. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, pre- 
cej časa pri predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1978. 

Skupina predlaga k 26. členu, da se 3. točka razdeli v dve točki, in sicer da 
se posamezna točka glasi: 

Prva točka: »Dejavnosti na področju urbanistične in geodetske službe, geo- 
detska karta, vzdrževanje katastra, urbanistična dokumentacija, izdelava dr- 
žavne karte in izvajanje geodetskih del po merilih, ki jih določi Republiški 
sekretariat za urbanizem.« 
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Naslednja točka: »Pospeševanje kmetijstva, dejavnosti izvršnih svetov in 
skupščin občin ter izvajanje delegatskega sistema v občini in krajevni skupnosti 
v višini sredstev za te namene v letu 1977, povečani za 15 %.« 

Obrazložitev: Znano je, da je stanje urbanistične in geodetske dokumen- 
tacije v občinah zelo različno. Posamezne občine sploh nimajo ustreznega urba- 
nističnega programa in urbanističnih načrtov, ker doslej niso imele ustreznih 
sredstev za te potrebe. In tudi v letu 1977 ne bodo mogle zagotoviti minimalno 
potrebnih sredstev v ta namen, četudi bi se sredstva iz leta 1977 povečala za 
15 %>. Prav tako je v posameznih občinah zelo različna dinamika izdelave geo- 
detskih kart in načrtov. Tako tiste občine, ki v letu 1977 v ta namen niso imele 
pomembnejše porabe, tudi v letu 1978 ne bodo mogle financirati nujno potreb- 
nih del po svojem srednjeročnem programu, zato se ne bodo mogle vključiti 
v srednjeročni plan geodetskih del v SR Sloveniji. 

Dodatno je imela delegacija predloge tudi k 4. točki, Ker jih je obravnaval 
že Odbor za finance, o tej točki ne bi razpravljal. Mnenja delegacije so upo- 
števana! Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik : Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Prosim, 
besedo ima delegat občine Dravograd Adi Kralj! 

Adi Kralj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina občine Dravograd je na skupni seji vseh zborov 26. 12. 1977 

sprejela stališče za razpravo delegatov na današnjih sejah zborov Skupščine 
SR Slovenije. 

V razpravah na področju Koroške regije o predlogu zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1978 smo ugotovili, da poglavje o zagotavljanju dopol- 
nilnih sredstev občinam ne vsebuje v bistvu nobenih rešitev za dopolnjevane 
občine. Mislimo predvsem na predloge v 26. členu predloga zakona, kakor tudi 
na izhodišča, ki opredeljujejo obseg sredstev za splošno porabo v skladu z gi- 
banji družbenega proizvoda v občini. 

Iz 26. člena ni razviden selektivni pristop k reševanju proračunske proble- 
matike posamezne občine, saj na primer z družbenim dogovorom o osnovah in 
merilih za oblikovanje sredstev za delo državnih organov še nadalje ostaja raz- 
korak pri reševanju kadrovske problematike v posameznih občinah, ker je 
osnovno merilo trenutno stanje. 

Za primer navajamo financiranje na področju urbanizma in geodezije, kjer 
se lahko povečajo sredstva za 15 °/o, glede na porabo v letu 1977. Precej občin 
za te namene v preteklih letih zaradi omejevanja porabe ni zagotovilo ah pa ni 
zagotovilo dovolj sredstev. Po merilih za leto 1978 pa jim zopet ne bodo pri- 
znana. Enaka ugotovitev velja tudi za ostala merila. Zato menimo, da je nujno 
potrebno, da ima Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do dopolnjevanih občin 
različen, to je selektiven pristop, ki bo le-tem zagotavljal nujno potrebna sred- 
stva za opravljanje z ustavo in zakoni določenih nalog. 

Ob takem selektivnem pristopu tudi menimo, da ne more biti omejitev 
občinska rast bruto dohodka in usklajenost vseh treh porab. V tem primeru 
se namreč lahko kaka druga oblika porabe veča na račun splošne porabe, na 
kar pa združeno delo vedno nima vpliva, zlasti ne na porabo, ki se združuje 
na nivoju republike, to pa je za in vali dsko-pokojninsko zavarovanje, razisko- 
valno dejavnost in drugo. Ta naša ugotovitev izhaja iz upoštevanja meril 26. 
člena zakona, ko naj bi za enotno dogovorjen nivo vsaka družbenopolitična 
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skupnost prejela toliko dopolnjevanih sredstev, in omejitve razpoložljivih sred- 
stev iz 27. člena tega zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kralj! Naprej, prosim! 
Prosim poročevalca Odbora za finance, tovariša Juršiča, da poda stališče Od- 
bora do amandmaja Izvršnega sveta k 2. členu in do amandmajem skupin de- 
legatov oziroma delegatov iz občine Ljutomer in občine Lenart! 

Stanko Juršič: Odbor je obravnaval predlog Izvršnega sveta za spre- 
membo 2. člena predloga zakona o republiškem proračunu in se s predlagano 
rešitvijo strinja. Sicer pa poudarja, da bo s tem nastal velik problem pri ures- 
ničevanju zakonov, ki smo jih danes sprejeli pod 9. in 10. točko. Gre za reše- 
vanje problema v dopolnjevanih občinah, ker smo zakon podaljšali do 31. ja- 
nuarja in sprejeli rešitev, da se ugotavlja dopolnjevanje za prvih devet me- 
secev. Spričo zmanjšanja sredstev je vprašanje, kako se bo to dalo izvesti, če 
po najhitrejšem postopku ne bomo sprejemali potrebnih zakonov, ki bodo za- 
gotovili sredstva proračuna v višini po prvotnem predlogu. Toliko k spre- 
membni 2. člena zakona o proračunu SR Slovenije. 

Nadalje je Odbor danes zjutraj na seji obravnaval pripombe skupin dele- 
gatov iz občine Ljutomer in Lenart. Poudarjam, da teh pripomb nismo obrav- 
navali kot amandmaje, ker niso bile pravočasno predložene. 

Odbor predlaga zboru, da v primeru, če bodo te pripombe uveljavljene kot 
amandmaji po 277. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije, torej s podpisi 
delegatov, sprejme zakonski predlog z naslednjimi amandmaji: 

Po amandmaju skupine delegatov iz občine Lenart k 3. točki prvega od- 
stavka 26. člena postaneta sedanja 4. in 5. točka 5. in 6. točka. Deloma dopol- 
njen in spremenjen amandma skupine delegatov iz občine Lenart k 4. točki, to 
je k novi 5. točki, se glasi: negospodarske investicije za potrebe državnih orga- 
nov v obsegu, ki ga v dogovoru s posamezno občino opredeli Republiški sekre- 
tariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun v okviru dopolnilnih sred- 
stev, predvidenih s tem proračunom«. 

Odbor ni soglašal s pripombo skupine delegatov iz občine Ljutomer k 27. 
členu, vendar je menil, naj se vsebini pripombe deloma ugodi z naslednjim 
amandmajem: Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Določbe prejšnjega 
odstavka se ne uporabljajo pri zagotavljanju sredstev za. priznavalnine borcev 
NOV iz drugega odstavka 26. člena v primerih iz 29. člena tega zakona.« 

K 28. členu: V skladu s spremembami 26. člena naj se redakcijsko popravi 
oštevilčenje točk v drugi vrsti tega člena. 

Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Juršič, zaradi jasnosti še nasled- 
nje pojasnilo: To so sedaj amandmaji Lenarta. 3. točko Odbor sprejema, 4. toč- 
ke v teh amandmajih pod 1.4 pa ne sprejema, ker o tem niste nič rekli. 

Stanko Juršič: Odbor je obravnaval celoten amandma oziroma pri- 
pomobo občine Lenart. Potem ga je na osnovi teh pripomb spremenil. 

Predsednica Mara Žlebnik: To se pravi, da sprejmete samo 3. točko 
in pa pod 2 bivšo 4. točko, ki naj postane 5. točka z vašim besedilom. Hvala. 
4. točke, ki se nanaša na pospeševanje kmetijstva, dejavnost izvršnih svetov itd., 
ne sprejemate ali pa je to posledica sprejete 3. točke? 3. točka se razdeli na dva 
dela. To se pravi, da je 4. točka vključena oziroma jo sprejemate. 



56. seja 297 

Vprašujem tovariša Štelcarja iz Lenarta, ali vztraja pri svoji formulaciji 
amandmaja ali pa sprejema formulacijo Odbora! Amandma Ljutomera Odbor 
zavrača, pač pa daje svojo formulacijo k 27. členu. Vprašujem, tovariš Strakl, 
ali vztrajate pri svojem besedilu! Hvala. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, 
da pove stališče. 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izvršni svet meni, da bi amandma občine Ljutomer zavrnili. 

Utemeljitev: Uvedba davka iz osebnega dohodka delavcev kot občinskega 
proračunskega vira v letu 1978 ni odvisna od odločitve te skupščine, ker imajo 
občinske skupščine zakonsko osnovo za uvedbo tega vira. Bo pa uvedba davka 
iz osebnega dohodka delavcev kot občinskega proračunskega dela v letu 1973 
zmanjšala število občin, ki bodo uveljavile republiška dopolnilna sredstva. Za 
tiste občine, ki se v prihodnjem letu še ne bodo' mogle same financirati, bo kljub 
obveznostim za proračun dopolnilnih sredstev občin za leto 1977 znesek plani- 
ranih republiških dopolnilnih sredstev večji kot letos. Vendar pa je potrebno 
upoštevati pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev občinam v predlogu republiš- 
kega proračuna za leto 1978, da bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tej 
problematiki v prihodnjem letu namenil posebno skrb, saj za te namene pred- 
laga večjo porabo kot velja za ostalo porabo v okviru republiškega proračuna 
v skladu z določili resolucije o možnem obsegu splošne porabe v republiki. Za 
proračunsko porabo republike je predvideno 15°/o povečanje, republiška dopol- 
nilna sredstva pa naj bi se povečala za 64 °/o. Torej črtanje 27. člena v celoti 
ni sprejemljivo. Pač pa Izvršni svet soglaša s predlogom Odbora za finance 
Zbora občin, po katerem naj bi 27. člen dopolnili, in sicer tako, da bi se k temu 
členu dodalo naslednje besedilo: »Določbe prejšnjega odstavka se ne uporab- 
ljajo1 za zagotavljanje sredstev za priznavalnine borcem NOV iz drugega od- 
stavka 26. člena in v primerih iz 29. člena tega zakona«. 29. člen tega zakona 
pa govori o naravnih nesrečah oziroma o izjemnih motnjah v gospodarstvu. 
Namreč črtanje 27. člena bi pomenilo, da republiški proračun ne more oprede- 
liti obsega sredstev za dopolnjevanje. Ker so merila že v letošnjem letu po 26. 
členu zagotavljala mnogo več sredstev, kot je bilo razpoložljivih, smo v letoš- 
njem letu tudi pristopili k predlaganju zakonov, s katerimi urejamo splošno 
porabo v letošnjem letu. To sta zakona, ki smo ju prej obravnavali in s kate- 
rima povečujemo dopolnilna sredstva občinam za letošnje leto iz republiškega 
proračuna v prihodnjem letu. 

Predlog tovariša iz Ljutomera, po katerem naj bi izvajali dopolnjevane 
občine iz linearnega zmanjšanja sredstev, je težko sprejemljiv. Izdatkov za do- 
polnjevane občine ne moremo drugače tretirati kot druge izdatke v republiškem 
proračunu, ker so lahko enako pomembni. Če bo predlog zakona sprejet, bodo 
dodatna sredstva občinam znižana za 13,7 °/o. Ce pa bo konec januarja sprejet 
rebalans proračuna in ustrezna zakona, bodo občine dobile vsa dopolnilna 
sredstva za leto 1977 po1 obračunu devetih mesecev. 

Izvršni svet meni, da amandma k 27. členu, ki ga predlaga občina Ljutomer, 
ni sprejemljiv, obenem pa Izvršni svet soglaša z amandmaji, ki jih je dal 
Odbor. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Zeli še kdo besedo? Prosim za 
stališče Zakonodajno-pravne komisije! 
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Tone Jerovšek : Tovarišica predsednica! Zakonodajno-pravna komi- 
sija teh amandmajev ni obravnavala, je pa bila seznanjena z njihovo vsebino, 
ki je bila sprva podana v obliki pripomb. Menila je, da bi se lahko pridružila 
k vsebinskim rešitvam, ki so jih ponujali amandmaji Odbora. Torej Komisija 
podpira amandmaje Odbora, ne podpira pa amandmajev obeh občin. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo1 in prehajam na glasovanje. Predlagam, da najprej gla- 
sujemo o amandmaju Izvršnega sveta k 2. členu, ki spreminja obseg prora- 
čunskih dohodkov in izdatkov. Z amandmajem, kakor ste slišali, soglašata naš 
odbor in Zakonodajno-pravna komisija. Predlagam, da o amandmaju Izvršnega 
sveta k 2. členu glasujemo. Kdo je za? (43 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 2. členu z večino glasov 
sprejet. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih občine Ljutomer oziroma delegata 
iz občine Ljutomer. Gre za amandma k 27. členu. Slišali ste, da se predlagatelj 
z amandmajem strinja. Odbor za finance pa predlaga drugačno besedilo1 tega 
amandmaja oziroma drugačno besedilo sedanjega 27. člena. S tem besedilom 
soglašata Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija. Najprej glasujemo o 
amandmaju občine Ljutomer, s katerim ne soglašata niti Odbor niti Zakono- 
dajno-pravna komisija. Kdor je za amandma k 27. členu, naj prosim glasuje! 
Kdo je za? (6 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (19 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (11 delegatov.) 

Amandma ni sprejet, ker ni dobil potrebne večine. 
Predlagam, da sedaj glasujemo o amandmaju k 27. členu, ki ga predlaga 

Odbor za finance. S tem amandmajem soglašata Izvršni svet in Zakonodajno- 
pravna komisija. Kdor je za amandma našega odbora, naj prosim glasuje! Kdo 
je za? (42 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(2 delegata.) 

Amandma Odbora za finance k 27. členu je z večino1 glasov sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih skupine delegatov iz občine Lenart 

in o amandmaju, ki ga predlaga naš odbor. Z amandmaji k 3. točki naš odbor 
soglaša, soglašata pa tudi Zakonodajno-pravna komisija in Izvršni svet. Pred- 
lagam, da o amandmaju skupine delegatov iz občine Lenart k 3. točki 26. člena 
glasujete. Kdor je za ta amandma? (39 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je amandma skupine delegatov iz Lenarta k 26. členu z 
večino glasov sprejet. 

Ker je delegat iz Lenarta odstopil od amandmaja k 4. točki oziroma k novi 
točki 5 in sprejema formulacijo, ki jo predlaga Odbor, predlagam, da glasujemo 
o amandmaju, ki ga predlaga Odbor k tej točki. Kdor je za amandma, naj pro- 
sim glasuje! Kdor je za? (46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 4. točki 26. člena soglasno sprejet. 
Odbor predlaga še amandma k 28. členu, ki -pa ima redakcijski pomen. Ta 

člen naj se uskladi z novim besedilom 26. člena. Kdor je za ta amandma, naj 
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prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 

kona, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 
Na žalost ne morem zaključiti seje, ker še nimam obvestila o poteku seje 

Zbora združenega dela in moramo čakati na eventualno usklajevanje, ne samo 
pri tej, marveč še pri kaki drugi točki dnevnega reda. Zato vas ponovno prosim, 
da še malo potrpite. 

Dnevni red je obsežen in mislim, da ste že ob prihodu pričakovali, da seja 
ne bo hitro končana. 

(Seja je bila prekinjena ob 16. uri in se je nadaljevala ob 17.25.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Zal še 
nismo končali. Obveščam vas namreč, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, 
glede katerih smo sprejemali končne odločitve, usklađeni z Zborom združenega 
dela in z Družbenopolitičnim zborom, razen pri odloku o pooblastitvi Izvršnega 
sveta, da podpiše družbeni dogovor o izgradnji Kulturnega doma Ivan Cankar 
v Ljubljani. 

Ker Zbor združenega dela tega odloka o pooblastitvi ni sprejel, moramo to 
točko dnevnega reda usklajevati. Zato predlagam, da zbor imenuje tri dele- 
gate v usklajevalno komisijo, ki se bo z delegati Zbora združenega dela takoj 
sestala in skušala stališča uskladiti. Če dovolite, bi predlagala v to komisijo 
Romana Florjančiča, Vilija Beliča in Franca Dejaka. So vsi trije delegati še 
tukaj? (Da.) Hvala lepa. 

Prosim, ima kdo kakšen drugačen predlog? Predlagam, da o predlogu gla- 
sujemo kar z dvigom rok. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim, da gredo tovariši Florjančič, Belič in Dejak v sobo št. 84, kjer 
bodo skupaj z delegati Zbora združenega dela skušali uskladiti stališča, potem 
pa poročajo zboru. 

Tovarišice in tovariši delegati! V tem času bi vas obvestila, da, je Skup- 
ščina Raziskovalne skupnosti na današnji seji obravnavala stališča, sklepe in 
priporočila o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela in jih spre- 
jela v enakem besedilu, kot so jih sprejeli naši zbori 14 decembra. Pri zakonu 
o proračunu smo usklajeni z Zborom združenega dela. Odrejam odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.27 in se je nadaljevala ob 18.15.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Ker smo 
že tako dolgo čakali, smo se že popolnoma razredčili. Zato bom hitro zaključila 
sejo. 

Usklajevalna kcmisija se je sporazumela, da ponovno predlaga odlok o 
pooblastitvi Izvršnega sveta. Vendar je medtem tudi v Zboru združenega dela 
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navzočnost precej padla in je zbor sklenil nadaljevati razpravo o tej točki 
dnevnega reda na prihodnji seji. 

Tako seveda edino te točke nismo zaključili oziroma uskladili. 
Tovarišice in tovariši delegati! Ob zaključku leta sem hotela nekaj več 

povedati, vendar, ker se vsem mudi domov, se vam le zahvaljujem za sodelo- 
vanje v letošnjem letu in vam želim srečno novo leto. Menim, da je bilo uspešno 
in plodno. Včasih do zapetljajev mora priti, tako je pač življenje. Želim tudi 
vašim družinam in vsem delegatom v skupinah in v občinskih skupščinah srečno 
novo leto! 

(Seja se je končala ob 18.20.) 



57. seja 

(25. januarja 1978) 

Predsedovala Mara Žlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri 

Predsednica Mara Zlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pričenjam 57. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, ki sem jo sklicala na podlagi 1. odstavka 57. člena poslovnika Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, 
preden preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetnega vprašanja, ki mora pregledati pooblastila delegatov 
in sestaviti poročilo za zbor. Dovolite mi, da v Komisijo predlagam po abeced- 
nem redu občin naslednje delegate: Nikolaja Valjevca, delegata občine Ljublja- 
na-Vič-Rudnik, za predsednika ter Jožeta Kavčiča, delegata občine Ljutomer 
in Andreja Seljaka, delegata občine Logatec za člana. 

Zeli morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Prosim, da o pred- 
logu glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 57. sejo Zbora občin izvoljeni: Nikolaj 
Valjevec za predsednika ter Jože Kovačič in Andrej Seljak za člana. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane ter da pregleda poobla- 
stila in sestavi poročilo za zbor. 

Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, ker bo Komisija takoj 
opravila svoje delo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ker bi želeli da bi Izvršni svet, kolikor bo to 
v njegovi moči, na vprašanja delegatov čimprej odgovoril, prosim delegate, ki 
imajo morda pismeno pripravljena vprašanja, da jih oddajo sekretarju zbora. 
Ta vprašanja bomo takoj posredovali Izvršnemu svetu oziroma naslovnikom z 
željo, da bi bil odgovor dan že na tej seji, pri točki predlogi in vprašanja de- 
legatov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.05 in se je nadaljevala ob 9.15). 
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Predsednica Mara Žlebnik: Komisija je opravila svojo nalogo. Pro- 
sim predsednika Komisije tovariša Valjevca, da poda zboru poročilo! 

Nikolaj Valjevec: Tovarišica predsednica, tovariši delegati in de- 
legati in delegatke! Poročilo o pregledu pooblastil za 57. sejo Zbora občin, ki 
je bila sklicana za dne 28. januarja 1978 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih 
pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zase- 
danja delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen delegatov občin Dravograd, 
Izola in Piran. Navzoča sta tudi 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 predlaga, da Zbor poročilo sprejme 
in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 57. sejo. Komisija tudi 
ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravnoveljavno razpravlja in sklepa. 

Predsednica Mara Žlebnik : Hvala, tovariš Valjevec! Prehajamo na 
razpravo o poročilu, ki ste ga pravkar slišali. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, 
ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za to poročilo, naj prosim glasuje! 
(58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 57. sejo Zbora občin. 

Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, Re- 
publiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Zveza 
sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin in člani delegacije Sociali- 
stične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, In- 
teresna skupnost elektrogospodarstva Socialistične republike Slovenije, Inte- 
resna skupnost za nafto in plin, dr. Joža Vilfan, koordinator delegatov Socia- 
listične republike Slovenije v Zveznem zboru in delegat v tem zboru, Zveza 
skupnosti za varstvo zraka, Zveza skupnosti za zaposlovanje Socialistične re- 
publike Slovenije, Zveza društev civilnih invalidov vojne Slovenije, Skupščina 
občine Kamnik in Kulturna skupnost Slovenije. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 57. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 6. 1. 1978 sem vas obvestila, da razširjam dnevni red 
današnje seje zbora še z naslednjimi točkami: 

— z dogovorom o kontinuiteti pri graditvi zmogljivosti v obdobju 1976 do 
1980 za razvoj proizvodnje električne energije in premogovništva v obdobju 
po letu 1980, 

— z družbenim dogovorom o prometni politiki Jugoslavije in 
— z dogovorom o nekaterih elementih skupne stanovanjske politike. 
Danes na klop smo vam dali tudi predlog zakona o spremembah zakona o 

varstvu živali pred kužnimi boleznimi, za katerega je Izvršni svet predlagal, 
da ga obravnavamo danes, in to po hitrem postopku. 
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Z dopisom z dne 16. 1. 1978 pa sem vas obvestila, da na predlog Predsed- 
stva Skupščine SR Slovenije, Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
in Odbora za finance Zbora občin Skupščine SR Slovenije z dnevnega reda da- 
našnje seje umikam obravnavo 3. točke, to je akcijskega programa neposrednih 
nalog pri preobrazbi osnov družbenoekonomskih odnosov na področje razpo- 
rejanja dohodka, oblikovanja sredstev za osebne dohodke in prisvajanje oseb- 
nih dohodkov, z vsemi spremljajočimi gradivi. 

Tako predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 57. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 56. seje Zbora občin, 
3. predlog stališč, sklepov in priporočil o izvajanju programa ukrepov za 

racionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije, 
4. poročilo- o delu delegatov Socialistične republike Slovenije v Zveznem 

zboru Skupščine SFRJ, 
5. informacija o izvajanju zakona o varstvu zraka, 
6. osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, 
7. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 

planiranju, 
8. predlog zakona o- spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarjenju 

s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, 
9. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o za- 

poslovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, z osnutkom zakona, 
10. predlog za izdajo obrtnega zakona, z osnutkom zakona, 
11. predlog za izdajo1 zakona o civilnih invalidih vojne, z osnutkom zakona, 
12. predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o upravlja- 

nju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem, 
13. predlog zakona o spremembi zakona o varstvu živali pred kužnimi bo- 

leznimi, 
14. predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti Vodograd- 

benemu laboratoriju v Ljubljani, 
15. osnutek zakona o tarifi zveznih upravnih taks, 
16. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic elementar- 

nih nesreč, 
17. dogovor o kontinuiteti pri graditvi zmogljivosti v obdobju 1976—1980 

za razvoj proizvodnje električne energije in premogovništva v obdobju po 
letu 1980, 

18. družbeni dogovor o prometni politiki Jugoslavije, 
19. dogovor o nekaterih elementih skupne stanovanjske politike, 
20. volitve in imenovanja, 
21. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli morda o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? Prosim, besedo 

ima tovarišica Slavka Perger, delegatka občine Maribor! 

Slavka Perger: Spoštovani delegati in tovarišica predsednica! Sku- 
pina delegatov 4. okoliša s področja obrti predlaga, da se 10. točka dnevnega 
reda za 57. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, to je predlog za izdajo 
obrtnega zakona, z osnutkom zakona, prekvalificira v predlog za izdajo zakona 
s tezami. 

Svoj predlog utemeljuje z naslednjim: Glede na velik pomen tega zakona 
za nadaljnji razvoj obrtne dejavnosti je potrebno zagotoviti široko javno raz- 
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pravo, v kateri morajo vsi pristojni dejavniki, zlasti še v občinah, presojati 
skladnost predlaganih rešitev z nalogami in cilji na tem področju, opredelje- 
nimi s planskimi dokumenti. Zato menimo, da ni sprejemljivo združevanje prve 
in druge faze obravnavanja tega zakona in predlagamo, da se obravnava v 
rednem postopku. 

Ta predlog je obravnavala tudi skupina delegatov za Zbor občin občine 
Maribor in ga podprla. Podoben predlog je posredovan tudi v Zboru združenega 
dela. Hvala. 

Predsednica Mara Z le b ni k: Hvala lepa, tovarišica Pergerjeva! Zeli 
še kdo razpravljati? Prosim, besedo ima tovariš Ivan Nemanič, delegat iz ob- 
čine Ljubljana-Šiška! 

Ivan Nemanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji koordinacijske skupine ljubljanskih občin je bil predložen enak pred- 
log, da bi torej danes obravnavah le predlog za izdajo obrtnega zakona. Zato 
podpiram tovarišico iz Maribora. 

Predsednica Mara Zlebnik: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo o predlogu dnevnega reda. Predlagam pa, da se o postopku 
in o vprašanjih združitve prvih dveh faz pri obrtnem zakonu odločimo pri 10. 
točki dnevnega reda, ker so isto kot delegati predlagala tudi delovna telesa 
našega zbora in še nekatere druge skupine delegatov. Se strinjate? (Da.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, predlagam, da o predlaganem dnevnem redu 
glasujemo! Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (56 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je za današnjo sejo zbora soglasno določen tak dnevni red, 
kot sem ga danes predlagala. Tak dnevni red smo vam predložili tudi na klop. 

Ker je bil danes v dnevni red vključen tudi predlog zakona o spremembah 
zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi in kar o njem ni razpravljalo 
pristojno delovno telo zbora, predlagam, da v smislu 47. člena poslovnika Zbora 
občin imenujemo skupino delegatov, ki bo predlog tega zakona proučila in po- 
sredovala zboru svoje poročilo. 

Dovolite, da v to skupino kar sama predlagam naslednje delegate: Judito 
Rakovec, poročevalko Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj za pred- 
sedujočo ter Darjo Gorše, delegatko iz občine Lenart, dr. Erno Primožič, de- 
legatko iz občine Novo mesto, Iva Pajka, delegata iz občine Slovenska Bistrica 
in Antona Možeta, delegata iz občine Sežana za člane. So vsi predlagani dele- 
gati navzoči? (Da.) 

Zeli morda kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) 
Prosim, da o predlogu glasujete! Kdo je za? (49 delegatov glasuje za.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v skupino delegatov imeno- 

vani uvodoma predlagani delegati. Prosim skupino delegatov, da se takoj se- 
stane ter da opravi delo, ki ji je zaupano. 

Obveščam vas, da je navzoč tudi delegat občine Piran. 
Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 

veščam, da bo danes Zbor združenega dela nadaljeval postopek usklajevanja 
predloga odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na 
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Trgu revolucije v Ljubljani. Ta akt je naš zbor obravnaval in sprejel na 56. seji, 
ki je bila dne 28. 12. 1977. V Zboru združenega dela ta akt ni bil sprejet, zato 
smo vam v tej zvezi poslali predlog odloka, poročilo Odbora za finance in po- 
ročilo skupne komisije ter mnenje Izvršnega sveta. Na današnji seji bo Zbor 
združenega dela o predlogu tega akta ponovno razpravljal, naš zbor pa le, če 
bo to potrebno. 

Tako prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev 
zapisnika 56. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli z dopisom z dne 5. 1. 1978. Ima morda kdo 
k zapisniku 56. seje Zbora občin kakšno pripombo ali popravek? (Nihče.) 

Dajem odobritev zapisnika 56. seje zbora na glasovanje! Kdor je za to, da 
se odobri zapisnik 56. seje zbora, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 56. seje zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč, 
sklepov in priporočil o izvajanju programa ukrepov za racionalizacijo pridobi- 
vanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije, ki jih je Skupščini predložil 
v obravnavo njen izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil Milana Štruca, 
republiškega podsekretarja v Republiškem komiteju za energetiko. 

Želi predstavnik predlagatelja predlog stališč, sklepov in priporočil še ustno 
obrazložiti? Prosim, besedo ima tovariš Struc! 

Milan Struc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da dam k predlogu stališč, sklepov in priporočil o izvajanju 

ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe ener- 
gije nekoliko širšo obrazložitev. 

Za razumevanje današnjega stanja na področju energetike pri nas je izredno 
pomembna tudi globalna ocena položaja pri oskrbi z energijo v svetu. Zave- 
dati se moramo, da prihaja do teženj za novim vrednotenjem vseh energetskih 
virov, posebno nafte, tako kratkoročno kot tudi dolgoročno. Razpoložljivi kla- 
sični viri in znana tehnologija narekujejo in omogočajo državam izvoznicam 
energije racionalno vrednotenje lastne energetske osnove in nujno zagotovitev 
svojega razvoja tudi potem, ko bodo njihovi sedanji viri izčrpani. 

Danes imajo posebno tekoča in plinasta goriva izredno pomembno vlogo 
v delovanju razvitih gospodarstev. Trajalo bo nekaj desetletij, da se bo njihova 
vloga zmanjšala oziroma da bo prišlo do njihovega ekonomskega in sprejem- 
ljivega nadomeščanja z drugimi energetskimi viri. Takšno stanje je seveda po- 
vzročilo temeljne premike v svetovnih ekonomskih odnosih, ki se izražajo tudi 
pri nas. 

Delež izdatkov za uvoženo energijo v naši plačilni bilanci je od leta 1972 
do leta 1974 porasel od 4 na 11 "/o ter na 13 °/o v letu 1976, tako da predstavlja 
danes samo uvoz nafte okrog V7 vrednosti našega celotnega uvoza. Dolgoročno 
se kaže tendenca k nadaljnjemu naraščanju tega deleža, če ne bomo pristopili k 
izvajanju takšne energetske politike, s katero bomo zanesljivo zagotovili lastno 
energetsko osnovo in omejili uvoz energije na najnujnejši obseg. 

Trenutni ekonomski odnosi v svetovnem gospodarskem sistemu ne omogo- 
čajo zagotavljanja oskrbe z energijo na zanesljivih dolgoročnih osnovah ter zato 
postavljajo pred posamezna narodna gospodarstva nalogo, da si v čim večjem 
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možnem obsegu in na ekonomsko racionalen način zagotovijo izkoriščanje lastne 
energetske osnove. 

Večja ko-t je energetska odvisnost posameznega narodnega gospodarstva, 
bolj je takšno gospodarstvo ranljivo in prepuščeno vplivom in gibanjem na 
področju svetovne energetike. Posebno po energetski krizi postaja vprašanje 
energetskega razvoja posameznih narodnih gospodarstev v vse večji meri tudi 
politično vprašanje, oskrba z energijo pa osnovni pogoj za zagotavljanje nadalj- 
njega gospodarskega razvoja. 

Zagotovitev solidne energetske osnove in odstranjevanje razlik med potrebno' 
in razpoložljivo energijo je tudi ena izmed prednostnih nalog našega tekočega 
planskega obdobja. 

V okviru te naloge vlagamo v objekte za proizvodnjo primarne energije, 
njeno transformacijo in prenos do leta 1980 nad 18 milijard dinarjev, računano 
po stalnih cenah, kar predstavlja okrog 20°/o vseh gospodarskih investicij. Tako 
so za kritje potreb Slovenije po električni energiji do leta 1980 zgrajeni oziroma 
bodo zgrajeni novi elektroenergetski objekti s skupno kapaciteto okrog 1000 
megavatov. Zgrajena je prva faza 380 kV omrežja za prenos električne energije 
ter vrsta drugih objektov s področja prenosa in distribucije. Za preskrbo nu- 
klearne elektrarne z jedrskim gorivom bo v letu 1981 odprt rudnik urana na 
Zirovskem vrhu z začetno zmogljivostjo okrog 160 000 ton rude in proizvodnjo 
120 ton koncentrata uranovega dioksida. 

Poleg tega so združena elektrogospodarska podjetja zaradi kontinuitete pre- 
skrbe z električno energijo po letu 1980 že v tem 5-letnem obdobju pričela ures- 
ničevati nov program izgradnje proizvodnih objektov z močjo nadaljnjih 1000 
megavatov. 

V premogoništvu nadaljujemo' z modernizacijo premogovnikov ob hkratnem 
povečevanju njihovih zmogljivosti od 6,3 milijona ton na 6,8 milijona ton v letu 
1980. S tem bodo pokrite potrebe predvsem elektrogospodarstva, le v določenem 
obsegu pa tudi potrebe drugih porabnikov. 

Končujemo več kot 600 km plinovodnega omrežja, ki bo omogočilo letos 
julija prevzem plina iz Sovjetske zveze. Količine plina bodo do leta 1980 narasle 
na več kot 700 milijonov m3 in kasneje na osnovi novih virov še dodatno na 
milijardo in pol m3. 

Z dosedanjimi ukrepi odstranjujemo dolgo vrsto let trajajoče nesorazmerje 
med razpoložljivo in potrebno^ energijo. Dolgoročnih in stabilnih rešitev nimamo 
samo še na področju tekočih goriv, kar ostaja zahtevna naloga naših nadaljnjih 
razvojnih usmeritev. 

Intenzivnejše naložbe v energetsko infrastrukturo, h katerim smo pristopili 
po letu 1973, kažejo svoj učinek že v letošnji energetski bilanci. Tako na pod- 
ročju oskrbe z električno energijo v letu 1978 prvič po letu 1963 ugotavljamo 
presežke energije, ki nastopajo zaradi dokončane Termoelektrarne Šoštanj IV in 
Hidroelektrarne Srednja Drava II, ki bosta pokrivali prirast potrebne energije 
do leta 1980. Prav tako bodo, kot sem že omenil, v drugi polovici letošnjega 
leta pričele dotekati prve količine zemeljskega plina iz Sovjetske zveze, ki bodo 
močno ublažile vsakoletno zimsko pomanjkanje tekočega naftnega plina in 
kurilnih olj. 

Kljub takšnim ugodnim gibanjem na področju oskrbe z energijo bi bilo 
popolnoma zgrešeno, če ne bi ob ocenjevanju svetovnega gospodarskega polo- 
žaja, stalnega porasta cen energetskih virov, naše naraščajoče energetske od- 
visnosti, problemov, ki se nam porajajo na področju varstva okolja, ter mož- 
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nosti, ki se nam ponujajo na področju racionalnejšega ravnanja z energijo, spre- 
jeli ukrepov za zagotovitev večje racionalnosti. 

Ob tem navajam nekaj izhodišč, ki tak pristop in ukrepanje nujno zahte- 
vajo. Dejstvo je, da nimamo na razpolago zadostnih zalog lastnih virov energije. 
Tako imamo premoga za okrog 50 let, jedrskega goriva za okrog 35 let, če ne 
upoštevamo pravočasne uvedbe hitrih razplodnih reaktorjev, ekonomsko iz- 
koristljiv hidropotencial je doslej izkoriščen okrog 50l0/o, z aktivno nadaljnjo iz- 
gradnjo hidroelektrarn pa bi ga skoraj v celoti lahko izkoriščali po letu 1995. 

Znane lastne rezerve nafte in zemeljskega plina ne pomenijo pomembnej- 
šega prispevka pri pokrivanju energetskih potreb. Neizčrpnih virov energije, kot 
so geotermična, sončna energija in energija vetra, pa praktično še ne izkori- 
ščamo. Ob povečevanju porabe energije se zato ob takšnih pogojih neprestano 
povečuje naša energetska odvisnost. 

Od leta 1960, ko smo globalno v celoti pokrili naše potrebe po energiji, se 
je odvisnost naše energetske oskrbe od uvoza povečala v takšnem obsegu, da 
bo za Slovenijo po naših ocenah v letošnjem letu prvič doslej prerasla 50 %». 
Po ocenah iz dolgoročne energetske bilance pa se bo nadalje povečevala ter do 
leta 2000 presegla 60 %>. 

Več kot 90 fl/o< uvožene energije odpade danes na nafto in njene derivate, 
ki se jim bo v letošnjem letu pridružil še uvoz zemeljskega plina. S tem se bodo 
predvidoma povišali izdatki za uvoz energije od 180 milijonov dolarjev leta 
1977 na 270 milijonov dolarjev v letu 1980, brez upoštevanja dviga cen nafte 
v naslednjih letih. 

Nadalje se moramo zavedati, da je bila osnova za energetsko krizo poleg 
vrste ekonomskih in političnih vzrokov tudi v objektivnih ocenah, da je sve- 
tovna stopnja rasti porabe energije znatno višja od rasti proizvodnje energetskih 
virov ter odkrivanja njihovih novih ležišč. Takšen razkorak v razvojnih trendih 
nujno vodi k porajanju novih maltuzijanskih pogledov na svetovne energetske 
perspektive, ki se zaključujejo z enotno oceno, da svet energetske krize v bistvu 
sploh še ni doživel, temveč da se prav energetska kriza ob predpostavki znanih 
rezerv in tehnologij šele pričenja. 

Ob takšnih ocenah je dosežena stopnja energetske odvisnosti še v toliko 
večji meri faktor, ki ga moramo upoštevati v naši energetski politiki. Zavedati 
se moramo, da se v primeru splošnega pomanjkanja energije ne moremo na- 
slanjati niti na dolgoročne niti na kratkoročne obveznosti za uvoz oziroma za- 
gotovitev energije. V takšnih kriznih situacijah poizkuša vsako narodno gospo- 
darstvo predvsem reševati samo lastne ključne probleme, pogodbene obveznosti, 
ki niso primerno sankcionirane, pa ostajajo nerealizirane. 

Nadaljnji faktor, ki nas sili v večjo racionalnost pri ravnanju z energijo, 
je znaten porast cen. Svetovne cene nafte so se od leta 1972 do danes povišale 
za okrog 470 %>, tako da znašajo danes stroški za uvoženo energijo že okrog 
100 dolarjev za tono. Povečujejo pa se tudi cene domačih energetskih virov, 
saj vemo, da se na primer pri gradnji hidroelektrarn najprej gradijo tiste, ki 
zahtevajo najmanjše investicije in omogočajo najbolj stabilno obratovanje, na- 
daljnji objekti pa so dražji in zahtevnejši. Tudi cena električne energije iz nu- 
klearnih elektrarn je še vedno višja od cene proizvodnje v klasičnih elektrarnah. 

Nadaljnji faktor, ki zahteva naše angažiranje na področju racionalnej- 
šega ravnanja z energijo, je potreba po večjem varstvu okolja. Dejstvo je nam- 
reč, da praktično večina ukrepov za racionalnejše ravnanje z energijo' prispeva 
tudi k večjemu varstvu okolja. To pomeni, da je treba posamezne ukrepe s tega 
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področja ocenjevati ne le z vidika večje družbene učinkovitosti, njihovega vpliva 
na povečanje produktivnosti, ekonomičnosti in rentabilnosti, njihovega vpliva na 
plačilno bilanco in na možnost vključevanja naših organizacij združenega dela 
v mednarodno menjavo, temveč z vidika zagotavljanja čim ugodnejšega člove- 
kovega okolja. Ta vidik je pri nekaterih ukrepih, ki jih obsega predloženi pro- 
gram, celo prevladujoč, kar velja za ukrepe s področja uvajanja daljinskega 
ogrevanja. 

Ce ocenjujemo sedanji razvoj racionalnega ravnanja z energijo pri nas, 
ne moremo trditi, da je bila poraba energije doslej v celoti neracionalna. Ce 
predpostavljamo, da bi bil delež izkoriščene energije v družbenem produktu 
v letu 1977 enak deležu iz leta 1960, bi v letu 1977 potrebovali za 55 odstotkov 
več energije, kot pa je znašala njena dejanska poraba. Skupni izkoristek se je 
od leta 1960 do leta 1975 izboljšal od 24 na 28,5 odstotka, k čemur je v naj- 
večji meri prispevala zamenjava trdih goriv s tekočimi, ki dosegajo pri porabi 
boljši izkoristek. Ker se je s tem povečevala udeležba tekočih goriv v strukturi 
naše potrošnje, se je vzporedno z izboljševanjem skupnega izkoristka povečala 
tudi naša energetska odvisnost. 

Enaka ugotovitev velja tudi za učinke, ki jih pričakujemo z uvajanjem 
zemeljskega plina do leta 1980. Rezultat bo boljši izkoristek predvsem tam, 
kjer bo zemeljski plin nadomestil električno energijo. Pri uporabnikih, ki bodo 
uvajali zemeljski plin samo zaradi nadomeščanja tekočih goriv, ne bomo dosegali 
bistveno boljšega izkoristka primarne energije.' 

S predloženimi ukrepi pričakujemo, da se bo že v tem srednjeročnem plan- 
skem obdobju do leta 1980 dodatno izboljšal globalni izkoristek energije od 
18,6, kolikor je predviden v srednjeročni energetski bilanci, na 29 odstotkov 
ter da se bo dodatno znižala potrebna količina primarne energije za 7 odstotkov. 
2e navedeno izboljšanje izkoristka, uvajanje boljše izolacije ter drugi ukrepi za 
zmanjšanje porabe energije pomenijo letni prihranek 3600 terakalorij primar- 
ne energije oziroma 1600 terakalorij izkoriščene energije. Po cenah iz leta 
1977 torej lahko že do konca tega srednjeročnega planskega obdobja pri stroških 
za energijo dosežemo prihranek okoli 500 milijonov dinarjev letno1. Ob tem niso 
upoštevani učinki, ki jih predstavlja podaljšana življenjska doba domačih 
energetskih virov, manjša rast uvoza energije ter prispevek k varstvu okolja. 

Osnovno izhodišče sprejemanja ukrepov za racionalnejše gospodarjenje z 
energijo mora biti kompleksna presoja ukrepov s širšega družbenega vidika. Ni 
torej možno izhajati iz parcialnih primerjav večjega ali manjšega energetskega 
izkoristka, temveč je potrebno preveriti globalne izkoristke, ob upoštevanju vseh 
izgub ob pridobivanju, pretvarjanju, transportu in končni porabi, investicij in 
stroškov v posameznih fazah, ter neposredne in posredne učinke, ki jih povzro- 
čajo posamezni ukrepi. Ob tem je treba ocenjevati možnosti za podaljšanje živ- 
ljenjske dobe za domače energetske vire, zmanjšanje uvoza energije in s tem 
energetske odvisnosti, učinke na varstvo okolja ter povečanje produktivnosti in 
izboljšanje kvalitete izdelkov. 

Ukrepi za racionalnejše ravnanje z energijo ne smejo povzročati neracio- 
nalnosti na drugih področjih, ki bi zmanjševale dosežene pozitivne učinke, ne 
smejo zavirati splošnega razvoja ali na daljšo dobo zniževati dosežene stopnje 
življenjskega standarda. Ukrepi za večjo racionalnost pri ravnanju z energijo 
morajo torej imeti svojo ekonomsko upravičenost s širšega družbenega vidika. 
Ob takšnih izhodiščih pa se predloženi ukrepi kažejo tudi kot izredno pomemo- 
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ni, kot del splošnega procesa za doseganje večje produktivnosti, ekonomičnosti 
in rentabilnosti. 

Racionalizacija pri proizvodnji energije zahteva še višjo stopnjo eksploata- 
cije že znanih energetskih virov, predvsem pa intenziviranje vseh raziskav o že 
obstoječih ter možnih novih nahajališčih premoga, nafte, zemeljskega plina in 
uranove rude. Treba je izkoristiti vse vodne sile in si prizadevati za to, da 
izkoristimo geotermično energijo ter energijo sonca in vetra. Tudi sedaj še 
odpadna toplota lahko postane pomemben energetski vir. 

Pri transportu energije se je treba v največji možni meri izogniti izgubam. 
Tako je treba zmanjševati prenos jalove energije ter v večjem obsegu zagotav- 
ljati prenos tekočih in plinastih goriv s cevnim transportom. Precejšnje izgube 
nastajajo pri transformaciji energije. Pri sedanjem načinu proizvodnje električ- 
ne energije v termoelektrarnah gre približno 60 do 70 odstotkov energije v iz- 
gubo v obliki odpadne toplote. Na tem področju lahko stopnjo izkoristka iz- 
boljšamo v kombinirano proizvodnjo električne in toplotne energije. V indu- 
striji se porabi približno polovica vse izkoriščane energije. Stopnja izkorišče- 
nosti znaša od 45 do 50 odstotkov. Ob že znanih tehnoloških rešitvah je možno 
to zboljšati na najmanj 55 odstotkov. 

Možnosti racionalnejše porabe energije v industriji so predvsem v izkori- 
ščanju vseh vrst odpadne toplote, boljši termični izolaciji zgradb, cevovodov in 
tehnoloških procesov, v uvajanju tehnologij, ki so manjši porabniki energije, 
v reciklaži odpadnih surovin, v kombinirani proizvodnji tehnološke pare in 
električne energije ter v usmerjanju uporabljene energije predvsem z uporabo 
procesorjev. 

V prometu je možno s predlaganimi ukrepi stopnjo izkoristka energije, ki 
znaša danes le 20 odstotkov, zvišati na 25 odstotkov. V skladu s sprejetimi smer- 
nicami prometne politike je potrebno masovni transport blaga preusmeriti s 
ceste na železnico. 

V široki potrošnji predstavlja največjo porabo toplotna energija na nizko- 
temperaturnem nivoju. Največje možnosti za racionalizacijo pa se kažejo v po- 
rabi energije za ogrevanje. Na tem področju moramo doseči, da se bo izvajala 
učinkovita toplotna izolacija tako stanovanjskih kot tudi poslovnih zgradb. S 
povečano izolacijo stavb se gradbeni stroški povečajo za 1 odstotek, toplotne 
izgube pa se lahko s tem zmanjšajo od sedanjih 50 na 30 vatov na kubični 
meter. Ustrezno temu se zmanjšajo tudi investicije v ogrevalne naprave. Nadalj- 
nje možnosti prihrankov energije so na področju ogrevanja pri regulaciji, mer- 
jenju in obračunavanju dejansko porabljene toplotne energije, prav tako pa 
tudi pri uvajanju toplotnih črpalk in procesorjev za optimalno usmerjanje po- 
rabe. S širšim uvajanjem fluorescentnih svetilk z znatno boljšim izkoristkom 
lahko znižamo uporabo' energije za razsvetljavo. 

Z navajanjem nekaterih ukrepov, ki so zajeti v predloženem programu, 
smo želeli samo ponovno poudariti širino področja, na katerega se nanaša pred- 
loženi program in obseg produktivnosti, ki ga realizacija programa zahteva. Prav 
tako pa se moramo zavedati tudi dejstva, da izvajanje ukrepov zahteva znatno 
preusmerjanje pristopa v institucijah s področja energetike, predvsem pa de- 
lavcev v organizacijah združenega dela, tako da pričnejo razmišljati in se za- 
vzemati za večjo racionalnost pri gospodarjenju z energijo v svojih organiza- 
cijah, pa tudi za to, da večjo racionalnost zagotovijo z izgradnjo takšnih ob- 
jektov in z dajanjem takšnih izdelkov na tržišče, ki so z vidika racionalnosti za 
porabnika optimalni. Čeprav v organizacijah združenega dela nedvomno že 
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obstaja določena skrb za racionalno gospodarjenje z energijo, da se s tem zmanj- 
šajo stroški za porabljeno energijo v lastni ceni proizvodov in storitev, ostaja 
odprt problem racionalne porabe energije pri proizvodih, ki se prodajajo dru- 
gim oganizacijam združenega dela ali široki potrošnji. 

Neskladnost obeh interesov predstavlja v sedanji fazi eno od večjih ovir 
za to, da bi na področju racionalnega ravnanja z energijo dosegli takšno stop- 
njo racionalnosti, ki jo sedanje stanje tehnološkega razvoja že omogoča. Po- 
samezni ukrepi, čeprav so optimalni z narodnogospodarskega vidika, se namreč 
često ne odražajo v ugodnejših rezultatih poslovanja in v povečanju dohodka 
v organizacijah združenega dela. Ugotovitev, da često obstaja ozka podjetniška 
miselnost, ki se ne pokriva s širšimi družbenimi interesi, ter posledice, ki iz 
tega izhajajo za družbo kot celoto, nam morajo biti dovolj tehten iazlog za 
spreminjanje odnosov v pridobivanju prihodka organizacij združenega dela in 
v vrednotenju učinkov tudi na področju energetike. 

Z aktivnostjo na področju racionalnega ravnanja z energijo pričenjamo torej 
v določeni meri spopad s podjetniško in potrošniško miselnostjo v odnosu do 
naravnih bogastev kot dobrin posebnega družbenega pomena. Njena posebna 
vrednota je tedaj tudi spreminjanje miselnosti občanov in proizvajalcev in 
spoznavanje nujnosti kar najracionalnejšega obnašanja do proizvodnje in po- 
rabe energetskih virov kot osnovnega pogoja za življenje in delo tako posamez- 
nika kot tudi družbe kot celote. 

Predvsem zaradi še vedno nezadostno usklađenih interesov moramo pri- 
čakovati, da bo pri izvajanju posameznih ukrepov prihajalo do določenih od- 
porov v'najrazličnejših oblikah, in sicer predvsem na tistih področjih, kjer se 
interesi posameznih organizacij združenega dela in posameznikov v teh organi- 
zacijah ne pokrivajo v zadostni meri z globalnimi narodnogospodarskimi interesi 
in kjer princip delitve skupnega prihodka še ni uveljavljen v tistem obsegu, 
ki bi zagotavljal takšno skladnost z interesi širše družbene skupnosti v čim 
večji meri. 

Za odpravljanje teh odporov je predvsem potrebno bistveno izboljšati in- 
formiranost tako delavcev v združenem delu kot tudi uporabnikov posameznih 
proizvodnih storitev. Predvsem pričakujemo, da bo z obveznostjo za širše in- 
formiranje kupcev o energetskih karakteristikah proizvodov dana možnost za 
sprejemanje racionalnih odločitev ne le glede nabavnih cen, temveč tudi stro- 
škov, ki jih posamezni proizvodi povzročajo v celotnem trajanju svoje uporabe, 
tako v organizacijah združenega dela kot tudi pri uporabnikih v širši potrošnji. 

Spremembo odnosa do energije moramo zagotoviti tudi z dopolnjevanjem 
učnih in vzgojnih programov v takšni meri, da bodo zajemali odnos do energije, 
spoznanja o naših energetskih danostih ter o možnostih za racionalno ravnanje 
na tem področju. Učne načrte srednjih strokovnih šol in fakultet je potrebno 
dopolnjevati z uvajanjem interdisciplinarnega študija, prav tako pa tudi for- 
mirati nove profile energetskih kadrov, ki bodo znali ne samo tehnično oziroma 
tehnološko, ampak tudi ekonomsko optimalno upravljati z napravami, ki pro- 
izvajajo, prenašajo, pretvarjajo ali porabljajo energijo. 

Ojačati in usmerjati je treba raziskovalno delo na tem področju ter za- 
gotoviti, da bo v večji meri izviralo iz potreb organizacij združenega dela kot 
tudi porabnikov energije v široki potrošnji. V energetskih raziskavah, ki so 
v načelu interdisciplinarne, je treba zagotoviti povezovanje organizacij zdru- 
ženega dela in raziskovalnih organizacij z različnih področij. Oblika takega 
povezovanja so lahko projektni sveti, v katerih naj bi se združevali predstavniki 
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neposrednih uporabnikov in raziskovalcev. Energetske službe, ki se bodo orga- 
nizirale v organizacijah združenega dela, morajo racionalno ravnati z energijo 
ne le v okviru lastnih organizacij, temveč morajo obravnavati tudi možnosti 
ki se pojavljajo na tem področju z dajanjem energetsko primernejših proizvodov 
in opreme na tržišče. 

. Informiranje o možnostih racionalnega ravnanja z energijo bo torej moralo zajeti sirso javnost. S sredstvi javnega obveščanja je treba opozarjati uporabnike 
na možnosti, ki jih imajo na tem področju. Posebno vlogo lahko imajo pri tem 
potrošniški informativni centri in strokovna društva. Predvsem pa mora zago- 
tavljanje racionalnega gospodarjenja z energijo postati trajna naloga samo- 
upravnih interesnih skupnosti s področja energetike, Gospodarske zbornice in 
raziskovalnih skupnosti, samoupravnih stanovanjskih skupnosti, družbenopo- 
litičnih skupnosti in organizacij združenega dela. Navedene organizacije mo- 
rajo pripraviti konkretne programe svoje aktivnosti na tem področju. S samo- 
upravnim sporazumevanjem, družbenim dogovarjanjem in normativnim ure- 
janjem moramo na dohodkovnih odnosih uveljaviti učinkovit sistem, ki bo za- 
gotovil trajno aktivnost in spremljanje izvajanja dogovorjene politike. Izvedba 
te naloge pa zahteva tudi nadaljnjo krepitev samoupravne organiziranosti na 
tem področju. 

Izvršni svet bo v skladu s svojimi nalogami predložil Skupščini dolgoročno 
energetsko bilanco Slovenije do leta 2000 kot enega osnovnih dolgoročnih ukre- 
pov za uveljavitev programa racionalnega gospodarjenja z energijo* in v tem 
okviru opredelil tudi dolgoročne osnove energetske politike. 

Pri zagotavljanju energije iz uvoza bo v tem okviru opredelil tudi konkretne 
oblike dolgoročnega sodelovanja z neuvrščenimi deželami in deželami v raz- 
voju. Pobuda naše republike, da se aktivnost za racionalno ravnanje z energijo 
razširi na celotno področje Jugoslavije, je bila pri zveznih organih v celoti 
sprejeta. Izvršni svet bo zato nadaljeval s pripravami konkretnih predlogov, ki 
jih moramo sprejeti na tem področju. 

Na področju politike cen bo Izvršni svet vztrajal pri čimprejšnjem spre- 
jetju dogovora o cenah v energetiki. Dogovor naj bi stimuliral porabo domačih 
energetskih virov in zagotavljal takšne odnose v cenah energije, da bodo us- 
merjali porabo posameznih vrst energije na tista področja, ki so z narodnogo- 
spodarskega vidika najprimernejša. Ob tem moramo obvestiti Republiško skup- 
ščino, da je Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva že sprejela 
stimulativnejši tarifni sistem za prodajo električne energije, ki bo pričel veljati 
s 1. februarjem letos. S tem tarifnim sistemom se povečujejo tarife za prevzeto 
moč v času konične porabe, s čimer se stimulira enakomernejši odvzem električ- 
ne energije. Povišan je faktor kosinus fi od 0,90 na 0,95 za čezmerno prevzeto 
jalovo energijo, kar naj vpliva na izboljšanje prenosnih razmer. Podaljšano je 
obdobje visoke sezone od 4 na 6 mesecev, to je na obdobje, ko se pri nas po- 
javlja relativni primanjkljaj energije. V odjemni skupini gospodinjstev je uve- 
dena posebna kategorija krmiljenega odjema, kjer čas porabe določa upravitelj. 
V to skupino bo lahko uvrščeno vsako gospodinjstvo, ki bo imelo najmanj ena 
m pol kilovata moči svojih naprav, npr. termoakumulacijskih peči ali bojlerjev, 
priključnih na daljinsko krmiljenje. 

Zaradi dolgoročnega zakonskega urejanja celotnega področja energetike 
bo Izvršni svet proučil potrebo po predložitvi zakona o energetskem gospodar- 
stvu, v katerem bi celovito zajel organizacijo energetskega gospodarstva in nje- 
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govo povezanost s porabniki ter sprejel določila za racionalnejše gospodarjenje 
z energijo. S tem bo omogočena izdaja ustreznih podzakonskih aktov. 

Prav tako bo Izvršni svet proučil možnosti ustanovitve novih inšpekcijskih 
služb oziroma dopolnitve obstoječih služb, ki naj bi predvsem nadzirale racio- 
nalno gospodarjenje z energijo. Na osnovi sprejetih stališč, sklepov in priporočil 
Republiške skupščine, programa ukrepov ter konkretnih obveznosti iz dogovora 
za racionalno1 gospodarjenje z energijo, ki naj bo sprejet do konca meseca fe- 
bruarja letos, mora biti zagotovljeno, da bo celotna aktivnost dala rezultate, ki 
so predvideni v programu. Predvsem se moramo zavedati, da do večje racional- 
nosti gospodarjenja z energijo ne bo prišlo samo po sebi. Za to so potrebne na- 
ložbe finančnih sredstev in potreben je znaten napor, za katerega pa v danem 
trenutku ocenjujemo, da bo poplačan z bistveno večjimi učinki kot pa enaki 
napori na katerem koli drugem področju. S -tem pa postaja usmerjanje v ra- 
cionalno gospodarjenje z energijo dolgoročna naloga naše skupnosti. 

Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Ob razpravi moramo 
predvsem poudariti stališča, ki so jih k programu sprejeli: SZDL Slovenije, 
Raziskovalna skupnost, Gospodarska zbornica in obe samoupravni interesni 
skupnosti s področja energetike. K vsem pripombam, stališčem in piedlogom iz 
javne razprave so bila pripravljena in dana mnenja, ki so bila obravnavana na 
sejah Republiškega komiteja za energetiko Izvršnega sveta. Na teh osnovah 
so bile nato sprejete dopolnitve programa. 

V odborih Republiške skupščine so bili k predlogu stališč, sklepov in pri- 
poročil sprejeti posamezni amandmaji, ki jih Izvršni svet v celoti sprejema 
ter na njihovi osnovi predlaga Skupščini dopolnjeno gradivo. Glede na to, da 
je vsebina predloženega amandmaja Izvršnega sveta k točki 1.1. vsebinsko zajeta 
v amandmaju Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela, 
Izvršni svet umika predloženi amandma k tej točki. Sprejeta stališča pa bodo 
vodilo za naše nadaljnje delo. 

Javna razprava o programu ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pret- 
varjanja, transporta in porabe energije, ki je potekala praktično vse preteklo 
leto, je v celoti potrdila vsebino programa ter zahteva njegovo učinkovito reali- 
zacijo, ki pa ne sme biti kampanjska, temveč mora nositi pečat stalne, dolgo- 
ročne in zavestne akcije. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Struc! K tej točki 
dnevnega reda sta bili povabljeni Interesna skupnost elektrogospodarstva So- 
cialistične republike Slovenije in Interesna skupnost za nafto in plin. 

Predlog stališč, sklepov in priporočil ste prejeli s sklicem dnevnega reda 
57. seje zbora. Kot gradivo k tej točki dnevnega reda pa ste prejeli še program 
ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe ener- 
gije z dopisom z dne 29. 12. 1977 ter informacijo o javni razpravi o programu 
ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe enei- 
gije, ki je bila priložena k sklicu za 57. sejo zbora. 

Vsa predložena gradiva so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismena poro- 
čila. Želijo morda poročevalci odborov in komisije poročila še ustno dopol- 
niti? (Ne.) 

Danes ste prejeli na klop še amandmaje Izvršnega sveta. 



57. seja 313 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? 
Prosim, besedo ima dr. Peter Novak, delegat občine Ljubljana-Center! 

Dr. Peter Novak: Spoštovana tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Težko je po tako dobro pripravljenem materialu in sorazmerno 
dolgem uvodnem govoru dodati še kaj k temu, kar smo prejeli. Vendar bi 
želel kljub temu, da nisem uspel v celoti pregledati današnjega najnovejšega 
teksta Izvršnega sveta, dodati nekatere misli oziroma pripombe. 

Energija je nedvomno vir življenja. Tako kot nam je potrebna misel, tako 
nam je potrebna tudi energija. Zato menim, da bodo današnje odločitve, ki jih 
bo sprejela Skupščina, bistveno vplivale tudi na bitje in žitje v Sloveniji, pa 
verjetno potem tudi v naši deželi. Kajti tako kot je že uvodničar povedal, res- 
nica je, da v svetu prave energetske krize še nismo doživeli. Naj povem za pri- 
mer, da 25 Vo prebivalcev na zemlji porabi danes 80 % energije. To je predvsem 
razviti del evropske ekonomske komisije, to je področje Evrope, Sovjetske 
zveze in Združenih držav Amerike. Večji del energetskih surovin pa se nahaja 
izven tega območja. Ob tem je jasno, da ko bo prišlo do krize, bo nedvomno 
tisti, ki bo imel poleg finančnih v rokah še druge instrumente, veliko lažje 
prišel do energije, kot tisti, ki tega ne bo imel. 

Ko smo nedavno tega razpravljali na enem izmed sestankov Združenih 
narodov o vprašanju naselja in energije, za kar menim, da je morda tu impli- 
citno dovolj povedano, smo prišli do ugotovitve, da je zelo enostavno spreme- 
niti tehnologijo v neki tovarni in zmanjšati porabo energije za določeno pro- 
izvodnjo, da je sorazmerno hitro mogoče spremeniti investicijo v nove stroje in 
naprave, v nove izdelke, da pa je izredno težko sanirati porabo energije na 
področju gradnje naselij. Hotel bi opozoriti na to zato, ker danes poraba ener- 
gije v naseljih predstavlja približno 50 °/o celotne porabe energije. 

Do nedavnega smo v Jugoslaviji pogosto govorili o energiji in smo pri tem 
imeli v mislih v glavnem električno energijo. Toda ta danes predstavlja pri- 
bližno 17 do 20 °/o celotne potrošnje, medtem ko predstavlja ogrevanje, pre- 
zračevanje, klimatizacija in ostala poraba energije blizu 45 do 50% celotne 
porabljene energije. 

Danes izredno intenzivno gradimo naša naselja, tako stanovanjska kot po- 
slovne in industrijske objekte. Mirno lahko rečemo, da pravzaprav gradimo ob- 
jekte, ki bodo imeli življenjsko dobo ne sto let, ampak nekaj stoletij. Nedvomno 
s tem, ko danes te objekte gradimo, že vnaprej določamo tudi porabo energije 
bodočim pokolenjem, ne samo današnjim. 

Zavedajoč se, da bodo ceneni primarni viri energije do konca stoletja izko- 
riščeni in da bomo potem prešli na uporabo dražjih energetskih virov, in glede 
na izredno močne politične in gospodarske težave, ki bodo nastopile pri uveljav- 
ljanju in uporabi razplodnih reaktorjev, hitrih reaktorjev, kjer bo imel prav- 
zaprav tisti, ki bo prodajal to tehnologijo, tudi nadzor nad proizvodnjo ener- 
gije, je seveda popolnoma jasno, da je treba z vso resnostjo in z velikim pou- 
darkom preiti na to, da izkoriščamo energijo, ki jo imamo, racionalno in da se 
v največji možni meri opremo na domače vire. 

Ob tem bi želel povedati, da je planiranje naših naselij, vključno s plani- 
ranjem prometa, danes pravzaprav prišlo v stanje, ko lahko rečemo, da je ener- 
gija tista, ki omejuje hitrejši razvoj. Niti eno mesto v Sloveniji nima izdelane 
dolgoročne energetske bilance niti ne programov daljinskega ogrevanja ali 
oskrbe z energijo, razen Celja, kjer pripravljajo sicer določeno študijo, ki še ni 
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zaključena, in Ljubljane, ki svoje študije tudi ni zaključila. Niti eno slovensko 
mesto nima pripravljenega projekta o transportu v mestu. Vemo pa, da trans- 
port pobere približno 15 do 17 energije. Vprašanje gostote zazidave pri ur- 
banističnem planiranju je tesno povezano s porabo energije, s transportom ener- 
gije in s porabo energije za transport do delovnega mesta in nazaj. 

Soočanja, ki jih imamo s problemi okolja in s porabo energije, niso bila 
tako izrazita, da bi lahko< iz tega potegnili najboljše odgovore na vprašanja, 
kakšna gostota naj bo tista, ki bo omogočala optimalno življenje, da okolje ne 
bo pri tem degradirano. 

Glede priporočil menim, da je potrebno v 7. točki, ko govorimo o prostor- 
skem planiranju, poudariti predvsem tudi dolgoročno pomembnost gradnje na- 
selij in s tem tudi dolgoročen vpliv na porabo energije. Izredni napori bodo 
potrebni, da bomo lahko obstoječe stanje sanirali. Zato naj ne bi bili novi 
objekti, ki jih gradimo, grajeni po principu najbolj enostavnih objektov in naj- 
cenejših objektov z vidika gradbene operative, temveč z vidika dolgoročne po- 
rabe energije. 

Opozoril bi ob tem, da bo vsebina 9. oziroma 10. točke, kjer govorimo o 
ukrepih, ki jih bodo sprejeli stanovanjsko gospodarstvo, raziskovalne skupnosti 
in gradbeništvo, bistveno vplivala na gradbeno tehnologijo, ki danes ni pri- 
merna za gradnjo objektov z visoko stopnjo izolacije, za racionalno porabo 
energije, in da je treba to pri našem razvoju gradbeništva upoštevati. To je 
treba vnesti v dolgoročen plan razvoja Slovenije, kajti materialni napori, ki bodo 
potrebni tu, ne bodo majhni. 

V točko 11 materiala, ki smo ga dobili, pa menim, da moramo ob raziskavah 
in obnavljanju nahajališč zemeljskega plina, nafte, urana in geotermične ener- 
gije vnesti tudi sončno energijo. Čeprav danes marsikomu to izgleda, rekel bi 
skoraj futuristično, vendar je dejstvo, da je recimo sekretar Evropske ekonomske 
komisije tovariš Stanovnik, ko je analiziral stanje energetike na tem področju, 
jasno povedal, da za nerazvite dežele ni dolgoročen izhod nuklearna energija, 
temveč energija, ki jo imamo na samem področju, torej med ostalim tudi sončna 
energija. Ker je ta energija izpuščena, predlagam, da se vnese v 6. točko v naj- 
novejšem materialu. 

In končno nisem nikjer zasledil, kako bo v celoten sklop racionalne porabe 
energije vključen bančni mehanizem. Menim, da ta lahko izredno močno pri- 
pomore k hitremu uveljavljanu vseh ukrepov, vendar eksplicitno ni naveden. 
Predlagam, da se vloga bančnega mehanizma oziroma bank, vseh, stanovanjskih, 
gospodarskih in ostalih, vključi eksplicitno v priporočila. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žleb ni k: Hvala, tovariš Novak! Besedo ima to- 
variš Ciril Plut! 

Ciril Plut: Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Krško predlaga, da se sprejme naslednja dopolnitev stališč, sklepov 
in priporočil o izvajanju programa ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, 
pretvarjanja, transporta in porabe energije. 

V točki 3 se doda nov odstavek: »Posebno pozornost je potrebno posvetiti 
čim hitrejšemu izkoriščanju hidroenergije na slovenskih rekah«. 

Obrazložitev k predlogu dopolnitve sklepov in priporočil: V sklepih in pri- 
poročilih je v odnosu na program ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pret- 
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varjanja, transporta in porabe energije premalo poudarjena pomembnost hidro- 
energije v primerjavi z ostalimi dragimi in deficitnimi energetskimi viri. 

Skupina delegatov podpira program, napisan v tako imenovani rdeči knji- 
žici. Želimo, da bi bili š tem programom seznanjeni vsi potrošniki energije v 
Sloveniji in da bi ga čimprej resno uresničili. 

Predlagamo, da strokovna komisija v republiki čimprej prouči možnost upo- 
rabe toplotne energije pri izgradnji oziroma pri obratovanju Nuklearne elek- 
trarne v Krškem, kajti tu gradimo zelo drago investicijo — hladilne stolpe, 
vemo pa, da bi lahko to toplotno energijo, ki jo ustvarjamo in s hladilnimi 
stolpi uničujemo, praktično uporabljali v Krškem. V bodoče bo to* prav gotovo 
potrebno proučiti pri gradnjah nuklearnih elektrarn, pa tudi pri gradnji hidro- 
elektrarn, da uporabimo odtok vode za izgradnjo manjših hidrocentral, takšnih 
kot jih imamo predvidene v bodoče na potokih. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Prosim, tovarišica Helena Križnik, de- 
legatka občine Kamnik! 

Helena Križnik: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice de- 
legati! Naša skupina delegatov je obravnavala predlog stališč, sklepov in pri- 
poročil o izvajanju programa ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretvar- 
janja, transporta in porabe energije. Pri tem je ugotovila, da je v gradivu vse 
premalo poudarjena in obdelana možnost ponovne vključitve železniških prog 
v potniški promet. Ponovna vključitev opuščenih prog v potniški železniški pro- 
met bi nedvomno dala precejšen prispevek k racionalnejšemu izkoriščanju ener- 
gije. Hkrati bi s tem tudi razreševala vse pogostejše zastoje v cestnem prometu. 
Prav tako bi bil to znaten prispevek k zboljšanju razmer glede onesnaževanja 
okolja, predvsem zraka. Tako bi na primer ponovna vključitev kamniške proge 
znatno razbremenila cesto v prometnih konicah v Ljubljani, zaposlenim pa za- 
gotovila normalen prihod na delo in vračanje. 

Kolikšen bi bil prihranek energije, je lahko ugotoviti že ob skromni pri- 
merjavi porabe goriva za nekaj sto avtomobilov ali za motorni vlak. Zato je 
delegacija mnenja, da je potrebno to vprašanje podrobneje proučiti ter vklju- 
čiti v predlagam dokument. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovarišica Križnikova! Prosim, 
besedo ima Štefan Hari, delegat občine Lendava! 

Štefan Hari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija je prav tako razpravljala o stališčih, sklepih in priporočilih o 
izvajanju programa ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, trans- 
porta in porabe energije in je gradivo ugodno ocenila. V gradivu predlagatelj 
ugotavlja deficit v energiji in navaja, kako se pokriva primanjkljaj. Ugotavlja 
namreč, da v Socialistični republiki Sloveniji primanjkuje precej energije. Pri- 
manjkljaj pokrivamo v glavnem z uvozom iz drugih republik in z uvozom iz 
tujine. Prav tako je ugotovljeno, da 90 °/o vse uvožene energije predstavlja 
tekoča energija, to je nafta. Med sklepi in priporočili se navaja rešitev, in 
sicer, da bosta Izvršni svet in Gospodarska zbornica intenzivirala stike z drža- 
vami v razvoju z namenom, da se zagotovi pokritje energetskega primanjkljaja, 
predvsem pa primanjkljaja tekočih goriv in plina. 

Naša delegacija predlaga, da naj bi med sklepe in priporočila uvrstili tudi 
naš predlog, in sicer da se intenzivirajo raziskave na Ptujskem polju, na Drav- 
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skem polju in v Pomurju. Na teh področjih obstajajo možnosti za odkritje novih 
zalog nafte in plina, kar bo nedvomno veliko pripomoglo k domači energetski 
bilanci. Z vrtanji, ki so bila že opravljena v preteklosti, se je namreč ugotovilo, 
da obstajajo ekonomske zaloge nafte in plina. Pri globokem vrtanju so bili 
navrtani tudi 50 m debeli zalaporjeni sloji, ki so naftonosni. So pa to zalaporjeni 
peščenjaki, ki niso propustni in se tedaj iz njih nafte ni dalo pridobivati. Ven- 
dar obstajajo danes nove tehnologije tudi na tem področju. Z obdelavo takih 
plasti bi danes lahko pridobivali nafto. Prav tako predlagamo, da se prouči 
tudi možnost uporabe obstoječih vrtin v Petišovcih in okolici za vključitev 
v plinsko omrežje Slovenije. Z njimi bi se lahko izravnale konice v porabi. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Hari! 
Tovarišice in tovariši! Ugotavljam, da so vsi razpravi j alci v svojih raz- 

pravah opozarjali na nekatere probleme in predlagali dopolnitev oziroma ko- 
rekturo predloženega .dokumenta. Nihče izmed razpravljalcev pa teh svojih pred- 
logov ni oblikoval v amandmaje. Dejstvo' namreč je, da obravnavamo' predlog 
tega dokumenta in predlog dokumenta se seveda sprejema po enaki proceduri 
kakor zakonski in drugi akti Skupščine. 

Sedaj bi prosila predstavnika Izvršnega sveta, da se najprej izreče glede 
pripomb. Hkrati prosim tudi vas, razpravljalci, da sami presodite, ali amandmaji 
Izvršnega sveta, ki korigirajo določene stvari, smiselno vsebujejo to, o čemer 
ste razpravljali. Prosim, da ugotovite in razmislite, ali boste predložili 
amandmaje! 

Prosim, besedo ima tovariš Milan Struc! 

Milan Struc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Upoštevati moramo, da je bil osnova za takšna stališča, sklepe in priporočila, 
kot so predložena, predvsem program Ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, 
transporta in porabe energije, ki je v obliki rdeče knjižice krožil v organiza- 
cijah združenega dela in družbenopolitičnih skupnostih v preteklem letu. 

Menimo, da ukrepi, ki so zajeti že v tem programu, zavezujejo tudi Iz- 
vršni svet oziroma Republiški komite za energetiko, da jih upošteva. V teh 
ukrepih je vrsta stališč, ki so bila danes dana k posameznim točkam, že upo- 
števanih. Hkrati pa predstavljajo za nas nalogo, ki jo moramo vključiti v naše 
nadaljnje delo. 

Izvršni svet bo skupno z ostalimi udeleženci sporazuma do konca februarja, 
tako kot smo danes predlagali, sprejel družbeni dogovor o racionalnem gospo- 
darjenju z energijo. 

V tem družbenem dogovoru morajo biti konkretizirana izhodišča in pred- 
logi, ki so bih sprejeti v dosedanji obravnavi. Zato predlagamo, da bi sprejeta 
stališča in pa predložene dopolnitve z današnje seje v smotrni obliki vključili v 
družbeni dogovor, ki bo zavezoval vse podpisnike. Ta družbeni dogovor bo spre- 
jet do konca februarja letos. 

Ena pripomba pa je bila dana k prometni politiki. Moram reči, da smo iz- 
hajali iz že sprejetega dogovora o nadaljnjem razvoju prometa in da je bilo to 
za nas izhodišče. Če bi hoteli upoštevati to pripombo, bi bilo potrebno spre- 
jeti dopolnitve in spremembe k temu dogovoru. 

Glede širšega uvajanja bančnih organizacij v realizacijo predloženih ukre- 
pov moram reči, da je v dopolnjenih materialih v 10. točki dodano stališče, ki 
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pravi, da naj uresničevanje vseh teh ukrepov spodbuja tudi bančna organiza- 
cija predvsem z ugodnejšimi kreditnimi pogoji. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Štruc! Vprašujem raz- 
pravljalce, ali se s takim stališčem predstavnika Izvršnega sveta strinjajo! So- 
glašate s predlogom predstavnika predlagatelja, da se te pripombe, ki so bile 
dane v današnji razpravi, smiselno vključujejo v družbeni dogovor? (Da.) 

Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Danes ste na klop prejeli amandmaje Izvršnega sveta. Z njimi je upošteval 
pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupščine in zbora. Prosim, da se 
o amandmajih izrečejo predstavniki odborov za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in za finance ter Zakonodajno^pravna komisija. Soglašate, tovarišica 
Rakovčeva? (Da.) Tovariš Kenk? (Da.) Zakonodajno-pravna komisija? (Da.) 
Odbor za urbanizem? (Da.) 

Ker s predlaganimi amandmaji soglašajo delovna telesa Skupščine in zbora, 
predlagam, da o vseh amandmajih Izvršnega sveta glasujemo skupaj, seveda 
s popravkom, ki ga je predložil danes tovariš Štruc k točki 1. 1. Ali kdo temu 
predlogu nasprotuje? (Ne.) 

Prosim, da glasujete. Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim 
glasuje! (58. delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k predlogu stališč, sklepov 
in priporočil soglasno sprejeti. 

Glasovati moramo še o predlogu sklepov, stališč in priporočil v celoti. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo1 proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč, sklepov in pripo- 
ročil. 

Glede na razpravo predlagam, da sprejme zbor še spremljajoč sklep, in sicer: 
Izvršni svet naj pri koncipiranju družbenega dogovora ustrezno upošteva 

pripombe, predloge in sugestije, ki so bile dane v razpravi na današnji 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 sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo o delu 
delegatov iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, 
ki so ga Skupščini predložili v obravnavo delegati iz Socialistične republike 
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. Za svojega predstavnika so dolo- 
čili dr. Joža Vilfana, koordinatorja delegatov, ki bo poročilo še ustno obrazložil. 
Besedo ima dr. Joža Vilfan! 

Dr. Joža Vilfan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! To je drugič, da delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru prihajamo 
pred Zbor občin slovenske skupščine s svojim poročilom. V teh svojih uvodnih 
besedah ne mislim obnavljati vsebine tega poročila, želel pa bi razviti neka- 
tere misli in s tem poudariti nekatere stvari. 
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Na začetku bi postavil trditev, da delegatski sistem, kar se tiče nas v Zvez- 
nem zboru, še zdavnaj ni resnica. Delegatski sistem namreč zahteva dejansko 
aktivno udeležbo občanov v vsem delu skupščin in ni dovolj, da delegat le po- 
zna mnenja, razpoloženja in stališča baze. Potrebno je, da se ta stališča for- 
mirajo po določenem postopku, da so potem ta stališča obvezna za delegata, 
tako da lahkot delegat polaga račun pred občani, ki so ga delegirali. 

Delegati v Zveznem zboru iz Slovenije imamo vtis, da smo seveda veliko 
napravili s tem, da boljše poznamo kakšni so interesi v bazi. Že sestava delega- 
tov to omogoča. Kakor veste, je v Zveznem zboru najmanj polovica delegatov 
iz temeljnih organizacij združenega dela. Poleg tega smo se, kolikor smo le 
mogli, trudili, da to spoznamo na druge načine. Izrecno pa poudarjam, da tudi 
če bi še boljše poznali, če bi imeli poseben dar prodirati v misli, v glave in 
srca občanov, s tem še ne bi bili delegati v smislu, kakor ga zahteva naš 
sistem. Naš sistem zahteva, da prihaja delegat do stališč, do smernic, po katerih 
naj se ravna, po določenem postopku. 

Ta misel je bila močno poudarjena v našem lanskoletnem poročilu. Sku- 
šali smo j o-, ko smo prišli pred vaš zbor, še posebej poudariti in pojasniti in 
smo bili zato< zelo' veseli, da je tovarišica predsednica vašega zbora dala naše 
poročilo na sejo. 

Z namenom, da bi naš delegatski sistem res postal delegatski, da bi in- 
stitucionalizirali pot, po kateri naj delegati v Zveznem zboru pridejo do stališč 
in smernic, ste na seji lansko leto sprejeli določene sklepe. Vi, ki prihajate sem- 
kaj in ki ste delegirani iz občin, kakšno je vaše mnenje, kako so bili izvršeni 
sklepi, ki ste jih takrat sami sprejeli? 

Vaš zbor je lansko leto predlagal dva osnovna predloga, da bi delegatski 
sistem res postal delegatski, tudi glede delegatov v Zveznem zboru. Prvič je 
predlagal, naj vse občinske skupščine obravnavajo naša poročila, in drugič, da 
naj skupščine ob obravnavanju tega poročila najdejo načine za sistematično, 
trajno zvezo med delegati in bazo. 

Glede obravnave poročila smo zelo hvaležni, da ste se tega sklepa lanske 
seje Zbora občin slovenske skupščine v veliki meri držali. Kakor je razvidno 
tudi iz posebne priloge, ki smo jo priložili našemu poročilu, je 58 slovenskih 
občin obravnavalo poročilo in nam je to tudi sporočilo. Samo občina Maribor 
in Murska Sobota sta poročilo morda sicer obravnavali, vendar nam nista ni- 
česar sporočili. Za ti dve občini torej ne vemo ničesar. Poleg tega je obravna- 
vala to stvar tudi Skupščina mesta Ljubljana. 

To pa je skoraj edino, kar je bilo napravljeno od lanskoletnih sklepov. 
Lanskoletno priporočilo je tudi bilo, naj občinske skupščine formirajo skupine 
med svojimi delegati, ki bi bile posebej zavezane in bi se čutile posebej zadol- 
žene za to, da spremljajo delo Zveznega zbora, da torej vsaj zasledujejo pro- 
grame dela Zveznega zbora in da na osnovi takega pregleda opravijo potem 
tudi potrebno delo v svoji občini in morda dajo posamezne točke v obravnavo 
tudi zborom občinske skupščine. Iz poročil, ki po mojem mnenju niso komp- 
letna, vemo samo za štiri občine, da so ustanovile take skupine, ki pa potem niso 
ničesar napravile. Torej, pri naših 60 občinah je to gotovo razočarajoč rezultat, 
ki nas opozarja, da bi bilo tukaj potrebno napraviti še marsikaj. 

Zlasti se mi zdi karakteristično, tovarišice in tovariši, to, da v statutih, ki 
jih v občinah pravkar prilagajajo, odnos občinske skupščine do delegatov v 
Zveznem zboru sploh ni obravnavan. Posebno opozorilo je bilo potrebno, da so 
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recimo ljubljanske občine dale vsaj določilo o tem, da je za volitev delegatov 
v Zvezni zbor kompetentna skupna seja zborov občinskih skupščin. 

V tem odnosu oziroma v načinu obravnavanja statutov in vprašanj o de- 
legatih v Zveznem zboru vidim, kako malo je v zavesti občinskih skupščin še 
navzoč Zvezni zbor Skupščine SFRJ. Pri tem pa so občinske skupščine ravno 
tisti člen, ki bi bil potreben, da iz delegata v Zveznem zboru resnično ustvari 
človeka, ki lahko nastopa kot delegat, ki je vezan na stališča in smernice in ki 
zato potem tudi odgovarja. 

Opozoril bi na to, da smo vedno pošiljali programe dela Zveznega zbora 
vsem občinskim skupščinam, in to celoletni program, štirikrat na leto pa tri- 
mesečne programe. Pred seboj imam seznam, kaj ima Zvezni zbor v svojem 
programu, dokler še traja ta mandat. Ne bom ga v celoti prebral, ker bi bil 
mnogo predolg. Dovolite mi, da preberem samo štiri točke: — zakon o temeljnih 
odnosih, s katerimi se zagotavlja enotnost jugoslovanskega trga, 

— zakon o sistemu ukrepov, s katerimi se preprečuje kršenje enotnosti 
jugoslovanskega trga, 

— zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela, 
— zakon o obveznem združevanju dela in sredstev proizvodnih organizacij 

združenega dela z organizacijami združenega dela, ki se ukvarjajo s posli 
prometa blaga in storitev. 

Mislim, da se strinjate z menoj, da so to zakoni, ki nedvomno neposredno 
in globoko zanimajo delovne organizacije na vašem terenu. Ali bi potem bilo 
prav, da se ti zakoni obravnavajo v Zvezni skupščini, ne da bi o teh stvareh 
razpravljale vaše delovne organizacije, ne da bi sebe videle v okviru teh za- 
konov in torej povedale, kaj je njihov interes in kaj je njihova zahteva. 

To, kar sem prebral, so štirje zakoni. Je pa vse delo, ki smo ga opravljali 
kot sistemsko delo, tako, da zanima res vsako delovno organizacijo in vsakega 
delovnega človeka. 

Ce je tako, potem mora biti nedvomno ta zveza in ta mobilizacija baze 
čisto drugačna, kakor je bila do sedaj. 

Gotovo se boste strinjali z menoj, če pravim, da moramo tiste sklepe, ki 
ste jih sprejeli lani, uresničiti, ko začenjamo praktično že drugi mandat naših 
delegatskih skupščin. 

Vam je bil, tovarišice in tovariši, razdeljen predlog sklepov s strani enega 
vaših odborov. Poudarjam, da so v tem gradivu lanskoletni sklepi navedeni 
samo z datumom in seveda s številko Poročevalca, v kateri so bili ti sklepi 
objavljeni. Ker jih gotovo niste ponovno brali, sem vztrajal, da se citirajo v 
celoti, ampak nisem bil dovolj prepričljiv. Mislim pa, da sta pomembna pred- 
vsem dva, torej obravnavanje našega poročila v vseh občinskih skupščinah in 
oblikovanje teh delegatskih skupin ter njihova aktivizacija. 

Čisto slučajno sem iz občine Kamnik zvedel, da je bila tam oblikovana taka 
skupina in da se je tudi sestala, vendar na en sam tak pogovor v vsem letu. 
Kako je v drugih občinah, pa sploh ne vem. 

Tovarišice in tovariši! Zaključujem s tem, da vas prosim, da te sklepe, če- 
prav v taki, skoraj abstraktni obliki sprejmete in da potem, ko se vrnete v 
svoje občine, poskrbite, da se bodo ti sklepi res izvajali. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Poročilo s prilogami ste prejeli z dopisom 
z dne 29. 12. 1977. 
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Poročilo je obravnaval Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, 
ki je predložil pismeno poročilo. Želi morda poročevalec odbora poročilo še 
ustno dopolniti? Besedo ima Vlado Ullen, poročevalec Odbora za družbenopoli- 
tični in komunalni sistem! 

Vlado Ullen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da kot poročevalec Odbora za družbenopolitični in komunalni si- 
stem povem nekaj misli iz razprave in obrazložim nekaj izmed sklepov, ki jih 
je pripravil Odbor ob obravnavi poročila o delu delegatov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru. 

Odbor in ta zbor sta v prejšnjem delovnem obdobju obravnavala poročilo 
o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ v obdobju 
od septembra 1975 do julija 1976. Takrat je Zbor občin na predlog Odbora spre- 
jel sklepe. Ti sklepi vsebujejo vrsto predlogov o tem, kako naj se občinske 
skupščine povezujejo z delegati iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem 
zboru, kako naj se aktivneje vključujejo v delo in odločitve v Skupščini SR 
Slovenije in kako naj poteka medsebojno' informiranje. 

Na podlagi danes obravnavanega poročila smo v razpravi na Odboru ugo- 
tovili, da je ključno vprašanje povezovanje delegatov iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru in njihovo delegatsko bazo, ki še vedno ni takšno, kot bi moralo biti. 
Kljub vsem opozorilom, predlogom za rešitev in osebnim prizadevanjem dele- 
gatov Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru so ostala vprašanja v 
zvezi s povezovanjem še vedno' nerešena. V večini primerov namreč občinske 
skupščine, na katere je bila naslovljena večina predlogov, v tem obdobju niso 
organizirale takšnih oblik povezovanja, ki bi omogočale, da bi bili delegati iz 
SR Slovenije seznanjeni z interesi, mnenji in stališči svoje delegatske baze. 
Prav tako, češ da časovno to- ni bilo mogoče, občinske skupščine niso obrav- 
navale zadev, ki jih je obravnaval Zvezni zbor, in tako niso nastopale kot kon- 
ference delegacij. Pri tem je treba opozoriti, da je vzrok, da občinske skupščine 
niso uspele predhodno obravnavati zveznih gradiv, predvsem v tem, da v ve- 
čini primerov občinske skupščine svojih programov dela niso uskladile s prog- 
ramom dela Zvezne skupščine. 

Z željo, da bi pripomogli k razrešitvi nekaterih odprtih vprašanj, ki so 
velikega pomena za nadaljnjo krepitev delegatskih odnosov, je Odbor obli- 
koval sklepe, za katere predlagamo, da jih današnji zbor sprejme. V teh skle- 
pih opozarjamo na to, da so sklepi, ki jih je Zbor občin sprejel dne 24. no- 
vembra 1976 in so objavljeni v Poročevalcu št. 28, še vedno aktualni. Obenem 
pa še enkrat priporočam občinskim skupščinam, da naj se aktivneje povezujejo 
z delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru in si prizadevajo najti takšne oblike 
sodelovanja, ki bi omogočale, da bodo delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
seznanjeni z interesi, stališči in mnenji svoje delegatske baze. 

Še enkrat tudi priporočamo, da naj občinske skupščine večkrat obravna- 
vajo vprašanja, ki jih obravnava Zvezni zbor. V zvezi s tem tudi podpiramo 
pobudo delegatov, da naj se v bodoče gradivo Zveznega zbora Skupščine SFRJ 
pošilja v enem izvodu vsem občinskim skupščinam ter da naj se O' teh gradivih 
v obliki povzetkov sproti obvešča delegatska baza prek republiških glasil. 

Odbor tudi priporoča vsem občinskim skupščinam, da obravnavajo poročilo 
delegatov iz, SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, še zlasti z vidika 
aktualnejšega in učinkovitejšega sodelovanja teh delegatov z delegacijami sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti, z družbenopolitičnimi organizacijami, kon- 
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ferencami delegacij in občinskimi skupščinami, in da v zvezi s tem sprejmejo 
ustrezne sklepe. V imenu Odbora še enkrat predlagam, da te sklepe iz našega 
poročila sprejmete. 

Na koncu mi še dovolite, ker sem delegat občine Murska Sobota, da po- 
jasnim, da je naša skupina delegatov za delegiranje delegatov v Skupščino SR 
Slovenije obravnavala to poročilo na svoji zadnji seji in bila seznanjena z vsemi 
uspehi in neuspehi. Strinja se z vsemi priporočili, da bi se ta situacija v bodoče 
izboljšala. 

Tovariša Vilfana pa obveščam, da je občina obravnavala lanskoletno poro- 
čilo, ni pa o tem poslala obvestila. Spominjam se, da je bilo to na eni izmed 
zadnjih sej leta 1975, sodeloval pa je tudi tovariš Horvat, delegat v Zveznem 
zboru. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Ullen! Na podlagi pred- 
loženega gradiva pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Prosim, razpravljal bo 
Mile Milivojević, delegat občine Kranj! 

Mile Milivojević: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegati naše skupine smo se seznanili s poročilom o delu delegatov iz 
SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje od septembra 1976 
do julija 1977. Poročilo ugodno ocenjujemo, ker realno prikazuje dokaj obširno 
in zelo pomembno družbeno in zakonodajno dejavnost Zveznega zbora in ker 
tudi kritično ocenjujejo okoliščine in razmerja, ki so pomembna za večjo po- 
vezanost zbora z delegatsko bazo. Vendar v občini Kranj delegati ocenjujemo, 
da bi morali biti bolj tekoče in bolj celovito obveščeni o poteku političnih ob- 
ravnav o posameznih zakonih v zveznih svetih, kakor tudi, da je na splošno 
treba še izboljšati informiranje delegatov ter stike zbora z delegatsko bazo. 

V naši občinski skupščini nismo uspeli, da bi kot konferenca delegacij ob- 
ravnavali zadeve z dnevnih redov sej zbora, pa tudi sicer nismo obravnavali 
gradiv z dnevnih redov obeh zborov Skupščine SFR Jugoslavije. Morda je temu 
vzrok tudi okolnost, da delegat v Zveznem zboru, ki pokriva območje Kranja 
in Škofje Loke, živi zaradi stalne zaposlitve v Beogradu ter tako ustvarja stike 
z našo delegatsko bazo v krajevni skupnosti in v občinski skupščini le prek 
osebnih kontaktov z nekaterimi predstavniki, kar je seveda premalo. Nedvomno 
je seznanjanje s problematiko dela Zveznega zbora boljše v tistih občinah, kjer 
se delegat, ki je zadolžen za vzdrževanje stikov, lahko vsaj občasno udeležuje 
sej skupin delegatov in na njih posreduje tudi problematiko svojega zbora. 

Naj na koncu še omenim, da smo v nov poslovnik občinske skupščine, ki 
ga bomo obravnavah prav prihodnji teden, vnesli tudi 5 členov, ki vsebujejo 
določbe o sodelovanju Skupščine občine Kranj v delu Zveznega zbora. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Milivojević! Kdo še želi 
razpravljati? Prosim, besedo ima delegat v Zveznem zboru Edo Pogorevc! 

E d o Pogorevc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pozorno sem poslušal izvajanje poročevalca Odbora za družbenopolitični sistem, 
ki je izredno plastično predstavil, kako so obravnavali poročilo delegatov Zvez- 
nega zbora in predložili določene zaključke. Moram reči, da se v celoti strinjam 
s temi zaključki, pri čemer bi morah obvezno dodati še to, kar je rekel dr. Joža 
Vilfan, to je, da bi morah v obravnavo na predkandidacijskih konferencah o 
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sestavi temeljnih delegacij, o delu delegatov in o predlogih za izboljšanje funk- 
cioniranja delegatskega sistema sploh obvezno vključiti predlog, da se statuti, 
ki normativno urejajo odnose do delegatov Zveznega zbora, dopolnijo. Moram 
reči, da sem tudi sam predlagal--na Ravnah na Koroškem, da se te stvari do- 
polnijo. To naj se naredi tudi v drugih občinah. Sicer pa so te skupine v po- 
sameznih občinah že imenovane in te bi morale poročati skupščini družbeno- 
politične skupnosti, katera so tista gradiva, ki bi jih skupščina v kateremkoli 
zboru morala obravnavati. 

Druga stvar pa je politični odnos do vključevanja širše delegatske baze v 
oblikovanje posameznih sistemskih zakonov. Poudarjam, da je treba v okviru 
možnosti, zlasti pa prek družbenopolitičnih organizacij, posebno Socialistične 
zveze, doseči, da se te zadeve bolj obširno obravnavajo. Te iniciative v glavnem 
prihajajo s strani nas, delegatov. Na osnovi take iniciative se je obravnav o 
sistemskih zakonih in drugih sistemskih aktih udeležilo manjše število ljudi, 
ki niso delegati, so pa dobri poznavalci. S tem hočem povedati to, da so se te 
razprave večkrat strnile na ozek krog tehnične strukture ali pa ožji krog 
poznavalcev — strokovnjakov s tega področja, niso pa zajele tiste širše dele- 
gatske baze, kjer bi moral vpliv delovnih ljudi in občanov priti bolj do izraza. 
Iz tega izhaja seveda slabo poznavanje prizadevanj in dela delegatov oziroma 
Zveznega zbora v delegatski bazi. ' ^ 

Bilo je veliko govora tudi o tem, da delegati v posameznih zborih druž- 
benopolitičnih skupnosti niso tekoče obveščeni o gradivih Zveznega zbora. Po 
podrobnem pregledu smo ugotovili, da skupščinski Poročevalec prejema malo 
družbenopolitičnih skupnosti oziroma delegatov. Prizadevali pa smo si, da bi 
vsaka družbenopolitična skupnost dobivala to gradivo, poleg tega pa vsaka 
skupina, ki tvori zvezo za delegate v Zveznem zboru. 

Tako kot samoupravljanje živi več kot četrt stoletja in se še ni izčrpalo 
in se tudi nikoli ne bo izčrpalo, tako> se tudi delegatski sistem, ki prehaja v 
drugo mandatno dobo, ne bo izčrpal. Moramo ga dopolnjevati m izboljševati, 
da bo postal, kot je rekel tovariš dr. Joža Vilfan, resnično naš delegatski sistem, 
prek katerega bi se vsi delovni ljudje in občani, ki so zainteresirani, lahko 
vključevali v ustvarjanje vseh zveznih in drugih dokumentov, zlasti dokumen- 
tov ki neposredno zadevajo njihove interese. V preteklosti smo obravnavali 
vrsto takih aktov, za katere bi bilo prav, da bi bili naši občani z njimi bolj 
seznanjeni. 

Končno, v vseh občinah, za katere sem zadolžen, sem se poskušal maksi- 
malno vključevati. Oceno bodo dali drugi, menim pa, da sem z aktivnim od- 
nosom poskusil dobiti nekako zvezo. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Pogorevc! Se želi kdo 
razpravljati? Prosim, besedo ima tovarišica Ivica Kavčič, delegatka v Zveznem 
zboru! 

Ivica Kavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Sicer morda ni prav, da se večinoma oglašamo delegati Zveznega zbora, ven- 
dar sem se odločila, da se oglasim, ker menim, da je danes čas, da se rece neka] 
več o delovanju nas delegatov v Zveznem zboru in v zvezi s tem o delovanju 
našega delegatskega sistema. Menim, da je potrebno reci, da ima sistem dele- 
gatov v Zveznem zboru iste napake kot celoten delegatski sistem. Mislim, da 
v Zveznem zboru delo ni drugačno od vašega, mogoče so le materiali, ki ji 
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obravnavamo zahtevnejši od nekaterih materialov, ki jih obravnava Repu- 
bliška skupščina. 

Ves čas smo se trudili, da bi dosegli neko povezavo z bazo. Skupine, ki so 
jih formirali v nekaterih občinah, niso zazivele, tudi zato ne, ker se najbrž v 
celoti nismo potrudili, da bi jim dali pravo obliko. Kot družba se nismo dovolj 
poglobili v to, kaj so te skupine in kako naj delajo. Zato se mi zdi, da bi se 
morali danes pogovoriti o tem, kako naj bi pristopili k temu v bodočem man- 
datnem obdobju in kakšne napotke naj damo bodočim delegatom. Da bi bili 
delegati Zveznega zbora v pretežni meri pobudniki, je težko pričakovati in tudi 
v bodočem mandatnem obdobju in kakšne napotke naj damo bodočim delega- 
tom. Da bi bih delegati Zveznega zbora v pretežni meri pobudniki, je težko 
pričakovati in tudi ni prav. Seveda pa moramo tudi mi iskati povezavo. To je 
tudi nakazano v poročilu in tako tudi delamo. Zato se mi zdi, da stališče ob- 
čine Kranj, da je vzrok za neuspeh v tem, da je delegat v Beogradu, ni čisto 
v redu, ker se tudi ostalim delegatom, ki pa smo tu, še ni zgodilo, da bi nas 
kam posebej poklicali. 

Naj navedem primer: Ko smo razpravljali o zakonu o pridobivanju do- 
hodka, ki se nam je vsem zdel zelo pomemben zakon, smo sklicali zbor zdru- 
ženega dela. Seveda se je zgodilo isto, kot se je zgodilo z vsemi podobnimi 
našimi materiali. Na seji je bila podana uvodna obrazložitev s strani uprav- 
nega organa občinske skupščine, jaz pa sem kot delegatka prebrala naša sta- 
lišča. Odziva pa seveda ni bilo nobenega. Stališč nismo zavzeli. Delegat je dobil 
samo obvestilo, da se bo to obravnavalo, ni pa dobil materiala. Brez materiala 
pa ne more priti s stališči. 

Vsakdanje pri naših obravnavah je, da ko delegat dobi material, redko 
dobi tudi stališča svoje baze. Delegat v delovni organizaciji mora dobiti stališče 
svojih samoupravnih organov, svoje delovne organizacije, vključiti pa se mo- 
rajo tudi strokovne službe. Mislim, da moramo delovati v tej smeri, da bo po- 
stalo v delovnih organizacijah jasno, da prek svojih delegatov lahko uveljav- 
ljajo svoje interese pri oblikovanju vseh zakonov, posebno pa tistih, ki jih ne- 
posredno prizadenejo. Le če bomo črpali stališča prav iz temeljnih organizacij 
in če se bodo res vsi vključili v obravnavo pomembnih zadev, od strokovnih 
ljudi do delegatov in samoupravnih organov, se ne bomo več toliko lovili, kako 
naj pridemo do pravih stališč. 

Slučajno sem prisostvovala seji, ki jo je o zakonu o družbeni lastnini in 
zakonu o patentih organizirala Gospodarska zbornica. Udeležilo se je je 20 
organizacij združenega dela, ki so predlagale svoja stališča. Mislim, da bi mo- 
rali biti zelo elastični. Vedeti bi morali, katere zadeve so tiste, ki nas res pri- 
zadenejo in se je treba posebej angažirati. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Kavčičeva! Zeli še kdo 
razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor občin ugotavlja, da daje poročilo o delu delegatov iz Socialistične 

republike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje od septembra 
1976 do julija 1977 izčrpno in celovito sliko o delu Zveznega zbora in njegovih 
delovnih teles ter o delu in aktivnosti delegatov iz Socialistične republike Slo- 
venije v njih. 

2. Zbor občin meni, da so delegati iz Socialistične republike Slovenije v 
Zveznem zboru v obravnavanem obdobju pri uresničevanju svojih delegatskih 
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nalog v zvezi z delom Zveznega zbora opravili veliko in odgovorno delo v zvezi 
z dopolnjevanjem družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema na te- 
meljih ustave in zakona o združenem delu. 

Se zlasti podpira zbor njihova prizadevanja v zvezi z reševanjem odprtih 
vprašanj glede uresničevanja in krepitve delegatskih odnosov. 

3. Kljub nekaterim pozitivnim premikom Zbor občin ugotavlja, da po- 
vezovanje delegatov iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru Skup- 
ščine SFRJ z delovnimi ljudmi in občani, organiziranimi v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih organizacijah in 
občinah, še vedno ni takšno, kot bi moralo biti. 

V zvezi s tem Zbor občin opozarja na sklepe, ki jih je sprejel na svoji 
36. seji 24. novembra 1976 in ki so bih objavljeni v Poročevalcu št. 28 z dne 
7. 12. 1976. Zbor občin ugotavlja, da so ti sklepi še vedno aktualni, saj posa- 
mezne naloge, ki izhajajo iz njih, še vedno niso uresničene. 

4 Zbor občin pripominja, da bi se morale za uveljavitev delegatskih od- 
nosov in povezovanje delegatov iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem 
zboru z delegatsko bazo, v skladu z omenjenimi sklepi, več prizadevati občinske 
skupščine. Le-te bi se morale aktivneje povezovati z delegati iz Socialistične 
republike Slovenije v Zveznem zboru in si prizadevati najti takšne oblike so- 
delovanja ki bi omogočile, da bodo delegati iz Socialistične republike Slovenije 
v Zveznem zboru seznanjeni z interesi, stališči in mnenji svoje delegatske baze. 
Te oblike naj bi natančneje opredelile v svojih občinskih statutih. 

Pri tem Zbor občin priporoča občinskim skupščinam, da večkrat obrav- 
navajo vprašanja, ki jih obravnava Zvezni zbor Skupščine SFRJ na podlagi 
delovnih programov tega zbora, in to po presoji, kaj je za delovne ljudi in 
občane v občini posebnega pomena. 

5. Zbor občin priporoča vsem občinskim skupščinam v Socialistični pu- 
bliki Sloveniji, da obravnavajo poročilo delegatov iz Socialistične republike S o- 
veniie v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, zlasti z vidika stalne] šega m učinko- 
vitejšega sodelovanja teh delegatov z delegacijami temeljnih samoupravnih oi- 
ganizacij in skupnosti, družbenopolitičnimi organizacijami, konferencami de- 
legacij in občinskimi skupščinami, in v zvezi s tem sprejmejo ustrezne sklepe. 

6 Zbor občin podpira prizadevanja delegatov iz Socialistične republike Slo- 
venije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, da se še naprej zavzemajo za ures- 
ničitev danih pobud v Skupščini SFRJ glede pošiljanja gradiv skupscmam ob- 
čin glede popolnejše informiranosti celotne delegatske baze prek repub is i 
glasil in s pripravo kvalitetnih, strnjenih in vsebinsko jasnih povzetkov aktov. 

Sodim, da je v tako oblikovanih sklepih vsebovano smiselno vse; tudi to, 
kar je bilo posebej poudarjeno na današnji seji zborov. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagam sklep. 
Tovarišem delegatom iz Zveznega zbora se zahvaljujem za aktivno sode- 

lovanje pri tej točki dnevnega reda. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
izvajanju zakona o varstvu zraka. 

Informacijo je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. Za svo- 
jega predstavnika je določil dr. Mira Sajeta, republiškega podsekretarja v Re- 
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publiškem sekretariatu za urbanizem. Želi predstavnik predlagatelja informa- 
cijo še ustno obrazložiti? Prosim, besedo ima tovariš dr. Miro Saje! 

Dr. Miro Saje: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Z informacijo o izvajanju zakona o varstvu zraka, ki jo je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije predložil Skupščini v obravnavo, smo želeli kritično osvet- 
liti doseženo stopnjo realizacije tega zakona in hkrati opozoriti na nekatera 
temeljna vprašanja, ki jih moramo rešiti, da bi zagotovili učinkovito družbeno 
varstvo zraka, določeno z ustavo SR Slovenije. 

Čeprav so bile v času od sprejetja zakona o varstvu zraka v maju 1975 
do danes opravljene nekatere pomembnejše sanacije virov onesnaževanja zraka, 
se splošna onesnaženost zraka v območju SR Slovenije ni bistveno zmanjšala. 
To še posebno velja za nekatera naša urbanizirana đolinska območja, v ka- 
terih je zaradi stihijskega zgoščanja poselitve in brez ustrezne energetske oskr- 
be ter hitre rasti motornega prometa v močnem porastu tudi onesnaženost zraka. 
To dejstvo kaže, da še nismo v celoti sprejeli obveznosti ter temeljnih smotrov 
in ciljev zakona O' varstvu zraka, saj drugače, če izvzamemo nekatere resnično 
objektivne razloge, ne moremo opravičiti dejstev, da je v triidvajsetih občinah 
in mestu Ljubljana, kjer so območja 3. in 4. stopnje onesnaženosti zraka in ki 
so po zakonu o varstvu zraka dolžni ustanoviti samoupravno interesno skup- 
nost za varstvo zraka, ustanovilo skupnost le 14 občin; da ustanovljenim sa- 
moupravnim interesnim skupnostim za varstvo zraka občinske skupščine ne 
nudijo zadostne podpore pri uveljavljanju njihovih nalog, pravic in obveznosti, 
ki jih imajo po zakonu o varstvu zraka ter minimalnih začetnih finančnih sred- 
stev za njihovo redno poslovanje; da občinske skupščine skoraj ne izpolnju- 
jejo z zakonom o varstvu zraka določene obveznosti, tako glede uveljavljanja in 
preventivnega varstva zraka pred onesnaževanjem kot tudi glede izvajanja 
sanacijskih ukrepov ter upravljanja splošnega nadzorstva nad uresničevanjem 
sprejete politike o varstvu zraka; da so le maloštevilne organizacije združenega 
dela in druge družbeno pravne osebe, katerih objekti, obrati ali naprave one- 
snažujejo zrak, izdelale in sprejele sanacijske programe, kar kaže, 'da združeno 
delo obveznosti za sanacijo virov onesnaževanja zraka še ni sprejelo kot eno 
izmed svojih prioritetnih dolžnosti in kot del lastnega interesa; da so bili ko- 
maj pred nekaj meseci doseženi zakoniti pogoji za ustanovitev Zveze skupnosti 
za varstvo zraka Slovenije. Ta kasnitev je onemogočila razrešitev temeljnih 
finančnih vprašanj v zvezi s financiranjem varstva zraka, s čimer je bila v 
določeni meri tudi zavrta realizacija z zakonom določenih nalog, pomembnih 
za vso republiko, zlasti glede oblikovanja in izvajanja politike sanacije in od- 
prave škodljivih posledic onesnaženosti zraka ter preventivnega varstva zraka, 
glede usposabljanja zavoda za meritev in nadzor, glede spremljanja onesna- 
ženosti zraka v Sloveniji in glede pospeševanja propagandno^vzgojne dejavnosti 
s področja varstva zraka. 

Glede na navedeno predlagamo Zboru občin Skupščine SR Slovenije, da 
sprejme predlog sklepov in priporočil za izvajanje nujnih ukrepov na področju 
varstva zraka, z namenom, da vsi skupaj zagotovimo hitrejše uresničevanje na- 
log, ki jih določa zakon o varstvu zraka, ter s tem tudi varstvo zdravja de- 
lovnega človeka in varstvo naravnega okolja. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Saje! K tej točki dnev- 
nega reda je bila povabljena Zveza skupnosti za varstvo zraka. Informacijo 
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ste prejeli z dopisom z dne 29. 12. 1977. Z dopisom z dne 17. 1. 1978 ste prejeli 
tudi predlog sklepov in priporočil za izvajanje nujnih ukrepov na. področju 
varstva zraka in poročilo' Izvršilnega odbora Zveze skupnosti za varstvo zraka 
Slovenije o problematiki delovanja te skupnosti. 

Predloženo gradivo sta obravnavala Odbor za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
sta predložila pismeni poročili. Odbor pa tudi dodatno poročilo. 

Želijo poročevalci morda poročila še ustno dopolniti? Besedo ima tovariš 
Ivo Miklavčič, predstavnik Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo1 okolja! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor za urbanizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja ter varstvo oko- 
lja Zbora občin je o tej zadevi razpravljal na dveh svojih sejah. Razpravljal je 
o informaciji o izvajanju zakona o varstvu zraka ter o osnutku sklepov in pri- 
poročil za izvajanje nujnih ukrepov na področju varstva zraka. Ocenili smo, 
da je informacija pomemben prispevek pri razreševanju vprašanj na področju 
varstva zraka. Ugotovljamo, da se problemi zaostrujejo, zakon pa le počasi 
uresničuje. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, o tem je govoril tudi tovariš dr. Saje, da 
se v občinah ne pristopa z dovolj veliko zavzetostjo k izdelavi sanacijskih 
programov, da ni vzpostavljen sistem financiranja, ki je v zakonu nakazan, 
pa tudi strokovni službi, ob pomanjkanju kadrov, niso zagotovljeni normalni 
pogoji za delo. Odbor je prav tako ugotavljal, da je informacija pomembna, da 
jo je potrebno obravnavati tudi v zborih, in sicer skupaj z dopolnitvijo infor- 
macije o tem, kako se izvajajo v začetku leta 1977 sprejeta stališča, sklepi in 
priporočila za reševanje problematike varstva dobrin splošnega pomena in 
vrednot človekovega okolja. Delegati so obravnavali tudi osnutek sklepov in 
priporočil za izvajanje nujnih ukrepov na področju varstva zraka in proble- 
matiko delovanja Zveze skupnosti za varstvo zraka in se strinjali z njeno vse- 
bino. Delegati so se seznanili s problematiko Zveze, zlasti s težavami pri usta- 
navljanju občinskih skupnosti, z usmeritvami, ki izvirajo iz določil zakona o 
varstvu zraka, s finančnimi težavami pri razvoju domače tehnologije in s po- 
skusi za vzpostavitev enotne mreže meritvenih postaj. 

V razpravi smo predlagali tudi dva amandmaja, vendar menimo, da o 
amandmajih ni potrebno razpravljati, ker sta v predlogu stališč in sklepov že 
ustrezno upoštevana. Zato v imenu Odbora umikam amandmaja. 

Odbor je tudi priporočil predlagatelju, predvsem Zveze skupnosti za varstvo 
zraka Slovenije, da pri nadaljnjih akcijah izvajanja zakona o varstvu zraka 
upošteva tudi druge racionalne ukrepe, ki neposredno ali posredno zadevajo 
onesnaževanje zraka. Odbor predlaga Zboru občin, da obravnava in sprejme 
osnutek sklepov in priporočil, ki je v smislu predloga Odbora že posredovan 
v obliki predloga, in ga obravnava skupaj z informacijo o izvajanju zakona o 
varstvu zraka in s poročilom Zveze skupnosti za varstvo zraka Slovenije ter 
podpre zaključke, ki so nakazani v poročilu Zveze skupnosti za varstvo zraka. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Miklavčič! Zakonodajno- 
pravna komisija ne želi besede? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi razprav- 
ljati? Prosim, besedo ima dr. Peter Novak, delegat občine Ljubljana-Center! 
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Dr. Peter Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ko je naša delegacija razpravljala o materialu, je ugotovila, da je ena 
izmed občin, v kateri delovne organizacije niso podpisale samoupravnega spo- 
razuma o ustavnosti samoupravni interesnih skupnosti za varstvo zraka, žal 
tudi naša. V naši občini je samo 25 °/o delovnih organizacij do danes podpisalo 
samoupravni sporazum. Kar žalostna ugotovitev kaže, da nismo ustvarili ustrez- 
ne klime za ustanovitev teh samoupravnih interesnih skupnosti, da so nam 
odpovedali nekateri družbeni vzvodi. Ne moremo trditi, da je zrak čist in da 
zato ne potrebujemo ustreznih ukrepov na tem področju. Zal imamo danes tu 
samo analizo o izvajanju nujnih ukrepov na področju varstva zraka, nimamo 
pa pred seboj stanja onesnaženosti zraka v Sloveniji. Morda bo kdo iz zdrav- 
stva oziroma iz združenega dela ali pa tudi iz našega zbora povedal nekaj po- 
datkov o tem. 

Ob tem bi želel povedati samo dve stvari: Prvič, Slovenija je na področju, 
ki je meteorološko silno neugodno. Če zadnja leta gledate našo ljubo deželo, 
vidite, da dan po tistem, ko je šla mimo hladna fronta in ko se je zrak očistil 
zaradi zamenjave, že postanejo vse kotline motne, vidljivost hitro pada, se 
pravi, onesnaženost zraka se hitro povečuje in potem praktično iz naših večjih 
mest, Ljubljane, Kranja itd. po enem ali dveh dnevih ne vidimo več naših planin, 
zato, ker je vidljivost tako nizka, ker je v zraku zopet ogromno prašnih delcev. 
Poleg tega leži Slovenija na področju, na katerega prinašajo zahodni cikloni 
zračne mase iz severne Italije in zahodne Evrope. Danes že vemo, da je emisija 
v teh deželah sorazmerno zelo velika, ne vemo pa, kolikšen del te emisije do- 
bimo in koliko je dodamo na našem področju. 

Mednarodni projekt o ugotavljanju mednarodnega transporta onesnaženja, 
sprejet na konferenci v Helsinkih, ki je sedaj v realizaciji, bo skušal ugotoviti 
tudi te stvari. Jugoslavija intenzivno sodeluje na tem področju, zlasti Slovenija, 
s svojimi tremi postajami. 2e zaradi tega, ker moramo vedeti, kaj dobimo in kaj 
dodajamo mi, smo dolžni našo službo za varstvo zraka postaviti na ustrezen 
nivo in razrešiti vprašanja, ki so vezana na delovanje te službe. 

Brez dvoma je to zahtevna naloga, ki je ne moremo prepustiti samo sa- 
moupravni interesni skupnosti, kajti to mora biti tudi naloga drugih organov. 
Ko sem nedavno tega, v petek 30. decembra 1977, bral v znanstvenih noticah 
v Delu, da so rakasta obolenja na pljučih izredno močno odvisna od količine 
dušikovega oksida, predvsem pa ogljikovega oksida v zraku, in ko sem dobil 
poročila, o katerih je včeraj razpravljal tudi Izvršni svet mesta Ljubljana, da 
namreč v Ljubljani dušikovi oksidi v kaki stranski ulici presegajo 6 do 12-kratni 
normativ, ki smo ga po prejšnjem spoznanju o škodljivosti dušikovih oksidov 
sprejeli kot zgornjo mejo, se seveda sprašujem, ali ni prišel čas, da nekoliko 
ostreje udarimo plat zvona in da se začnemo resneje ukvarjati s temi problemi. 
Menim, da je rešitev seveda več, brez dvoma pa so nekatere rešitve tudi dol- 
goročne in vezane na rešitev energetskih vprašanj v Sloveniji. Toda tudi krat- 
koročnih rešitev nismo izvedli, čeprav bi jih lahko. 

Zato bi predlagal, da danes naš zbor v celoti sprejme priporočila in sklepe 
in da hkrati zadolži ustrezne organe oziroma Samoupravno interesno skupnost, 
da nam v okviru danih možnosti, ki vem da niso velike, pripravi tudi poročilo 
o stanju onesnaženosti zraka in o stanju sanacij, kolikor jih je bilo do sedaj 
izvršenih. Hvala lepa. 
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Novak! Naprej, pro- 
sim! Besedo ima Vladimir Mejač, delegat občine Vrhnika! 

Vladimir Mejač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V poročilu o varstvu zraka je navedena tudi občina Vrhnika, ki nima 
ustanovljene samoupravne skupnosti za varstvo zraka. Dobiva se vtis, kot da 
ne bi razpravljali o teh vprašanjih, vendar moram poudariti, da je že leta 
1976, in sicer v mesecu juniju, Izvršni svet občine Vrhnika imenoval inicia- 
tivni odbor za ustanovitev samoupravne interesne skupnosti za varstvo zraka. 
Predlog pa je bil oblikovan tako, da se v samoupravni sporazum vključi ne sa- 
mo varstvo zraka, ampak tudi varstvo voda, varstvo pred hrupom in tako 
naprej. Ugotovilo se je, da je bila zasnova dela na tem področju nepravilna, o 
čemer je bila s strani republiške konference SZDL opozorjena tudi občinska 
skupščina. 

Zaradi tega je bil ponovno sklican sestanek, oblikovan je bil nov inicia- 
tivni odbor za ustanovitev skupnosti, ki je sprejel naslednja sklepa: 

1. Pripravi se osnutek samoupravnega sporazuma za ustanovitev samo- 
upravne skupnosti za varstvo zraka, 

2. Osnutek bo dan v obravnavo, ko bo rešeno vprašanje financiranja. 
Celotno gradivo^ ki je bilo predloženo k tej točki, pa delegacija podpirala. 

Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Mejač! Naprej, prosim! 
Prosim, besedo ima tovarišica Helena Križnik, delegatka občine Kamnik! 

Helena Križnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Pri obravnavi informacije o izvajanju zakona o varstvu zraka je naša 
skupina delegatov ugotovila, da na tem področju še ni bilo dovolj storjenega, 
kljub temu, da je zakon že pričel veljati. 

Pristojni organi mnogokrat vse premalo učinkovito ukrepajo in zahtevajo 
od onesnaževalca, da zmanjša odvajanje škodljivih plinov in odpadkov v ozrač- 
je. Ugotavlja se, da ozračje vse bolj onesnažujejo ne le proizvodni objekti, tem- 
več tudi stanovanjske hiše, z novim načinom ogrevanja in uporabe goriv. Zato 
bi biloi prav temu posvetiti več nadzora in predlagati ukrepe za izboljšanje 
stanja. 

Skupina delegatov je prišla do stališča, da v sedanjem času ni nujno pred- 
pisati prispevkov za financiranje novih služb, ki naj bi jih ustanovili za prepre- 
čevanje onesnaževanja zraka, temveč je treba ob sodelovanju obstoječe požarno- 
varnostne, sanitarne in dimnikarske službe zagotoviti, da bi tako' industrija kot 
individualna gospodinjstva sama odpravljala vzroke čezmernega onesnaževanja. 

Nov prispevek bi pomenil le pritisk na osebne dohodke, ki so že tako obre- 
menjeni in bi vsaka dodatna obremenitev pomenila samo še višjo inflacijo. 
Zato je potrebno vztrajati pri tem, da onesnaževalci sami s svojimi sredstvi po- 
stopoma odpravljajo1 vzroke onesnaževanja. Občine in njihove službe pa bi mo- 
rale poostriti ukrepe za dosledno izvajanje določb tega zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Križnikova! Naprej, 
prosim! Kdo še želi razpravljati? Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? Be- 
sedo ima dr. Miro Saje! 
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Dr. Miro Saje: Tovarišica predsednica! Dal bom samo kratko infor- 
macijo v zvezi z izvajanjem tovarišice delegatke iz Kamnika. 

V 29. členu zakona o> varstvu zraka je določeno, da se način plačevanja 
in višina prispevka za varstvo zraka določi z vsakoletnim zakonom na predlog 
Zveze skupnosti za varstvo« zraka, in sicer od kilograma ali litra prodanega go- 
riva za prometna sredstva in za ogrevanje, razen od lesa, oglja, koksa in plina, 
in sicer glede na stopnjo onesnaženja zraka, ki ga gorivo povzroča. 

Po navedenem zakonu sta natanko predpisana način in višina prispevka 
za varstvo zraka. Če bi sprejeli predlog, da naj bi ta prispevek odpadel, bi bila 
potrebna tudi sprememba zakona o varstvu zraka. V sklepih in priporočilih je 
dana naloga Izvršnemu svetu in Zvezi za varstvo zraka Slovenije, da pripravita 
in oblikujeta predloge za realizacijo 29. člena zakona o varstvu zraka, se pravi 
glede načina in višine prispevkov za varstvo zraka. 

Mislim, da bi morali v tem. smislu podpreti sklepe in priporočila Skupščine, 
da pa ni primerno, če sedaj razpravljamo o predlogu za spremembo samega 
zakona. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Saje! Zeli še kdo besedo? 
Ker vidim, da ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam 
na glasovanje o predlogu sklepov in priporočil za izvajanje nujnih ukrepov na 
področju varstva zraka. 

Kdor je za predlog sklepov in priporočil, naj prosim glasuje! (54 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepov in priporočil. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen 
izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Vlada Tanceta, 
pomočnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. Zeli predstavnik predlagatelja osnutek zakona še ustno obrazložiti? (Da.) 
Besedo ima tovariš Vlado« Tance! 

Vlado Tance: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Sprejetje nove kazenske zakonodaje v preteklem letu narekuje, da se v skladu 
s postavljenimi načeli v kazenski zakonodaji uredi tudi izvrševanje kazenskih 
sankcij. Namen zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je opredeliti tak način 
izvrševanja izrečenih kazenskih sankcij, da se doseže namen kaznovanja, kar 
pomeni, da se storilcu preprečijo nadaljnja kazniva dejanja in da se ga pre- 
vzgoji. Ce je v kazenskem zakonu določeno, da so za dosego tega cilja z ustavo 
in zakoni zajamčene pravice tistih, proti katerim se izvršujejo kazenske sank- 
cije, se smejo v skladu z zakonom odvzeti ali omejiti samo toliko, kolikor je 
nujno, da se uresniči namen posameznih sankcij. 

Tako so okviri za zakon o izvrševanju kazenskih sankcij določeni že v ka- 
zenski zakonodaji. Predloženi osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 
ne pomeni samo formalne uskladitve sedanjega z novo kazensko zakonodajo', 
pač pa v njem prihajajo do izraza načela sodobnih pogledov na kazenske sank- 
cije sploh in spoznanja, do katerih so na področju izvrševanja kazenskih sank- 
cij prišle znanstvene vede, kot so kriminalistika, kriminalna politika, penologija 
in druge znanosti, seveda upoštevajoč pri tem doseženo stopnjo razvoja druž- 
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benih odnosov v naši socialistični samoupravni družbi in naše objektivne 
možnosti. 

Pri pripravi osnutka zakona so bile upoštevane tudi mnoge pripombe in 
sugestije, ki so bile dane ob obravnavi predloga za izdajo zakona. Predlagatelj 
je delovni osnutek zakona dal v razpravo vsem pravosodnim organom, vsem 
kazensko^poboljševalnim zavodom, pristojnim znanstvenim institucijam, re- 
publiškim upravnim organom in nekaterim društvom, tako da je predloženi 
osnutek dejansko rezultat dokaj široke razprave. Kljub temu so v skupščinskih 
telesih, kakor tudi v Komisiji Predsedstva Socialistične republike Slovenije za 
pomilostitve in Komisiji Predsedstva socialistične republike Slovenije za var- 
stvo ustavnosti in zakonitosti ter za uresničevanje svoboščin, pravic in dolž- 
nosti človeka in občana, bile dane ob razpravi o predloženem osnutku še 
mnoge pomembne pripombe in sugestije, ki jih bo predlagatelj upošteval ob 
pripravi zakonskega predloga, kar bo mnoge sedanje rešitve in opredelitve 
ter formulacije še izboljšalo. 

Razveseljivo je, da se je širok krog naše družbene skupnosti močneje zain- 
teresiral za problematiko izvrševanja kazenskih sankcij. Vsekakor si to pod- 
ročje tudi zasluži tako družbeno pozornost, saj je skrb za prevzgojo1 obsojencev 
odgovorna in neenostavna naloga. Poleg tega postaja problematika skrbi za 
obsojence družbeno tako aktualna, da ne more biti prepuščena le delavcem, 
ki delajo v kazensko-poboljševalnih zavodih. 

Kriminalna dejavnost v Socialistični republiki Sloveniji sicer ni takega 
obsega, da bi bilo treba biti plat zvona, zajema pa tak obseg, da je treba poskr- 
beti s primernimi ukrepi za zmanjšanje kriminala, kar dejansko pomeni poskr- 
beti za učinkovitejšo prevzgojo obsojencev na prestajanju zaporne kazni. 

V letu 1976 je bilo od sodišč v Socialistični republiki Sloveniji obsojeno 
skupno 12 702 osebi, od tega 7771 oseb na zaporno kazen, in od teh 2575 na 
nepogojno zaporno kazen. Poleg tega je bilo v istem letu od sodnikov za pre- 
krške kaznovanih 120 563 oseb, od tega 4100 s kaznijo zapora. Poleg tega je 
moralo v zapor še okoli 1000 oseb, katerim je bila denarna kazen spremenjena 
v zaporno kazen. Tako je bilo v letu 1976 skupno 8910 obsojencev na presta- 
janju kazni zapora. 

Za prestajanje zaporne kazni imamo v Sloveniji organizirane kazensko- 
poboljševalne domove, kjer se prestajajo praviloma kazni zapora, daljše od 
enega leta, in zapore, kjer se prestajajo krajše zaporne kazni in pripor. 

Kazenski poboljševalni dom je na Dobu za moške, na Igu pri Ljubljani 
za ženske, v Celju za mladoletnike in na Rogozi pri Mariboru odprtega tipa za 
moške. Zapori pa so v Ljubljani, Kopru, Celju in Mariboru. 

Za današnje kazensko-poboljsevalne domove in zapore je značilno, da so 
bili, razen v Dobu, vsi zgrajeni v prejšnjem stoletju ah celo pred več stoletji. 
Druga njihova slabost pa je ta, da jih je večina v stavbah, ki so bile zgrajene 
za druge namene, zato so kljub adaptacijam pretesni in nefunkcionalni. 

V vseh kazensko-poboljševalnih domovih je v letu 1976 delalo 684 de- 
lavcev. S prevzgojo obsojencev se je neposredno ukvarjalo le 26 vzgojiteljev in 
7 socialnih delavcev. Za strokovno izpopolnjevanje pri delu pa je skrbelo 127 
visokokvalificiranih delavcev — inštruktorjev. Delo obsojencev je namreč v 
sodobni penološki praksi ena od primarnih metod prevzgoje obsojencev. Zato 
delu obsojencev tudi v naših kazensko-poboljševalnih zavodih posvečamo naj- 
več pozornosti. Vsak obsojenec je na prestajanju kazni zapora pri nas dolžan 
delati oziroma mu je zavod dolžan delo zagotoviti. 
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Delo ima dejansko dvojno funkcijo, vzgojno in poklicno izpopolnjevanje. 
V delovnem procesu pridobijo obsojenci delovne navade, ki jim ostanejo po 
prestani kazni kot trajna lastnost, zaradi katere se lažje vključujejo v živ- 
ljenje. Seveda pa je delo tudi pridobitno in so obsojenci zanj nagrajevani, 
upoštevajoč dosežene uspehe. V letu 1976 so obsojenci dobivali od 400 do 
2000 din mesečnega plačila za delo. 

Tudi na področju pedagoškega prevzgojnega dela je bilo v letu 1976 
veliko storjenega, čeprav se je s tem delom ukvarjala le peščica delavcev. 
121 obsojencem je bil omogočen obisk osnovne šole, strokovne šole pa 82 obso- 
jencem. Tečaje za pridobitev kvalifikacije je v tem letu obiskovalo 308 obso- 
jencev, 18 pa jih je izredno študiralo na višjih in visokih šolah. Poleg tega pa 
je bilo za obsojence organiziranih 562 raznih predavanj. 

Iz teh nekaj podatkov se vidi, da so delavci, ki jim je zaupana resociali- 
zacija obsojencev, veliko naredili. Vendar pa resocializacija obsojencev ne more 
biti stvar samo teh delavcev, ampak mora biti zanjo zainteresirana in zanjo 
odgovorna širša družbena skupnost. Iz tega razloga je osnutek zakona tudi tako 
zasnovan, da bi se zavodi za izvrševanje kazenskih sankcij odpirali nasproti 
družbeni skupnosti. 

Predlagatelj skuša to doseči z uvedbo družbenega sveta pri Republiškem 
sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, ki naj bi skozi 
proučevanje problematike izvrševanja kazenskih sankcij, spremljavo dela ka- 
zenskih poboljševalnih zavodov in družbeno kontrolo nad delom teh zavodov 
dejansko tudi usmerjal dejavnost zavodov. 

Istemu namenu naj bi služili tudi družbeni organi pri posameznih zavodih. 
Za našo obravnavo obsojencev že sedaj lahko trdimo, da sodi med humane. 
Z nekaterimi novimi opredelitvami odnosa do obsojencev v osnutku zakona 
pa poskušamo postopek in ravnanje z obsojenci še bolj humanizirati. 

Dane so večje možnosti za odložitev nastopa kazni, seveda če so za to dani 
upravičeni razlogi. Obsojencem so dane večje možnosti dopisovanja, podaljšal 
naj bi se čas, v katerem sme ostati otrok pri materi, če se je rodil med pre- 
stajanjem kazni, in tako dalje. Osnutek tudi zagotavlja večje garancije obso- 
jencem v disciplinskem postopku in širše možnosti pritožbe. Za dobro obna- 
šanje in prizadevnost pri lastni prevzgoji so predvidene nove ugodnosti, ki 
so jih lahko obsojenci deležni. Ugodnosti zelo stimulativno delujejo na njihovo 
obnašanje in seveda tudi na prizadevnost pri lastni prevzgoji. Zato so obso- 
jenci deležni velikega števila ugodnosti. 

V letu 1976 je bilo obsojencem dano skupno 8943 raznih ugodnosti; 346 ob- 
sojencev je preživljalo letni dopust zunaj zapora, 531 obsojencev je dobilo več- 
dnevni prost izhod, 1418 obsojencev je dobilo enodnevni prost izhod in tako 
dalje. Po drugi strani pa je bilo relativno majhno število- obsojencev disci- 
plinsko kaznovanih. Skupno je bilo izrečenih 189 disciplinskih ukrepov. 

V razpravah o predloženem osnutku je bilo večkrat poudarjeno, da je 
treba izrekanje disciplinskih ukrepov, še zlasti oddajo v samico, omejiti oziroma 
so bile celo ideje, da bi ta disciplinski ukrep odpravili. Predlagatelj se sicer 
strinja, da se vsi disciplinski ukrepi omejijo na najmanjšo možno mero, 
meni pa, da je treba dopustiti možnost tudi disciplinske osamitve. 

Pri obravnavi tega ukrepa ne smemo namreč pozabiti, da imamo opravka 
s populacijo, ki je v zavodu zato, ker je kršila sprejete družbene norme, in 
da se ta populacija v zavodu večkrat ni voljna prostovoljno podrediti redu in 
disciplini in da so vmes tudi posamezniki, ki ogrožajo varnost delavcev, pa 
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tudi samih obsojencev. Zato' je ob sedanjih spoznanjih penologije in možnostih 
vplivanja na urejanje odnosov znotraj zavoda tak ukrep v izjemnih primerih 
nujno potreben. 

Mnogo pripomb v razpravi o osnutku zakona je bilo danih tudi v zvezi 
s prevelikimi pooblastili, ki so dana upravniku zavoda. V zvezi s temi pripom- 
bami želimo samo opozoriti, da je kazenski poboljševalni zavod opredeljen 
kot upravni organ, zato se tudi vsi postopki vodijo kot v vsakem drugem 
upravnem organu oziroma vse odločbe formalno izdaja upravnik kot pred- 
stojnik upravnega organa, ne glede na to, kako je v predhodnem postopku 
dejansko bila sprejeta odločitev. V zvezi s tem vprašanjem ni prezreti dejstva, 
da bodo mnoge določbe zakona obdelane s podzakonskimi predpisi, ki bodo 
pripravljeni do zakonskega predloga. Kot je razvidno jz 211. člena tega 
osnutka, vso to materijo podrobneje opredeljuje 10 podzakonskih predpisov. 
S temi predpisi je med drugim tudi določeno, kako se pride do posamezne 
odločitve. V predhodnem postopku pri pripravi odločitve tako rekoč vedno 
sodeluje celoten strokovni team posameznega zavoda. Ni bojazni, da bi uprav- 
nik zaradi pooblastil, ki mu jih kot predstojniku upravnega organa daje zakon, 
zlorabljal to svojo funkcijo. Ravnanje z obsojenci je namreč pod nadzorstvom 
Republiškega sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun in 
predsednika sodišča. Poleg tega predloženi osnutek uvaja tudi družbeno nad- 
zorstvo, ki naj bi ga opravljali na novo oblikovani organi. 

Vsekakor pa si bo< predlagatelj prizadeval pri pripravi predloga v največji 
možni meri upoštevati dane pripombe in sugestije, seveda v okviru, ki sodi 
v zakonsko ureditev, in skladno s funkcijo upravnega organa. 

Dosedanje razprave so tudi opozorile, da bi kazalo poslovanje gospodarskih 
enot drugače zastaviti oziroma urediti in da bi naj delavci zavoda, ki delajo 
v gospodarskih enotah, dobili vse tiste samoupravne pravice, ki izhajajo iz 
združevanja dela in dela z družbenimi sredstvi. Glede takih razmišljanj pred- 
lagatelj osnutka poudarja, da vsa dejavnost delavcev v zavodu kot tudi obso- 
jencev služi enemu samemu cilju, to je prevzgoji in resocializaciji obsojencev, 
in da je zato verjetno nujno, da so vsi delavci v zavodu v enakem položaju. 
Iz tega razloga je tako imenovana gospodarska enota samo organizacijska 
oblika znotraj upravnega organa, ki organizira delo za obsojence, in to tako 
delo, katerega osnovni namen je pridobivanje delovnih navad obsojencev in 
skozi to prevzgoja, medtem ko je njegov finančni učinek drugotnega pomena. 

Prisotne so tendence, da bi se na prvo mesto postavil ekonomski učinek 
dela, vendar tega ne smemo dopustiti, še manj pa spodbujati. Kljub vsem pri- 
zadevanjem za resocializacijo obsojencev ob prestajanju kazni pa te samo 
znotraj zavodov ni mogoče doseči. Sploh pa zavodi za izvrševanje kazni ne 
morejo odpraviti zunanjih dejavnikov, ki v veliki meri vplivajo na to, kako 
se bo obsojenec po odpustu iz zavoda obnašal na prostosti. Zato je obsojencu 
potrebna pomoč tudi po odpustu iz zavoda. Za informacijo o stalni postpe- 
nalni pomoči smo poskušali ugotoviti, kakšno pomoč bi obsojenci potrebovali 
in kakšne pomoči so obsojenci dejansko bili deležni. 

Analiza nam je pokazala, da od 2720 obsojencev, ki so bili v letu 1976 
odpuščeni s prestajanja kazni, ni potrebovalo pomoči po odpustu 712 obso- 
jencev ali 26,2 %. Vsi ostali obsojenci pa bi potrebovali pomoč družbe po 
odpustu. Največ pomoči po odpustu rabijo obsojenci pri iskanju zaposlitve, 
obsojencev, pomoč pri nastanitvi 19% obsojencev itd. 
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Podatki o pomoči, ki so je bili obsojenci dejansko deležni, pa nam kažejo, 
da nobena oblika pomoči obsojencem ne presega 50 fl/o potrebne pomoči. Več 
kot polovica odpuščenih obsojencev je tako ostala brez potrebne pomoči. Vzroki 
za tako stanje so v informaciji prikazani, — predvsem so to nezadostna pove- 
zanost in usklajenost delovanja med socialnimi delavci v kazensko-pobol j se- 
valnem zavodu in ustreznimi službami zunaj zavoda, kot so občinska skupnost 
socialnega skrbstva, skupnost za zaposlovanje, stanovanjska skupnost in druge. 

Nujno bi bilo, da SO' občinske skupnosti socialnega skrbstva koordinatorji 
med vsemi dejavniki, ki lahko obsojencu po odpustu pomagajo. Pri tem pa 
ne bi smele stati ob strani tudi družbenopolitične organizacije. Te lahko največ 
pripomorejo, da obsojencev ne bodo odklanjali v organizacijah združenega 
dela, ko iščejo zaposlitev, samo zato, ker so bili obsojeni. Niso več redki pri- 
meri, ko obsojenci prihajajo^ nazaj v kazensko-poboljSevalne zavode in tam 
zahtevajo oziroma prosijo, da se jim najde zaposlitev, stanovanje itd. Odkla- 
njanje možnosti zaposlitve pa obsojence ponovno lahko potegne na pot kri- 
minala. 

Kako naj bi v prihodnje pristopili k organiziranju postpenalne pomoči, 
smo prikazali v zaključkih in predlogih informacije. Dosedanje razprave o 
postpenalm pomoči pa so dale tudi dovolj predlogov in sugestij za še boljše 
opredelitve. Hvala, 

Predsednica Mara Ž 1 e b n i k : Hvala, tovariš Tance! Osnutek zakona 
ste prejeli s sklicem za 57. sejo zbora. Prejeli ste tudi informacijo o stanju 
postpenalne pomoči. 

Osnutek zakona z informacijo so obravnavali: Odbor za družbenopolitični 
in komunalni sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki so predložili pismena poročila. 

Želijo morda poročevalci Odbora in obeh komisij poročila še ustno dopol- 
niti? (Ne želijo.) Na klop ste danes prejeli tudi stališča Družbenopolitičnega 
zbora, ki je ta akt obravnaval v smislu 2. odstavka 72. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? K besedi se javlja Slavka Perger, 
delegatka občine Maribor! 

Slavka Perger: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Ma- 
ribor je obravnavala osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in ga 
podpira. K posameznim členom pa ima naslednje pripombe: 

V 11. členu je določba, da se obsojenim osebam omogoči osnovnošolsko 
izobraževanje oziroma da se med prestajanjem kazni omogoči, da dokončajo 
osnovnošolsko obveznost. 

Skupina delegatov predlaga, da predlagatelj ponovno prouči to odločbo, 
ob upoštevanju dejstva, da je vrsta kazni kratkotrajnih in bi bila izvršitev 
takšne določbe vprašljiva oziroma otežena. 

K 12. členu, 3. odstavek: Skupina delegatov predlaga, da se ta odstavek, 
ki se glasi: »Svet obsojencev določi v soglasju z upravnikom zavoda izmed 
svojih članov predstavnika za svet kazenskega poboljševalnega zavoda iz 
27. člena tega zakona«, ponovno prouči. Glede na to, da po 31. členu kazen- 
skega zakonika SR Slovenije, obsojencem med prestajanjem kazni ni dovo- 
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ljeno opravljati javnih funkcij, je seveda ta določba vprašljiva. Zato predla- 
gamo, da jo predlagatelj ponovno prouči pri sestavi predloga. 

Pri 26. členu predlagamo, da se 2. odstavku, ki se sedaj glasi: »Kazenski 
poboljševalni zavodi so dolžni zagotovitivi pravno pomoč obsojencem za var- 
stvo njihovih pravic« doda: »v zadevah, ki so v zvezi s kaznivim dejanjem, ki ga 
je obsojenec storil, oziroma v zvezi z izvrševanjem kazenske sankcije.-« 

V praksi se namreč dogaja, da želijo obsojenci pravno pomoč za najraz- 
ličnejše osebne zadeve. Skupina delegatov meni, da smo dolžni zagotoviti 
pravno pomoč le v tistih primerih, ko gre za kaznivo dejanje v zvezi z izvrše- 
vanjem kazni. 

Pri 30. členu se v zvezi s tretjim odstavkom zastavlja vprašanje o more- 
bitni natančnejši opredelitvi sedanjega besedila, ki se glasi: »Nadzorstvo nad 
izobraževanjem obsojencev v kazensko-pobol j Sevalnih zavodih opravlja Zavod 
SR Slovenije za šolstvo.« Vprašljivo je, ali gre za nadzorstvo za vse oblike 
izobraževanja obsojencev ali samo za tiste oblike izobraževanja, na podlagi 
katerih se pozneje izdajo uradne listine in spričevala. 

K 33. členu predlagamo dopolnitev, in sicer v tem smislu, da bi se podalj- 
šal rok, v katerem mora obsojenec nastopiti prestajanje kazni. Skupina dele- 
gatov iz Maribora predlaga podaljšanje na 30 dni. S tem bi odpadla vrsta 
prošenj za odložitev izvršitve kazni zapora. 

K 48. členu, ki se glasi: »Obsojencu, ki mu je izrečena kazen do 6 me- 
secev, lahko republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun dovoli, da med prestajanjem kazni nadaljuje z delom v organizaciji 
združenega dela ali pri drugi družbeni pravni osebi, pri kateri je v delovnem 
razmerju«, predlagano dopolnitev. V razpravi so delegati namreč menili, da 
bi bilo potrebno to določbo nekoliko jasneje opredeliti, zlasti ko gre za obso- 
jence, ki so na prestajanju kazni izven svojega kraja. Na primer v Rogozi 
v Mariboru so na prestajanju kazni obsojenci iz vse Slovenije. Kako bi se 
obsojenec vračal v svojo delovno organizacijo, če je ta na primer na Primor- 
skem, Dolenjskem ali kje drugje? Je pa še druga dilema, ki izhaja iz take 
določbe, namreč, ali se ta čas šteje obsojencu v delovno dobo, ker dela nepre- 
kinjeno' naprej v svoji delovni organizaciji, ali se mu šteje v izvrševanje kazni. 

V 53. členu, v drugem odstavku naj se doda za številom »18« beseda 
»delovnih«. 

Pri 89. členu predlagamo, da se opredeli možnost za ustanovitev ustrez- 
nega organa pri občinski skupščini, morda v okviru oddelka za socialno skrb- 
stvo, ki bi imel na skrbi postpenalno pomoč. 

Opozarjamo še na nejasnost določil 116. in 111. člena, ki jo ugotavljajo 
delavci Kazensko-poboljSevalnega zavoda v Mariboru, in sicer glede strelnega 
orožja, ki ga smejo uporabljati pooblaščene in ustrezno uniformirane uradne 
osebe v zavodih. Kakšen je v tem primeru položaj upravnika zavoda, ki ni 
uniformirana oseba? Hvala lepa. 

Predsednica Mara Ž 1 e b n i k : Hvala, tovarišica Pergerjeva! Naprej, 
prosim? Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima dr. Peter Novak, delegat občine 
Lj ubij ana-Center! 

Dr. Peter Novak: Tovarišica predsednica! Naša delegacija je pregle- 
dala zakon in ugotovila, da predloženi osnutek zakona potrjuje izredno veliko 
humanost naše družbe. Menim, da je potrebno te napore podpreti. Ugotavljam, 
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da se Jugoslavija lahko ponaša s takimi zakoni pred vsemi drugimi, kajti v 
svetu verjetno ni zakonodaje na tem področju, ki bi bila tako humana, kot 
je naša. Poleg tega je menila, da bi morda kazalo nekatere besede vendarle 
uporabiti v pristni slovenščini. Gre za besede, ki nekoliko motijo. To so besedi 
»sankcije« v naslovu zakona in »postpenalna« pomoč, besedi, ki se pogosto 
ponavljata. Morda bi zakonodajalec našel tudi kaj slovenskega? Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Novak! Naprej, prosim! 
Kdo še želi besedo? (Nihče.) Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, če želi 
morda še besedo! (Ne.) Hvala. 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, 
da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča Druž- 

benopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupščine 
in zbora ter pripombe, dane v današnji razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! Kdo je za? (56 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. Ugotavljam 
tudi, da so bila s tem upoštevana stališča Družbenopolitičnega zbora in da je 
osnutek zakona sprejet v skladu s temi stališči. O tem bom predsednika Druž- 
benopolitičnega zbora posebej obvestil. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju, ki ga je 
Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Maverja Jerkiča, pomoč- 
nika republiškega sekretarja za urbanizem. 

Zeli predstavnik predlagatelja osnutek zakona še ustno obrazložiti? (Ne 
želi.) Hvala! 

Osnutek zakona ste prejeli s sklicem seje zbora z dne 27. 12. 1977. Obrav- 
navala sta ga Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. 
Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Prosim, besedo ima tovariš Franc Hrovat, delegat občine Ljubljana-Moste- 
Polje! 

Franc Hrovat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine So- 
cialističnega republike Slovenije iz Skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje 
ima k temu zakonu naslednjo pripombo: 

Potrebno je določiti kaj je tretja gradbena faza. To se lahko določi tudi 
z navodilom republiškega sekretarja za urbanizem. Prav tako je potrebno dolo- 
čiti ukrepe in pristojnosti za nedovoljene gradnje drugih objektov, na primer 
garaže, gospodarskih poslopij, delavnic, ograj in podobnega. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Hrovat! Naprej, prosim! 
Besedo ima Niko Valjavec, delegat občine Ljubljana-Vič-Rudnik! 
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Niko Valjevec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pripombe naše delgacije k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urbanističnem planiranju se nanašajo na 41. člen. Predlagamo, da 
se v tretjem odstavku za besedami: »odredi občinski organ urbanistične inšpek- 
cije« doda novo besedilo »a) da se gradnjo ustavi in b), da investitor v ust- 
reznem roku vloži pri občinskem upravnem organu za urbanizem v skladu 
s predpisi opredeljeno zahtevo za izdajo ustrezne lokacijske odločbe.« 

Določilo, da urbanistična inšpekcija brez odlašanja predloži zadevo za 
urbanizem pristojnemu občinskemu upravnemu organu, da odloči o spornem 
objektu, v skladu z 41. d členom, se nam zdi neprimerno, ker se določilo 
41. d člena nanaša le na primere pred uveljavitvijo tega zakona in na že 
zgrajene objekte, določilo v tretjem odstavku 41. člena pa na nove primere 
in tudi na objekte v gradnji. Določila 4. in 5. odstavka 41. člena pa naj bi se 
izpustila, ker je za gradnjo po zakonu o graditvi objektov potrebno gradbeno 
dovoljenje, pogoj za izdajo pa so projekti. 

Če je tako, potem v primerih iz prejšnjih dveh odstavkov ni primerno 
ukrepanje urbanistične inšpekcije, ampak gradbene inšpekcije. 

V osmem odstavku 41. člena pa naj bi se po našem mnenju dodalo, da 
opravlja urbanistična inšpekcija upravno izvršbo tudi za odločbe o ustavitvi 
gradnje oziroma odločbe po celotnem tretjem odstavku. 

Veljajo bi nekoliko pregledati tudi besedilo 41. d člena, ker se nam zdi 
nekoliko problematično. Določila zadevajo> le zgrajene objekte, ne pa objekte 
v gradnji. Problematična je tudi razvrstitev objektov, ki naj bi jih občinska 
skupščina razvrstila v tri skupine, in sicer v šestih mesecih. Prav tako je vpraš- 
ljivo pooblastilo občinski skupščini, da določa rok za vložitev investitorjeve 
zahteve za izdajo lokacijskega dovoljenja za legalizacijo nedovoljene gradnje 
v območjih, za katera se predvideva izdelava zazidalnega načrta. Pri tem so 
prisotni tudi drugi dejavniki. Hvala lepa. 

Predsednica Mara 2lebnik: Hvala lepa, tovariš Valjavec! Naprej 
prosim! Besedo ima Stane Mele, delegat občine Celje! 

Stane Mele: Pripombe k osnutku zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o urbanističnem planiranju, ki jih imamo v Celju na predlog 
strokovnih služb, zadevajo predvsem 41. člen, ki naj se dopolni z novim od- 
stavkom: »Ko za urbanizem pristojni občinski inšpekcijski organ na terenu 
ugotovi dograjen objekt, odstopi brez odlašanja s sklepom spis za urbanizem 
pristojnemu občinskemu upravnemu organu, da o spornem objektu odloči 
v skladu z določili 41. d člena tega zakona.« 

V prehodne določbe naj predlagatelj vključi tudi odstavek, ki se glasi: 
»Občinska skupščina določi organizacijo združenega dela, ki izvaja ukrepe po 
določbah 41. člena tega zakona, in to na zahtevo za urbanizem pristojnega 
občinskega inšpekcijskega in upravnega organa.« 

V vseh zadevah, v katerih je za urbanizem pristojni občinski inšpekcijski 
organ že ukrepal in spise odstopil za urbanizem pristojnemu občinskemu 
upravnemu organu z zahtevo, da v posebnem postopku ugotovi, ali so dani 
pogoji za zavrnitev lokacijskega dovoljenja, odloča o obravnavanem objektu 
za urbanizem pristojni občinski upravni organ, v skladu z 41. d členom tega 
zakona. Ce se upravna izvršba o odstranitvi dograjenega objekta po določbah 
drugega odstavka 41. člena tega zakona ne opravi, predlaga pristojni občinski 
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upravni organ, da se po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznamba, 
da je objekt predviden za odstranitev. 

Primernost izdaje urbanističnega potrdila po 3. členu zakona o urbani- 
stičnem planiranju naj se prouči glede na njegove pravne posledice. Potrdilo 
ima veljavo odločbe, vendar ga sodna praksa ne prizna. Za urbanizem pristojni 
občinski inšpekcijski organ ne more odpraviti izdanega potrdila, čeprav bi bilo 
primerno, da bi ta organ imel možnost odprave izdanega potrdila. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju 
naj bi bil dopolnjen tudi z določilom o zavarovanih površinah, ki so predvidene 
z zazidalnimi načrti. Kolikor bi te zavarovalne površine morale biti zavaro- 
vane s posebnim odlokom, naj bi to bilo določeno z zakonom. 

V 41. d členu naj se opredeli, kdo nosi stroške legalizacije objektov po 
opravljeni razvrstitvi. Po dosedanjem zakonu ima za urbanizem pristojni ob- 
činski upravni organ pravice zahtevati, da stranka vloži vso potrebno doku- 
mentacijo, ki je potrebna za legalizacijo objekta. 

Predvidene spremembe in dopolnitve zakona o urbanističnem planiranju 
so kurativnega pomena in ne rešujejo vzrokov nastajanja nedovoljenih gradenj. 
Za uspešen inšpekcijski nadzor, zlasti pri izvajanju prisile, je nujno potrebna 
aktivna podpora skupščin družbenopolitičnih skupnosti, njenih izvršilnih orga- 
nov in družbenopolitičnih organizacij. Zato je potrebno ustvariti tudi ustrezno 
družbeno vzdušje. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Mele! Naprej, prosim! 
Prosim, besedo ima tovariš Novak! 

Dr. Peter Novak: Tovarišice in tovariši! Naša delegacija je razprav- 
ljala o tem predlogu in ga v načelu podpira. Menimo, da je ugotovitev prejš- 
njega govornika, da ta zakon in predlagane spremembe ne rešujejo vzrokov 
nastanka črnih gradenj, točna. Vzroki so dosti širši in zadevajo nekatere 
ključne rešitve v naši družbi. Zato predlagam, kolikor je mogoče, da bi pred- 
lagatelj ob predlogu zakona predložil tudi osnovno analizo glavnih vzrokov 
nastajanja črnih gradenj v naših mestih in primestnih naseljih in prikazal 
možnosti reševanja te problematike v bodoče. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Novak! Če mi dovolite, 
bi vas opozorila na razpravo z dne 14. decembra 1977 v tem zboru oziroma 
v tej skupščini, kjer smo o vzrokih nedovoljenih gradenj precej na široko 
razpravljali na podlagi predložene informacije. Naprej, prosim! Ne želi nihče 
več razpravljati? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 

planiranju se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja delovnih teles Skupščine in zborov, pripombe skupin delegatov 
in pripombe, dane v današnji razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče,) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 
22 
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Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami 
v družbeni lastnini, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni 
svet. 

Za svojega predstavnika je predlagal Maverja Jerkiča, pomočnika repu- 
bliškega sekretarja za urbanizem. Želi predstavnik besedo? (Ne.) Hvala. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 29. 12. 1977. Predlog zakona sta 
obravnavala Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. 
Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Očitno nihče. Zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije 
k 3. členu predloga zakona. Prosim, da se o amandmaju izrečeta predstavnik 
predlagatelja in predstavnik Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja. Predlagatelj sprejema amandma? (Da.) Tovariš 
Miklavčič, Odbor sprejema amandma? (Da.) 

Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije k 3. členu predloga 
zakona naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije soglasno 
sprejet. 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdo je za? (52 delegatov.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. Odrejam 30 minut 
odmora. 

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

Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 
9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez- 
poselnosti, ki ga je Skupščini skupaj z osnutkom zakona predložil v obravnavo 
njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Rada Mikliča, republiškega 
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za delo. 

Želi morda predstavnik predlagatelja predlog za izdajo zakona še ustno 
obrazložiti? (Da.) Besedo ima tovariš Rado Miklič! 

Rado Miklič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da zbor sprejme predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavaro- 
vanju za primer brezposelnosti hkrati z osnutkom zakona. Sedaj veljavni zakon 
je bil sprejet 1974. leta, sicer že na podlagi nove ustave, vendar se je pokazala 
potreba po temeljiti novelizaciji. Še bolj je to prišlo do izraza po sprejetju 
zakona o združenem delu. Ugotovitev velja zlasti za samoupravno organizi- 
ranost na področju zaposlovanja, saj je urejenost tega področja izrednega 
pomena za razvoj in krepitev materialne osnove družbenoekonomskega polo- 
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žaja delavcev v združenem delu, za smotrno in racionalno kadrovsko politiko 
ter za ustrezno planiranje zaposlovanja. 

Sedanji zakon ni namreč več docela v skladu z načeli samoupravne organi- 
ziranosti samoupravnih interesnih skupnosti, med katere spadajo tudi skup- 
nosti za zaposlovanje. Zato je ena od bistvenih novosti predlaganega osnutka 
določilo, da se skupnost za zaposlovanje ustanovi za območje občine, in sicer 
s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti za zaposlovanje. Novela 
pa zaradi racionalnosti in smotrnosti predvideva, da lahko z upravljanje dolo- 
čenih skupnih zadev, zlasti za uresničevanje načela solidarnosti in vzajem- 
nosti na področju zavarovanja za primer brezposelnosti, občinske skupnosti za 
zaposlovanje s samoupravnim sporazumom ustanovijo medobčinsko skupnost za 
zaposlovanje, v katerem določijo njene naloge in hkrati uredijo razmerja do 
občinskih skupnosti za zaposlovanje. Vsebinsko pomembna je tudi nova določba 
osnutka, na podlagi katere se v samoupravni skupnosti za zoposlovanje združu- 
jejo delavci prek svojih temeljnih in drugih organizacij združenega dela ter 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, delavci v delovnem razmerju z 
nosilci samostojnega osebnega dela prek svojih sindikatov, nosilci samostojnega 
dela prek svojih združenj ter občani — bistvena novost — prek svojih kra- 
jevnih skupnosti. Samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti za zaposlo- 
vanje Je temeljna ustanovitvena listina za organiziranje skupnosti ter za dolo- 
čitev poglavitnih nalog, ne samo teh skupnosti, temveč tudi njihovih delovnih 
skupnosti, ki za skupnost opravljajo določene strokovne naloge. 

Na podlagi načel zakona o združenem delu se razmerja med skupnostjo in 
njeno delovno skupnostjo kot obliko strokovne službe urejajo s posebnim sa- 
moupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovor- 
nostih. Ta okoliščina je eden od razlogov, ki terja, da se s črtanjem nekaterih 
določb sedanjega zakona omogoči samoupravno opredeljevanje nalog in dejav- 
nosti, tako same skupnosti kot njene delovne skupnosti. 

Vrsta razlogov narekuje, da se sprejme 15. člen osnutka v predloženem 
besedilu in se varianta k temu členu črta. V tem členu so namreč navedene ne- 
katere, z vidika splošnih družbenih interesov pomembne naloge, da jih je 
utemeljeno vključiti v sam zakon, kar pa ne pomeni, da ta določa posego v 
samoupravno organizacijo samoupravnih skupnosti za zaposlovanje. Za tako 
določbo so se izrekli doslej vsi pristojni odbori obeh zborov, prav tako pa tudi 
Zveza skupnosti za zaposlovanje. 

Med naloge skupnosti za zaposlovanje štejemo tudi posredovanje dela. Pri 
pripravi predloga za izdajo zakona smo bili v dilemi, ali naj bo posredovanje 
dela obvezno, ali naj teče zaposlovanje novih delavcev obvezno prek skupnosti 
ali pa naj se to posredovanje izvaja skupaj s sodelovanjem organizacij združe- 
nega dela in skupnosti za zaposlovanje. V vseh odborih in v Zakonodajno- 
pravni komisiji je bilo sprejeto stališče, da bi bila uvedba obveznega sode- 
lovanja samo prek skupnosti za zaposlovanje najbrž neskladna z ustavo in z za- 
konom o združenem delu, kakor tudi z načeli samoupravnega planiranja. Zato 
je edino sprejemljivo pravilo, da organizacije združenega dela in nosilci oseb- 
nega dela zaposljujejo nove delavce samo v sodelovanju s skupnostmi za za- 
poslovanje. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela zaposljujejo nove delavce 
v skladu z osnovami svojih planov, pri čemer je funkcija skupnosti za zapo- 
slovanje, da zagotavlja tem organizacijam tisto strokovno pomoč, ki jim je po 
njihovi odločitvi neogibno potrebna. S tem ne odpade obveznost, da temeljne 
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in druge organizacije združenega dela pošiljajo skupnostim za zaposlovanje 
predpisane podatke, ki omogočajo analitično spremljati gibanje zaposlenosti. To 
hkrati omogoča skupnostim za zaposlovanje, da intervenirajo, bodisi pri orga- 
nizacijah združenega dela bodisi pri pristojnem organu občinske skupnosti, v 
primerih, ko poteka zaposlovanje mimo planiranih odnosov. 

Med razloge za novelacijo zakona štejemo tudi medrepubliški dogovor o 
temeljih skupne politike zaposlovanja v Jugoslaviji, ki je bil sprejet oktobra 
1977. leta. V skladu s tem dogovorom je v osnutku v 32. členu predlagano, da 
lahko pravico do denarnega nadomestila med brezposelnostjo uveljavlja oseba, 
ki je delala najmanj 9 mesecev brez presledka ali 12 mesecev s presledki v 
zadnjih 18 mesecih. Sedaj velja določba, da lahko to pravico uveljavlja oseba, 
ki je delala najmanj eno' leto brez presledka aH 18 mesecev s presledki v zad- 
njih dveh letih. Ta sprememba bo imela za posledico, na osnovi predvidevanj 
Zveze skupnosti za zaposlovanje, delno povečanje izdatkov za denarno nado- 
mestilo. Poleg tega Zveza opozarja, da utegne olajšanje pogoja za pridobitev 
te pravice spodbujati sklepanje delovnih razmerij za sezono ali samo za določen 
čas. Velja pripomniti, da je po novem zakonu o delovnih razmerjih dopustno 
sklepati delovno razmerje za določen čas samo izjemoma in le v vnapiej pred- 
videnih in določenih primerih in pogojih. _ . 

Za preprečevanje neutemeljene uporabe te nove določbe je tore] treba 
predvsem dosledno ravnati po določbi 36. člena zakona o delovnih razmerjih. 
Na morebitno nezakonito sklepanje takega delovnega razmerja ali zlorabo skle- 
panja delovnega razmerja za tako imenovano sezono je potrebno takoj opozo- 
riti za nadzorstvo pristojne organe. Poleg tega lahko pripomore k izjemnemu 
sklepanju takega delovnega razmerja za nedoločen čas dosledno uresničevanje 
družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o minimalnih pogojih, o 
življenjskih in kulturnih pogojih za zaposlovanje. 

Nekatere pravice in obveznosti, ki so urejene v dosedanjem zakonu, na 
novo ureja že zakon o delovnih razmerjih. Na primer: 47. člen, 144. člen, 
175. člen in tako dalje. Tudi ta okoliščina torej terja črtanje tistih določb, ki se 
po sedanjem zakonu nanašajo na take pravice. 

Osnutek tudi vključuje dosedanje novele citiranega zakona, ki so bile 
sprejete julija 1977. leta in se nanašajo zlasti na financiranje oziroma na do- 
ločene prispevne stopnje za zaposlovanje. 

Končno velja omeniti, da so bila pri izdelavi osnutkov upoštevana načela 
resolucije o zakonodajni politiki Slovenije, ki terja ustrezno smotrno in racio- 
nalno besedilo zakona. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o poslovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti so dokaj obsežne. Zato, tovarišice in tovariši delegati, 
predlagam, da zbor naloži s svojim sklepom predlagatelju, da pripravi za do- 
končno fazo sprejemanja zakona predlog v celotnem novem besedilu, upoštevaje 
pri tem že vse dosedanje pripombe in predloge, bodisi pristojnih teles skup- 
ščine, razpravo današnje seje, pa tudi pripombe in predloge, ki jih utegnejo 
dati še Sindikati, Zveza skupnosti za zaposlovanje in pa verjetno Skupnos 
socialnega varstva Slovenije. 

Realizacija noveliranega zakona, v skladu s predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami, nalaga sedanjim skupnostim in še nekaterim drugim družbenim 
dejavnikom dokaj zahtevne in obsežne priprave na nove naloge. Skupnosti za 
zaposlovanje morajo uskladiti svoje delo z določbami tega zakona najkasneje 
do konca letošnjega leta. Zaradi tega Izvršni svet predlaga, da se predlog za 
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izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zava- 
rovanju za primer brezposelnosti sprejme, hkrati z osnutkom z združitvijo prve 
in druge faze zakonodajnega postopka. S tem bi se omogočila in zagotovila pra- 
vočasna realizacija predlaganih novih načel samoupravne organiziranosti in 
samoupravnega delovanja za združeno delo in za delavce ter za delovne ljudi 
tako pomembnih samoupravnih interesnih skupnosti, kot so skupnosti za za- 
poslovanje. Prosim, da zbor sprejme predlog z osnutkom! 

Podpredsednik dr. Boris Berce: Hvala lepa, tovariš Miklič! Predlog 
za izdajo zakona in zakonski osnutek ste prejeli s sklicem seje zbora. 

K tej točki dnevnega reda je bila povabljena Zveza skupnosti za zaposlo- 
vanje Socialistične republike Slovenije. Izvršni svet predlaga, da na podlagi 
drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije obravnavamo1 predlog za izdajo zakona in osnutek, da se torej združita 
prva in druga faza zakonodajnega postopka. O tem proceduralnem vprašanju 
pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, prosim, da o> predlogu Izvršnega sveta gla- 
sujete. Kdor je za to, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka zdru- 
žita, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
predložila zboru pismeni poročili. Želita morda poročevalca poročili še ustno 
dopolniti? (Ne želita.) 

Na podlagi predloga za izdajo zakona in zakonskega osnutka ter poročil 
pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Mile Milivojevič, de- 
legat občine Kranj! 

Mile Milivojevič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Delegacija Zbora občin in Zbora združenega dela iz Kranja je na 
predlog Izvršnega odbora Skupnosti za zaposlovanje Kranj sprejela nekatere 
pripombe, ki jih posredujem: 

V prvem odstavku 9. člena naj se za besedo »po kadrih« doda tudi »uresni- 
čevanje štipendijske politike«. 

V prvi točki istega člena naj za besedo »za« doda besedilo »letnimi potre- 
bami po kadrih in potrebnega števila štipendistov«. 

V 9. členu naj se dodajo še naslednje naloge: »5. splošne akte, s katerimi 
urejajo štipendiranje; 6. razpise štipendij, ki morajo biti objavljeni vsako leto 
do 30. maja; 7. rezultate razpisov in pokritje potreb po štipendistih; 8. druge 
podatke v zvezi s štipendiranjem.« 

V 15. členu naj se dodajo še naslednje naloge, in sicer naj se doda med 
6. in 7. točko nova točka, ki se glasi: »opravlja strokovna, tehnična in finančno- 
administrativna dela v zvezi s štipendiranjem iz združenih sredstev in delova- 
njem samoupravnih organov ter na ta način prispevek k usklajevanju kadrov- 
skih potreb združenega dela s poklicnimi usmeritvami učencev in študentov.« 
Prav tako naj se doda med staro 8. in 9. točko nova točka, in sicer »opravlja 
naloge v zvezi z uresničevanjem samoupravnih sporazumov o zaposlovanju, o 
minimalnih kulturnih in življenjskih standardih pri zaposlovanju.« 
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Dopolni naj se 33. člen, in sicer z besedilom: »Osnova za izračun denar- 
nega nadomestila je povprečni mesečni osebni dohodek, ki ga je delavec 
dosegel v zadnjem trimesečju pred prenehanjem dela.« 

Utemeljitev: Mnogokrat izrečena zahteva večine skupnih komisij podpisnic 
vseh družbenopolitičnih organizacij na ravni republike ter večine regij je po- 
vzročila, da so skupnosti zaposlovanja v Sloveniji sprejele, razen Murske So- 
bote, ki naj bi to sprejela v letošnjem letu, delo v zvezi z izvajanjem nove 
štipendijske politike. Utemeljitev je bila, da le skupnosti za zaposlovanje lahko 
z že organizirano službo poklicnega usmerjanja in zaposlovanja pripomorejo k 
usklajevanju kadrovskih potreb z željami in poklicnimi odločitvami mlade ge- 
neracije. Ce se torej delo že opravlja in so skupnosti za zaposlovanje prilago- 
dile organizacijo službe tudi enotnemu urejanju poslov s področja štipendiranja, 
ne vidimo vzrokov, da predlogi za nova zakonska določila ne bi vsebovali tudi 
nalog v zvezi z izvajanjem štipendijske politike. Področje štipendiranja ureja 
sedaj le družbeni dogovor o štipendiranju učencev in študentov. Res je, da je 
praksa izvajanja nove štipendijske politike stara šele nekaj let, vendar lahko 
trdimo, da je utemeljitev družbenopolitičnih organizacij in skupnih komisij 
podpisnic pravilna. Torej je potrebno še zakonsko določilo, ki bo skupnostim za 
zaposlovanje zagotovilo pri izvajanju štipendijske politike. 

Nova dejavnost, ki so jo v letu 1977 pričele uveljavljati skupnosti za za- 
poslovanje, je tudi usposabljanje in zaposlovanje invalidov. To področje ze ureja 
zakon za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, vendar je to področje vklju- 
čeno tudi v predlogih sprememb zakona o zaposlovanju. Prav zaradi tega je s>e 
toliko bolj nerazumljivo, da že v osnutku zakona ni bila predvidena uzakonitev 
izvajanja štipendijske politike pri skupnostih za zaposlovanje, ki se izvaja ze 
toliko časa iz že omenjenih vzrokov. Hvala. 

Predsednik dr. Boris Berce : Hvala lepa, tovariš Milivojevič! Kdo še 
želi razpravljati? Prosim, besedo ima Stane Mele, delegat občine CeljeJ 

Stane Mele: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delgati! 
Skupina delegatov iz Celja ima pripombo, in sicer k 18. členu. Predlagamo, da 
se v 2. odstavku črtata besedi »za zaposlovanje«. Tako bi se odstavek glasil. 
»Delovno skupnost oblikuje skupnost za zaposlovanje sama ali z drugimi skup- 
nostmi, upoštevaje načelo smotrnosti, racionalnosti, ekonomičnosti m uspeš- 
nosti dela.« 

Utemeljitev Tako oblikovano določilo daje več možnosti za oblikovanje 
strokovne službe in povezanosti tudi z drugimi strokovnimi službami, samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi v občini, ne pa samo s skupnostmi za zapo- 
slovanje. Poleg te pripombe še ugotavljamo, da osnutek zakona ne rešuje na 
zadovoljiv način vloge in nalog skupnosti, ter vloge in naloge strokovne službe 
na področju zaposlovanja. Na ta problem opozarjajo dosedanje slabosti delova- 
nja skupnosti za zaposlovanje, ki so bile predvsem v tem, da je program dela 
strokovne službe predstavljal hkrati tudi program dela skupnosti. Tako je pri- 
šlo do prepletanja nalog in izvajanja skupnih nalog, ki izhajajo iz samouprav- 
nega položaja in vloge skupnosti. Pogosto so samoupravne naloge sle na račun 
izvajalskih. Smiselno bi bilo opredeliti, da delovne in druge organizacije poobla 
stiio določene strokovne službe, da opravljajo izvajalske naloge. Samoupravne 
interesne skupnosti pa lahko s to službo sklenejo samoupravne sporazume za 
izvajanje nalog, ki izvirajo s področja samoupravnega delovanja. Hvala. 
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Podpredsednik dr. Boris Berce : Hvala lepa, tovariš Mele! Kdo še želi 
razpravljati? Kaže, da nihče. 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 zapo- 
slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, z osnutkom zakona se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe skupin delegatov 
in pripombe iz razprave na seji zbora in ga predlaga v prečiščenem besedilu. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
obrtnega zakona, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil Iva Klemenčiča, člana Izvršnega sveta 
in republiškega sekretarja za industrijo, ter Ivana Kogovška, pomočnika re- 
publiškega sekretarja za industrijo. Zeli predstavnik predlagatelja zakon še 
ustno obrazložiti? (Da.) Prosim, tovariš Ivo Klemenčič! 

Ivo Klemenčič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da vas pred obravnavo predloga za izdajo zakona z osnutkom sezna- 
nim z nekaterimi poglavitnimi problemi, načeli in vprašanji, kakor tudi z raz- 
logi, ki narekujejo dopolnitve sedanjega obrtnega zakona v takšnem obsegu, 
da je utemeljeno sprejetje novega obrtnega zakona. Na osnovi sklepov X. kon- 
gresa ZK Jugoslavije, ustave iz leta 1974, zakona o združenem delu in uvelja- 
vitve drugih sistemskih ukrepov ter s pomočjo politične akcije so bile v zadnjih 
letih, zlasti po uveljavitvi sedanjega obrtnega zakona, dosežene velike spre- 
membe v odnosu do nadaljnjega razvoja samostojnega osebnega dela in nje- 
govega vključevanja v razvojne načrte občin, republike in federacije. Zakon 
o združenem delu odpira nove, širše možnosti za povezovanje samostojnega 
osebnega dela v celoten sistem samoupravnega združenega dela in njegovo 
preraščanje1 v združeno delo. Spremembe in dopolnitve obrtnega zakona nare- 
kuje predvsem potreba po njegovi uskladitvi z zakonom o združenem delu, 
narekujejo pa jih tudi dosedanje izkušnje pri izvajanju obrtnega zakona. Pred- 
loženi osnutek predstavlja torej nepretrgan proces pri dograjevanju izvirne re- 
publiške zakonodaje na tem področju, hkrati pa razčlenjuje tista ustavna na- 
čela in določbe zakona o združenem delu, ki zadevajo področje osebnega dela. 
V predloženem osnutku so v skladu s temeljnimi načeli in določbami VII. po- 
glavja drugega dela zakona o združenem delu na novo in širše opredeljena na- 
čela, zlasti o povezovanju samostojnega osebnega dela v sistem samoupravnega 
združenega dela, o njegovem združevanju v obrtne ali druge zadruge ter o 
poslovnem sodelovanju z organizacijami združenega dela. 

Obsežnejše so tudi dopolnitve drugega poglavja sedanjega obrtnega zakona 
o pogodbenih organizacijah združenega dela. Pričujoči zakonski osnutek teži 
tudi k doslednejšemu uresničevanju ustavnih načel o zajamčeni svobodi samo- 
stojnega osebnega dela z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, in njegovo 
povezovanje v sistemu njegovega samoupravnega združenega dela. 
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Zakon naj v skladu z določbami zakona o združenem delu in njegovimi 
zadevnimi inštituti ureja tista razmerja, pravice in obveznosti delovnih ljudi, 
ki s samostojnim delom opravljajo določene dejavnosti, s katerimi se oprede- 
ljuje njihov družbenoekonomski razvoj. Temeljne značilnosti zakona naj bi bile, 
da se z enim zakonom čim bolj celovito uredijo institucionalne oblike samo- 
stojnega osebnega dela, pogoji za opravljanje določenih gospodarskih dejav- 
nosti, vrste dejavnosti in obseg oziroma omejitve pri opravljanju dejavnosti 
ter lastninske pravice na delovnih sredstvih in poslovnih prostorih, ki se upo- 
rabljajo za opravljanje dejavnosti s samostojnim in osebnim delom; da naj 
zakon povzame posamezne določbe zakona o združenem delu, kadar je to po- 
trebno zaradi jasnosti in medsebojne povezanosti določb obrtnega zakona in 
kadar je to potrebno, da se poudari nova kvaliteta družbenoekonomskih odnosov 
samostojnega osebnega dela in njegovega povezovanja v sistem samoupravno 
združenega dela, združevanja v obrtne in druge zadruge in združevanja v po- 
godbene organizacije združenega dela. Za slednje je dano tako izhodišče, da se 
v njih izpostavijo načeloma enaki samoupravni družbenoekonomski odnosi gle- 
de obsega in pogojev poslovanja ter odgovornosti kot v organizacijah združe- 
nega dela, v skladu s splošnimi načeli, ki sicer veljajo za združevanje dela in 
družbenih sredstev. 

Razširijo se tudi možnosti in pogoji za združevanje delovnih ljudi v obrtne 
zadruge, katerih namen je trajno organiziranje skupne obrtne proizvodnje, 
opravljanje storitev, organiziranje kooperacij med zadružniki in z drugimi de- 
lovnimi organizacijami ali pa nabava reprodukcijskega materiala, orodij m 
opreme ter prodaja njihovih izdelkov oziroma storitev in uresničevanje drugi 
njihovih ekonomskih interesov in ciljev njihovega združevanja. 

Dograjujejo se tudi načela in širijo možnosti za združevanje samostojnih 
obrtnikov v'obrtne zadruge. Združevali naj bi se z namenom, da pospešujejo 
delo in poslovanje, zagotavljajo socialno varnost ter da se z osebnim izjavlja- 
njem ah po delegacijah skupaj z delavci, ki so pri njih zaposleni, vključujejo v 
družbeni razvoj in planiranje ter da sodelujejo pri samoupravnem sporazu- 
mevanju ter družbenem dogovarjanju. 

Čeprav je bila v zadnjih letih dosežena relativno visoka stopnja konsoli- 
dacije tega področja, k čemur so v veliki meri poleg sedanjega obrtnega za- 
kona prispevali: družbeni dogovor o pospeševanju razvoja malega gospodarstva 
v obdobju 1975—1980, sprejeta davčna politika, kolektivna pogodba, s katero 
se urejajo pravice in dolžnosti delavcev na podlagi delovnih pogodb, družbeni 
dogovor o merilih za osebni dohodek obrtnikov in zlasti dogovor o družbenem 
planu za obdobje 1976—1980 ter letne resolucije in opredelitve temeljnih nalog 
za razvoj malega gospodarstva in v njegovem okviru osebnega dela pa vendarle 
ostajajo nerešeni še številni problemi, na katere opozarja med drugim tudi 
poročilo Predsedstva Socialistične republike Slovenije za preteklo leto. 

Predlog za izdajo« zakona predstavlja v bistvu samo nekatere spremembe 
in dopolnitve sedanjega obrtnega zakona, s katerim se ureja samostojno osebno 
delo s sredstvi, ki so lastnina občanov, osnutek zakona s priloženo obrazložit- 
vijo pa nudi celovito sistemsko ureditev področja in bo podlaga za široko dvo- 
mesečno javno razpravo, ki bo ob dosedanjih izkušnjah obogatila predlagane 
rešitve. . 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi še, da vas seznanim tudi s tem, 
da je Izvršni svet Socialistične republike Slovenije ob pripravi obrtnega zakona 
pristopil k proučevanju širše problematike in sicer vprašanja samostojnega 



57. seja 345 

opravljanja poklicnih gospodarskih dejavnosti oziroma intelektualnih storitev 
gospodarskega pomena. Izvršni svet meni, da ureditev teh vprašanj ne sodi 
v obrtni zakon. Ta zakon naj bi urejal samostojno osebno delo s sredstvi, ki so 
lastnina občanov, le tistih gospodarskih dejavnosti, ki zahtevajo rabo delovnih 
sredstev. Opravljanje poklicnih dejavnosti, med katere lahko- štejemo izdelavo 
tehnične dokumentacije, projektiranje in konstruiranje, opravljanja knjigovod- 
skih in drugih finančno-tehničnih storitev in podobno, pa praviloma ne temelji 
na rabi delovnih sredstev. Zato bo treba te in druge poklicne dejavnosti v smislu 
29. oziroma 100. do 103. člena zakona o združenem delu urediti s posebnimi 
predpisi. 

Izvršni svet je predlagal tudi združitev prve in druge faze obravnave pred- 
loženega obrtnega zakona, kar Izvršni svet utemeljuje predvsem z naslednjim: 

Predložene novosti pomenijo usklajevanje obstoječega obrtnega zakona z 
zakonom o združenem delu, z upoštevanjem nekaterih izkušenj pri dosedanjem 
izvajanju obrtnega zakona. Primernost združitve prve in druge faze je uteme- 
ljena tudi zaradi tega, ker so osnovna izhodišča za spremembe obstoječega obrt- 
nega zakona dejansko že podana z zakonom o združenem delu. Zato ni nujno 
posebej ugotavljati potrebe za izdajo zakona. Očitna je vsekakor uskladitev 
obstoječega obrtnega zakona z zakonom o združenem delu. Poleg tega Izvršni 
svet meni, da lahko šele osnutek konkretneje opredeli nove rešitve na podlagi 
izhodišč, ki pravzaprav niso sporna. 

Nadalje Izvršni svet predlaga pospešeno obravnavo tudi zato, ker gre za 
čimprejšnje uveljavljanje načel zakona o združenem delu, kar se lahko kva- 
litetno zagotovi po predlaganem postopku, posebno še zato, ker bo celotno gra- 
divo, to je predlog za izdajo z osnutkom in z obrazložitvijo, v organizirani širši 
dvomesečni javni razpravi in bo na ta način možno zbrati konkretnejše pri- 
pombe ter jih upoštevati pri predlogu zakona. Pripombe, ki bodo dane danes na 
zboru, in pripombe, ki bodo dane v javni razpravi, se ne bodo štele kot amand- 
ma, ampak kot pripombe, ki jih bo Izvršni svet kot predlagatelj zakona upo- 
števal pri sestavi predloga zakona. V obrazložitvi pa bo pojasnil, zakaj določenih 
pripomb ni mogel upoštevati. Tako se bodo amandmaji dejansko dajali šele k 
predlogu zakona, ki bo ustrezno vseboval tudi pripombe, dane v javni razpravi. 

Na koncu mislim, da je prav, če v tej zvezi opozorim še na to, da je bil 
postopek združitve prve in druge faze pri obravnavi obrtnega zakona predviden 
v programu dela Izvršnega sveta in Skupščine za tekoče obdobje, ki ga je Skup- 
ščina že sprejela. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala tovariš Klemenčič! Predlog za 
izdajo zakona in zakonski osnutek ste prejeli z sklicem seje zbora. Izvršni svet 
predlaga, da se na podlagi 2. odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, tako da se 
hkrati obravnavata predlog za izdajo in zakonski osnutek. 

Naš Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj takemu predlogu na- 
sprotuje in predlaga, da se obravnava samo predlog za izdajo zakona, določbe 
osnutka pa kot teze za osnutek zakona. Predlog Odbora podpirajo' tudi skupine 
delegatov, podprli pa so ga ob določanju dnevnega reda seje tudi posamezni de- 
legati. Slišali ste tudi ponovno mnenje predlagatelja, ki vztraja pri svojem 
predlogu. Zeli morda o tem proceduralnem vprašanju kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prosim, da o predlogu Izvršnega sveta, da se združita prva in druga faza za- 
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konodajnega postopka, glasujete. Kdo je za? (42 delgatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (10 delegatov.) Se je kdoi vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Predlog zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za družbeno- 

ekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predlo- 
žila zboru pismeni poročili. 

Želijo morda poročevalci poročili še dopolniti? (Ne želijo.) Obveščam vas, 
da je ta akt obravnaval tudi Družbenopolitični zbor, in to v smislu 72. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije. V tej zvezi ste prejeli stališča, ki jih je ta 
odbor sprejel. Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Prosim, razpravljal bo Jože Miklavčič, delegat iz občine Jesenice! 

Jože Miklavčič: Tovarišiea predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina je do tega predloga za izdajo zakona oziroma osnutka za- 
kona sprejela naslednja stališča: 

118. člen osnutka naj bi se dopolnil z besedilom, ki se glasi: »uporablja 
dodatno delo drugih oseb po pogodbi o delu za določen čas, vendar največ 
za dobo treh mesecev.« 

Obrazložitev: Predlagano' povečanje zaposlitve je izjemno in je potrebno 
v gostinskih obratih za čas sezone. Iz dela gostinskih obratov izhaja, da traja 
sezona v najslabšem primeru vendarle 3 mesece. Zato bi bilo potrebno pri obli- 
kovanju predloga nujno1 proučiti in omogočiti takšno zaposlitev v sezoni. Hkrati 
naj se tudi številčno omeji takšna zaposlitev in prilagodi času sezone. 

99. člen govori o oddajanju sob v kmečkem gospodarstvu. Menimo, da ta 
predlog ni dobro utemeljen. Potrebno bo razmisliti še o tem, ali ni sama po- 
godba, določena v 2. odstavku, vendarle premalo definirana. Tu bi lahko upo- 
rabljali zakon o kmetijskih zemljiščih, ki govori o zaščitenih kmetijah oziroma 
o kmetijah, ki imajo tak status po skupščinskih odlokih. 

In druga pripomba: Varianta k 25. členu ni sprejemljiva, prav tako tudi 
ne k 57., 58. in k 72. členu. Upoštevajo pa naj se variante k 78., 91., in k 133. 
členu. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Miklavčič! Kdo še želi 
besedo? Besedo ima Manko Golar, delegat občine Gornja Radgona! 

Manko Golar: Tovarišiea predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz Gornje Radgone se sprašuje, kaj bo s klanjem živine pri 
tistem majhnem številu mesarjev, ki imajo pri predpisih urejene klavnice in 
njihovo delo nadzorujejo ustrezni organi. Ti mesarji so vložili znatna finančna 
sredstva v svoje klavnice. Zato bi bilo morda prav, da bi se 7. člen tega zakona, 
ki ureja ta vprašanja, glasil: »Klanje živine in prodajo mesa smejo opravljati 
klavnice, ki ustrezajo splošnim upravnim predpisom, to je higienskim, sani- 
tarnim in tehnološkim.« 

7. člen zadeva samo privatne klavnice, ki delajo v odročnih krajih. V Po- 
murju se teži za tem, da bi se opravljalo1 klanje živine v Murski Soboti. Ker 
pa je Pomurje prostrana pokrajina, je vprašanje, kako naj se spravi za klanje 
pripravljena živina iz vseh oddaljenih krajev v ta kraj. Predlagana rešitev bi 
verjetno pospeševala načrtno klanje. Naša skupina delegatov predlaga, da se ta 
rešitev upošteva v 5. točki tega člena. 
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Predsednica Mara Žlebnik: Kdo še želi razpravljati? Tovariš Novak! 

Dr. Peter Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša delegacija v celoti podpira izdajo tega zakona. Ker pa je uvod- 
ničar v razpravi o intelektualnem delu trdil, da intelektualno delo ne potrebuje 
delovnih sredstev in naj bi bilo to delo urejeno na drugačen način, se oglašam, 
kajti menim, da je to potrebno razmisleka. 

Opozoril bi, da moderno intelektualno delo lahko- zelo intenzivno uporab- 
lja zelo draga proizvodna sredstva, na primer računalnike. V prihodnosti bodo 
vedno bolj v dosegu tudi privatne lastnine in s tem v zvezi bo verjetno prišlo 
tudi do določenih komplikacij na tem področju. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik : Hvala, tovariš Novak! Naprej prosim! 
2eli še kdo razpravljati? Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem raz- 
pravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo obrtnega zakona, z osnutkom zakona, se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališče Družbe- 

nopolitičnega zbora ter pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupščine 
in zbora, pripombe skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

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

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o civilnih invalidih vojne, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Justa Miklavca, svetovalca 
predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških in- 
validov. Zeli morda predstavnik predlagatelja predlog za izdajo zakona in za- 
konski osnutek še ustno obrazložiti? (Da.) Besedo ima tovariš Just Miklavc! 

Just Miklavc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predloženi zakon predstavlja dograjevanje sistema socialne varnosti civilnih 
invalidov vojne v SR Sloveniji, med katere štejejo občani, ki so postali inva- 
lidi zaradi vojnih dogodkov, zaradi mučenj in fašističnega nasilja, postali žrtve 
vojnega materiala ali pa v povojnem obdobju žrtve diverzantskih oziroma tero- 
rističnih napadov na Socialistično federativno republiko Jugoslavijo. 

Po podatkih zadnjega popisa je bilo pred dvema letoma v SR Sloveniji 
skupno 1460 civilnih invalidov vojne. Varstvo, v katero so vključene samo 
osebe, ki imajo 60 do 100% invalidnost, pa je imelo 1095 občanov. Obveznost 
Izvršnega sveta za predložitev novega zakona o civilnih invalidih vojne Skup- 
ščini SR Slovenije temi j i predvsem na naslednjih razlogih: 

Skupščina SR Slovenije je 23. 6. 1977 po obravnavi analize o varstvu bor- 
cev NOV in drugih borcev, vojaških invalidov ter drugih zadev iz pristojnosti 
Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov spre- 
jela stališča o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev 
NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov. Med drugim je sprejela tudi 
stališče, da je treba v prihodnje čimprej izpopolniti ureditev materialnega po- 
ložaja žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in vojnega materiala v 
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skladu z določbami medrepubliškega družbenega dogovora, ki ga je treba spre- 
jeli, in z dopolnilnim urejanjem v republiki. Še posebno skrb je treba pri tem 
posvetiti dodatnemu izboljšanju položaja žrtev fašističnega nasilja, to je ob- 
čanov, ki so- postali invalidni zaradi mučenj, nasilja in zdravniških poizkusov. 

Podlaga za sprejetje občinskih skupščinskih stališč je bila tudi usmeritev 
iz razprave na Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije o imeno- 
vani analizi in obveznost, da je treba predpis uskladiti z določbami ustave in z 
določbami zakonov, ki so bih sprejeti na njeni podlagi, ki vplivajo na to pod- 
ročje, na primer o otroškem dodatku, zdravstvenem varstvu in tako dalje. 

Zvezni komite za zdravstvo in socialno politiko je konec leta 1977 pred- 
ložil vsem socialističnim republikam in socialističnima avtonomnima pokraji- 
nama predlog medrepubliškega dogovora o izboljšanju varstva civilnih inva- 
lidov vojne, katerega usklajevanje je trajalo skoraj dve leti. Namen medrepub- 
liškega dogovora je, da bi v območju Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije dosegli čim večjo enotnost in skladnost obsega in oblik varstva in po- 
gojev za pridobitev posameznih pravic. 

Predloženi zakon v celoti upošteva določila imenovanega medrepubliškega 
dogovora. Na podlagi podatkov informacije o materialnem položaju civilnih žr- 
tev vojne, ki jo je obravnaval Zvezni komite za vprašanja borcev in vojaških 
invalidov na 22. seji 20. 10. 1977, je bilo ugotovljeno, da SR Slovenija pri ure- 
janju tega področja zaostaja za večino socialističnih republik in za socialistič- 
nima pokrajinama, zlasti glede višine prejemkov, kjer smo šele na šestem 
mestu. 

Pri tem, velja pripomniti, da ima tak nivo varstva, kot ga predvidevamo 
urediti v SR Sloveniji s tem zakonom, že nekaj let urejenega Socialistična av- 
tonomna pokrajina Vojvodina, ki je uredila to varstvo najbolje v vsej SFRJ. 

Obe socialistični avtonomni pokrajini in vse socialistične republike so v zad- 
njih letih sprejele novele zakonov o civilnih invalidih vojne. V SR Sloveniji 
pa je bila zadnja novela zakona sprejeta v letu 1971. Pomembnejše značilnosti 
predloženega zakona so tele: 

Naslov zakona je zakon o civilnih invalidih vojne. Med kategorije upravi- 
čencev do varstva uvršča še žrtve diverzantskih oziroma terorističnih napadov 
na SFRJ. Osnovno denarno pomoč preimenuje v civilno invalidnino, ki naj bi 
znašala 50°/oi invalidnine vojaških invalidov ustrezne skupine. S tem se tudi 
avtomatično zagotavlja vsakoletna valorizacija. S polno realizacijo predlože- 
nega zakona bi se zvišala civilna invalidnina v poprečju za 82,23 °/o>, ob 70°/'o 
realizaciji pa za 27,56 °/o. Za žrtve fašističnega nasilja se povečuje civilna inva- 
lidnina za 25%, dodatek za postrežbo in tujo pomoč pa za 15 °/o. 

Dodatna denarna pomoč naj bi znašala za upravičence 50 °/o invalidskega 
dodatka za vojaške invalide, ki se določa v višini mejnega zneska najnižjih po- 
kojninskih prejemkov, 25 %> pa za družinske člane, če so brez premoženja in 
dohodkov ter če so pridobitno nesposobni. Dosedanjim oblikam varstva se do- 
daja pogrebnina in pomoč za opremo novorojenega otroka, če upravičenci ni- 
majo teh pravic po drugih predpisih. 

Ocenjevanje telesnih okvar in rehabilitacijo veže na predpise o vojaških 
invalidih. Zaradi ocenjevanja po lestvicah, ki veljajo za vojaške invalide, bo 
predvidoma zajeto v varstvo* več oseb kot doslej. Ocenjeno je, da se bo število 
zvišalo od 1095 sedanjih varovancev na 1345. 

Zaradi varstva zakonitosti na tem področju predvideva zakon obvezno re- 
vizijo odločb in možnost razveljavitve dokončne odločbe o pridobljeni pravici. 
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Stroške varstva naj bi tako kot doslej zagotavljal republiški proračun. Za rea- 
lizacijo zakona bi bilo v letu 1978 potrebno zagotoviti 16 milijonov 829 870 di- 
narjev, za celotno realizacijo predloženega zakona pa bi potrebovali 37 mili- 
jonov 255 136 dinarjev, kar je za 122 °/o več kot bi jih potrebovali za realizacijo 
veljavnega zakona. Glede na višino obveznosti za republiški proračun v letu 
1978, če bi zakon že v letošnjem letu realizirali v celoti, ter upoštevaje druge 
znane obveznosti, ki v letu 1978 bremenijo republiški proračun, se je Izvršni 
svet odločil predlagati postopno realizacijo zakona, in sicer 70 % leta 1978, 
100 °/o pa leta 1979. 

Predlog Izvršnega sveta temelji na poprej doseženem soglasju organov druž- 
benopolitičnih organizacij v republiki in Zveze društev civilnih invalidov vojne. 
Predlagana postopna 70%> realizacija zakona v letu 1978 zahteva 26 milijonov 
287 108 dinarjev, kar je za 9 milijonov 557 dinarjev več, kot bi bilo potrebno, 
če bi ostal v veljavi sedanji zakon. 

Na koncu predlagam delegatom, da se prva in druga faza postopka za spre- 
jemanje zakona združita. To bo Izvršnemu svetu omogočilo, da bo lahko pred- 
ložil predlog zakona v takšnem roku, da bi ga lahko sprejeli delgati še tega 
sklica Skupščine SR Slovenije, in sicer v mesecu marcu 1978. 

Izvršni svet sprejema vse pripombe teles Skupščine SR Slovenije ter jih bo 
na ustrezen način vgradil v predlog zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Miklavc! Predlog za iz- 
dajo zakona in zakonski osnutek ste prejeli z dopisom z dne 6. januarja 1978. 
Obravnavali so ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Zakono- 
dajno-pravna komisija in Komisija za vprašanja borcev NOV, ki so predložili 
zboru pismena poročila. Želijo morda poročevalci besedo? Besedo ima dr. Erna 
Primožič, poročevalka Komisije za vprašanja borcev NOV! 

Dr. Erna Primožič: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice 
delegati! Ze iz obraziožitve so razvidna stališča Komisije glede rešitev vprašanj 
civilnih invalidov vojne. Menimo, da je potrebno rešiti osnovna vprašanja teh 
invalidov, ker so njihovi prejemki znatno zaostali, in to zaradi objektivnih raz- 
logov. S sprejetjem tega zakona jim bo omogočena boljša vključitev v ekonom- 
ske in družbene procese. Opozoriti pa moramo, da je to le delna pomoč civil- 
nim invalidom vojne, ki jim naj olajša usposabljanje, delo in gibanje, pred- 
vsem težje prizadetim, ki rabijo pomoč drugih ljudi. Omeniti velja tudi zelo 
pozitivno tendenco, ki je prisotna v Zvezi društev civilnih invalidov vojne, 
namreč da razvija dejavnost, ki vodi k usposabljanju in zaposlovanju, tako da 
je dejansko malo invalidov, ki niso vključeni v delo. 

Mnogi so se že usposobili za razne poklice in se trudijo, da bi dali svoje 
znanje družbi. Gre pa tudi za boljše usposabljanje mladine in invalidov, za kar 
se je Skupščina že zavzela. S takimi rešitvami civilni invalidi vojne ne bodo 
več ljudje, ki prosijo miloščino, temveč prizadevni člani socialistične družbe. 

O teh vprašanjih so razpravljala telesa Republiške konference SZDL. Spre- 
jeto je bilo mnenje, da se nekatere pravice te kategorije invalidov odmerjajo 
v določenem odnosu do vojnih invalidov. Tako rešitev so predlagali tudi civilni 
invalidi sami in se z zakonskim osnutkom strinjajo. Zaradi tega predlagamo, 
da se predlagani amandmaji sprejmejo. Predlagamo pa tudi, da se prva in 
druga faza zakonodajnega postopka združita. Hvala. 
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovarišica Primožičeva! 
K tej točki dnevnega reda je bila povabljena tudi Zveza društev civilnih 

invalidov vojne Slovenije. Izvršni svet predlaga, da zbor v smislu drugega od- 
stavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije obravnava hkrati prvo in 
drugo fazo zakonodajnega postopka, to> je, da se združita v obravnavi prva in 
druga faza. Delovna telesa Skupščine ta predlog Izvršnega sveta podpirajo. O 
tem proceduralnem vprašanju, to je da se združita prva in druga faza zako- 
nodajnega postopka, začenjam razpravo. Želi kdo besedo? Ne želi nihče raz- 
pravljati? Ce nihče, zaključujem razpravo in predlagam, da o predlogu Izvrš- 
nega sveta, da se združita prva in druga faza zakonodajnega postopka, glasu- 
jete. Kdo je za? (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče). Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. Na podlagi 
vseh predloženih gradiv začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima pred- 
stavnik Zveze društev civilnih invalidov vojne Slovenije Franc Smolič! 

Franc Smolič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pričujoči predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne je odraz 
našega družbenoekonomskega razvoja in predvideva, v skladu z že sprejetimi 
stališči zborov Skupščine SR Slovenije, bistvene premike v sistemu in s tem 
tudi v kvaliteti varstva civilnih invalidov vojne, to je varstva nedolžnih živih 
spomenikov vojn tega stoletja, zlasti pa II. svetovne vojne. 

Zveza društev civilnih invalidov vojne Slovenije, kot nosilec prizadevanja 
približno 1400 civilnih invalidov vojne, državljanov SR Slovenije, je v svojih 
predlogih za izboljšanje varstva svojih članov pred tremi leti želela zagotoviti 
še nekatere oblike varstva, ki jih sedanji osnutek zakona ne vsebuje. Zato nam 
ostaja naloga, da si bomo prizadevali, da bodo nekatere od njih zagotovile 
ustrezne interesne skupnosti in pri tem upoštevale najprej invalide z najtežjimi 
poškodbami. Želimo namreč, da bi naša družba z rastjo svoje gospodarske moči 
večala tudi socialno varnost svojih članov, ki so na račun fašističnih in naci- 
stičnih okupatorjev ter njihovih pomagačev pred 35 leti izgubili roke, noge, 
vid itd., kot otroci in kot odrasli v zloglasnih taboriščih in ob raznih vojnih 
dogodkih 

Tovarišica predsednica in tovariši delgati! V svojem imenu in v imenu 1400 
civilnih invalidov vojne prosim, da predlog z osnutkom zakona sprejmete v 
besedilu, ki ga je pripravil predlagatelj. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Smolič! Naprej, prosim! 
Besedo ima dr. Polde Hladnik, delegat občine Koper. 

Polde Hladnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov Skupščine občine Koper je razpravljala o vsebini za- 
kona o civilnih invalidih vojne in ga pozdravila v celoti. Ustavila pa se je pri 
dodatku za postrežbo in za tujo pomoč, o katerem bi rad spregovoril nekaj 
besed. 

V zakonu imamo v 6. členu med oblikami varstva naveden dodatek za 
postrežbo in tujo pomoč. V 11. členu pa je napisano, kdo je do dodatka upra- 
vičen. Pravico do dodatka ima invalid, ki zaradi 100% telesne okvare neiz- 
ogibno potrebuje stalno postrežbo in stalno tujo pomoč za osnovne življenjske 
potrebe. K temu členu ima pripombo Zakonodajno-pravna komisija, ki pravi, 
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naj se v 1. odstavku osnovne življenjske potrebe konkretneje opredelijo. Pra- 
vico do dodatka za postrežbo in tujo pomoč naj ima upravičenec, ki to pomoč 
oziroma postrežbo potrebuje, da bi lahko uresničeval osnovne življenjske po- 
trebe. Obseg teh potreb pa iz zakona ni razviden. Kasneje je prišel še en ko- 
mentar Komisije za vprašanja borcev, ki pravi: »Glede na priporočila Zako- 
nodajno-pravne komisije, da pojem osnovnih življenjskih potreb ni dovolj jasno 
definiran v zakonu, je Komisija mnenja, naj se ta določba dopolni z določbo, 
da gre za kategorijo najtežjih invalidov, ki jim je potrebna pomoč za osnovne 
življenjske potrebe, to je hranjenje, gibanje itd. Kda pa gre za tako katego- 
rijo upravičencev, pa naj se ugotavlja na podlagi mnenja zdravniške komisije 
za presojo vojne invalidnosti.« 

Mislim, da tudi to tolmačenje ni popolno. Prepričan sem, da je predlagatelj 
zakona poznal predpise statuta Skupnosti invalidsko-pokojninskega zavarova- 
nja, ki loči dve vrsti pomoči, in sicer dodatek za pomoč in postrežbo drugega. 
Prva je popolna, druga pa delna. Razumem, da je ta zakon malo strožji, ker go- 
vori, da je pomoč vezana na 100%> telesno okvaro, na starost itd. 

Če je predlagatelj mislil pri tem dodatku za postrežbo in tujo pomoč pri 
večini osnovnih življenjskih opravil, kar bi bilo pravilno, potem bi tu nehal 
razpravo, za katero me je zadolžila skupina delegatov. Drugače pa je, če pred- 
videva pomoč le tistim, ki jo v celoti potrebujejo. Namreč, večina invalidov 
lahko opravlja samo nekaj osnovnih funkcij. V tem primeru bodo zdravniške 
komisije presojale, kdaj gre upravičencem dodatek za pomoč. Zato bo potrebno 
navodilo, kaj se šteje za večino za življenje osnovnih opravil. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala tovariš Hladnik! Želi še kdo raz- 
pravljati? Tovariš Miklavc! 

Just Miklavc: Tovarišica predsednica! Zakonodaja za civilne inva- 
lide vojne se opira na zvezno zakonodajo o vojaških invalidih. Ta določa do- 
datke za vse tri kategorije invalidov. To se pravi, da se bo tudi po vojaški za- 
konodaji ocenjevala nesposobnost za določena telesna opravila. Zato ni potrebno, 
da ta zakon podrobno ureja upravičenost do vsake oblike pomoči. O tem bodo 
odločale komisije in ni bojazni, da bi bilo zapostavljeno takoi malo invalidov. 
Pripombo bomo ponovno proučili, da ne bo prišlo do nesporazuma. Seveda pa 
bomo morali dati, kot je tovariš delegat predlagal, inštrukcije za izvajanje teh 
določb zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala tovariš, Miklavc! Se kdo želi 
besedo? Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne, z osnutkom zakona, 
se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva; pripombe, pred- 

loge in stališča delovnih teles Skupščine in zbora in pripombe, dane v razpravi 
na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
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Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o upravljanju in razpolaganju 
s stavbnim zemljiščem, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije 
predložila v obravnavo Skupščina občine Kamnik. 

Skupščina je za svojega predstavnika določila Ivana Rojca, načelnika davč- 
ne uprave Skupščine občine Kamnik. Želi morda predstavnik predlagatelja pred- 
log za izdajo zakona še ustno obrazložiti? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš 
Roje! 

Ivan Roje: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delgati! Do- 
volite mi, da k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem podam še dodatno ob- 
razložitev oziroma pojasnim nekatera vprašanja. 

Pobuda za pripravo predloga za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem, ki je bil sprejet 
leta 1977, je bila oblikovana v okviru strokovnih služb naše občinske uprave. 
Ugotovljeno je bilo, da bi lahko s spremembo zakonskih določil, ki se nanašajo 
na postopke odmere, obračuna in izterjave nadomestila, zagotovili hitrejše in 
racionalnejše poslovanje, hkrati pa pravice občanov — zavezancev ne bi bile 
kršene. 

Poleg tega razloga, ki sem ga sedaj navedel, pa je bil naš namen tudi, da 
bi sedanjo prakso v zvezi z odmero, obračunom in izterjavo ustrezneje uredili. 
Da bom jasnejši! Ugotavljamo, da imajo slovenske občine zelo različno urejeno 
to vprašanje, in sicer: 

Prvič, nekatere občine imajo naloge v zvezi z odmero, obračunom in iz- 
terjavo prejšnjega prispevka, sedaj nadomestila, prenesene na samoupravne 
skupnosti za komunalne dejavnosti. 

Drugič, v nekaterih občinah te posle opravljajo davčne uprave po pred- 
pisih zakona o razpolaganju s stavbnim zemljiščem, s tem da.načelnik oddelka 
za gospodarstvo in finance, v okviru katerega je ponavadi odsek za komunalne 
zadeve, samo formalno podpiše odločbe o odmeri. 

Tretjič, druge občine so te naloge poverile davčnim upravam, ki pri oprav- 
ljanju omenjenih poslov uporabljajo določila zakona o davkih občanov. 

Dodal pa bi še konkreten podatek. V eni od ljubljanskih občin oddelek za 
komunalne zadeve, ki je po zakonu pristojen izdajati odločbe o odmeri in 
opravljati naloge povezane s tem, vodi le evidenco od odmerjenih in plačanih 
obveznostih, vsa ostala dela pa je pogodbeno prenesel na strokovne službe 
Stainvesta, ki pobira nadomestilo, skupaj s stanarino in drugimi denarnimi 
obveznostmi. 

Iz navedenega je razvidno, da je stanje v praksi po občinah zelo različno. 
Hkrati pa lahko ugotovimo, da se sedaj veljavna določila v zvezi z odmero, 
obračunom in izterjavo nadomestila ne izvajajo ali pa se ne izvajajo v celoti. 

Vzroki za tako ravnanje v občinskih upravah so verjetno ne samo na 
področju organizacije upravnih organov, ampak tudi na področju, ki neposred- 
no zadeva uporabo proračunskih sredstev. Naš namen ni bil izdelati konkretni 
predlog same spremembe zakona, temveč samo sprožiti postopek za izdajo za- 
kona o spremembi in dopolnitvi omenjenega zakona. Zaradi tega je tudi pred- 
log, ki je sedaj pred nami, dokaj širok in odpira vrsto vprašanj. Glede na ta 
moment bom predlog bolj konkretiziral in tudi nakazal rešitve v zvezi z dolo- 
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čanjem postopkov odmere, obračuna in izterjave nadomestila, in sicer predvsem 
v naslednji smeri: 

Naloge odmere obračuna in izterjave nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča naj se prenesejo v pristojnost: 

Prvič, občinskega upravnega organa, to je davčne uprave, ki bi te naloge 
izvrševale za občane, ki imajo v lasti stanovanjske, poslovne, počitniške in 
druge stavbe oziroma prostore kot posamezne dele stavb. 

Drugič, v pristojnost organizacij in skupnosti za upravljanje s stanovanj- 
skimi in poslovnimi stavbami, stanovanjskimi in poslovnimi prostori kot po- 
samezni deli stavb ter z drugimi stavbami v družbeni lastnini. 

Tretjič, v pristojnosti imetnikov pravice uporabe poslovnih stavb in po- 
slovnih prostorov ter drugih stavb in prostorov v družbeni lastnini, katere sami 
upravljajo. Za zavezance, navedene pod prvo točko, odločbo o odmeri nado- 
mestila izda občinski upravni organ za dohodke; odmera, obračun in izterjava 
pa se izvršujejo na podlagi zakona o davkih občanov. Zavezanci, navedeni pod 
naslednjima točkama, sami obračunavajo nadomestila. Služba družbenega knji- 
govodstva pa skrbi za pravilnost njihovega obračuna v skladu s 6. členom za- / 
kona o Službi družbenega knjigovodstva iz leta 1977. 

V zvezi s tem dodatnim pojasnilom moram dodati še eno ugotovitev, ki je 
zelo pomembna in katero1 bomo morali vsekakor upoštevati pri obravnavanju 
našega predloga. Republiški zakon o ljudski obrambi, ki ga je ta zbor skupaj 
z Zborom združenega dela sprejel v letu 1976 in je bil objavljen v Uradnem 
listu SRS, št. 23/76, v 163., 164. in 165. členu na isti način ureja odmero, obra- 
čun in izterjavo prispevka za zaklonišča. 

Na podlagi tega zakona je naša skupščina, kakor tudi druge občinske skup- 
ščine, sprejela odlok o gradnji zaklonišč in postopke naravnala po že ome- 
njenem zakonu. Na podlagi podatkov, ki izhajajo iz že več kot enoletne prakse 
na tem področju, ugotavljamo, da se je tak način pokazal kot popolnoma 
ustrezen. 

Na podlagi podatkov o številu zavezancev in ostalih podatkov lahko ugo- 
tovimo za našo občino, in isto bi lahko trdili tudi za vse ostale občine, z do- 
ločenimi odstopanji, da bi se s predlagano spremembo zmanjšalo' število zave- 
zancev, za katere občinski upravni organi odmerja, obračunava in izterjuje na- 
domestilo za približno 55'°/o. Ta številka sama za sebe dovolj zgovorno pove, 
da je tudi s te strani predlagana sprememba utemeljena. 

V zvezi z našim predlogom so dani argumenti za, pa tudi argumenti proti 
predlogu. Zaradi pojasnitve določenih dilem bi se povrnil na iste. Skupščina 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik je že v letu 1977 dala podoben predlog za spre- 
membo zakona, ki pa je bil zavrnjen. Eden od razlogov za zavrnitev, ki ga je 
podal Sekretariait za urbanizem, je bil, da se zaradi karakterja, ki ga ima na- 
domestilo, to je inštrumenta za zajemanje mestne rente, ne more uporabiti po- 
stopek, ki velja za davke. 

Poudarjam pa pomembno dejstvo, da davčne uprave, poleg svojih osnov- 
nih funkcij, ki jim jih nalaga zakon, opravljajo tudi dela v zvezi z odmero, 
obračunom in izterjavo prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti s področja družbenih dejavnosti, prispevka za zaklonišče, vodnega 
prispevka in tako dalje. 

Določila zakona o davkih se torej uporabljajo zato, ker je postopek enostav- 
nejši, racionalnejši, s tem pa tudi bolj učinkovit. 
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V zvezi z argumentom, ki se nanaša na značaj nadomestila, bi pa prebral 
samo odstavek iz sodbe Vrhovnega sodišča SRS št. 489/76-19 z dne 24. novemb- 
ra 1977, ki se glasi: »Treba je ugotoviti, da je prispevek za uporabo mestnega 
zemljišča tudi javna davščina, kot pravilno ugotavlja tožena stranka v izpod- 
bijani odločbi. Karakter prispevka za uporabo mestnega zemljišča pa je isto- 
veten karakterju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.« 

Predlog naše občinske skupščine1 sta obravnavala odbora za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin in Zbora 
združenega dela in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter Zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine SR Slovenije. Oba odbora sta pobudo za ustrezno spre- 
membno podprla ter sprejela sklep, da se predlaga zboroma, da sprejmeta pred- 
log za izdajo zakona in da se naloži Izvršnemu svetu, da pripravi osnutek za- 
kona. Poleg teh organov, ki sem jih navedel, so predlog obravnavali tudi pred- 
stavniki občin ljubljanske regije na svojem posvetovanju v mesecu decembru 
lanskega leta ter predlog tudi podprli. 

Glede razlogov, ki po mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije go- 
vorijo proti našemu predlogu, omenjamo naslednje. Naša dopolnilna opozoritev 
je nakazala rešitev v smeri, ki jo nakazuje tudi Izvršni svet v zvezi z odmero, 
obračunom in izterjavo nadomestila za nosilce stanovanjske pravice. 

Drugi argument se nanaša na vprašanje sposobnosti delavca, ki bi na tem 
področju delal v okviru davčne uprave. Moram pa povedati, da bi služba ostala 
v enaki sestavi, kar se tiče strokovnega profila, le da se bo spremenilo oziroma 
zmanjšalo število zaposlenih delavcev pri teh opravilih. Torej bi do dodatne 
obremenitve davčnih uprav prišlo le v službi za izterjavo, katero bo pa vseeno 
potrebno okrepiti tudi že zaradi sprejetja drugih zakonov, kot je na primer 
zakon o prekrških, ki bistveno vpliva na večjo obremenitev te službe. 

V zvezi z desetletno oprostitvijo plačevanja davka na nove stavbe in trdit- 
vijo, da bi zato davčni organ odmerjal le nadomestila, kar ne bi bilo racionalno, 
vas moram opozoriti na naslednje: Prvič, zakon o upravljanju in razpolaganju 
s stavbnim zemljiščem pozna začasno oprostitev plačila, in sicer petletno, ki se 
časovno ujema z oprostitvijo plačila davka od stavb, le da je pet let krajša. 
Drugič, zavezancu ne bi odmerili le nadomestila, ampak tudi drugič obvezno- 
sti, na primer prispevek za zaklonišča. 

Ob argumentih v zvezi s pristojnostjo, ki je bila torej poudarjena v zvezi 
z 275. členom zakona o upravnem postopku in se nanaša na vrste izvršbe de- 
narnih obveznosti, moram povedati tole: Vsem je znano, da je zakon o uprav- 
nem postopku subsidiarnega značaja in da se njegova določila glede vrste iz- 
vršbe uporabljajo le, če zakoni s posebnega področja ne vsebuje teh določi]. 
V tem primeru bi uporaba 275. člena zakona o upravnem postopku odpadla, 
ker bi že sam zakon določil način izterjave omenjenih obveznosti. 

Lahko pa hkrati trdim, da se velika večina denarnih obveznosti izvršuje 
po upravni izvršbi in da več zakonov z različnih področij vsebuje določila o 
upravni izvršbi, na primer zakon o ljudski obrambi, zakon o prekrških, carin- 
ski zakon, zakon o sodnih taksah. O pripombi glede časa izvršbe lahko trdim, 
da je daljša od davčne izvršbe. Izhajajoč iz prakse, ugotavljam, da traja izter- 
java obveznosti pa sodni izvršbi najmanj dva meseca, po upravni pa je bistveno 
krajša. Po osmih dneh po izdaji opomina je že možno ukrepati po določilih 
zakona. Po drugi strani pa je vprašanje, ali je družba sploh upravičena, da 
sodne organe in pa javna pravobranilstva obremenjuje tudi s takimi zadevami, 
ki se rešujejo v pristojnosti drugih organov in na ustreznejši način. 
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Glede pojasnila v zvezi z izdajo odločb družbenim, pravnim osebam pa po- 
stavljam vprašanje, ali je sploh potrebno, da občinski upravni organ izdaja od- 
ločbe o obveznostih, ki izhajajo iz zakona, upoštevajoč pri tem, prvič, da sa- 
moupravne organizacije in skupnosti že v sedanji praksi same pošiljajo podatke 
za izdajo odločbe, zaradi česar se pri teh zavezancih obseg dela ne bo ali pa 
se bo le neznatno povečal, in drugič določila 6. člena zakona o Službi druž- 
benega knjigovodstva, ki nalaga obveznost tej službi, da v okviru izvrševanja 
kontrole preverja ustreznost podatkov, pravilnost in pravočasnost izpolnjevanja 
z zakonom določenih obveznosti uporabnikov družbenih sredstev do družbeno- 
političnih skupnosti in skladov ter drugih javnih davščin, do samoupravnih 
interesnih skupnosti glede prispevkov in do drugih organizacij in skupnosti. 

Na koncu tega mojega kratkega prispevka, katerega namen je bil še bolj 
osvetliti našo pobudo in pa razloge za omenjeno spremembo za odmero, obra- 
čun in izterjavo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, izražam upanje, 
da bo po razpravi ta zbor sprejel predlog za izdajo zakona o spremembi in do- 
polnitvi zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Roje! Predstavnik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije je pri tej točki dnevnega reda Maver Jerkič, 
pomočnik republiškega sekretariata za urbanizem. 2eli morda besedo? Besedo 
ima tovariš Jerkič! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije predlaga, da se 
zakonska pobuda za izdajo zakona o spremembi in, dopolnitvi zakona o uprav- 
ljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem ne sprejme zaradi razlogov, ki 
so bili posredovani delegatom zborov Skupščine. Naj navedem le nekatere med 
njimi: 

Taka pobuda je bila obravnavana že lani ob sprejetju zakona o upravlja- 
nju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem in je bila zavrnjena. Nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča namreč nima lastnosti davka, temveč predstavlja 
instrument za delno zajemanje rente in je ta prispevek namensko določen za 
razširjeno reprodukcijo komunalnih naprav in objektov. Gre za poseganje v 
pristojnost in obseg dela ter v opravila dveh različnih služb. V takem primeru 
bi bilo namreč potrebno angažirati dva organa, poleg davčnega organa tudi 
oddelke za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve. Večina vas pozna po- 
stopke. Postopek, ki je predpisan za določitev funkcionalnega zemljišča, je pri- 
bližno tak kot za lokacijo. Postopek za lokacijo, pa vemo, koliko časa traja, 
čeprav si v zadnjem času prizadevamo postopke občutno skrajšati, racionalizi- 
rati oziroma poenostaviti. Kot naslednje lahko rečemo, da bi bil tak postopek 
neracionalen za občane, ki niso lastniki zgradb, posameznih stanovanj ali po- 
slovnih prostorov. Davčne uprave ne razpolagajo s potrebnimi podatki niti ne 
s strokovnimi kadri. Za tako odločanje je potrebno imeti poleg davčnih oziroma 
finančnih strokovnjakov tudi strokovnjake s področja gradbeništva, ki poznajo 
zadevo. 

S prenosom pristojnosti na davčne uprave oziroma na davčne upravne or- 
gane ne bi dosegli bistveno učinkovitejšega poslovanja. Sodna pot, kot je že 
tovariš iz Kamnika rekel, ni praviloma daljša. Iz prakse vemo, da sta postopka 
približno enako dolga. Izvršni svet podpira vsako pobudo za poenostavitev in 
pocenitev upravnih postopkov in zato že tudi tečejo prizadevanja za sistemske 
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rešitve v zakonodaji, ki bodo učinkoviteje in enotneje reševale to problematiko. 
Tudi iz tega razloga ne bi bilo primerno sprejeti predloga dopolnitev in spre- 
membo zakona. 

Izvršni svet ob tem opozarja, da bi lahko tako, delno reševanje tega pro- 
blema vplivalo tudi na reden dotok sredstev za komunalne dejavnosti oziroma 
za njihovo razširjeno reprodukcijo. 

S temi in s še drugimi navedenimi pomisleki v celoti soglašajo tudi Aako- 
nodaino-pravna komisija in nekateri republiški organi, ki so obravnavali pred- 
log Skupščine Kamnik. S tem je odklonilno stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije utemeljeno. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Jerkič! 
Predlog za izdajo zakona ste prejeli skupaj s sklicem seje zbora. Obravna- 

vala sta ga Odbor za urbanizem; stanovanjsko-komunalna vprašanja m varstvo 
okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila zboru pismeni poročili. 

Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Želita morda poročevalca Odbora 
in Komisije poročili še dopolniti? Besedo ima tovarišica Dragica Rome, poro- 
čevalka Zakonodajno-pravne komisije! 

Dragica Rome: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ker so stališča Odbora za urbanizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja Zbora občin drugačna kot stališča Republiškega izvršnega sveta 
in zakonodajno-pravne komisije, dovolite, da naše mnenje še ustno obrazložim. 

Menimo da je za pravilno razumevanje predloga občine Kamnik potrebna 
tudi njegova celovitejša osvetlitev s pravno-sistemskega vidika. Danes kakor 
tudi že na sami seji Komisije, smo slišali predstavnika občine Kamnik, ki je 
dodal še razširjen predlog. Naša komisija je menila, da ne moremo obravnavati 
razširjenega predloga, ker ni zadostil formalno-pravnemu postopku ki ga na- 
laga 252. člen poslovnika. Zato smo obravnavali le predlog, ki je bil predložen 
v skladu s poslovnikom. i . 

Problematiko smo obravnavali izredno pozorno in na široko. Predsednik 
Izvršnega sveta je menil, da predlog Skupščine občine Kamnik za spremembo 
omenjenega zakona ni sprejemljiv. Obrazložil je tudi pismena stalisca Repub is- 
kega sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun Republiškega 
sekretariata za finance, Javnega pravobranilstva SRS in pa Službe družbenega 
knjigovodstva SR Slovenije, ki so identična s stališči, ki jih je zavzel Izvrsni 
svet. 

Po mnenju omenjenih organov, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije m 
Zakonodajno-pravne komisije predlog Skupščine občine Kamnik za spremembo 
in dopolnitev tega zakona ni sprejemljiv iz naslednjih razlogov. 

1 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ima naravo odmere za upo- 
rabo zemljišča, ki ga odda upravljalec v uporabo, zaradi česar to nadomestilo 
nima fiskalnega značaja v smislu določb zakona o financiranju splošnih druž- 
benih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. Glede na to odmera in izterjava 
nadomestila po svoji naravi ne sodita med zadeve iz pristojnosti Davčne službe 
po prvem členu zakona o organizaciji Davčne službe v SR Sloveniji. Prav tako 
iavni pravobranilec v postopku izterjave plačil nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča zastopa od z zakonom predvidenih upravljalcev le obcmo ozi- 
roma njene organe in krajevne skupnosti, ne pa tudi samoupravne interesne 
skupnosti, ki so predvidene za upravljanje s stavbnimi zemljišči. 
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2. Neracionalno bi bilo opravljati obračunavanje in izterjavo za občane, ki 
niso lastniki stavb ali posameznih stanovanj, glede na to, da davčne uprave ne 
razpolagajo s potrebnimi podatki, kajti le-ti niso zavezanci davka od stavb. 
Smotrneje je torej, da se nadomestilo odmerja in plačuje istočasno z najem- 
nino, in to prek hišnih svetov, kot to sedaj ureja 47. člen omenjenega zakona. 
Možno bi bilo sicer za občane, lastnike stavb oziroma posameznih stanovanj, 
odmero, obračunavanje in izterjavo nadomestil povezati z odmero davka od 
stavb, ki jo vrši davčna uprava. Vendar bi tudi v tem primeru morala preso- 
soja o osnovi za odmero nadomestila ostati v pristojnosti komunalnega organa, 
glede na to, da je za posamezne primere potrebno individualno ugotavljati do- 
ločene okoliščine, kot na primer obseg funkcionalnega zemljišča. Prav tako bi 
v primeru, ko je lastnik upravičen do 10-letne oprostitve za novo stavbo, davčni 
organ odmerjal le nadomestila, kar seveda ne bi mogli zagovarjati z večjo racio- 
nalnostjo postopka. 

3. Nesprejemljivo bi bilo tudi, da bi družbene pravne osebe same obra- 
čunavale in plačevale nadomestilo. Višina nadomestila je namreč odvisna od 
kvadrature zemljišča, od cone, v kateri leži zemljišče, in še od drugih elementov, 
ki jih je potrebno ugotoviti v upravnem postopku z oblastnim aktom in jih ni 
mogoče prepustiti presoji prizadete stranke same. 

4. Določba 1. odstavka 18. člena zakona o Službi družbenega knjigovodstva 
določa: »Če uporabnik družbenih sredstev ne izda v predpisanem roku naloga 
za plačilo z zakonom predpisanih obveznosti v dobro družbenopolitičnih skup- 
nosti, njihovih organov in skladov ali samoupravnih interesnih skupnosti, izda 
nalog za poravnavo zapadlih obveznosti Služba. Služba izda tak nalog tudi za 
poravnavo zapadlih obveznosti uporabnika družbenih sredstev, ki jih je ta na 
podlagi zakona sprejel s samoupravnim sporazumom«. Glede na predlagano 
spremembo zakona ne bi bilo ustrezno zavezovati Službo družbenega knjigo^ 
vodstva k takšnemu ravnanju, ker je kontrola pravilnega obračunavanja in 
plačevanja z zakoni določenih obveznosti že urejena z zakonom o Službi druž- 
benega knjigovodstva. 

5. Tudi z izterjavo s predlaganim prenosom pristojnosti na davčne organe 
ne bi dosegli hitrejšega učinka. Po 275. členu zakona o splošnem upravnem po- 
stopku se namreč izvršba za izpolnitev denarnih obveznosti opravlja po sodni 
poti. Glede na to, da je višina mesečnega nadomestila praviloma nizka, se lahko 
izterjuje z mandatno tožbo pri sodišču, čas te izvedbe pa praviloma ni daljši 
od davčne izvršbe. 

Omeniti je potrebno tudi da družbene pravne osebe na podlagi izdanih do- 
ločb o višini nadomestila in po veljavni ureditvi same vplačujejo nadomestilo, 
izvajanje kontrole plačevanja teh in ostalih obveznosti pa je v pristojnosti 
Službe družbenega knjigovodstva. Opozoriti je prav tako potrebno, da so zelo 
redki primeri, ko je potrebno prispevek oziroma nadomestilo izterjati prisilno. 
To prihaja v poštev samo pri individualnih hišah v zasebni lasti oziroma pri 
lastnikih zemljišč. 

6. Končno je treba tudi opozoriti, da je kadrovska zasedba davčnih služb 
neustrezna in dokaj slaba in da so te službe že pri dosedanjem obsegu nalog 
preobremenjene z delom. To je še dodaten razlog, da se na te službe ne prena- 
šajo nove obveznosti, kajti v mnogih primerih davčne službe ne morejo obvla- 
dovati ter pravočasno opravljati sedanjih nalog. Dejstvo je namreč, da so mnoge 
občine z izterjavo prispevkov in davkov v zaostanku, ponekod pa prispevkov 
samoupravnim interesnim skupnostim sploh ne izterjujejo. Prenašanje prisilne 
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izterjave nadomestila na davčne uprave in tudi odmera tega nadomestila po- 
temtakem ne bi imela praktičnega učinka in tudi ne za posledico nižjih stroš- 
kov, dokler ne pride do predvidene reorganizacije in novega zakona o orga- 
nizaciji davčnih služb. 

Komisija je podrobno ter obširno razpravljala o vsakem od navedenih ar- 
gumentov, zaradi katerih ne bi kazalo spreminjati obstoječe ureditve glede ob- 
računavanja in pobiranja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Menila 
je, da so pomisleki Izvršnega sveta s pravno-sistemskega vidika ter navedbe 
nekaterih republiških organov, ki so obravnavali predlog Skupščine občine 
Kamnik, s pravno-strokovnegfji vidika utemeljeni, kar ugotavlja tudi Komisija, 
saj je z omenjenimi pomisleki v celoti soglašala. 

V Komisiji je bilo izraženo, da je vsaka pobuda, s katero se predlaga 
poenostavitev, pospešitev, zmanjšanje stroškov oziroma racionalizacija obsto- 
ječih postopkov ali prenos pristojnosti, če je mogoč, izredno dobrodošla. Komi- 
sija ocenjuje v tem smislu tudi pobudo Skupščine občine Kamnik, vendar pa 
za konkreten primer glede na številne sistemsko-pravne razloge, ki so bili na- 
vedeni, predlaga, da se predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem ne sprejme. Hvala 
lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik : Hvala, tovarišica Rometova! Besedo ima 
Ivo Miklavčič, predsednik Odbora za urbanizem, stanovanj sko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Vprašanje načina preračunavanja prispevka za uporabo stavbnega zem- 
ljišča smo obravnavali že ob pobudi občine Vič, in sicer ob pripravi in sprejema- 
nju zakona in sedaj ponovno na pobudo občine Kamnik. Na zadnji seji, ko smo 
obravnavali predlog za izdajo zakona, smo ocenili da dejansko obstaja problem 
izterjave. Na to so opozorili tudi delegati, člani Odbora. Problem pobiranja je 
predvsem pri tistih občinah, ki so lastniki privatnih hiš. Vse drugo je lahko 
normalno urejeno in po mojem mnenju ne more biti težav pri plačevanju pri- 
spevka. Prispevek pobirajo stanovanjske skupnosti ah druge ustrezne organi- 
zacije, hkrati ko pobirajo najemnino. Za celo hišo se izda ena sama odločba. 

Glede na to so se člani Odbora zedinili, da je nova rešitev potrebna, zlasti 
glede na široko obrazložitev predstavnika Kamnika. Pojasnim pa naj še, da je 
Odbor menil, da je zakon potreben, predlagal pa je širšo proučitev sistema 
odmere pobiranja prispevkov in davkov. Pri tem so delegati mislili na Zako- 
nodajno-pravno komisijo. Širšo obrazložitev Izvršnega sveta smo danes ponovno 
slišali, pa tudi široko obrazložitev pravnih vidikov, ki jo je podala Zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Čeprav člani Odbora niso navzoči na seji zbora, da bi se z njimi posve- 
toval, v imenu Odbora ne vztrajam pri njegovem stališču in prepuščam odlo- 
čitev delegatom. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Miklavčič! Prejeli ste 
tudi mnenje Izvršnega s'veta. Na podlagi predloga za izdajo zakona, poročil de- 
lovnih teles in mnenja Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima Franc Hrovat, delegat občine Ljubljana-Moste-Polje! 
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Franc Hrovat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije iz občine Ljubljana-Moste-Polje ima k predlogu za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnimi 
zemljišči naslednje pripombe: 

Iniciativa občine Kamnik je preveč enostranska, saj obravnava le spre- 
membo o pristojnosti odmere obračunavanja in izterjave nadomestila za upo- 
rabo stavbnega zemljišča in tako enači nadomestilo z davki. Nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča ima popolnoma drugačen namen kot davki. Nje- 
gova višina je odvisna od stopnje komunalne opremljenosti zemljišča, lege zem- 
ljišča, smotrnega izkoriščanja zemljišča. Nadomestilo za uporabo stavbnega zem- 
ljišča se plačuje komunalni skupnosti občine in se sme uporabljati samo za 
graditev omrežja komunalnih objektov in naprav primarnega pomena, ki so 
namenjene za skupno rabo. Prav tako traja zastaralni rok za odmero in izter- 
javo nadomestila le dve leti. 

Pritožbeni organ za odmero nadomestila je Republiški sekretariat za urba- 
nizem. Glede na to, da je v pripravi zakon o organizaciji službe dohodkov, 
menimo, da je potrebno prej sprejeti ta zakon in s tem zakonom urediti odmero 
in izterjavo vseh davkov in prispevkov, ki jih plačujejo občani in druge pravne 
osebe. Sele potem pa se lahko pristopi k spremembi drugih zakonov, ki ure- 
jajo odmero in izterjavo določenih prispevkov. Vsekakor pa je potrebno v tem 
primeru dobiti mnenje občinsih komunalnih interesnih skupnosti. 

Enotno je potrebno rešiti oziroma določiti pritožbene organe in poenotiti 
zastaralne roke za vse davke in prispevke. Hvala lepa. 

Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala, tovariš Hrovat! Zeli še kdo raz- 
pravljati? Obveščam vas tudi, da je pismeno razpravo predal delegat občine 
Črnomelj, v kateri podpira predlog občine Kamnik. Prosim, se še kdo javlja 
k besedi! Besedo ima tovariš Niko Valjavec, delegat občine Vič-Rudnik! 

Niko Valjevec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija Skupščine občine Ljubljana-Vič-Rudnik se je odločila, da pod- 
pre prizadevanja občine Kamnik, da se v smislu predloga spremeni določba 
zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem. Predlog občine 
Kamnik za spremembo določb zakona je bil v letu 1976 tudi predlog delegacije 
Skupščine občine Ljubljana-Vič-Rudnik. Zato predlagamo aktivno vključitev v 
razpravo tudi ostalim delegacijam našega zbora. 

Sicer menimo, da je nujno potrebno težiti k sistemski ureditvi vprašanja 
odmere in pobiranja vseh davščin za vse oblike porabe, kar pa naj bi, po našem 
mnenju, vendarle sodilo v pristojnost davčnih služb. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Valjavec! Zeli še kdo 
razpravljati? Tovarišica Helena Križnik, delegatka občine Kamnik! 

Helena Križnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov je obravnavala predlog za izdajo zakona o 
spremembi in dopolnitvi zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim 
zemljiščem, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo' naša občin- 
ska skupščina. 
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Pobudo za spremembo tega zakona so podale strokovne službe, pa tudi 
delegati sami. Ob uvedbi občinskega davka iz osebnega dohodka v višini 0,5 "/'o 
so delegati občinske skupščine ostro zahtevali poenostavitev in racionalizacijo 
postopkov, znižanje stroškov splošne porabe, učinkovitejše in ekonomičnejše 
poslovanje državne uprave ter zmanjševanje števila delavcev. Ugotavlja se nam- 
reč, da se število zaposlenih v upravi ne zmanjšuje, čeprav je bilo precej pri- 
stojnosti prenesenih na novo ustanovljene interesne skupnosti, ki prav tako 
zaposlujejo vedno več delavcev. 

S sprejemanjem novih zakonskih predpisov pogostokrat tudi formiramo 
nove službe za izvajanje sprejetih nalog. Pri tem damo vse premalo poudarka 
temu, da bi določene naloge in opravila na hitrejši in enostavnejši način izva- 
jale že obstoječe službe. 

Sprejeti dokumenti Zveze komunistov, prav tako pa tudi resolucija o iz- 
vajanju družbenega plana za obdobje 1976—1980 v letu 1978 so nas zavezali, 
da vzporedno z normativnim urejanjem področja upravnih organov nadalju- 
jemo prizadevanja za učinkovitost in racionalnost poslovanja upravnih orga- 
nov in to z izpopolnjevanjem organizacije in metod dela ter strokovnim uspo- 
sabljanjem kadrov. S konkretnim predlogom zato želimo v praksi pričeti izva- 
janje sprejetih načelnih stališč, in sicer tako, da bi povečali učinkovitost upra- 
ve z zmanjšanjem števila zaposlenih in z ostalimi organizacijskimi prijemi. Po- 
budo za spremembo tega zakona je v lanskem letu obravnavala tudi Skupnost 
občin ljubljanske regije in jo v celoti podprla. 

Skupina delegatov je pri proučevanju sprejetega gradiva ugotovila, da sta 
odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
obeh zborov podprla idejo o uvajanju racionalnejših postopkov in z vsebinske 
plati podprla predlog za spremembo zakona. Zakonodajno-pravna komisija pa 
nasprotuje predlogu le s pravno-formalne plati. 

Ob trditvi, da nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča nima fiskalnega 
značaja, se nehote poraja vprašanje, kako je potem možno z zakonoih pred- 
pisati pristojnost davčnih uprav za odmero prispevka za zaklonišča in vodnega 
prispevka in še nekaterih drugih prispevkov. 

Vsi skupaj se sicer zavedamo, da bo v prihodnje potrebno spremeniti vrsto 
predpisov in sistemsko rešiti vprašanja odmere in izterjave vseh davkov, pri- 
spevkov in drugih dajatev ter to enotno urediti. Menimo pa, da naj se v kon- 
kretnem primeru sprejme predlagana sprememba, ki bo zapolnila časovno vzr- 
zel do sprejetja sistemskih zakonskih in podzakonskih predpisov, obenem pa 
vsaj pravno pripomogla k racionalizaciji, ekonomičnosti in učinkovitosti dela 
ter zmanjšanju števila zaposlenih v upravnih organih, kar neposredno vpliva 
na zniževanje porabe sredstev, namenjenih za kritje splošne porabe. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Križnikova! Zeli še 
kdo razpravljati? (Ne.) Glede na stališča Izvršnega sveta, Zakonodajno-pravne 
komisije ter nekoliko spremenjeno stališče predstavnika našega odbora vpra- 
šujem predstavnika predlagatelja, to je tovariša Rojca, ali vztraja pri pred- 
logu! (Da.) 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da predlagam naslednje: Glede 
na današnjo razpravo in neusklajena stališča, ki so si pravzaprav nasprotna, in 
tudi glede na to, da je predstavnik predlagatelja svoj predlog modificiral, menim, 
da danes zadeva ni zrela za odločanje. Zato predlagam, da sprejmemo naslednji 
sklep: 
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Odloži se razprava in sklepanje o predlogu za izdajo zakona o spremembi 
in dopolnitvi zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem na 
eno od kasnejših sej zbora, pri čemer naj predlagatelj zakona poskuša uskla- 
diti in razčistiti stališča z mnenji in predlogi Izvršnega sveta in Zakonodajno- 
pravne komisije oziroma da vsi skupaj natančneje in poglobljeno' proučijo spor- 
na vprašanja. 

Ali želi o predlaganem sklepu kod razpravljati? Ce nihče, predlagam, da 
glasujemo. Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! Kdo- je za? (41 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzržal? (3 delegati.) 

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

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Milovana Zidarja, 
člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Predstavnik je tudi dr. Karel Gošler, direktor Republiške veterinar- 
ske uprave, ki bo predlog zakona tudi ustno obrazložil! 

Dr. Karel Gošler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izvršni svet se je zavedal, da predlagani postopek sprejemanja spreme- 
mbe zakona ni zaželen. Ko pa smo analizirah posledice, ki bi nastale, če teh 
sprememb ne bi predlagali po hitrem postopku, smo ugotovili, da bi s tem 
zavrli kontinuiteto veterinarske preventive. V začetku leta 1978 smo namreč 
dobili poročilo o razširjenosti stekline v sosednjih občinah Avstrije. Zato mo- 
ramo takoj začeti vakcinirati živali proti steklini. Vsako odlašanje bi lahko 
povzročalo nevarnost za zdravje ljudi in živali. V Italiji se pojavljata slinovka 
in parkljevka. Lahko se zgodi, da bo treba v kratkem vakcinirati živali v vseh 
obmejnih občinah. To pa je povezano s finančnimi vprašanji, ki jih ureja 45. 
člen zakona. Zaradi tega je bil izvršni svet prisiljen predlagati spremembe za- 
kona, ki se nanašajo samo na pooblastilo izvršnih svetov občinskih skupščin za 
določanje pristojbin, potem ko dobijo mnenje ustrezne organizacije in skupnosti. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Gošler! Predlog za- 
kona ste prejeli danes na klop. Zato smo uvodoma tudi imenovali skupino de- 
legatov, ki je proučila ta akt. Prosim predsedujočo skupine tovarišico Rakovec, 
da poda poročilo! 

Judita Rakovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delgatov, ki jo je zbor občin danes imenoval na podlagi 47. 
člena svojega poslovnika, je obravnala predlog zakona o spremembi zakona o 
varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil njen izvršni svet s predlogom, da ga sprejme po določbah 295. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije, to je v zadnji fazi. Skupina delegatov se je s pred- 
laganim postopkom, ki ga je Izvršni svet posebej utemeljil, strinjala, saj je 
treba čimprej zagotoviti nemoteno izvajanje nalog, ki so določene v zakonu. 
To pa je pomembno tudi z vidika nekaterih preventivnih ukrepov, ki jih ni moč 
odlagati, sedanje zakonske rešitve glede tarife pa povzročajo določene nejas- 
nosti in neskladja. 
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S hitrim sprejetjem zakona bodo te ovire odpravljene. Skupina delegatov 
v načelni in podrobni obravnavi ni imela spreminjevalnih predlogov in pred- 
laga zboru, da sprejme zakonski predlog v predloženem besedilu. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Rakovčeva! Vprašujem 
predstavnika Zakonodajno-pravne komisije, ali lahko pove stališče Komisije! 
(Komisija se s predlogom strinja). 

Slišali ste, da Izvršni svet predlaga, da ta zakon obravnavamo po 295. 
členu poslovnika, to je v zadnji fazi. Ta predlog je Izvršni svet posebej obraz- 
ložil. O predlogu Izvršnega sveta, da naj se zakon obravnava v zadnji fazi, to 
je kot predlog zakona, pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče 
razpravljati? (Ne.) 

Predlagam, da o predlogu Izvršnega sveta glasujemo. Kdor je za to, da se 
zakon obravnava v zadnji fazi, naj prosim glasuje! Kdo je za? (41 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. Tako bomo akt 
obravnavali kot predlog zakona. 

Prehajamo na obravnavo vsebine zakona. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti Vodogradbenemu laboratoriju v Ljub- 
ljani, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragico Šimec, svetovalko 
predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost. Zeli morda pred- 
stavnica predlagatelja predlog odloka še ustno obrazložiti? (Ne želi.) 

Predlog odloka ste prejeli skupaj s sklicem seje zbora, Obravnavala sta ga 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki sta predložila zboru pismeni poročili. 

Na podlagi predloga odloka in poročil delovnih teles pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog od- 
loka, naj prosim glasuje! (38 delgatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o prenosu ustanovitejskih pravic nasproti 
Vodogradbenemu laboratoriju v Ljubljani soglasno sprejet. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, tojena osnutek zakona 
o tarifi zveznih upravnih taks, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnika naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
sta Zoran Žagar in Rudi Kropivnik, predstavnik Izvršnega sveta pa je Dragan 
Mozetič, namestnik republiškega sekretarja za finance. Kdo želi besedo? Be- 
sedo ima Rudi Kropivnik! 

Rudi Kropivnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Rad bi vas opozoril na tarifi št. 5 in 6, ki zadevata takse za prevoz pot- 
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nikov in blaga v mednarodnem prometu. Do sedaj je bila taksa za vse prevoze 
enotna, ne glede na dolžino opravljenih prevozov. Vendar pa je bilo glede na 
stališča o skladnejšem razvoju prometa v Sloveniji, ki smo jih sprejeli februar- 
ja lanskega leta, in pa glede na dogovor o prometni politiki Jugoslavije, ki je 
danes na dnevnem redu tega zbora, dogovorjeno, da bi z ukrepi ekonomske 
politike, dogovori, sporazumi in pa predpisi usmerjali delitev dela na trgu 
prevoznih storitev tako, da bodo destimulirani prevozi v cestnem prometu na 
dolgih relacijah. Predlagam, da zbor sprejme pripombo k tema dvema točkama, 
in sicer da naj bi v usklajevalnem postopku preverili, če so enotne tarife pod 
št. 5 in 6 v skladu s 6. in 7. členom dogovora o prometni politiki Jugoslavije. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala, tovariš Kropivnik! Tovariš Mo- 
zetič, želite besedo? (Ne.) Hvala. 

Osnutek zakona ste prejeli skupaj s sklicem seje zbora. Prejeli ste tudi 
odloke Zveznega, izvršnega sveta z dne 22. decembra 1977. Akt sta obravnavala 
•Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni 
poročili. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Na podlagi celotnega gradiva pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine' SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona O 

tarifi zveznih upravnih taks. 
2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, ki so bile izražene na seji zbora. 
3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 

krajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k 
predlogu zakona o tarifi zveznih upravnih taks. 

Kdor je jza predlagani sklep, naj prosim glasuje! (41 delgatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagam sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
■o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč, ki ga je Skup- 
ščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
je Rudi Kropivnik, predstavnik Izvršnega sveta pa Dragan Mozetič, namestnik 
republiškega sekretarja za finance. Tovariš Kropivnik, želite besedo? (Ne.) 
Hvala. 

Osnutek zakona ste prejeli ž gradivom za 55. sejo zbora, ki je bila dne 
14. 12. 1977. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta z dopisom z dne 8. 12. 1977, 
skupaj s pripombami, ki jih je Izvršni svet z dopisom z dne 29. 1. 1978 še 
dopolnil. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta predložila zboru pismeni poročili, Odbor pa še dodatno poročilo. 

Želijo morda poročevalci besedilo? (Ne.) Hvala. Na podlagi vseh predlo- 
ženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona, to 

je da se z zakonom uredi zagotovitev sredstev za odpravo posledic elementarnih 
nesreč. 
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2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, ki jih predlagata Odbor za fi- 
nance v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (42 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 17. t o č k o dnevnega reda, to je na dogovor o kon- 
tinuiteti pri graditvi zmogljivosti v obdobju od leta 1976 do leta 1980 za razvoj 
in proizvodnjo električne energije in premogovništva v obdobju po letu 1980, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil v potrditev Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v tem zboru je tovariš Rudi Kropivnik, pred- 
stavnik našega Izvršnega sveta pa je Milan Struc, republiški podsekretar v Re- 
publiškem komiteju za energetiko. Želita predstavnika besedo? (Ne želita.) 

Dogovor ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda z dne 6. januarja 1978. 
Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Dogovor sta obravnavala Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
predložila zboru pismeni poročili. Na podlagi predloženega gradiva pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Potrdi se dogovor o kontinuiteti pri graditvi zmogljivosti v času od leta 

1976 do leta 1980 za razvoj in proizvodnjo električne energije in premogov- 
ništva v dobi po 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 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k dogovoru o kontinuiteti pri gra- 
ditvi zmogljivosti v obdobju od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje 
električne energije in premogovništva v obdobju po letu 1980, ki ga je pod- 
pisal Zvezni izvršni svet in z njim prevzel obveznosti za federacijo, oziroma 
da z delegacijami drugih socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 
pokrajin v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ določi smernice Zvez- 
nemu izvršnemu svetu za reševanje morebitnih spornih vprašanj. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na družbeni do- 
govor o prometni politiki Jugoslavije, ki ga je Skupščini predložil v potrditev 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije je tovariš Rudi Koprivnik, predstavnik Iz- 
vršnega sveta pa Livio Jakomin, član Izvršnega sveta in predsednik Republiš- 
kega komiteja za promet in zveze. 

Dogovor ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda z dne 6. januarja 1978. 
Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Dogovor sta obravnavala Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
predložila zboru pismeni poročili. Na podlagi predloženih gradiv pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
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1. Potrdi se družbeni dogovor o prometni politiki Jugoslavije, 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 pre- 
vzel 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 družbenemu dogovoru o prometni 
politiki Jugoslavije, ki ga je podpisal Zvezni izvršni svet in z njim prevzel 
obveznosti za federacijo', oziroma da z delegacijami drugih socialističnih re- 
publik in socialističnih avtonomnih pokrajin v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ določi smernice Zveznemu izvršnemu svetu za reševanje more- 
bitnih spornih vprašanj. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče,) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na dogovor o neka- 
terih elementih skupne stanovanjske politike, ki ga je Skupščini predložil v 
potrditev Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovariš Rudi 
Kropivnik, predstavnik Izvršnega sveta pa Maver Jerkič, pomočnik republiš- 
kega sekretarja za urbanizem. 

Dogovor ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda z dne 6. januarja 1978; 
prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta, Dogovor sta obravnavala Odbor za ur- 
banizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Na podlagi pred- 
loženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Potrdi se dogovor o posameznih elementih skupne stanovanjske politike, 

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 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k dogovoru o posameznih elementih 
skupne stanovanjske politike, ki ga je podpisal Zvezni izvršni svet in z njim 
prevzel obveznosti za federacijo, oziroma da z delegacijami drugih socialistič- 
nih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ določi smernice Zveznemu izvršnemu svetu za reševanje 
morebitnih spornih vprašanj. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve nam je za da- 
našnjo sejo predložila v obravnavo samo predlog odloka o imenovanju Re- 
publiške. volilne komisije v Ljubljani. 

Predlog tega odloka ste prejeli z dopisom z dne 20. januarja 1978. O pred- 
logu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem raz- 
pravo in prehajam na glasovanje. 
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Kdor je za to, da se sprejme predlog odloka o imenovanju republiške vo- 
lilne komisije v Ljubljani, naj prosim glasuje! Kdo je za? (44 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o imenovanju republiške volilne komisije v Ljub- 
ljani soglasno sprejet. S tem so bili v republiško volilno komisijo v Ljubljani 
imenovani v odloku navedeni predsednik, tajnik in člani ter njihovi namestniki. 

Tovarišice in tovariši delegati! Prosim, da še ne odhajate, ker seje še 
nismo končali. 

Predlagam, da se vrnemo na 3. točko dnevnega reda, in sicer 
k predlogu stališč, sklepov in priporočil o izvajanju programa ukrepov za ra- 
cionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije. 

2e predstavnik Izvršnega sveta nas je obvestil, da je Odbor za družbeno- 
ekonomski razvoj v Zboru združenega dela predložil nekatere amandmaje, s 
katerimi se Izvršni svet strinja. Ker ti amandmaji našemu zboru niso bili pred- 
loženi, moramo o njih razpravljati in odločati. Poročilo tega odbora vam je bilo 
razdeljeno. Gre za amandmaje k točki I/l, II/2, II/7, II/9 ter 111/10. 

Pričenjam razpravo o predloženih amandmajih. Besedo ima dr. Peter No- 
vak, delegat občine Ljubljana-Center! 

Dr. Peter Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Kljub pozni uri bi želel opozoriti na to, da amandma k 7. točki 2. po- 
glavja, da se vstavi v prvem stavku te točke za besedo »energija« besedilo 
»v proizvodne namene«, pravzaprav bistveno omejuje celoten kompleks varče- 
vanja. Menim, da ni vprašanje samo pravilno usmerjanje energije za proizvodne 
namene. Bistveno je vprašanje, kako zagotoviti večji narodnogospodarski uči- 
nek pri usmerjanju vse energije. Polovico energije porabimo v neproizvodne 
namene — za proizvodnjo toplote. Menim, da tega dela energije ne bi smeli 
poljubno prepuščati tržišču, marveč bi ga morali enako usmerjati, da prebival- 
stvo ne bi trosilo več energije, kot je potrebno. Prosim, ne bi želel komplicirati 
zadeve zaradi usklajevanja, vendar premislimo, ah je to pravilno ali ni! 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Novak. Ta amandma ra- 
zumem v tem smislu, da se da poudarek energiji, ki se troši v proizvodnji, in da 
se tu zagotovi čim večji gospodarski učinek. Pri tem pa se ne zanemarja varče- 
vanje z energijo, ki se troši za druge namene. Tega nisem tako razumela! Kje je, 
prosim, predstavnik Izvršnega sveta? Malce bomo morali počakati. 

Dr. Peter Novak: Imam samo še eno vprašanje. 

Predsednica Mara Zlebnik: Cese nanaša na predstavnika Izvršnega 
sveta, je bolje, da kar počakamo. 

Dr. Peter Novak: Povedal bi samo to, da ni treba ničesar spremi- 
njati. Pripomba k prvemu poglavju je zamenjala besede »svetovna energetska 
kriza v letu 1973« z drugim besedilom. Besedilo, ki ga je predlagal Izvršni svet, 
pa je primernejše. Vzrok za krizo, ki je nastala leta 1973, je pravilno utemeljil. 
Kriza je tukaj, ker vemo, da se bo energija čez 200 ali 300 let zmanjšala. Mislim, 
da je utemeljitev te spremembe nepravilna. Kriza je tu! 
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Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Novak! Vaša intervencija torej 
pomeni, da ne soglašate z amandmajem k točki II/7, da pa želite pojasnilo k 
točki I/l. Bomo malce počakali. 

Dr. Peter Novak-: Morda bi bila primerna tudi ta rešitev, da sprej- 
memo amandma. Morali pa bi potem sprejeti poseben sklep, da je potrebno po- 
skrbeti tudi za preostali sklop energije, ki ni namenjen v proizvodne namene. 
V družbenem dogovoru naj se opredeli, kakšen bo njen tok in poraba. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Novak. Tovariš Struc 
je sedaj tukaj. Torej je druga rešitev boljša? Dobro. Potem ni problema. 

Predlagam, da o amandmajih, ki so bili sprejeti v Zboru združenega dela 
in s katerimi predstavnik predlagatelja soglaša, glasujemo. Kdo je za? (46 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 
Razpravo tovariša Novaka pa je treba kot pripombe smiselno upoštevati 

v sklepu, ki smo ga glede družbenega dogovora k tej točki dnevnega reda že 
sprejeli. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima de- 
legat v Zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, 
ki vodijo^ delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na nji- 
hovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. 

Vprašanja lahko zastavi delegat v zboru predsedniku Skupščine, predsed- 
niku zbora ali tudi predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samo- 
upravne interesne skupnosti za področje republike, kadar te enakopravno od- 
ločajo s pristojnim zborom. 

Nekaj pismenih delegatskih vprašanj je bilo na začetku seje zbora predlo- 
ženih. Izvršni svet me je obvestil, da so vsa vprašanja take narave, da na no- 
beno od teh delegatskih vprašanj danes ne more odgovoriti. Na ta vprašanja 
bo Izvršni svet odgovoril na naslednji seji. 

Zeli morda kdo od delegatov zastaviti še kakšno delegatsko vprašanje? (Ne 
želi.) 

Ce nihče ne želi zastaviti novega delegatskega vprašanja, zaključujem to 
točko dnevnega reda. Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer 
smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela. 

Ker je dnevni red današnje seje izčrpan, se vsem delegatom zahvaljujem za 
udeležbo in za sodelovanje v razpravi ter zaključujem 57. sejo Zbora občin. 
Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 15. uri.) 



družbenopolitični zbor 

47. seja 

(14. decembra 1977) 

Predsedoval: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9- uri 

Predsednik Stane Markič: Pričenjam 47. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Najprej predlagam, da zaradi odsotnosti tovariša Jožeta Božiča izberemo 
delegata, ki mi bo pomagal pri delu. Predlagam tovariša Lojzeta Cepuša. Se 
zbor strinja? (Strinja.) 

Opravičili so se: Jože Božič, Janez Japelj, Danica Jurkovič, Rudi Kropiv- 
nik, Pavel Mermolja, Zoran Polič, Avgust Vrtar, Beno Zupančič, Anita Žoher, 
Terezija Stefančič, Ludvik Golob in Marjan Šiftar. 

Predlagam, da umaknemo z dnevnega reda 4. točko, to je volitve in ime- 
novanja, kajti Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni 
predložila nobene zadeve. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 46. seje zbora; 
2. informacija o izvajanju urbanistične in zemljiške politike z vidika ure- 

janja prostora; 
3. predlog zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja; 
4. predlogi in vprašanja delegatov. 
Po določbah 72. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slove- 

nije naš zbor ni pristojen za obravnavo in sklepanje o drugi točki dnevnega 
reda. Predlagam, da o tej točki razpravljamo v smislu 88. člena poslovnika 
Skupščine Socialistične republike Slovenije kot zainteresiran zbor. Ali se zbor 
strinja s tem predlogom? (Da.) Ugotavljam, da se strinjamo. 

Pri 3. točki dnevnega reda sodeluje Družbenopolitični zbor s pristojnim 
zborom tako, da sprejema stališča. 

Ali kdo predlaga kakšno spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda? 
(Ni predlogov.) Ugotavljam, da je predloženi dnevni red sprejet. 
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Na podlagi prvega odstavka 22. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora 
obveščam delegate, da sta pristojna zbora, to je Zbor združenega dela in Zbor 
občin, na sejah 23. novembra 1977 sprejela v skladu s stališči Družbenopoli- 
tičnega zbora, ki jih je sprejel na seji 21. novembra 1977, osnutek sprememb 
in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične republike 
Slovenije za obdobje 1976—1980 z odlokom o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da sklene ta dogovor, in predlog za izdajo zakona o druž- 
benoekonomskih osnovah svobodne menjave dela z osnutkom zakona. Ta zakon 
je Zbor občin sprejel v prvih dveh fazah, Zbor združenega dela pa samo v prvi 
fazi, to je kot predlog za izdajo zakona. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 46. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ali kdo predlaga kakšno< spremembo, dopol- 
nitev ali popravek? (Nihče.) 

Dajem zapisnik v odobritev. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 46. seie 
zbora. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Zborom 
občin poslušali uvodno besedo tovariša Borisa Mikoša, člana Izvršnega sveta in 
republiškega sekretarja za urbanizem, k informaciji o izvajanju urbanistične in 
zemljiške politike z vidika urejanja prostora. 

Zato prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in prosim, da gremo v ve- 
liko dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.20.) 

Predsednik Stane Markič: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na informacijo o izvajanju urbanistične in zemljiške politike z vi- 
dika urejanja prostora. 

Informacijo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obravnavala 
sta jo Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. 
Poročila in informacijo ste prejeli; prejeli ste tudi osnutek stališč, sklepov in 
priporočil za oblikovanje in izvajanje zemljiške in urbanistične politike v So- 
cialistični republiki Sloveniji. Danes ste prejeli še predlog stališč in predlogov, 
katere naj bi zbor sprejel na podlagi 88. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. 

Uvodno besedo smo slišali. K obravnavi te točke smo posebej povabili 
predstavnike Skupnosti za varstvo okolja Slovenije, Zveze stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije, Zveze komunalnih skupnosti Slovenije in Urbanistični inštitut 
SR Slovenije. 

Ali želi poročevalec Odbora dopolniti pismeno poročilo? Besedo ima tovariš 
Cveto Majdič! 

Cveto Majdič: Tovarišice in tovariši delgati! Moj uvod bo kratek, 
glede na to, da ste že predhodno dobili stališča, danes pa tudi predlog sklepov: 
pa tudi tovariš sekretar je precej obširno v svojem uvodu navedel vso pro- 

24 
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blematiko, dosedanje in tudi predvidene ukrepe. Več ali manj so v predlogu 
stališč in v poročilu navedene vse važnejše zadeve. Zato bi jih omenil le nekaj, 
ki niso bile napisane, ki pa so se med razpravo pojavile in velja o njih raz- 
misliti. _ „ 

Predvsem je osnovno to, kar je omenil tovariš sekretar, da ta stalisca ne 
morejo biti dokončna, ampak so samo pomemben korak k nadaljnjemu delu 
na področju urbanizacije. 

Drugo, kar je pomembno in kar. v informaciji ni bilo dovolj trdno postav- 
ljeno, je to, da ne gre samo za ohranjanje kmetijskih zemljišč, ampak tudi za 
pridobivanje novih zemljišč, čemur je treba dati enako pomembno vlogo. 

Tu je še formulacija 13. sklepa stališč, ki taka, kot je sedaj, lahko koga 
navede v napačno interpretiranje bodoče zakonodajne in druge politike v tem 
področju. Precizneje je treba formirati sklep, in sicer v tem smislu, da ne gre 
samo za doslednejše ukrepanje v bodoče, ampak tudi za nazaj, za dosedanje 
prekrške in napačne posege v tej zvezi. _ 

In nazadnje naj omenim še zadevo, ki jo je načel tudi tovariš sekretar 
v današnjem uvodu, sprožil pa tudi v Odboru: gre za potrebo po širši javni 
razpravi o bistvenejših, velikih posegih v zemljiški prostor. Menili smo, da je 
treba o tem kaj več povedati. 

Predsednik Stane Markič: Zeli predstavnik Zakonodaj no-pravne ko- 
misije dopolniti poročilo? Besedo ima Tina Tomlje! 

Tina Tomlje: V smislu naših pripomb bi predlagala, da se v 8. točki 
dopolni tekst v tem smislu, da se ne bi upoštevali samo konkretni predlogi, iz- 
raženi na sejah zbora, ampak tudi tisti, izraženi na sejah delovnih teles. Za- 
konodaj no-pravna komisija je s tem v zvezi predvsem opozorila na pristojnosti 
in pravni pomen, ki ga ima priporočilo, ki lahko direktno zavezuje predvsem 
republiške upravne organe, nikakor pa ne občinskih skupščin itd. Zato bi pred- 
lagala, da v 8. točki dopustimo možnost, da se upoštevajo tudi konkretne pri- 
pombe delovnih teles. 

Predsednik Stane Markič: Preden preidemo na razpravo, predlagam, 
da imenujemo skupino delegatov, ki bo po potrebi dopolnila že predložena sta- 
lišča in predloge zbora. V skupino predlagam Cveta Majdiča, Tino Tomlje m 
Štefana Stroka. ... _. , 

Ali se s tem predlogom strinjate? (Vsi delegati se strinjajo.) Ugotavljam, da 
zbor sprejema predlog. ^ v.v 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Braco Music, 
predstavnik Urbanističnega inštituta SR Slovenije! 

Braco Mušič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delgati! V 
imenu Urbanističnega inštituta SR Slovenije se iskreno zahvaljujem za povabilo 
k razpravi o poročilu o stanju na področju regionalnega prostorskega plani- 
ranja ter o izvajanju urbanistične in zemljiške politike. 

Hkrati se zahvaljujem za vabilo na seje odborov vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije in z zadovoljstvom ugotavljam, da so bile številne pripombe, ki sem 
iih posredoval na sejah treh odborov Zbora združenega dela in Zbora obcm, 
kakor tudi pripombe naših sodelavcev v največji meri vključene v poročilo, 
ki ga danes obravnavajo zbori. 
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Žal se nisem utegnil udeležiti razprave v vašem odboru za družbenoeko- 
nomske odnose. Zato bom v nekaj besedah povzel naše gledanje na dokument, 
ki, čeprav enostranski in nepopoln, vendar odpira po daljšem obdobju skupščin- 
sko razpravo o problemu, ki brez dvoma zasluži najskrbnejšo pozornost vseh 
družbenopolitičnih dejavnikov naše skupnosti. 

Osnutek stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje zemljiške 
m urbanistične politike v SR Sloveniji, katerega je k imenovanem gradivu pred- 
ložil Izvršni svet 15. novembra, ugotavlja v 1. točki, da je naša republika v 
zadnjih petnajstih letih zabeležila velik družbeni in gospodarski razvoj in da 
so v tem času potrebe po novih urbanih površinah izjemno narasle. Pomislil 
sem na teh petnajst let in se spomnil, da je natanko leta 1962 takratna Ljudska 
skupščina Ljudske republike Slovenije obravnavala resne probleme na pod- 
ročju urejanja in oblikovanja prostora. Ob tisti priliki sem napisal za »Naše 
razglede« uvodnik, iz katerega si bom dovolil citirati nekaj kratkih odlomkov. 
Te odlomke bi lahko primerjal tudi z odlomki iz gradiva, o katerem danes 
razpravljamo. 

Citiram: »Vse pogosteje govorimo o urbanizmu, o urbanizmu kot družbeni 
dejavnosti, o urbanizmu kot o poti do ustreznejšega življenjskega in delovnega 
okolja našega človeka, o urbanizmu širokega razpona, ki je ekonomska kate- 
gorija, družbena disciplina in akcija. Za sodobno pojmovanje urejanja prostora 
je predvsem važno dejstvo, da proizvodne sile in sredstva v hitrem in stopnja- 
stem razvoju povzročajo hitre in nemirne družbene in gospodarske ter politične 
spremembe, ki se kažejo v prostoru, v mestih in na podeželju. Ta razvoj se v 
desetletjih po naši revoluciji ne kaže le v velikih industrijskih objektih sredi 
poprej prazne pokrajine, temveč predvsem v fizičnem širjenju naselij in v urba- 
nizaciji prebivalstva. Leta 1953 je živelo v mestih 28,5«/», leta 1961 pa že 31,8 % 
naših ljudi. Gradivo, ki je pred nami, nas mimogrede opozarja na dejstvo, da v 
zadnjih letih stopnja urbanizacije raste s 3 % letno; po naših podatkih je letos 
presegla 40 %. 

V letu 1961 smo izdali v Sloveniji prek 6000 lokacijskih odločb, med njimi 
60% za enodružinsko stanovanjsko gradnjo, ki postaja v Sloveniji poseben 
problem, ker je koncipirana neracionalno ah bolje rečeno stihijsko, ker vsako 
hišico spremlja zajeten kos prostih, do takrat ponavadi kmetijskih ali rekrea- 
cijskih površin. Po podatkih Ljubljanskega urbanističnega zavoda je trenutno 
v postopku 3600 zahtevkov za individualne lokacije.« 

Se en citat: »K urbanizaciji prebivalstva se pridružuje še promet, pri ka- 
terem na primer ne smemo pozabiti, da je v 1962. letu prerasel vsa predvide- 
vanja, ki smo jih 1958. leta postavljah za razvoj motorizacije v letu 1970. Pro- 
met kot spremljajoči pojav in urbanizacija kot eden osnovnih družbenih pojavov 
bosta šla v svojem razvoju še dalje, ker spremljata industrializacijo in ker za- 
gotavljata industrializacijo in ker zagotavljata racionalnejše pogoje življenja.« 

Delež avtomobilov oziroma motornih vozil leta 1964 je bil 37,7 prebivalca 
Slovenije na eno motorno vozilo, v letu 1975 pa že 6,6 prebivalcev na eno vo- 
zilo. Letni porast v zadnjih letih je okrog 36 %. 

Nadaljevanje citata: »Ob zaseganju vedno novih površin, ob potrebi po 
organizaciji novih naselij raste zavest, da je potrebno spreminjanje podobe po- 
krajine in naselij in izkoriščanja naravnih energetskih in surovinskih virov 
smotrneje usmerjati ali bolje načrtovati.« 

24* 
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In tako naprej v zapisu, ki je govoril še o alarmantnih pojavih razvred- 
notenja okolja, o potrebi uvajanja regionalnega prostorskega planiranja in o 
urbanizmu kot prvini ekonomike. _ 

V nadaljevanju pa je bilo zapisano tudi tole: »Če danes ugotavljamo, da 
nastaja v Slovenije letno 23 °/o več gradenj zunaj gradbenih okolišev, pri tem 
ne gre le za nediscipliniranost občanov, temveč za pomanjkljivost osnovnih 
gospodarskih instrumentov, s katerimi urejamo danes naš prostorski razvoj, m 
za pomanjkljivost urbanistične službe, ki je do nedavnega glede kontmuira- 
nosti sploh nismo imeli. Izdelave urbanističnih načrtov ne moremo prepustiti 
le projektantskim organizacijam, ki poslujejo kot široke gospodarske organi- 
zacije, nevezane na določen teritorij ali mesto. Osnovna naloga priprave, izde- 
lave in spremljanja urbanističnega načrta v realizaciji ah z novelizacijo pripada 
novim urbanističnim zavodom, ki morajo tem dejavnostim podrejati ostale, to 
ie projektantske in podobne naloge. Pri sprejemanju in potrjevanju urbani- 
stičnih načrtov je nedavno priporočilo Ljudske skupščine LR Slovenije predvi- 
delo elastičnejši ukrep v obliki delnih rezultatov sprejemanja posameznih 
plastnih faz in drugih urbanističnih dokumentov.« 

Cas mi ne dopušča, da bi zares delal primerjave, ki sem jih napovedal 
verjamem pa tudi, da jih ni treba, saj je lahko vsakdo, ki je pozorno prebral 
gradivo, o katerem razpravljamo, našel presenetljive podobnosti. Pravzaprav 
hočem reči, da že vsaj petnajst let živimo z istimi problemi, da se jih zavedamo 
in da za njihovo reševanje od časa do časa v dobri veri sprejmemo tudi kakšne 
ukrepe. Hočem pa seveda reči tudi to, da v preteklem poldrugem desetletju pri 
preštevilnih stvareh nismo uspeli, čeprav so na videz enostavne m kljub po- 
sledicam, ki nas vse bolijo. 

Naj omenim le strokovno službo* za področje urbanizma oziroma prostor- 
skega planiranja, ker v nekem vidiku te službe delam tudi sam. Ze pred pet- 
najstimi leti smo ji dali širši družbeni pomen. Nekaj let kasneje, 1967. leta 
smo njen status celo opredelili z zakonom. Danes pa ugotavljamo, enako kot 
takrat da se moramo spopasti z deformacijami, ki jih vnašajo trzni odnosi, 
mešanje planerskih in projektantskih dejavnosti in podobno. Ob tem pa smo leta 
in leta kar mirno gledali, kako se hkrati pojavljata monopolizem m neučinko- 
vitost, zanemarjanje dolgoročnega in kontinuiranega planiranja ter idealistični 
utopizem, kakor tudi intermitentnost parcialnih nacrtovalskih posegov. Za se- 
dem let nazaj bi lahko na polovici prstov ene roke prestel, kolikokrat je nek 
republiški organ sklical na posvetovanje vse zavode, inštitute m druge orga- 
nizacije ki so jih občine pooblastile za to, kar delajo. 

V gradivu, v katerem naj bi resno analizirah vse vzroke za obžalovanja 
vredno stanje v našem lepem prostoru, valimo krivdo na hrbet občin, ne vpra- 
šamo pa se, zakaj več kot tri leta po sprejetju nove ustave nismo obnovili pro- 
storske zakonodaje in pričeli graditi samoupravnih razmerij tudi na tem pod- 
ročju družbenega dela. V istem času govorimo o nespostovanju zemljiške m 
urbanistične politike — mimogrede se moramo vprašati, katere politike, ne 
upamo pa si dokončati prostorskega planiranja republike v celoti m toleriramo 
po deset let stare urbanistične programe in načrte, ki so bili strokovno slabi 
že takrat, ko so bili sprejeti. 

Končno menim, da bi morali ob tej priliki spregovoriti veliko bolj kon- 
kretno o bodoči organizaciji urbanistične strokovne službe na vseh ravneh, o 
vzgoji kadrov na univerzi, ki sodobnega urbanizma in prostorskega planiranja 
praktično ne uči več, vsaj arhitektov in gradbenikov ne. Morah bi govoriti tudi 



47. seja 373 

o raziskovalnem delu in o- vlogi znanosti, tako na področju proučevanja poseb- 
nih pojavov v prostoru naših naselij in krajine kakor tudi na področju prouče— 
vanja načrtovalskih postopkov, torej metodologije, ki bi rasla iz nam lastnega 
samoupravnega socialističnega sistema odločanja o razvoju. 

Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik! Nikakor nisem želel 
ponavljati vrednih ugotovitev v gradivu niti govoriti o nekaterih uspehih, ki jih 
lahko v tem času zabeležimo. Tudi menim, da k poročilu odborov ni treba 
veliko dodati. Izhodiščno gradivo naj bi šlo v širšo razpravo o naših samo- 
upravnih in družbenopolitičnih strukturah, vendar obogateno s konkretnostjo 
in celovitostjo, ki jo je v največji meri prispevala že dosedanja razprava v 
skupščinskih telesih. 

Prepričani smo tudi o potrebi, da se sedanji vsebini gradiva priključi ana- 
liza o izvajanju regionalnega prostorskega planiranja, ki v celoti manjka. Os- 
nove novega sistema družbenega planiranja, ki končno vključi tudi prostorski 
vidik, pa terjajo še posebej, da v to razpravo vključimo še teze za obnovljen 
ali bolje, povsem nov zakon o prostorskem planiranju, ki naj enovito obravnava 
planiranje in urejanje prostora v širšem smislu in načrtovanje naselij kot voz- 
lišč našega družbenega razvoja. Ne bo odveč, če bomo priključili tudi teze o 
bodoči organizaciji strokovnih služb in razvojnega dela. Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, kdo želi besedo? Tovariš Stane 
G a vez! 

Stane Gavez: Tovarišice in tovariši delegati! Problematika, ki jo 
obravnavamo, to je izvajanje urbanistične in zemljiške politike z vidika urejanja 
prostora v SR Sloveniji, je izredno aktualna in pereča in je v tem smislu bila 
dosedanja razprava tudi izredno zavzeta. Pripravljeno gradivo dokaj kritično 
obravnava stanje na posameznem področju in v posameznem območju. Zdi se 
mi pa, da iščemo vse preveč razlog ali vzroke za dokaj problematično ali zaskrb- 
ljujoče stanje in tendence na tem področju na nivojih in v institucijah, ki v 
preteklosti niso imele odločujočega vpliva na tem področju. 

Dosedanja razprava, ki smo jo v okviru Socialistične zveze organizirali v 
občinah in na medobčinski ravni v zvezi s pripravami na izdelovanje prostor- 
skih planov, je pokazala, da je to področje najmanj podružbljeno. Namreč, več 
ali manj so na, tem področju doslej delovale ozke strokovne in druge institu- 
cije in organi, ki so bili oblikovani v okviru družbenopolitičnih skupnosti, kon- 
kretno občin, premalo pa se je interes združenega dela, delovnih ljudi in'obča- 
nov vnašal v politiko gospodarjenja s prostorom. 

Kot vidimo je zelo malo1 občin, ki imajo srednjeročne ali dolgoročne pro- 
storske plane. Posledice tega se nam kažejo v celotnem sistemu in problemih, 
ki jih imamo na področju kmetijstva, stanovanjske izgradnje, komunalnih de- 
javnosti itd. Resnično je zaskrbljujoče dejstvo, da ponekod ravnamo s prosto- 
rom tako, kot da se ne zavedamo vseh posledic, ki jih bomo čutili jutri zaradi 
takšne politike. 

Stanje je takšno, kar tudi gradivo ugotavlja, da s kvalitetnimi kmetijskimi 
zemljišči ravnajo v posameznih okoljih izredno neodgovorno. Takšna je ocena 
predvsem kmetijskih proizvajalcev. To pa izhaja tudi iz dejstva, da družbeno- 
politične skupnosti in odgovorni subjekti, kjer so te kmetijske površine, glede 
na družbenoekonomski položaj in stopnjo akumulativnosti kmetijstva niso pre- 
več spodbujeni za to, da bi obnavljali ali pa ohranjevali kmetijske površine in 
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razvijali kmetijsko proizvodnjo. Zato je dostikrat tudi v tej politiki zanemar- 
jeno dejstvo, da je treba pridobivati nove kmetijske površine z izredno ve 1- 
kimi vlaganji. Na to opozarjajo že nekaj let kmetijski proizvajalci, vendar se 
kaj bistveno ni spremenilo. 

Nadalje mislim, da se tudi niso uveljavile kmetij sko-zemljiske skupnosti in 
da so bolj ali manj ta vprašanja in zemljiška politika v domeni ozkih struktur 

Poudaril bi tudi to, da se renta ne namenja za pridobivanje kmetijskih 
zemljišč, ampak skušamo z visoko ceno gradbenih zemljišč nadomestiti zamu- 
jeno na področju komunale in urbanizma, čeprav so seveda v nekaterih urbanih 
sredinah problemi infrastrukture izredno kričeči. Tako se nam maščuje, ker 
gremo iz ene skrajnosti v drugo. Odtod tudi pripombe v kmetijsko-zemljiskih 
skupnostih, da prispevek, ki je zakonsko določen, ne zadostuje za potrebna 
vlaganja v pridobivanje novih kmetijskih površin. Ce bomo nadaljevali s to 
politiko, bomo prišli do tiste stopnje, da bomo možnosti intenzivnega proiz- 
vajanja izkoristili in se bo potrebno usmeriti v povečanje kmetijskih površin. 

Mislim da je potrebno podpreti vse napore, da se to področje resnično od- 
govorno vključi v vse razvojne koncepte, da se samoupravni vpliv poveča, da 
odpremo vse samoupravne in druge poti za podružbljanje tako pomembnega 
področja, kot je področje gospodarjenja s prostorom. Na tem področju je to- 
liko interesov, da lahko dobro organizirani obvladujemo situacijo. 

Na koncu bi še spomnil, da je razprava opozorila na to, da v urbanistični 
politiki nimamo prisotne humanizacije. Gre namreč za pripombe, ki jih imajo 
delovni ljudje, da pri gospodarjenju s prostorom ne upoštevamo nekaterih bi- 
stvenih elementov humanizacije te politike in planiranja, kar je silno pomemb- 
no za to da bi lahko razvijali vse socialne, ekonomske in druge funkcije v na- 
seljih, soseskah, krajevnih skupnostih in s tem ustvarjali temeljne pogoje za 
uveljavljanje ustavnega duha krajevne skupnosti. Mislim, da m potrebno 
podrobno razlagati, za kaj gre, saj vemo, da planiramo bloke, trgovine, ceste, 
parkirišča, s tem pa smo tudi opravili z urbanističnim ali prostorskim plani- 
ranjem. To se neposredno s samo zemljiško politiko ne povezuje, je pa sestavni 
del skrbi za delovnega človeka, ki se kaže tudi v politiki planiranja s prostorom. 

Kakor koli smo opozarjali v samoupravnih aH družbenopolitičnih in drugih 
dejavnikih na ta problem, je bilo ocenjeno, da smo laiki in da strokovnih stvari 
ne razumemo, To drži, toda dejstvo pa je, da vsi skupaj čutimo posledice taks- 
nega ravnanja. Zato bi se bilo potrebno v prihodnje zavzeti za to, da bi bili 
prisotni vsi elementi in vsi aspekti planiranja s prostorom, da bi presegli 
klasični pogled, ki je bil v preteklosti prevladujoč. Hvala lepa. 

Predsednik Stane Mar kič: Besedo ima tovariš Jože Pratengrazer! 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Imam samo eno pripombo, za katero menim, da bi bilo prav da jo 
povem Gre za pridobivanje novih kmetijskih površin na manj kvalitetnih kme- 
tijskih zemljiščih. Pri manj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih mislim predvsem 
na poplavljena in zamočvirjena območja, ki jih z melioracijo lahko spremenimo 
v dokaj kvalitetna kmetijska zemljišča. Popolnoma se strinjam s tovarišem Ga- 
vezom, da so za to potrebna ogromna vlaganja in da gredo ta dela marsikje zelo 
počasi, predvsem v obmejnih območjih in kjer so nosilci nalog recimo v dveh 
republikah. Konkretno imam v mislih območje reke Sotle, kjer je obojestrans 



47. seja 375 

interes Slovenije in Hrvaške, da se to zemljišče reši poplav, zamočvirjenosti in 
da se pridobivajo kvalitetna kmetijska zemljišča. 

Zato bi bilo prav, da bi v naših stališčih tudi napisali, naj bi se nosilci 
akcij za taka dela v obmejnih območjih povezali z nosilci iz sosednje republike, 
predvsem tam, kjer za to obstaja potreba in obojestranski interesi. Hvala lepa! 

Predsednik Stane Markič: Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Albin 
Stritar z Biotehniške fakultete! 

Albin Stritar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zahvaljujem se kot gost, da lahko stopim na to tribuno. Navezal bi se na misli 
mojih dveh predgovornikov. 

Omenjeno je bilo, da kmetijske zemljiške skupnosti niso zaživele. Ker sem 
bil pri rojstvu teh naših strokovnih organizacij in delno tudi odgovoren za 
strokovno uveljavljanje teh organizacij, naj povem, da je bil razvoj teh organi- 
zacij prepuščen sam sebi. To je edina strokovna organizacija, ki nima svoje 
skupnosti, kot jo imajo na primer na področju vodnega gospodarstva, v energe- 
tiki, na področju cest in drugje. Še vedno nimamo republiškega organa, ki bi 
organizacijska in strokovna vprašanja obravnaval na enem mestu in urejal 
metodologijo in delovanje po enotnih kriterijih. 

Neorganiziranost kmetijskih zemljiških skupnosti je tu, čeprav smo pred 
tremi leti v Zvezi kmetijskih inženirjev in tehnikov govorili o teh problemih. 
Zanimivo, da je to prvi plenum, katerega sklepi niso bili javno objavljeni. Vsi 
drugi plenumi so doživeli popularizacijo, od tega plenuma pa ni izšla niti ena 
tiskana beseda. 

Na tem plenumu Zveze društev kmetijskih inženirjev in tehnikov je bilo 
poudarjeno, da je potrebno v planiranje tudi za druge uporabnike vključevati 
gozdna zemljišča, predvsem ravninska. Mi še danes nimamo izdelane niti pravne 
poti niti metodološke, kako naj se sektor, kot je na primer gozdarski, vklju- 
čuje v prostorski plan, kako in po kakšnih kriterijih naj gozdarji ločijo svoje 
manj vredne gozdove oziroma površine, ki bi lahko služile tudi za drug namen. 
Tako zdaj samoiniciativno iščemo stike s kolegi gozdarji in skupaj poskušamo 
iskati primerna zemljišča za urbanizacijo in podobno. 

Ce so iztočišča osnovnega planiranja prostor, človek in možnosti, potem vi- 
dimo, da je to, kar delajo kmetijske zemljiške skupnosti, osnovna poteza pri 
inventarizaciji fizičnega stanja našega prostora. Ti dokumenti ne vsebujejo 
samo prikaza kvalitetnih kmetijskih zemljišč, ampak tudi ekološke razmere 
posameznih delov našega prostora. Ti dokumenti služijo kot neka začetna infor- 
macija, začetni dialog med ostalimi strokami in sektorji. S temi argumenti se 
razprava prepleta in končno najde ugodno rešitev. Jaz se danes čudim, zakaj 
se ravno strokovnemu delu kmetijsko-zemljiške skupnosti posveča relativno 
zelo majhna pozornost, tako strokovna kot organizacijska. 

Glede melioracij smo kmetijci veseli možnosti, da bomo lahko meliorirali 
marsikatero močvirno1 zemljišče in ga prilagodili za kmetijsko proizvodnjo. 
Vendar, nikjer še ni izrečena misel, da bi meliorirali za potrebe urbanizma. 
Tovariši, lahko vam naštejem velemesta v svetu, ki stojijo zgolj na močvirjih, 
kajti kar so vsi sistemi pred nami upoštevali, je bila cena zemljišča, vrednost 
zemljišča glede na njegovo rabo; najcenejša pa so bila slaba, močvirna zemlji- 
šča. V našem prostoru imamo lepe primere, da se močvirno zemljišče spremeni 
v bivano okolje prve kvalitete. Zato bi morali ravno tako, kot pospešujemo me- 
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lioracijo za kmetijske potrebe, razmišljati tudi o melioracijah za urbane na- 
mene. Deset hektarjev zemljišč za urban namen je že zajeten prostor, za kme- 
tijstvo pa deset hektarjev ne pomeni nič. Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Janko Cesnik! 

Janko Česnik: Tovarišice in tovariši delegati! Prav in potrebno je, 
da se ob letnem evidentiranju doseženih rezultatov in ob načrtovanju politike 
za v bodoče usklajuje, čeprav bolj dolgoročno, tudi urbanistična dejavnost in 
sploh izraba prostora v naši republiki, ker je na dlani, da so tudi na tem pod- 
ročju pomembne gospodarske prednosti, pomembne dejavnosti, kjer slabo go- 
spodarimo, kjer ne dosegamo takih rezultatov, kakor bi jih lahko. Znano je, da 
sta pomembna gospodarska podlaga tudi čas in prostor in da zlasti prostor in 
njegova racionalna izraba, izraba njegovih posameznih prednosti, ki jih nudi 
bodisi gozdarsko bodisi kmetijsko, prometno ali drugače prilagojeno zemljišče, 
prav gotovo prinaša tudi velike koristi. 

Hotel bi opozoriti na to, da se, kot sem videl iz vseh dosedanjih razprav 
in predloženih sklepov, nekako le ustvarja vtis, da do sedaj očitno nismo bili 
na tem področju dovolj racionalni niti dovolj učinkoviti in da se hoče s to 
razpravo v Skupščini in s predloženimi stališči in sklepi doseči boljše gospo- 
darjenje in večja učinkovitost. Pri tem se seveda v sklepih in stališčih do neke 
mere meče krivda tudi na dosedanjo slabo zakonodajo oziroma na neustrezne 
postopke pri urbanističnem urejanju, ki da so čestokrat tudi vir in vzrok črnih 
gradenj. _ 

Hotel bi izraziti mnenje, da tako kot drugod, verjetno' pa še slabse kot, 
drugod, tudi na tem področju nismo še v celoti zasnovali niti še v celoti uspe i 
izpeljati ustavne zasnove reševanja teh problemov; iz tega verjetno tudi izvirajo 
naše dosedanje težave. Se iz dela v tej skuščini se spominjam, da smo ve c 
let zaporedoma pospeševali izdelavo zakona o urbanističnem planiranju. Tega 
zakona še nimamo. Verjetno je v izdelavi. Dejansko pa naj bi uredil in imeno- 
val subjekte in postopek glede planiranja v krajevnih skupnostih, v skupnostih 
kmetijskih zemljišč, v skupnostih za varstvo okolja in v drugih interesnih m 
drugih skupnostih, ki so zainteresirane za ureditev prostora in urbanistične 
sredine. Meni se zdi, da je to glavna pomanjkljivost sedanjega trenutka, ker ne 
glede na to, da so nekateri zakoni morda preobsežni, da so nekateri postopki 
morda predolgi, nimamo še dogovorjenih dejavnikov, ki bi z ustavno določeno 
vlogo občanov in njihovih samoupravnih skupnosti in organizacij lahko pripe- 
ljali do naj optimalnejših rešitev v konkretnem okolju. 

Jasno je, da so lokalni interesi včasih ožji včasih pa močnejši kakor re- 
cimo splošno družbeni interesi, celotne republike, vendar bi bilo tudi na tem 
področju potrebno te interese ugotavljati na nek demokratičen način, z demo- 
kratičnim postopkom in tako zagotoviti, da bi se ti interesi upoštevali K°hk°*" 
poznam prakso na tem področju, še nimamo uresničenih takih ustavnih odredb 
in za ta namen še nimamo ustreznih mehanizmov. 

V tem oziru je treba reči, da nam sama zakonodaja tudi ne bi dosti kori- 
stila, če bi bila še tako popolna, če ji ne bi sledila ustrezna družbena akcija. 
Vsi vemo, da so zakoni lahko izredno dobri, da pa se lahko dobro ali slabo 
uresničujejo ali pa sploh ne. Zato je morda neustrezna formulacija tovariša 
sekretarja v ekspozeju, ko je dejal, da je v zadnjem času zakonitost v nasi 
družbi slabša in da zaradi tega tudi zakonov o urbanističnem urejanju oziroma 
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zakonov za urejanje prostora ne uresničujemo dobro. Najbrž ni potrebno vezati 
veljavne zakonodaje na boljšo< ali slabšo družbeno klimo za izvajanje zakoni- 
tosti, ker bi ta klima morala biti stalno dobra oziroma bi morali biti vsi druž- 
beni dejavniki, tako kot smo se domenili v resoluciji o zakonitosti in ustavnosti, 
ki jo je sprejela ta skupščina, v prvi vrsti zainteresirani za to, da vsi organi 
izvršujejo svoje naloge na področju ustavnosti in zakonitosti in da takoj vzpo- 
stavijo ustrezno zakonito stanje, če pride do kršitev. 

V tem oziru bi hotel samo še opozoriti na to, da najbrž sama zakonodaja 
brez dodatnih ekonomskih stimulacij ne bo- zadostna pri urejanju prostora; že 
zaradi tega ne, ker je že sedaj nekaj ugovorov v tej smeri, da je uprava pre- 
malo usposobljena, da je premalo odločna, da v pogledu zakonitosti na področju 
črnih gradenj ne deluje in da bi bilo res potrebno, tako kot so že predgovorniki 
ugotavljali, urediti ustrezne ekonomske pogoje za racionalno izrabo površin. 
Normalno bi bilo, da je kvalitetno kmetijsko zemljišče dražje, da je tudi pri- 
spevek — ki ga sedaj zvišujejo od 200 na 500 starih dinarjev, za spremembo 
kmetijskega zemljišča v gradbeno zemljišče večji in da se tisti, ki gradi na 
kmetijskem zemljišču, zaveda, da s tem oškoduje družbo za določeno bogastvo. 
Pri nas še vedno niso stvari tako postavljene; gradi se pretežno na ravnem 
delu zemljišča, tam, kjer je dostop boljši, kjer so druge prednosti, ki jih tako 
zemljišče nudi, očitno večje, kakor pa je sama namembnost kmetijskega zem- 
ljišča. Zaradi tega je tudi sprememba sedanjega zakona neustrezna, ker bi bilo 
treba predpisati še večji prispevek za zidavo- na kvalitetnem kmetijskem zem- 
ljišču in še bolj usmeriti gradnje in investitorje, bodisi stanovanjske bodisi 
gospodarske, na zemljišča, ki so manj rodovitna. 

Rečeno mi je bilo, da je bil dokument v razpravi v občinskih skupščinah 
oziroma v občinah, da pa na žalost ni bilo širših odmevov nanj. Gotovo bi bilo 
dobro, da bi se občine širše zainteresirale za take probleme, ker moramo graditi 
našo politiko od krajevnih skupnosti in občin navzgor, saj bo vsak razvojni pro- 
storski plan moral upoštevati plane samoupravnih skupnosti in občin. 

Predsednik Stane Markič: Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Lojze 
Cepuš! 

Lojze Cepuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Kot 
gradbinec k poročilu odborov ne bi imel veliko dodati, ker so' resnično zajela 
bistvo stvari. Kljub temu pa bi poudaril nekatere stvari, ki nas resnično ovi- 
rajo. V vseh gradivih in tudi danes v uvodnih besedah tovariša Mikoša je bil 
govor o ogromnem številu soglasij. Tisti tovariši, ki ste bili pri otvoritvi ce^- 
mentarne Anhovo navzoči, ste verjetno dobro slišali, da je predsednik delav- 
skega sveta rekel, da je bilo za gradnjo potrebnih 1100 raznih dovoljenj in 
pooblastil. Mislim, da to zgovorno kaže na težavo, s katero se gradbinci sre- 
čujemo pri našem delu. Resnično potrebno bo odpraviti veliko število zahtevanih 
soglasij za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja za investicijske 
objekte'. Ta problem gotovo zavira investicijsko aktivnost in hitrejšo graditev, 
da ne govorim, da ima tudi velike ekonomske posledice. To nas na drugi strani 
zavira tudi pri stanovanjski izgradnji; samo v informacijo naj povem, da bo v 
letošnjem letu zgrajenih 9100 stanovanj v družbenem in 4000 v zasebnem sek- 
torju. To je okrog 13 100 stanovanj, kar predstavlja petino srednjeročnega plana. 
Toda tu nastaja določen zastoj predvsem zaradi neurejenih zemljišč. Zato bi 
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resnično želeli več sodelovanja med gradbinci in urbanisti. Urbanisti naj bi se 
bolj vključili v celotna samoupravna dogajanja v območju, kjer se gradi. 

Glede črnih gradenj bi rekel samo to, da vsak, ki gradi garažo, misli, da 
je gradbinec, projektant in urbanist. Zaradi tega tudi nastaja ogromno število 
črnih gradenj. Mislim, da bi bilo resnično potrebno to pregledati, stanje legali- 
zirati in potem novih gradenj več ne dovoliti oziroma, če so, jih porušiti. 

Rekli smo, da je treba čimprej zagotoviti večje komplekse za gradnjo sta- 
novanj. S tem bomo laže in cenejše gradili. Izhodišče našega dela naj bo pri- 
prava predloga izhodišč za skupno planiranje stanovanjske graditve, tako v ob- 
čini kot tudi v republiki. Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovarišica Ivica Žnidaršič! 

Ivica Žnidaršič: Kot družbenopolitični zbor se moramo globlje po- 
zanimati za pojav črnih gradenj, ker je to izredno pereč problem. Treba se bo 
dogovoriti, kaj bo s sedanjimi črnimi gradnjami. Treba je odgovorneje obrav- 
navati predloge in stališča, ki jih je dal v tej zvezi Izvršni svet za današnjo 
sejo, in proučiti, kaj pomeni 13. točka stališč o tej problematiki. Mislim, da bi v 
zvezi s črnimi gradnjami morali dodati točko tudi v sklepih Družbenopolitič- 
nega zbora, ker o tem, nismo nič napisali. 

Ker že imam besedo, bi zelo želela podpreti razpravo tovariša Gaveza, ki 
je govoril o humanizaciji gradenj. Gradimo velike soseske za individualno1 živ- 
ljenje ljudi, ob tem pa ne razmišljamo dovolj, da je treba v vseh teh soseskah 
organizirati tudi združevanje občanov. Izredno velik družbeni interes je, da se 
to resnično spremeni in da se humanizira ta prostor. Kot občani se proglasimo 
zainteresirani za to, kako se bo človek počutil v soseski in kako bo bolj povezan 
z družbenopolitičnim življenjem. Za to samoupravljalsko funkcijo pa mu mo- 
ramo zagotoviti tudi prostorske možnosti znotraj teh stanovanjskih naselij. 
Hvala. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš Ma- 
rijan Brecelj! 

Marijan Brecelj: V zvezi s stališči in priporočili, ki jih bodo spre- 
jeli naši zbori o vprašanju zemljiške in urbanistične politike, bi rad rekel tole: 
Brez dvoma So vsa vprašanja, ki zadevajo zemljiško in urbanistično politiko, 
res vprašanja našega skupnega interesa, se pravi interesa naše celotne družbene 
skupnosti v območju republike. Zaradi tega mislim, da je treba tudi našo zako- 
nodajo na tem področju bolj konkretno prilagoditi temu. Meni se zdi, da izhaja 
iz gradiva, da se odgovornost nalaga predvsem občinam, pa morda še nekaterim 
drugim dejavnikom, da pa so odgovorni organi na nivoju republike samo neki 
upravičeni opazovalci in kritiki tega procesa. Mislim, da je to tisto področje, 
kjer bi morala tudi glede na našo dosedanjo normativno ureditev republika po 
svojih odgovornih faktorjih prevzemati večjo in neposrednejšo odgovornost. 

Gotovo mora biti zato rezultat naših razprav v Skupščini ta, da bomo v 
stališčih konkretno rekli, da je treba za politiko, za katero se bomo odločili, 
zagotoviti adekvatno zakonodajo. Strinjam se s tem, kar je povedal tovariš 
Cesnik, namreč, da samo z zakonodajo ne moremo reševati stvari, da samo s 
sprejetjem zakona še ne opravimo svoje dolžnosti. Predvsem še v tem času, ko 
se v zveznem merilu in v posameznih republikah tako zelo križajo predpisi 
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s področja zemljiške in urbanistične politike. Zato mislim, da moramo v naših, 
stališčih poudariti potrebo, da se zakonodaja oziroma normativni predpisi ure- 
dijo hkrati z vsemi upravnimi predpisi, ki določajo posamezne postopke pri 
urejevanju teh vprašanj. 

Mislim, da smo si vsi enotni, da so posamezni predpisi s področja gradbenih 
dovoljenj, soglasij itd. precej neustrezni in da ne samo zavlačujejo in ovirajo 
celotno izgradnjo, ampak tudi direktno navajajo ljudi, da se lotijo črnih gradenj. 
Mislim, da to, kar smo že brali v naših časopisih in slišali na radiu in tele- 
viziji, dejansko drži. Ljudje so v marsikaterem pogledu resnično žrtev zelo bi- 
rokratskega in zapletenega postopanja pri teh vprašanjih. Zato mislim, da smo 
dolžni z jasno in odločno besedo stvari rešiti v smislu normalizacije in pred- 
vsem racionalizacije teh postopkov. 

Prav tako mislim, da mora biti naš cilj, da izpopolnimo organizacijo na tem 
področju. S tem, kar je tovariš Gavez govoril, se popolnoma strinjam in mislim, 
da moramo tudi na tem področju zagotoviti adekvatno organizacijo, ki naj te- 
melji na samoupravnih odnosih in usklajevanju interesov. 

V naših stališčih moramo zagotoviti tudi sistematično izvajanje politike. 
Lahko rečem, da smo predvsem na tem področju zelo šibki. Nekaj malega je 
napisanega, izvaja pa se ne ali pa slabo. Kar naprej tarnamo, da so naše nad- 
zorstvene kontrolne službe šibke, slabe. Naredili pa nismo v teh štirih letih 
popolnoma ničesar, da bi izboljšali stanje. Zato moramo stvari realno presoditi 
in v naših sklepih in priporočilih v resnici zagotoviti sistematično izvajanje 
sprejete politike. Zdi se mi, da je prav, da neposredno kot skupščina prevzamemo 
skrb za to, saj je konec koncev to naše delo na tem področju. Zdi se mi, da bi 
morali biti nekoliko jasnejši v prikazovanju dejanskega stanja, kakršno je 
danes. Poudariti bi morali tudi pozitivne stvari, ker vse pa spet ni samo črno. 
Menim, da bi bilo treba postaviti konkretnejšo zvezo z našimi sklepi v zvezi 
z varstvom okolja, ker je izvajanje politike varstva okolja in to, kar sedaj 
želimo doseči pri izvajanju zemljiške in urbanistične politike, dejansko celota. 
Mislim, da jo moramo kot tako sprejeti, predvsem kar zadeva zemljiško politiko. 
Ravno tako kot ne moremo abstrahirati problema pitne in tehnološke vode ter 
vprašanj varstva zraka, ko govorimo o urbanistični politiki. Zato mislim, da 
je prav, da te stvari v uvodnem delu bolj povežemo. 

Pri naših ugotovitvah je treba biti objektiven in ne s prstom kazati samo 
na občine. Treba je upoštevati dosedanje izvajanje te politike na enem in dru- 
gem področju kot našo skupno in s tem seveda tudi neposredno skrb republiš- 
kih organov. V tem pogledu je treba res objektivno postopati. 

In končno. Zdi se mi prav, o tem je govoril tovariš Mušič, da naša stro- 
kovna telesa, organizacije in organe vključimo v pripravo stališč in da tako 
s skupno pametjo in s skupnimi močmi določimo, kaj bi bilo najpravilnejše in 
kakšni naj bodo postopki v bodoče. Hvala. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš Maver 
Jerkič, pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem! 

Maver Jerkič: Tovarišice in tovariši delgati, tovariš predsednik! Ne 
bi želel polemizirati, ker mislim, da je sedanja razprava tako v odborih kot 
na vašem zboru pokazala kompleksnost problematike in tudi tiste pomanjklji- 
vosti gradiva, ki jih bo potrebno pri nadaljnjem delu odpraviti. Gre predvsem 
za probleme, ki so bili nakazani v zvezi z bodočo zakonodajo s tega področja, 
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z bodočim družbenim nadzorstvom, čeprav je tovariš Cesnik imel pomislek 
glede mnenja sekretarja v ekspozeju. Osebno mislim, da nismo imeli zadostnega 
družbenega nadzora pri izvajanju sedanje zakonodaje, kajti zakonodaje s tega 
področja imamo- dovolj, tako s področja zemljiške kot urbanistične politike. 
Ali je ta politika adekvatna zdajšnjemu družbenemu razvoju, pa je seveda 
drugo vprašanje. Zato tudi obravnavamo to problematiko, da bi tudi na tem 
področju uskladili z ustavo in z zakonom o združenem delu celotno sfero 
dejavnosti. 

Tovariš Mušič je v svojem uvodu rekel, da je petnajst let že enako stanje. 
To lahko potrdimo, vendar smo za tako stanje odgovorni vsi, ne samo občine 
in republiški upravni organi, temveč tudi vse strokovne institucije, ki bi morale 
bolj aktivno sodelovati v kreiranju celotne urbanistične politike. .V predlogu 
zakona o družbenem planiranju pa tudi sicer vidimo, da bi morali bolj aktivno 
sodelovati v smislu srečujočega in kontinuiranega planiranja, zlasti na področju 
nove urbanistične zakonodaje, katere prostorski del bo obravnaval ta zakon. 
Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če nihče, za- 
ključujem razpravo in predlagam, da skuša naša delovna skupina na podlagi 
razprave dopolniti naša stališča. Pri tem pa moramo imeti pred očmi, da se bodo 
ta stališča še dograjevala. Zato še predlagam, da pooblastimo naš Odbor za 
družbenoekonomske odnose, da delegira v skupino delovno telo za pripravo sta- 
lišč našega zbora, z Zboroma združenega dela in Zbora občin svojega člana. 
Ah se lahko dogovorimo za to? (Da.) 

S tem prekinjam to točko dnevnega reda in predlagam, da preidemo na 
3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o referendumu in o 
drugih oblikah osebnega izjavljanja. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. Obravnavala sta ga Odbor za druž- 
benopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Predlog zakona in poro- 
čili ste prejeli; prejeli ste tudi pripombe družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja, stališča Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, in- 
formacijo o poteku javne razprave, ki jo je poslal Sekretariat za zakonodajo pri 
Izvršnem svetu, in predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki naj bi jih zbor 
sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine oziroma 19. člena poslovnika 
zbora. 

Zeli predstavnik predlagatelja še kaj reči? Prosim, tovariš Milan Baškovič! 

Milan Baškovič: Tovarišice in tovariši delgati! Pred seboj imamo 
predlog zakona, ki se je v temeljiti strokovni in politični obravnavi pripravljal 
skozi vse letošnjo leto. Besedilo, v katerem ga predlagamo Skupščini SR Slo- 
venije v sprejetje, je rezultat številnih študij, obravnav in pripomb, v katerih 
so lahko prišli do izraza po eni strani vsi strokovno-tehnični vidiki, ki so po- 
membni za nemoteno funkcioniranje predvidenega samoupravnega instrumen- 
tarija v praksi, po drugi strani pa tudi vsi politični vidiki, ki jim mora biti 
cilj, da bo s tem zakonom urejen instrumentarij osebnega izjavljanja v orga- 
nizacijah združenega dela in v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
v resnici lahko omogočal odpiranje vseh pozitivnih iniciativ delovnih ljudi in 
občanov in izražanje njihovih avtentičnih interesov pri reševanju njihovih živ- 
ljenjskih problemov in problemov njihovih organizacij. Tako imamo na zakono- 
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danjem nivoju izgrajen še en sistem za uveljavljanje samoupravnega odločanja, 
ki je v načelih postavljen že v zakonu o združenem delu, zahteva pa ustrezne 
razčlenitve s posebnim zakonom. 

V pripravi končnega zakonskega predloga je bila še posebej pomembna 
javna razprava, ki je sledila sprejetju osnutka zakona v tej skupščini. Vse pri- 
pombe, sugestije in probleme, ki jih je nakazala javna razprava, smo zbrali in 
prikazali v posebni informaciji, ki jo je Skupščina dobila. Zato o tem ne bom 
posebej govoril. Rekel bi le to, da smo v zakonskem predlogu na splošno upo- 
števali vse sugestije in pripombe, dane v javni razpravi. 

Javna razprava je potrdila osnovno zamisel zakona, tako da se v koncep- 
tualnih pristopih ta ne spreminja. Končni predlog je v bistvu le dograditev in 
preciziranje nekaterih njegovih v osnutku predlaganih rešitev. 

Moram pa posebej dati izjavo v imenu predlagatelja glede amandmajev, ki 
so bili dani v odborih te skupščine pri obravnavi predloga zakona. 

Amandma, ki je bil dan v' Odboru za družbenopolitični sistem tega zbora, 
se nanaša na drugi odstavek 17. člena predloga. Po amandmaju naj se med 
organe, ki imajo pravico zahtevati razpis referenduma v občini, vključijo tudi 
posamezni zbori občinske skupščine. Izvršni svet je kot predlagatelj zakona 
ocenil ta amandma kot upravičen in z njim soglaša. Prav tako pa soglaša tudi 
z amandmajem, ki je bil dan v Odboru za družbenopolitični in komunalni si- 
stem Zbora občin k prvemu odstavku 39. člena predloga. Po tem amandmaju 
naj bi se v 39. členu predloga črtala določba, po kateri ima pravico zahtevati 
sklic zbora delovnih ljudi in občanov na terenu tudi »najmanj desetina delovnih 
ljudi in občanov iz območja zbora«. 

Glede nekaterih sugestij, ki jih je Odbor za družbenopolitični sistem tega 
zbora podal predlagatelju le v naknadni razmislek in proučitev, pa predlagatelj 
meni, da jih ne more vključiti v predlog. Za to ima ustrezne razloge. Gre za 
dve vprašanji. Prvo je vprašanje kvoruma za sklepanje na zborih delovnih 
ljudi in občanov na terenu (40. člen predloga), drugo pa je vprašanje izrecnega 
navajanja organov Zveze sindikatov in Socialistične zveze delovnega ljudstva v 
tistih določbah predloga, ki govorijo o pravici iniciative teh organizacij (17. in 
39. člen predloga). 

Proti določbi 40. člena predloga je bil izrečen pomislek, ker se določitev 
večine za sklepanje na zborih delovnih ljudi in občanov na terenu prepušča sta- 
tutom krajevnih skupnosti; tudi zanje naj bi veljalo v zakonu postavljeno 
načelo večinskega odločanja vseh upravičencev, ki sestavljajo ta zbor (5. člen 
predloga). Predlagatelj meni, da je ta zahteva nerealna, ker take večine na 
terenskih zborih ni mogoče doseči; tudi prostorske razmere takega obiska ne 
omogočajo. Prav je, da o sklepčnosti odločajo krajevne skupnosti same, glede na 
razmere in možnosti, ki jih same najbolje poznajo. Previsoke zahteve zakona bi 
lahko samo oteževale prakso. 

Treba je ob tem še pojasniti, da zbor občanov v krajevni skupnosti glede 
na svojo vlogo ne more neposredno odločati o materialnih obveznostih ob- 
članov; te se določajo po drugih poteh, npr. s samoupravnimi sporazumi, z refe- 
rendumi in z drugimi oblikami, v katerih velja načelo popolnega soglasja ali 
sklep pretežne večine. Ti zbori so torej bolj mesto obravnavanja določenih vpra- 
šanj, zavzemanja stališč in oblikovanja javnega mnenja ob določenih predlogih. 
Zato ne bi bilo smiselno v zakonu postaviti formalnih meril za sklepanje ozi- 
roma odločanje po nekem večinskem načelu, ki ne bi bilo uresničljivo niti ne 
bi moglo upoštevati zelo različnih razmer posameznih krajevnih skupnosti ter 
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raznolikost zadev, ki se obravnavajo na takih zborih. Mislimo, da je te razloge 
treba upoštevati in zato naj zakon sam ne opredeljuje določene večine za skle- 
panje na zboru. To naj bo stvar statuta krajevne skupnosti same. Naj še po- 
jasnim, da je bilo prav o tem vprašanju precej razprave tudi v pristojnih od- 
borih drugih zborov — glede na pomisleke Sindikata, vendar je bila potrjena 
rešitev, ki jo daje zakonski predlog. 

V drugem primeru pa gre za sugestijo, ki je v nasprotju z obstoječo za- 
konodajno-tehnično prakso. Tako ustava kot zakoni (vključno z zakonom o 
združenem delu) govorijo> le O' organizacijah (na primer Sindikat, Socialistična 
zveza delovnega ljudstva, delovna organizacija itd.), kadar določajo posamezne 
kompetenca tem organizacijam, in ne določajo konkretnih organov, ki v teh 
organizacijah izvajajo določene pravice oziroma dolžnosti. To je stvar -razdelitve 
kompetenc v teh organizacijah v skladu z njihovimi statuti in drugimi samo- 
upravnimi splošnimi akti. Predlagatelj ne vidi razloga, da bi se v tem primeru 
odstopilo od te, tako utemeljene prakse. Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič: Želijo predstavniki odborov oziroma Ko- 
misije dopolniti poročilo? (Ne.) Potem začenjam razpravo. Kdo želi razprav- 
ljati? Ce ni nikogar, dajem na glasovanje predlagana stališča. Prosim, kdor je 
za, naj dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) v 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stalisc 
k predlogu zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja. 

Na podlagi določb poslovnika bomo ta stališča posredovali ostalima zbo- 
roma oziroma predlagatelju. 

S tem smo zaključili 3. točko dnevnega reda in prehajamo na 4. točko 
dnevnega reda, to je na predloge in vprašanja delegatov. 

Na 46. seji zbora ni bilo postavljeno nobeno delegatsko vprašanje. Ali želi 
danes kdo postaviti delgatsko vprašanje? Ali ima kdo kakšen predlog? (Nihče.) 

S tem smo razen druge točke izčrpali dnevni red. Odrejam odmor, da se bo 
lahko delovna skupina sestala in dopolnila stališča v zvezi z drugo točko. Na- 
daljevanje seje bo ob pol enih. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.40 in se je nadaljevala ob 12.35). 

Predsednik Stane Markič: Nadaljujemo sejo zbora. Prosim poro- 
čevalca skupine, da pove spremembe v predlogu stališč in predlogov! 

Cveto Majdič: Zaradi precejšnjega števila popravkov in dopolnitev,, 
ki smo jih sprejeli na osnovi razprave v naša stališča in predloge, je nekaj točk 
ponovno formuliranih, tako da besedilo stališč in predlogov sedaj izgleda 
takole: 

Točka 1 ostane nespremenjena. 
V točki 2 se predzadnji stavek nadaljuje z naslednjim besedilom: »in je 

zaradi daljnosežnega pomena potrebno čimbolj uporabljati demokratične oblike 
odločanja«. Zadnji stavek ostane nespremenjen. 

Točka 3 je nova in se glasi: »Področje zemljiške politike zaradi svoje in- 
terdiscipliniranosti zadeva zelo širok krog samoupravnih subjektov, ki jih je 
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potrebno trdneje med seboj povezati. Zato bo potrebno, da se v zemljiški po- 
litiki uveljavi kot metoda dela samoupravno odločanje širšega kroga zainte- 
resiranih, od kmetov, gozdarjev, planerjev do urbanistov, varstvenikov okolja in 
tako dalje. Zlasti bi morali vsi republiški organi prevzeti več odgovornosti za 
dosedanje neuspehe in pomanjkljivosti na tem področju in hkrati odgovornost 
za skladnejše izvajanje dogovorjene politike. Potrebno je izvajati učinkovitejše 
nadzorstvo v družbeni praksi in zlasti preprečevati kakršen koli izjemen položaj 
ali monopol pri razpolaganju z zemljišči za urbanizacijo.« 

Točka 4 ostane nespremenjena. 
Točka 5 se v celoti spremeni in se v novem tekstu glasi: »Racionalno dol- 

goročno gospodarjenje s prostorom vsekakor zahteva smotrno ravnanje z zem- 
ljišči, kjer moramo še prav posebej zavarovati kvalitetna kmetijska zemljišča. 
Pri pridobivanju novih urbanih zemljišč se bo potrebno usmeriti na manj kva- 
litetne kmetijske in gozdne površine in čimmanj posegati po kvalitetnih kme- 
tijskih zemljiščih. Družbenoekonomski pogoji in ekonomski ukrepi bodo mo- 
rali biti v celoti naravnani na uspešno izvajanje urbanistične politike. Načrtna 
urbanizacija vasi, kateri do sedaj še nismo posvetili dovolj pozornosti, bo mo- 
rala postati sestavni del gospodarjenja s prostorom. Pri pridobivanju kvalitet- 
nih zemljiških kmetijskih površin se je potrebno širše povezovati z ostalimi 
zainteresiranimi subjekti in družbenopolitičnimi skupnostmi.« 

Točka 6 in točka 7 ostaneta nespremenjeni. 
Spremeni se še točka 8, ki se glasi: »Pri pripravi predloga dokumenta naj 

se upoštevajo tudi konkretni predlogi in pripombe, izražene na sejah delovnih 
teles Skupščine in zborov ter v razpravi Družbenopolitičnega zbora.« 

Menih smo, da smo s temi pripombami zajeli večino razprave, ki je bila 
na današnjem zboru. 

Predsednik Stane Markič: Ima kdo kakšno vprašanje ah spreminje- 
valni predlog? (Ni predlogov.) Sam imam samo redakcijsko pripombo k 3. točki, 
kjer naj bi v zadnjem stavku rekli »izjemni in monopolni položaj« namesto 
»izjemni položaj in monopol«. 

Ima še kdo kakšno pripombo? Očitno ne. Sodeč po tem mislim, da sogla- 
šamo z dopolnitvami predloga naših stališč in predlogov. Dajem predlog na 
glasovanje. Kdo> je za? (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo- proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel stališča in predloge v 
zvezi z 2. točko dnevnega reda. 

S tem smo v celoti izčrpali dnevni red in zaključujem sejo. 

(Seja je bila končana ob 12.45.) 



48. seja 

(28. decembra 1977) 

Predsedoval: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.08. 

Predsednik Stane Markič: Pričenjam 48. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili Jože Globačnik, Vera Jukič, Danilo Kralj, Zoran 
Polič, Tone Romih, Metka Smolko in Avgust Vrtar. 

Predlagam razširitev dnevnega reda z naslednjo točko: 
— poročilo delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije 
o poteku usklajevalnega postopka glede osnutka resolucije o politiki uresni- 
čevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976 do 1980 v letu 1978 s 
spremljajočimi akti in bilancami ter glede osnutka proračuna federacije za 
leto 1978. 

Glede na to> predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 47. seje zbora, 
2. predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične re- 

publike Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1978, s predlogom temeljnih 
razvojnih nalog v letu 1978 in opredelitvijo njihovih nosilcev, 

3. predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana 
Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980, 

4. poročilo delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije 
o poteku usklajevalnega postopka glede osnutka resolucije o politiki uresni- 
čevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1978 
s spremljajočimi akti in bilancami ter glede osnutka proračuna federacije za 
leto 1978, 

5. predlog zakona o delovnih razmerjih, 
6. predlog zakona o volitvah in delegiranju v skupščine, 
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7. predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za 
Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije, 

8. volitve in imenovanja, 
9. predlogi in vprašanja delegatov. 
Po določbah 70. in 72. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike 

Slovenije naš zboi ni pristojen za obravnavanje zadev v 2. točki dnevnega reda. 
Predlagam, da o tej točki razpravljamo v smislu 88. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije kot zainteresiran zbor. 

Pi edlagam, da se na podlagi 90. člena poslovnik Skupščine z glasovanjem 
odločimo, ali damo to točko na dnevni red ali ne. Prosim, kdor je za, naj dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sklenili, da damo 2. točko na dnevni red. 
Pri 3. in 5. točki dnevnega reda sodeluje Družbenopolitični zbor s pristoj- 

nima zboroma tako, da sprejema stališča. 
Ali kdo predlaga kakšno dopolnitev oziroma spremembo dnevnega reda? 

(Nihče.) Potem ugotavljam, da se strinjamo s predloženim dnevnim redom. 
^ Na podlagi 1. odstavka 22. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora ob- 

veščam delegate, da sta pristojna zbora, to je Zbor združenega dela in Zbor 
občin, na sejah 14. 12. 1977 sprejela v skladu s stališči Družbenopolitičnega 
zbora, ki jih je sprejel na seji istega dne, osnutek stališč, sklepov in priporočil 
za oblikovanje in izvajanje zemljiške in urbanistične politike v Socialistični 
republiki Sloveniji ter informacijo o izvajanju urbanistične in zemljiške poli- 
tike z vidika urejanja prostora in predlog zakona o referendumu in drugih ob- 
likah osebnega izjavljanja. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 47. seje Družbenopolitičnega zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ali predlaga kdo kakšno spremembo, dopol- 
nitev ali popravek? (Nihče.) Če nihče, dajem zapisnik v odobritev. Prosim, 
kdor je za odobritev zapisnika, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 47. seje 
zbora. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, obveščam 
delegate, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Zborom 
občin poslušali uvodno besedo predsednika Izvršnega sveta tovariša Andreja 
Marinca k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Sociali- 
stične republike Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1978, s predlogom 
temeljnih razvojnih nalog v letu 1978 in opredelitvijo njihovih nosilcev, ter 
uvodno besedo tovariša Marka Bulca k poročilu delegacije Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije o poteku usklajevalnega postopka glede osnutka resolucije o po- 
litiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976 do 1980 
v letu 1978 s spremljajočimi akti in bilancami ter glede osnutka proračuna 
federacije za leto 1978. 

Zato prekinjam sejo našega zbora in vas vabim, da gremo v veliko dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 11. uri) 
25 
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Predsednik Stane Markič: Predlagam, da preidemo na 2. točko 
dnevnega reda, to je na predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letu 1978, 
s predlogom temeljnih razvojnih nalog v letu 1978 in opredelitvijo njihovih 
nosilcev. 

Predlog resolucije s predlogom temeljnih razvojnih nalog je predložil Iz- 
vršni svet. Objavljena sta bila v Poročevalcu številka 28. 

Predlog so obravnavah: Odbor za družbenoekonomske odnose, Zakono- 
dajno-pravna komisija in Komisija za družbeno nadzorstvo. Prejeli smo poročili 
Odbora in Komisije, pripombe Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, anahzo 
izvajanja družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega raz- 
voja v Socialistični republiki Sloveniji v obdobju 1976—1980, dokumentacijo k 
predlogu resolucije, stališča, ki jih je poslal Svet za socialno in zdravstveno 
politiko Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze Slovenije, in po- 
pravek končnega besedila predloga temeljnih razvojnih nalog. Danes ste pre- 
jeli še stališča Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi Slo- 
venije, amandmaje Izvršnega sveta in amandma Komisije za družbeno nad- 
zorstvo Skupščine Socialistične republike Slovenije ter predlog Skupnosti so-, 
cialnega varstva. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. K obrazložitvi te 
točke sta bila posebej povabljena predstavnika Zavoda Socialistične republike 
Slovenije za družbeno planiranje in Gospodarske zbornice Slovenije. 

Ali želi predstavnik predlagatelja še kaj reči? (Ne.) Ali želi poročevalec 
Odbora dopolniti pismeno poročilo? (Da.) Prosim, tovariš Logar ima besedo! 

Vladimir Logar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za družbenoekonomske odnose je obravnaval predlog in ugotovil, da 
so vse pripombe in stališča skupščinskih teles in tudi našega zbora vsebovane 
v predlogu. Ob tem pa bi v imenu Komisije za družbeno nadzorstvo dal kratko 
obrazložitev k amandmaju, ki ga je predložila ta komisija. 

Ze v razpravi o osnutku resolucije za prihodnje leto je bila prav v tem 
zboru tudi razprava o izgubah. Ugotovilo se je predvsem to, da so žarišča izgub 
ostala ista tudi v letošnjem letu, da so se osebni dohodki na zaposlenega v 
organizacijah, ki so izkazovale izgube, izplačevali celo nad povprečjem v gospo- 
darstvu in da bo velik problem glede pokrivanja izgub, ker so sredstva skupnih 
rezerv v občinah pa tudi v republiki v glavnem izčrpana za pokrivanje izgub 
v lanskem letu. 

No, ker predlog resolucije za prihodnje leto ni vseboval vprašanja pokri- 
vanja izgub in njihovega nastanka v letošnjem letu, je dala Komisija za druž- 
beno nadzorstvo amandma v tem smislu, da se pozovejo vsi subjekti, da sprej- 
mejo ustrezne ukrepe za sanacijo programov in za sanacijo stanja v posameznih 
organizacijah združenega dela. 

Besedilo amandmaja naše komisije je bilo sprejeto s strani Izvršnega sveta 
skoraj v celoti; predlog amanmaja z obrazložitvijo ste tudi vi dobili na klopi. 
Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič: Zeli predstavnik Zakonodajno-pravne ko- 
misije dopolniti poročilo? (Da.) 
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Valentina Tomlje: Tovariš predsednik! Zakon odaj no-pravna komi- 
sija je dala pripombo, naj se na strani 8 v poglavju VI zamenja »območna skup- 
nost z ustreznimi območnimi, skupnostmi« z »ustreznimi skupnostmi«. To je 
vsebovano v amandmajih Izvršnega sveta v točki 11, kjer pa je nepravilno 
povzet amandma in predlagano samo črtanje besede »območna«, ne da bi se 
»območna« nadomestilo z »ustreznimi«. To je pomanjkljivost, še zlasti zato, ker 
je predlagatelj v poglavju III, kjer so obravnavani promet in zveze, nadomestil 
po predlogu Zakonodajno-pravne komisije »ustrezne skupnosti«. Na enem mestu 
je torej upošteval amandma, na drugem pa ne. Zato predlagam, da se v točki 11 
ne črta samo beseda »območna«, ampak tudi nadomestita beseda z »ustrez- 
nimi«. 

Predsednik Stane Markič: Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi raz- 
pravljati? Tovariš Geza Bačič! 

Geza Bačič: Radi bi se oglasil predvsem zaradi tega, ker ostajajo 
na enem od pomembnih področij, to je na področju skladnejših odnosov druž- 
benoekonomskega razvoja manj razvitih obmejnih območij, zelo različne ocene, 
pa tudi zato, ker se mi zdi, da bi današnja razprava v naši skupščini vendarle 
lahko pomenila tudi novo pobudo ter v nekem smislu tudi dodatno garancijo 
in obveznost, da bi tudi v nadaljevanju izvrševali tako politiko skladnejšega 
razvoja kot nekatere ukrepe Izvršnega sveta in drugih dejavnikov združenega 
dela za hitrejši in skladnejši razvoj. 

Najprej moram reči, da imamo še vedno nekaj pripomb tudi v naših po- 
murskih občinah, gotovo pa jih imajo tudi drugih manj razviti. Vendar se mi 
zdi glede na dejstvo, da se predvsem v letošnjem koledarskem letu, vsaj v na- 
šem območju, čutijo nekateri pozitivni začetni premiki, da bi se bilo dobro 
pridružiti oceni Izvršnega sveta in še nekaterih drugih, ki so v zadnjem času 
ocenjevali te dosežke. Seveda pa bi bilo dobro dati nekatere poudarke tudi 
v smeri, kot jo čutijo delavci na teh področjih, ker se mi vendarle zdi, da 
le-ti niso še povsem do kraja usklajeni. 

Kot se pridružujemo oceni, vsaj v Pomurju, da se politika skladnejšega 
razvoja delno uresničuje, bolj na nekaterih in zato manj na drugih področjih, 
tako moramo vendarle ponovno reči, da se razkorak med razvito in rerazvito 
Slovenijo počasneje zmanjšuje, kot smo načrtovali in kot pričakujejo pred- 
vsem delovni ljudje v teh območjih. Nekateri podatki za to so sedai že do- 
volj jasni. 

Moram reči, da se v zadnjem času vse več piše o teh stvareh, čeprav 
mislim, da bi bilo v nekaterih gradivih za delegatsko skupščino možno še kaj 
več posredovati, ne samo podatkov, ampak predvsem tudi ocen. Predvsem zato, 
ker se znotraj slovenskega združenega dela nekoliko premalo med seboj po^ 
znamo in zato1, ker bi tudi takšne ocene in medsebojne spodbude morale pri- 
spevati k večji integriranosti tega prostora in k večji medsebojni odgovornosti 
za skupno stvar. 

Mi v Pomurju ugotavljamo, da se je letos prvič zgodilo, da se nam rast 
družbenega proizvoda dviguje približno z isto stopnjo kot v republiškem po- 
prečju in da so opazni znaki poživitve proizvodnje: število na novo zaposlenih 
se je v letošnjem letu povečalo prek 7 %. Bolje smo se organizirali, pristopili 
smo k oblikovanju posebnih odborov za skladnejši in hitrejši razvoj, tako pri 
republiški gospodarski zbornici kot znotraj regije. Vključen je velik del pred- 
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stavnikov združenega dela iz različnih območij Slovenije, predvsem iz razvi- 
tejših regij in moram reči, da prve rezultate že čutimo. „ , 

Najbrž bi bilo prezgodaj optimistično ocenjevati te prve izkušnje. Gotovo 
pa je da v marsikaterem primeru dejstvo, da nastajajo nekateri novi manjši 
proizvodni obrati, predvsem v nekaterih manj razvitih obmejnih krajevni 
skupnostih, in da pri teh vlaganjih sodelujejo poleg domačih kolektivov ne- 
katere delovne organizacije iz razvitejših področij Slovenije, izredno veliko 
pomeni. Morda manj v številčnem smislu, manj tudi v smislu reševanja temelj- 
nega vprašanja, da bi zaposlili večje število delavcev, toda veliko vec v smeri 
spodbud in pozitivnih reakcij na politično razpoloženje m zavest delovnih ljudi. 
Gre za to, da ti procesi, ki nastajo v nekaterih obmejnih krajevmh skupnostih 
in pri katerih sodelujejo od Gorenja, Litostroja, Emone, IMP Pnmata, L va 
Krke, Leka, velenjskega Modnega salona do ljubljanskega Tekstila m tako 
dalje' v nekem smislu vzbujajo zaupanje in ponovno krepijo zavest, da je 
hitrejši napredek predvsem stvar tistih, ki živimo v tem območju, da je ta 
izredno močno odvisen od našega prizadevanja in da se s tem krepi priprav- 
ljenost večine delovnih ljudi, da s skupnimi močmi m sredstvi hitreje napre- 
dujemo iz zaostalosti. Pomembno pri tem pa je seveda tudi to, da v teh pn- 
zadevanjih za hitrejši razvoj ne ostajamo sami. 

Ob vsem tem pa ostaja dejstvo, da še ne dosegamo marsičesa kar smo si 
začrtali in kar bi normalno pričakovali. Vsem so znani podatki tako o narod- 
nem dohodku kot o zadnji razvrstitvi občin, lestvici, ki je ze dolgo časa temljm 
problem zaostajanja Pomurja, ta je v bistvu poleg agrarne prenaseljenosti m 
zgodovinskih posledic nerazvitosti predvsem v tem, da je procentualno polovic 
manj delavcev zaposlenih, kot je povprečje republike. Mislim, da to pravzaprav 
pove vse. _ , 

Kljub temu se pojavljajo pogosto v naši javnosti zelo zgrešene ocene c 
Pomurci nimajo dovolj delovne sile na razpolago. Mislim, da ni treba okoli tega 
nobene filozofije. Ob dejstvu, da je samo 23»/« aktivnega prcbivalstvaz^os- 
nega, da jih je še vedno 9000 zunaj meja, ni treba nobenih temeljitih analiz. 
To nam potrjujejo razgovori z zdomci, ki so bili za veliko razli o o prejšnji 
let letos zelo številčni, ob tem, da je mnogo manj zdomcev prišlo v domovino kot 
običajno. To pomeni, da jih vleče želja po zaposlitvi doma, to pomeni, da se nam 
obrestujejo tudi nekatere aktivnosti, ki smo jih prej vlagali v stike z zdomci. 
Moram reči, da se nam je letos prvič zgodilo, da lahko razpolagamo s približno 
1000 novimi delovnimi mesti. To je zelo pomembna stvar, ki nam odpira dru- 
gačno situacijo pri postopnem vračanju naših delavcev iz tujine. ^ 

Prav zaradi tega bi rad ponovno opozoril, ker je v tem trenutku se vedno 
1500 brezposelnih prijavljenih na zavodu za zaposlovanje, da imamo is veno 
niži i nivo v družbenem standardu, v zdravstvenem varstvu, da zaostajamo v 
izgradnji infrastrukture, še posebej zvez in prometa, in da vse to v nekem 
smislu vendarle kaže na zelo aktualno realizacijo VI. poglavja resolucije Mora 
reči da je Izvršni svet že sedaj v amandmajih upošteval nekaj dodatnih pri- 
pomb za konkretizacijo in dopolnitev VI. poglavja; v glavnem se z njimi v 
celoti strinjamo. So še nekatere pripombe, tudi iz te nase delegatske baze, ven 
dar ne verjamem, da bodo vse tudi sprejete. 

Mislimo, da je pomemben pristop in novost v mnogo močnejši usmeritvi na 
tako imenovano širše samoupravno združevanje dela in sredstev, ki naj pri- 
speva k večjim vlaganjem in s tem k hitrejšemu gospodarskemu razvoju v manj 
razvitih obmejnih območjih. Pri tem so nekateri ukrepi Gospodarske zbornice, 



48. seja 389 

delovnih organizacij in bank izredno pomembni, predvsem v smeri izgradnje 
novih objektov in preusmeritve proizvodnje v ta območja, kjer bi s pomočjo 
kreditnih olajšav in še nekaterih novih davčnih prednosti in drugih ukrepov 
republike resnično izboljšali ekonomsko situacijo. 

Moram ponovno reči, da iz teh zornih kotov zelo normalno gledamo na 
realizacijo vseh teh načrtov. Normalno predvsem v tem smislu, ker ne spreje- 
mamo dostikrat izrečenih in najbrž dobronamernih ocen o preveliki solidar- 
nosti, o sredstvih, ki jih morajo delavci na razvitejših področjih Slovenije od 
svojega dohodka dajati za naš hitrejši razvoj. Ne sprejemamo več znanih raz- 
logov, ki mi jih sedajle v tem sestavu najbrž ni treba pripovedovati, predvsem 
tudi zato ne, ker se premalo poznamo, ker se premalo čutijo napori in dodatna 
vlaganja, trud in odrekanja ljudi, ki v teh območjih delajo — navsezadnje gre 
v našem samoupravljanju za ustavno pravico in dolžnost do solidarnosti in vza- 
jemnosti, pa tudi zato ne, ker mislimo, da danes v Pomurju in v območju manj 
razvitih obstajajo ekonomski razlogi in v nekem smislu ekonomska prisila za 
naše združeno delo, da močneje zaposluje, da sprejemajo nove programe in tako 
dalje. Velik del združenega dela je v nekem smislu že ugotovil, predvsem pri 
naložbah, da so investicije na teh področjih za približno 20% cenejše. Če bi pa 
nekoliko dolgoročnejše razmišljah o teh naložbah, so pa še mnogo cenejše. 

Enkrat sem že povedal, pa lahko ponovim, ker smo spet pod vtisom teh 
razgovorov z delavci na tujem, da je na našem področju vrsta praznih indivi- 
dualnih stanovanjskih hiš, ki čakajo na lastnike. Čakajo pa jih zato, ker lastniki 
doma še nimajo delovnega mesta. Najbrž to tudi razbremenjuje določene fonde 
vseh tistih potencialnih delovnih kolektivov, ki bi se odločali za to. Zato se mi 
zdi, da je zamisel, da bo k hitrejšemu odpiranju novih delovnih mest prispevalo 
usmerjanje 80% devizne kvote na podlagi priliva deviznih sredstev zdomcev 
in izseljencev za uvoz opreme investitorjev v manj razvitih območjih, izredno 
pomembna. Reči pa moram, da bi bilo najbrž dobro, da bi to obveznost zapi- 
sali tudi v tistem delu, kjer govorimo o ekonomskih odnosih s tujino. 

Mislim, da smo poleg tega ponovnega poziva za še odločnejša vlaganja v 
našem območju prisiljeni, da se aktivneje vključujemo v hitrejši razvoj tudi 
na ta način, da vse bolj pridobivamo zaveznike znotraj delovnih ljudi v naši 
republiki. Iz enega razloga: Nekoliko enostranski smo pri teh vlaganjih. Pred- 
vsem marsikdo misli, da je s tem pravzaprav vse opravljeno. Vendar pa je treba 
razmišljati tudi o potrebi po vlaganjih v bodoče delavce. To še toliko bolj velja 
za območja, kjer pripravljene, kvalificirane in priučene delovne sile nimamo. 
S skupnimi močmi pa bi bili sposobni začeti s še masovnejšim priučevanjem, 
dokvalifikacijo in z usmerjanjem bodočih delavcev, posebno mlajših, za delovna 
mesta v industrijskih obratih. 

Samo še tole sem hotel reči: Mislim, da je bilo že tolikokrat dokazano, 
da je naravni sestavni in spremljajoči del hitrejšega razvoja vsa problematika 
našega kmetijstva. Tudi pri tem vprašanju nismo med tistimi, ki bi neorgani- 
zirani in brez nekih konceptov in dodatne ambicioznosti hitreje razvijali naše 
kmetijske potenciale. Mislimo pa, da nismo tako energično, kot smo v republiki 
postavili proizvodnjo hrane ob energetiki med prednostne naloge, nekaterih 
stvari rešili tudi na področju kmetijstva. Zato smo šele letos zadovoljni, ko je v 
resoluciji vendarle končno zapisano za prihodnje leto, da bomo ustanovili po- 
sebno samoupravno interesno skupnosti za pospeševanje kmetijstva. Človek pa 
se ob tem malo zlobno sprašuje, ali ne bi bilo pametno to že nekoliko prej na- 
rediti. Hvala lepa. 
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Predsednik Stane Markič: Kdo želi dalje razpravljati? Zeli pred- 
stavnik predlagatelja reči kaj v zvezi s tem? Besedo ima tovariš Zakonjšek! 

Jože Zakonjšek: Ne gre za razpravo, pač pa bolj za obrazložitev in 
stališče do enega od vprašanj, ki jih je načel tovariš Bačič. Z vsem njegovim 
izvajanjem se zelo strinjam. Očitno je, da nam je novi samoupravni sistem, 
takšen, kakršnega gradimo prek združenega dela in sredstev in spodbujanja 
skupnih interesov, vendar rodil in še rodi sadove, in to konkretne, materialne, 
po podatkih, ki jih je tovariš Bačič navedel. 

Rekel bi rad samo nekaj besed o predlogu, o katerem je on govoril. Gre 
za amandma, da bi se tudi tuja sredstva usmerjala predvsem v manj razvita 
območja. Tu imam predlog začasnega dogovora, ki bo, kolikor se bo še ena 
republika z njim strinjala, verjetno jutri podpisan. V njem se republike obve- 
zujejo, da bodo tuja sredstva usmerjale v skladu z dogovorjeno politiko in pre- 
vzetimi obveznostmi in nalogami v družbenem planu Jugoslavije in v družbenih 
planih republik in avtonomnih pokrajin za obdobje 1976—1980. 

Danes zjutraj smo proučili amandmaje iz Murske Sobote in ugotovili, da 
nam že takšna obveznost, ob tem da je skladnejši regionalni razvoj eden od 
prioritetnih ciljev v republiki, zadostuje in daje podlago za to, da se relativno 
večji del sredstev usmerja tudi v to območje. Zato menim, da prav zaradi tega 
ne bi bilo potrebno besedila v tistem delu, na katerega se amandmaja nanašata, 
spreminjati. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo razpravljati? Ce nihče, za- 
ključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

»Družbenopolitični zbor ugotavlja, da so v predlogu resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje od leta 
1976 do 1980 v letu 1978 upoštevana stališča in predlogi zbora, ki so bili dani 
k osnutku obravnavane resolucije. 

Družbenopolitični zbor meni, da je predlog resolucije ustrezna osnova in 
usmeritev za družbeni razvoj v prihodnjem letu. 

Družbenopolitični zbor meni, da bo uresničevanje nalog, opredeljenih v re- 
soluciji, zahtevalo maksimalno angažiranje vseh temeljnih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih orga- 
nizacij, državnih organov in drugih družbenih subjektov, pa tudi slehernega 
delovnega človeka in občana. Pri tem je še posebej treba izhajati iz stališč, ki 
jih je sprejela Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi na 
8. seji dne 26. decembra 1977«. 

To je predlog stališč našega zbora. Zeli kdo v zvezi s tem razpravljati? (Ne.) 
Potem dajem sklep na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
V skladu z določbami drugega odstavka 90. člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije bomo o tem sklepu obvestili ostala dva zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog sprememb 
in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične republike Slo- 
venije za obdobje 1976—1980. 

Predlog sprememb in dopolnitev dogovora je predložil Izvršni svet, objav- 
ljen pa je bil v Poročevalcu. Predlog sprememb in dopolnitev sta obravnavala 
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Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Prejeli 
smo poročilo Odbora in poročilo Komisije, pripombe Skupščine Kulturne skup- 
nosti Slovenije, pripombe Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije, predlog 
odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, da sklene dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih 
družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980, ter 
predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki jih sprejema zbor na podlagi 
drugega odstavka 72. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije in prvega odstavka 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora. 
Danes smo prejeli še dopolnitev Izvršnega sveta in predlog Skupnosti social- 
nega varstva. 

Tudi k tej točki smo povabili predstavnike Zavoda Socialistične republike 
Slovenije za družbeno planiranje in Gospodarske zbornice Slovenije. Ali želi 
predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi) Ali želi poročevalec Odbora dopol- 
niti poročilo? (Ne želi.) Želi predstavnik Zakonodajno-pravne komisije besedo? 
(Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Prosim, želi kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, dajem 
predlog stališč k predlogu sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih druž- 
benega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 na gla- 
sovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč, 
ki ga bomo posredovali pristojnima zboroma. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo delegacije 
Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine Socialistične federativne republike Jugoslavije o poteku usklajevalnega 
postopka glede osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1978 s spremljajočimi akti in 
bilancami ter glede osnutka proračuna federacije za leto 1978. 

Poročilo je predložila delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. Poročilo smo prejeli danes. Uvodno besedo tovariša Marka Bulca 
smo slišali na skupnem zasedanju. 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče 
besede, predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

»Družbenopolitični zbor sprejema poročilo delegacije Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije O' poteku usklajevalnega postopka glede osnutka resolucije o po- 
litiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letu 
1978 s spremljajočimi akti in bilancami ter glede osnutka proračuna federa- 
cije za leto 1978 in odobrava njeno ravnanje v usklajevalnem postopku.« 

Prosim, kdo je za takšen sklep, naj dvigne roko! (Vsi delgati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o delovnih razmerjih. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet; obravnavala sta ga Odbor za druž- 
benopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Predlog zakona smo< pre- 
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jeli. Obrazložitev zakona je bila objavljena v Poročevalcu številka 28. Prejeli 
smo tudi poročilo Zakonodajno-pravne komisije, danes pa še poročilo Odbora 
in amandmaje Izvršnega sveta. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, tovariš Miklič! 

Rado Miklič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi obravnav in stalič v vseh treh zborih, ki so obravnavali predlog za 
izdajo zakona o delovnih razmerjih, je Republiški svet Zveze sindikatov Slo- 
venije v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za delo organiziral, usmeril 
in spremljal obsežno javno razpravo o osnutku zakona. Na podlagi ugotovitev, 
predlogov in stališp iz javne razprave je bil izdelan osnutek, ki je bil dan v 
sprejetje pristojnim zborom Skupščine in na tej osnovi je bil izdelan predlog 
zakona o delovnih razmerjih. 

Naj opozorim, da je javna razprava, ki je bila zelo konstruktivna in vse- 
binsko' izredno bogata, opozorila na mnogotere aktualne probleme in nakazala 
mnoge, upoštevanja vredne rešitve. Predvsem pa je javna razprava v celoti 
podprla koncepcijo zakona. 

Opozorim naj še na to, da je bilo o javni razpravi izdelano posebno, zelo 
obsežno poročilo, o katerem so razpravljali tudi skupščinskih zbori. 

Predlog zakona, za katerega je utemljeno reči, da izhaja iz obsežne in zelo 
konstruktivne javne razprave, temelji na ustavi in zakonu o združenem delu 
in pomeni konkretizacijo ustave in določb zakona o združenem delu, ki se na- 
našajo na delovna razmerja. 

Predlog zakona daje osnovo za urejanje in nadaljnji razvoj družbenoeko- 
nomskega položaja delavcev in delovnih ljudi. Sledi usmeritvam in idejno-po- 
litičnim stališčem in smernicam, ki so jih v javni razpravi dale naše družbeno- 
politične organizacije. 

Predlog zakona torej ohranja značilnosti osnutka, ki jih je potrdila javna 
razprava. Vendar predlog zakona doslednejše kot osnutek izhaja iz sistemske 
predpostavke, da je urejanje medsebojnih delovnih razmerij v združenem delu 
predvsem pravica in obveznost delavcev v združenem delu. Od tod značilnost 
predloga, da se kar najbolj izogiba raznim nadrobnostim, kazuistiki, naštevanju 
in opisovanju. Temu se je predlog moral izogniti tudi zato, ker je bila med tem 
časom sprejeta resolucija o zakonodajni politiki Slovenije, ki je eno od izhodišč 
za izdelavo predloga. 

Samo na kratko naj opozorim na nekatere zadeve, ki so v predlogu zakona 
za razliko od osnutka na novo urejene. 

V predlogu zakona je obširneje urejena vsebina samoupravnega sporazuma 
o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji. V 49. členu predloga se 
podrobneje opredeljuje, kaj je treba v tem sporazumu urediti, in to z name- 
nom, da delavec že takrat, ko daje pismeno pristopno izjavo k samoupravnemu 
sporazumu, spozna bistvene elemente svojega družbenoekonomskega položaja v 
temeljni organizaciji in najpoglavitnejše momente za urejanje svojega delov- 
nega razmerja. Gre za ureditev samoupravnega sporazuma o združevanju dela 
delavcev v temeljni organizaciji, ki je podlaga za sprejemanje, razlago in upo- 
rabo samoupravnih splošnih aktov temeljne organizacije. Posebej predlog na 
kratko omenja tudi postopek za sprejetje tega samoupravnega sporazuma, upo- 
števaje pri tem vlogo sindikata. 

V zvezi z obveznostjo in pravico, da delavci s svojim samoupravnim sploš- 
nim aktom razporejajo delovni čas, je predlog zakona dopolnjen s tem, da 
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delavci podrobneje razporedijo delovni čas v planu izrabe sklada letnega de- 
lovnega časa, ki ga morajo zaradi usklajenosti te razporeditve v območju ob- 
čine poslati pristojnemu organu skupščine občine. Če ta organ ugotovi, da 
usklajenost ni zagotovljena in da torej ni v skladu z zakonom o delovnih raz- 
merjih, pozove temeljno organizacijo, da to uskladitev izpelje. 

Predlog ostaja pri načelu, da je nadurno delo izjema in da se lahko upo- 
rabi samo v primerih, določenih z zakonom, in v tistih izjemnih primerih, ki 
jih okvirno omenja zakon, konkretizirajo pa samoupravni splošni akti v delov- 
nih organizacijah. 

Izraba letnega dopusta je bila predmet zelo živahnih razprav. Predlog 
zakona predvideva, da mora en del dopusta trajati najmanj 12 delovnih dni, 
medtem ko preostali del dopusta lahko delavec izrabi tudi v več delih, vendar 
le v primerih, ki morajo biti vnaprej določeni v samoupravnem splošnem aktu. 
S tem je odpravljeno dosedanje togo pravilo, po katerem se lahko letni dopust 
izrabi največ v dveh delih; praksa je šla docela mimo tega. 

Nova je določba v predlogu zakona, ki predvideva podaljšanje letnega do- 
pusta prek 30 dni še do 5 delovnih dni delavcem, ki imajo najmanj 50 let sta- 
rosti, ne glede na spol. V osnutku je bila določba, da se lahko ta dopust prek 
30 dni podaljša delavcem, ki imajo' najmanj 30 let pokojninske dobe ali 55 let 
starosti oziroma delavkam ,ki imajo- najmanj 25 let pokojninske dobe ali 50 let 
starosti. Sedaj predlog opušča tako neutemeljeno diferenciacijo in izhaja iz 
predpostavke, da ima delavec, ki je več kot 50 let star, pravico do podaljšanega 
delovnega dopusta največ do 5 dni. 

Nova je tudi določba, da imajo pravico do ustreznega podaljšanja tudi 
invalidne osebe, ne glede na starost s telesno okvaro prek 60%. Velja opozoriti, 
da bo področje zajamčenega osebnega dohodka, ki je bilo v osnutku dokaj na- 
drobno urejeno, urejeno s posebnim zakonom. 

Glede izobraževanja delavcev ob delu ureja zakon o delovnih razmerjih 
samo okvirno nekatere dolžnosti in pravice delavcev, da se izobražujejo in da 
izpopolnjujejo svoje znanje in z delom pridobljene delovne zmožnosti v skladu 
z delovnimi potrebami in potrebami razvoja temeljne organizacije. Delavci v 
temeljni organizaciji so dolžni v sporazumu z izobraževalnimi organizacijami in 
skupnostmi za izobraževanje omogočati in uresničevati delavcem to' pravico in 
obveznost. Zakon o delovnih razmerjih naj torej ne bi vseboval nadrobnosti, 
temveč le načelno okvirno določbo, ker je izobraževanje ob delu sicer sestavni 
del sistema usmerjenega izobraževanja, ki bo urejeno s posebnim zakonom. 

Nove so tudi določbe, ki zadevajo varstvo materinstva. Predlog sploh ne 
govori več o varstvu žensk, temveč o varstvu materinstva in o pravicah delav- 
cev, ki skrbijo za otroke. Med drugim je nova določba, da je treba zagotoviti 
ustrezno varstvo materinstva tudi v primerih, ko delavka rodi dvojčke ali ko 
hkrati več živorojenih otrok ali pa rodi teže telesno ali duševno prizadetega 
otroka. Taka delavka ima daljši porodniški dopust, kot bo določeno z zakonom 
o delovnih razmerjih. Delavci v temeljni organizaciji s samoupravnim splošnim 
aktom v skladu s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo skupnosti otroš- 
kega varstva, določajo daljši porodniški dopust in način njegove izrabe. Pri 
varstvu materinstva je uveljavljeno tudi pravilo, da je pravic, ki jih ima delav- 
ka-mati, deležen tudi oče otroka, če se roditelja tako sporazumeta oziroma če 
mati umre ali zapusti otroka. 
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Kar zadeva varstvo pri delu, velja opozoriti na to, da predlog navaja samo 
nekatera izhodiščna načela, medtem ko se konkretneje in podrobneje ureja 
varstvo pri delu s posebnim republiškim zakonom o varstvu pri delu. 

Pri poglavju, kjer se ureja odgovornost za izvajanje delovne obveznosti, je 
treba omeniti, da so odpadle določbe odgovornosti za opravljanje samouprav- 
ljalskih funkcij, ker to ne spada v ta zakon. Ta odgovornost je posebej urejena 
z zakonom o združenem delu. 

Nova je pa določba, da ima vsak delavec, ki zve za kršitev delovne obvez- 
nosti ali drugo kršitev delovne discipline, pravico dati pobudo za uvedbo disci- 
plinskega postopka. 

Pri prenehanju delovnega razmerja velja omeniti, da ima predlog zakona 
novo določbo, po kateri delavcu, ki izpolni pogoje za polno osebno pokojnino, 
ne preneha delovno razmerje, če se poprej o tem sporazumeta delavec sam in 
temeljna organizacija združenega dela. 

Predlagam, tovarišice in tovariši delegati, da sprejmete predlog zakona 
hkrati z vsemi predloženimi amandmaji Izvršnega sveta, Zakonodajno-pravne 
komisije, Odbora Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose in Od- 
bora tega zbora za družbenopolitični sistem. Omenim naj samo to, da so v teh 
amandmajih zajeta tudi stališča Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 
in stališča Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije. Vsi ti 
amandmaji predstavljajo celovito dopolnitev predloga. 

Zakon je neogibno potreben, saj bo nepogrešljiva podlaga delavcem v zdru- 
ženem delu, da se na osnovi ustave, zakona o združenem delu in tega zakona 
začnejo urejati medsebojna delovna razmerja s samoupravnimi splošnimi akti. 
Gre za izredno pomembno in odgovorno nalogo, saj bo tudi urejevanje tega 
področja prispevalo k uresničevanju in utrjevanju družbenoekonomskega sta- 
tusa delavca, kot je ta že opredeljen v ustavi in v zakonu o združenem delu. 

Predsednik Stane Markič: Zeli poročevalec Odbora dopolniti poro- 
čilo? Prosim, tovariš Novak! 

Filip Novak: Odbor Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični 
sistem je na seji 19. in 26. decembra letošnjega leta obravnaval predlog zakona 
o delovnih razmerjih, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Odbor je sejo z dne 
19. 12. 1977 nadaljeval 26. 12. 1977 zato, da bi se seznanil s stališči Republiškega 
sveta zveze sindikatov Slovenije, ki je predlog zakona obravnaval dne 23. 
12. 1977. 

V načelni obravnavi je Odbor ugotovil, da je predlagatelj v predlogu za- 
kona skoraj v celoti upošteval bistvena stališča Družbenopolitičnega zbora, ki 
jih je ta dal ob obravnavi predloga za izdajo z osnutkom zakona. Na seji je 
bil Odbor seznanjen, da bo Izvršni svet v svojih amandmajih, ki jih bo sprejel 
27. 12. 1977, upošteval večino stališč, ki jih je k predlogu zakona dal Republi- 
ški svet Zveze sindikatov. V njih so vsebovani tudi nekateri predlogi Repu- 
bliške konference Zveze socialistične mladine. 

Spričo te ugotovitve je Odbor usmeril razpravo k tistim vprašanjem, za 
katera je menil, da niso popolnoma v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbo- 
ra k osnutku zakona, nadalje k vprašanjem, ki so vsebovana v stališčih Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in jih po izjavi predstavnika Iz- 
vršnega sveta predlagatelj ne bi mogel upoštevati, ter k tistim, ki so bila 
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načeta že na seji 19. tega meseca in je Odbor menil, da jih je potrebno še ob- 
ravnavati. 

Odbor je opozoril na 9. točko stališč Družbenopolitičnega zbora, v katerih 
je zbor zavzel negativno stališče do avtomatizma pri prenehanju delovnega raz- 
merja po izpolnitvi zakonskih pogojev za upokojitev, Vprašanje je, ah ustreza 
stališču zbora, naj bodo v zakonu takšne rešitve, ki bodo upoštevale indivi- 
dualno pridobljene pravice in bodo o njih sprejete samoupravne odločitve v 
skladu s potrebami temeljne organizacije združenega dela ob najširšem spo- 
štovanju načel kadrovske politike. Rešitve v predlogu zakona vključujejo napo- 
vedani amandma Izvršnega sveta k 171. členu, ki naj bi ga Izvršni svet sprejel 
na seji 27. 12. 1977 in ki naj bi vključil tudi stališče Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije. Ta amandma je bil sprejet. 

Predstavnik Republiške konference Zveze socialistične mladine je predlagal, 
naj se prva alinea drugega odstavka 38. člena črta ali pa naj se dopolni ta člen 
zaradi jasnosti tako, da se določi, da se v oglasu oziroma v razpisu za sklenitev 
delovnega razmerja pripravnikov za določen čas objavijo pogoji za sklenitev de- 
lovnega razmerja, pod katerimi se sprejmejo pripravniki, tako kot je to dolo- 
čeno v zadnjem odstavku 176. člena zakona o združenem delu. Predstavnik 
predlagatelja ni soglašal s tem, ker je menil, da bo z napovedanim amandmajem 
Izvršnega sveta to vprašanje ustrezno rešeno, s čimer pa predstavnik Repub- 
liške konference ni soglašal. 

Soočen s takšno situacijo je odbor menil, da predlog Republiške konference 
Zveze socialistične mladine sicer kvalitativno ne dopolnjuje določb 38. člena, 
da pa naj ga zaradi večje jasnosti te določbe predlagatelj še prouči in eventual- 
no vključi v predlog zakona. Ker se člani Odbora niso mogli o tem vprašanju 
dokončno opredeliti, predlagajo, da o tem zavzame Družbenopolitični zbor sta- 
lišče na seji zbora. 

Razprava o določbi, da sme delavec, ki dela poln delovni čas, izjemoma de- 
lati tudi v drugi temeljni organizaciji, vendar največ polovico! polnega delov- 
nega časa, to je določba 74. člena, je vzpodbudila vrsto razlogov, ki utemelju- 
jejo stališča Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, da naj bo ta čas 
le ena tretjina polnega delovnega časa in ne polovica. Zakon o združenem delu 
je v drugem odstavku 187. člena odprl možnost, da tak delavec dela pod po- 
goji, ki jih določa zakon, tudi v drugi temeljni organizaciji, kar pa je oddalje- 
vanje od določb o 42-urnem delavniku in bi bila s tem kršena tudi določba 
o dnevnem počitku. Zaradi tega se je Odbor zavzel za večjo omejitev takega 
dela oziroma časa in predlaga, naj predlagatelj to vprašanje še prouči. 

Določba o povrnitvi škode oziroma dokaznem bremenu (160. člena) ni po- 
vsem v skladu z načelom oficialnosti dokaznega postopka po zveznem zakonu o 
sodiščih združenega dela. Sodišče mora popolnoma in resnično ugotoviti dejstva, 
od katerih je odvisna utemeljenost zahtevka, tudi tista, ki jih udeleženci v po- 
stopku niso predlagali, če je to potrebno za zakonito in pravilno odločbo. Tudi 
temeljna organizacija ne bo vedno uveljavljala odškodnine za škodo, ki jo bo 
povzročil delavec pri delu ali v zvezi z delom, lahko pa bo to storil družbeni 
pravobranilec samoupravljanja. Odbor je menil, da je potrebno določbo 160. 
člena uskladiti z navedenim zveznim zakonom. 

Delavcu lahko preneha delovno razmerje v temeljni organizaciji tudi, če se 
ugotovi, da ni zmožen opravljati del oziroma nalog, ki so mu zaupane, ali če ne 
izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje del oziroma na- 
log, ki ustrezajo njegovi delovni zmožnosti. Vprašanje, ki je bilo obravnavano, 
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je, ali je ustrezna določba zadnjega odstavka, da morajo imeti člani komisije, 
ki ta dejstva ugotavljajo-, najmanj tisto izobrazbo, kot jo ima delavec, čigar 
zmožnost se ugotavlja, spričo situacije, do katere lahko pride, če je ta delavec 
na primer doktor znanosti, v temeljni organizaciji pa ni drugih delavcev 
s takšno izobrazbo, ki bi lahko sestavljali to komisijo. Mnenje Odbora je bilo, 
naj predlagatelj to> vprašanje ponovno prouči in najde ustrezno rešitev, o ka- 
teri naj se opredeli Družbenopolitični zbor na seji. Izvršni svet je to upošteval 
le deloma. 

Odbor ni dal predloga stališč Družbenopolitičnega zbora k predlogu za- 
kona, ker je menil, naj se o ustreznosti rešitev, ki jih je v predlogu zakona 
vključno s svojimi amandmaji dal predlagatelj, opredelili Družbenopolitični zbor 
na sami seji. 

Na podlagi predloženih amandmajev Izvršnega sveta k predlogu zakona je 
bilo< ugotovljeno, da je predlagatelj sprejel ustrezne amandmaje k 38., 74. in 
160. členu predloga zakona, ki so v skladu s stališči Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije in so> v poročilu Odbora Družbenopolitičnega zbora za 
družbenopolitični sistem posebej omenjeni. Tudi drugi amandmaji Izvršnega 
sveta so v skladu z mnenjem tega odbora oziroma s stališči Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije. Odprto je ostalo le vprašanje ustreznosti amand- 
majev Izvršnega sveta k 168. členu in k 171. členu predloga zakona. Hvala 
lepa. 

Predsednik Stane Markič: Želi predstavnik Zakonodaj no-pravne ko- 
misije besedo? Prosim, besedo ima tovarišica Tina Tomlje! 

Tina T o ml j e : Predlagatelj je pripombe Zakonodajno-pravne komisije 
sprejel. Zakonodajno-pravna komisija je obravnavala tudi amandmaje Izvršne- 
ga sveta in predlaga, da se v točki 18, ki ureja drugi odstavek 171. člena, na- 
mesto »vštevajo« napiše »štejejo« obdobja posebne dobe, ki se po posebnih 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dvojno vštevajo v po- 
kojninsko dobo. O tem smo se posvetovali s predlagateljem, ki se je s tem 
strinjal. 

V točki 20 amandmajev pa je predlagatelj pomotoma izpustil v besedilu, 
ki se nanaša na 209. člen zakona, besedo »neopravičeno«. To je sicer redak- 
cijska napaka, ki pa ima lahko velik vsebinski pomen. Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič: Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? 

Cveto Majdič: Želel bi pojasnilo, ali redakcija 171. člena za delavce- 
borce NOV ni morda neugodnejša, če hoče kdo od njih izkoristiti benifikacijo 
let. Ko smo o tem v Sindikatih razpravljali in sprejeli predlog, da se drugi 
odstavek črta, smo menili, da se s tem, ne glede na to, kakšne kategorije je de- 
lavec, daje možnost podaljšati razmerje, če sta on in organizacija soglasna. 

Predsednik Stane Markič: Tovariš Janez Japelj! 

Janez Japelj: Tudi jaz sem se hotel oglasiti v zvezi z amandmajem 
Izvršnega sveta. Imam enake pomisleke kot tovariš Majdič. Menim, da bi bilo 
najbrž bolje, če bi se amandma takole glasil: »V primeru iz prejšnjega odstavka 
se delavcu-borcu NOV, če to želi, enojno štejejo obdobja«. 
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S tem bi bilo jasno rečeno, da ima še zmeraj možnost izbire na osnovi pra- 
vic, ki jih ima po drugih predpisih. Ni to nujno, če pa to želi, pa lahko to 
izkoristi. 

Predsednik Stane Markič: Tovariš Mlinaric, prosim! 

Srečko Mlinarič: Ko smo v Sindikatih o teh stvareh razpravljali, 
smo menili, da je v prvem odstavku vse rečeno. Ce bomo karkoli dodajali, vi- 
dimo že sedaj le iz razprav tovariša Majdiča in tovariša Japlja, da bomo le 
komplicirali. Mislim, da so borcem v temeljnih organizacijah, ki bodo O' teh 
stvareh razpravljali, dane vse možnosti, da izkoristijo prednosti, ki jih imajo 
po drugih zakonskih določilih. Zato predlagam, da bi sprejeli samo to, da se 
črta drugi odstavek, kaj drugega pa ne. Hvala. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, kdo želi besedo? Tovariš Beno 
Zupančič! 

Beno Zupančič: Mislim, da tole tako ni prav. Problem namreč na- 
stane, če soglasja z delovno organizacijo ni. Tedaj mora delavec iti. Kadar sta 
delavec in organizacija različnega mnenja, nista enakopravna. Delovna orga- 
nizacija se seveda ne bo razpustila, ampak bo delavec moral v pokoj. In tu 
gre v bistvu za to, kar poudarja tovariš Japelj. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Miklič! 

Rado Miklič: Sodimo, da je treba razlikovati med upoštevanjem po- 
sebne dobe z vidika upokojevanja in upoštevanjem posebne dobe z vidika 171. 
člena. Tule gre za informacijo v skladu s predlogom in zahtevami Komiteja za 
varstvo borcev, da se prepreči to, da bi šlo priznavanje posebnih dob v takih 
primerih v škodo borcu. To je pravzaprav samo povzetek tega, kar v nekem 
zveznem predpisu že nekaj let velja. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, tovariš 
Ludvik Golob! 

Ludvik Golob: Pojasniti moram, da smo o tem problemu razpravljali 
tudi v Odboru in menili, da bi 171. člen resnično prizadel borce. Zato smo pred- 
lagali, naj se v zakonu zelo jasno opredeli, da se dvojno štetje ne šteje v izpolni- 
tev pogojev glede na delovno razmerje. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, tovariš Janez Japelj! 

Janez Japelj : Ce bi obveljalo to, kar je sedaj v tekstu amandmaja, 
bi prišlo do razprave o tem, ali naj borec ostane v organizaciji združenega dela 
ali ne, ko izpolni pogoje, brez upoštevanja posebne dobe. To pa ni pravilno. 
Zagotoviti mu je treba tako situacijo, da med delovno organizacijo in njim 
sploh ne pride do razprave, če želi ostati. Če pa želi oditi v pokoj, pa to lahko 
stori. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, tovariš Miklič! 
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Rado Miklič: Ravno ti razlogi govorijo za tak predlog, kajti če bo 
borec po izpolnitvi pokojninske dobe z upoštevanjem dvojnega štetja želel iti v 
pokoj, bo šel v pokoj in mu bo po njegovi volji delovno razmerje zaradi tega 
prenehalo. 

Tu pa gre za zakonsko konsekvenco. Borca pa zakonska konsekvenca ne 
more sama po sebi prizadeti. In za to gre tu, namreč da se v primerih preneha- 
nja delovnega razmerja ex lege ne more dvojno šteti, ampak samo enojno. 

Pravzaprav je to bolj pojasnilna norma kot pa norma, na katero bi se lahko 
borec skliceval glede upokojevanja. Zato se tudi ta odstavek začenja: »V pri- 
meru iz prejšnjega odstavka«, ne pa »V primeru upokojevanja«. 

Predsednik Stane Markič: Tovarišica Tina Tomlje! 

Valentina Tomlje: Borec se bo lahko znašel v dveh situacijah: V 
prvi bo želel izrabiti zakonsko benifikacijo, da se mu dvojna doba ne šteje, 
zato da bi lahko še delal. Tedaj "se bo poslužil drugega odstavka. Kadar pa se 
te benefikacije ne bo hotel poslužiti, bo izkoristil prvi odstavek, po katerem se 
mu po zakonih invalidsko^pokojninskega zavarovanja dvojna doba šteje. Mislim, 
da ni nobene skrbi. Je pa nekoliko komplicirano. Nihče pa noče spraviti to 
kategorijo ljudi v slabšo situacijo. Zakon le dopušča možnost, da bi lahko mlaj- 
ši ljudje, ki so bili udeleženci vojne, lahko še delali. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš 
Brecelj! 

Marijan Brecelj : Ali je z drugim odstavkom, ki ga predlaga Izvršni 
svet kot amandma, vzeta borcu pravica, da uveljavlja dvojno dobo oziroma 
da ohrani to dvojno dobo? Poglejmo, kako je zdaj napisano! V prvem odstavku 
popolnoma jasno piše: »ko izpolni pogoje po zakonu o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju«. Po tem zakonu ima borec pravico do dvojnega štetja. Ko 
s tem štetjem dopolni 35 let, lahko naprej dela samo v sporazumu med njim 
in delovno organizacijo. 

To določa prvi odstavek. V drugem odstavku pa pravimo: »V primeru iz 
prejšnjega odstavka se za borce všteva obdobje posebne dobe samo enojno.« 

Rado Miklič: Pokojninska doba se borcem odmerja z dvojnim štet- 
jem posebnih dob. Ce bi ostal samo prvi odstavek brez pojasnilne norme, bi za 
borce nastopila konsekvenca iz prvega odstavka 171. člena. Ta pojasnilna do- 
ločba pa pravi, da pri borcu, pri katerem z upoštevanjem dvojne dobe nastopi 
situacija iz 171. člena, ta ne more nastopiti, ker se za tak primer posebna doba 
ne upošteva dvojno, ampak samo enojno. 

Marijan Brecelj: Strinjam se s tem pojasnilom. Mislim, da je beseda 
»lahko« pravilna. Tako lahko borec brez soglasja delovne organizacije uveljav- 
lja enojno dobo in nadaljuje z delom, če želi. 

Predsednik Stane Markič: Tovariš Baškovič! 

Milan Baškovič: Dajem sugestijo za eventualno redakcijsko izpo- 
polnitev, ki bi mogoče dosegla večjo jasnost. Ce bi začeli drugi odstavek takole: 
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»Če delavec - borec NOV želi nadaljevati delovno razmerje po prejšnjem od- 
stavku«, bi bila stvar čisto jasna. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, želi še kdo besedo? Imamo pred- 
log tovariša Baškoviča kot popravek amandmaja. Predlagam, da bi ta amandma 
Izvršni svet popravil v smislu tega, kar je rekel tovariš Baškovič. To naj bo 
stališče našega zbora. Se strinjate s tem? (Da.) 

Prosim, tovariš Brecelj! 

Marijan Brecelj: Ko se je pripravljal osnutek, so bile v Zvezi 
borcev razprave, da je prav, da se borcu regularno omogoči, da dela efektivno 
delovno dobo, če hoče delati, če je še pri moči itd. In to se zdaj želi uveljaviti. 
Nič drugega. 

Prvi odstavek tako pove, da ko se izpolnijo pogoji v smislu pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, preneha delovno razmerje. Nadaljuje se lahko, če 
je sklenjen o tem sporazum med delavcem in njegovo organizacijo. Drugi od- 
stavek pa naredi izjemo za borce, to je za tiste, ki imajo dvojno dobo. Za te 
pa je prav, da rečemo, da se sami odločijo, ali bodo izkoristili polno dobo, ki jo 
imajo, to je z dvojnim štetjem, ali pa samo efektivno, se pravi enojno. 

To je ves smisel stvari. Zato borec ni vezan na sporazum, ali ga delovna 
organizacija še hoče imeti ah ne, ampak je njegova odločitev, da bo še dve, tri 
ali štiri leta, kolikor ima dvojne dobe, ostal v delovnem razmerju. 

Predsednik Stane Markič: Menim, da je tovariš Brecelj problem 
zelo nazorno razložil. Ali lahko na tej podlagi napišemo predlog amandmaja? 
Res sta oba zbora že sprejela zakon v predloženi dikciji, mislim pa, da ni no- 
bene ovire, da je ne bi na novo napisali in ponovno šli pred zbore. 

Prosim, tovariš Mermolja! 

Pavel Mermolja: Hotel sem se oglasiti že prej. Izgleda, kot da je 
polovica delegatov pametnih, polovica pa ne, še nekaj je pa takih, ki so vmes. 

Prav bi bilo, da se predstavniki Izvršnega sveta izrečejo, ali bodo pripra- 
vili novo dikcijo člena, da bomo lahko vsi pametni ali še naprej vsi neumni. 
Nekaj moramo rešiti. 

Predsednik Stane Markič: Predlagam, da tovariši iz Izvršnega sveta 
ponudijo novo dikcijo amandmaja in v ta namen odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 12.55.) 

Predsednik Stane Markič: Mislim, da je odmor prispeval k temu, 
da smo poenotili stališča. Preden bomo slišali spremembe, predlagam, da ime- 
nujemo delovno skupino, ki bo formulirala naša stališča. V skupino predlagam 
tovariša Cveta Majdiča, Ludvika Goloba in Jožeta Božiča. Se strinjate? (Da.) 

Prosim, tovariš Miklič! 

Rado Miklič: Glede na burno razpravo predlagam, da se sprejme kot 
redakcijska izpopolnitev besedila naslednji tekst: »V primeru iz prejšnjega 
odstavka se delavcu-borcu NOV, če to želi, enojno štejejo obdobja posebne 
dobe.« 
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Predsednik Stane Markič: Slišali ste predlog. Se strinjate s tem? 
(Da.) To torej pomeni, da je imel Družbenopolitični zbor v zvezi s 171. členom 
pripombo', da je treba redakcijsko izpopolniti dikcijo tega člena, kot predlaga 
predlagatelj. To je naše prvo stališče. 

In drugo stališče: Strinjamo se z ostalimi amadmaji Izvršnega sveta, ker so 
v njih vsebovana stališča Družbenopolitičnega zbora, ki jih je imel k zakonom 
v prejšnji razpravi. Ali se strinjate s tem? (Da.) Torej lahko v tem smislu for- 
muliramo1 naša stališča. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na predlog zakona o vo- 
litvah in delegiranju v skupščine. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. Zakon sta obravnavala Odbor za 
družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. 

Poročilo Zakonodaj no^pravne komisije ste prejeli. Danes ste prejeli tudi 
poročilo Odbora in amandmaje, ki jih je predložil Izvršni svet. Zakonodajno- 
pravna komisija je predložila amandma k 12. členu, Izvršni svet pa k splošnim 
določbam ter k 52., 55., 75., 76., 79., 92., 93. in 101. členu in še k 42. členu in 
8. členu. Želi predlagatelj besedo? Prosim, tovariš Baškovič! 

Milan Baškovič: Tovarišice in tovariši delgati! O izhodiščih in 
vsebinskih intencijah tega zakona smo govorili pri obravnavi predloga za 
izdajo zakona in osnutka, tako' da ne bi sedaj našteval teh izhodišč in jih po- 
novno obrazlagal. V sami obrazložitvi predloga zakona je tudi povedano, katere 
sugestije in pripombe je predlagatelj upošteval, katerih pa ni mogel. Kot vi- 
dite, pa so bile pripombe in sugestije v največji meri upoštevane. 

Vendar pa je treba še pojasniti, da je bilo nekaj vsebinskih vprašanj na- 
čelnega značaja odprtih še potem, ko je bil zakonski predlog dan v Skupščino. 
O teh načelnih vsebinskih vprašanjih je razpravljalo Predsedstvo1 Republiške 
konference Socialistične zveze 23. decembra in zavzelo stališča, ki so dobila 
kasneje pravni izraz v amandmajih, predloženih na današnji seji. Rad bi dal ne- 
koliko utemeljitev k tem amandmajem. 

Vsebinsko gre predvsem za dve novi rešitvi zakona. Prvi amandma se na- 
naša na novo in preciznejšo opredeljeno sestavo kandidacijskih konferenc na 
vseh ravneh kandidiranja, od temeljnih organizacij in skupnosti do republike. 
Zakon se doslej ni spuščal v to materijo in jo je prepuščal volilnemu pravilniku 
Socialistične zveze. Vendar je ob tem vprašanju prevladalo stališče, da je treba 
v zakonu dati neke načelne norme o sestavi teh konferenc v takem smislu, da 
se obvezno zagotovi osnovna struktura, ki ustreza težnjam v razvoju našega 
političnega sistema. 

Nova rešitev naj bi glede sestave in dela kandidacijskih konferenc na vseh 
ravneh ustrezneje odrazila načela samoupravnega pluralizma, interesov in vlogo 
zavestnih subjektivnih sil v. delovanju delegatskega sistema. 

To je srž prvega amandmaja, ki ima potem redakcijsko konsekvenco v ne^- 
katerih postavkah zakona, ki temu sledijo. Vendar bi moral tu pojasniti, da je 
v amandmaju, kakršen je bil predložen, prišlo do strojepisne napake, in sicer 
v tistem delu, ki govori o novem členu 10. b v predzadnjem odstavku, kjer se 
napačno citira 2. odstavek 75. člena; pravilno mora biti »v 3. odstavku 75. 
člena«. 

Drugi, vsebinsko in načelno pomemben amandma pa v svojem bistvu iz- 
haja iz enakih izhodišč kot prvi in se nanaša na oblikovanje in vrsto delegacij 
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za samoupravne interesne skupnosti. Predlagana nova rešitev odraža aktivnejši 
odnos zakona do opaženih negativnih teženj v družbeni praksi, ki je preveč 
težila k splošnim delegacijam za vse samoupravne interesne skupnosti in so 
dejansko te postale pravilo, medtem ko so posebne delegacije postale izjema, 
kljub temu, da so bila politična stališča v tem času že naravnana drugače. Zato 
se z amandmajem zakonsko precizneje postavljajo obvezna pravila za obliko- 
vanje delegacij. 

Zakonska norma postavlja na prvo mesto posebne delegacije kot pravilo-, 
medtem ko so druge delegacije postavljene kot izjema. Pri tem daje zakon tudi 
obvezujoča splošna merila, ki jih je nujno treba upoštevati pri odločitvi o tem, 
katere delegacije in v kakšni smeri se bodo oblikovale v posameznih temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Zakonski predlog, tak kot je sedaj pred vami, vključujoč tudi vse amand- 
maje, predstavlja vsebinsko novo fazo v dograjevanju volilnega sistema v skladu 
s sedanjo etapo razvoja našega družbenega sistema v celoti. Zboru predlagam, 
da tak zakon sprejme. 

Predsednik Stane Markič: Zeli predstavnik Odbora dopolniti poro- 
čilo? Prosim, tovariš Bogovič! 

Jože Bogovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek in predlog zakona o volitvah in delegiranju v skupščine je bil deležen 
v Odboru za družbenopolitični sistem našega zbora temeljite obravnave in tudi 
usklajevanja. Odbor podpira predloženi predlog in predlaga zboru, da sprejme 
zakon. 

Naša stališča so, žal, zaradi pomanjkanja časa prišla nekoliko pozno v vaše 
roke; Odbor se je namreč moral v razmeroma kratkem času kar dvakrat sestati. 
Zakon je pomemben, keir odpira in uveljavlja nekatere novosti, ki so v bistvu 
pomemben prispevek v dograjevanju političnega sistema. Zato je odgovornost 
Družbenopolitičnega zbora za sprejetje zakona dokaj velika. Ze sedaj je pri- 
merno opozoriti na dolžnost vseh samoupravnih subjektov, da takoj pristopijo 
k dograjevanju normativnega sistema v vseh okoljih združenega dela, v ob- 
činskih skupščinah in v interesnih skupnostih. Zakon prinašsa več jasnosti in bo 
nedvomno lahko veliko prispeval k nadaljnjemu izpopolnjevanju naše volilne 
zakonodaje. 

Iz razprave v Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze izhaja, 
da je oblikovanje volilnega, sistema daljši proces, ki terja dograjevanje in spre- 
minjanje, kot naš celotni družbenopolitični sistem. Temu stališču se v celoti pri- 
družuje tudi naš odbor in meni, da bo Družbenopolitični zbor moral še posebej 
spremljati realizacijo novega zakona v vseh fazah in na vseh nivojih. 

Nazadnje naj še rečem, da pomenijo amandmaji Izvršnega sveta dograditev 
vprašanj, na katera sta opozorila že Odbor ter Družbenopolitični zbor. Predsed- 
stvo Republiške konference Socialistične zveze pa je na seji dne 23. 12. 1977 
zavzelo stališča, ki jih predlagatelj v predloženih amandmajih tudi v celoti 
upošteva. 

Predsednik Stane Markič: Zeli poročevalec Zakonodajno-pravne ko- 
misije besedo? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Želi kdo razpravljati v zvezi s tem zakonom? (Nihče.) 
26 
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Predlagam, da preidemo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amand- 
majih Izvršnega sveta. Predlagam, da glasujemo o vseh amandmajih Izvršnega 
sveta skupaj. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo amandmaje Izvršnega sveta soglasno sprejeli. 
Glasujemo o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 12. členu. Prosim, 

kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma soglasno sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o volitvah in delegiranju v 

skupščine v celoti. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o volitvah in delegiranju v skupščine, skupaj s sprejetimi amandmaji. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. Obravnavala sta ga Odbor za druž- 
benopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. 

Predlog zakona in poročili ste prejeli. Ali želi predstavnik predlagatelja 
besedo? (Ne želi.) Zeli poročevalec Odbora kaj pripomniti? (Ne.) Poročevalec 
Zakonodajno-pravne komisije? (Tudi ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Predlagam, da preidemo na glasovanje. Kdor je za predloženi zakon, naj 

prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča Socialistične re- 
publike Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet se z njim strinja. 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, 
kdo je za? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije. S tem 
je bil v Družbenopolitičnem zboru Stane Kovač z 31. decembrom 1977 razrešen 
dolžnosti sodnika Vrhovnega sodišča Slovenije. 

2. Predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. 
Tudi ta predlog je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 

strativne zadeve. Predlog ste prejeli. Izvršni svet se z njim strinja. 
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
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Ce nihče, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. S tem je bil v Družbeno- 
političnem zboru Danilo Sever izvoljen za sodnika Okrožnega sodišča v Novi 
Gorici. 

3. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrož- 
nega sodišča v Ljubljani. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Predlog ste prejeli. Izvršni svet se z njim strinja. 

Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Dajem predlog na glasovanje. Prosim, kdor je 
za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov 
porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani soglasno sprejet. S tem je bilo v 
Družbenopolitičnem zboru izvoljenih 460 sodnikov porotnikov Okrožnega so- 
dišča v Ljubljani. 

4. Predlog odloka o imenovanju namestnika Okrožnega javnega tožilca 
v Celju. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. S predlogom ste prejeli tudi predlog Javnega to- 
žilca Socialistične republike Slovenije. Izvršni svet se z odlokom strinja. 

Želi kdo besedo? (Nihče.) Dajem predlog na glasovanje. Prosim, kdo je 
za? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnika Okrožnega 
javnega tožilca v Celju soglasno sprejet in da je s tem v Družbenopolitičnem 
zboru znova imenovan za namestnika Okrožnega javnega tožilca v Celju to- 
variš Jože Hebar. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Na 47. seji zbora ni bilo postavljeno1 nobeno novo delegatsko vprašanje. 
Zeli danes kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) Ima kdo kakšen 

predlog? (Ne.) 
S tem smo zaključili to točko dnevnega reda. 

Vračamo se na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sprejemanje stališč v zvezi z zakonom o delovnih razmerjih. Naša delovna sku- 
pina je pripravila stališča v tem besedilu: 

»Družbenopolitični zbor ugotavlja, da so v predlogu zakona o delovnih 
razmerjih ustrezno zajeta stališča, ki jih je zbor dal k predlogu za izdajo z os- 
nutkom zakona, v amandmajih Izvršnega sveta pa tudi bistvena stališča, ki jih 
je dal k predlogu zakona Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije. V njih 
so zajeti tudi nekateri predlogi Republiške konference Zveze socialistične mla- 
dine Slovenije, o katerih je Družbenopolitični zbor na seji menil, da kvali- 
tativno izboljšujejo oziroma dopolnjujejo vsebino predloga zakona. 

26* 
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Spričo takšne ugotovitve Družbenopolitični zbor v celoti podpira predlog 
zakona o delovnih razmerjih, vključno z amandmaji, ki jih je k predlogu zakona 
sprejel Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije dne 27. 12. 1977. 

Družbenopolitični zbor predlaga le eno redakcijsko izboljšavo, ki jo je 
sprejel v zvezi z amandmaji Izvršnega sveta k 171. členu, in sicer, da se za 
besedo »delavcu - borcu NOV« vstavijo besede »če to želi«. 

Je kakšna pripomba v zvezi s temi stališči Družbenopolitičnega zbora? 
Prosim, tovarišica Tina Tomlje! 

Tina Tomlje: Mislim, da je bila prejšnja dikcija boljša: »če želi še 
naprej delati«. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, še kakšna druga pripomba? (Ne.) 
Dajem stališča na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Večina dele- 

gatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da smo sprejeli stališča v zvezi z zakonom o delovnih raz- 

merjih. 
S tem smo izčrpali dnevni red. Dovolite, da izkoristim to priložnost, ker 

je današnja seja zadnja v letu 1977, da vam zaželim srečno in zadovoljno 
leto 1978. 

(Seja je bila končana ob 13.25.) 
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(23. januarja 1978) 

Predsedovala: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora in 

Jože Božič, 
podpredsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Stane Markič: Pričenjam 49. sejo Družbenopolitičnega 
zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili delegati: Marko Bule, Pavel Mermolja, Valen- 
tina Tomi je, Aleksander Varga, Ivan Žagar, Ludvik Golob, Janko Cesnik, Geza 
Bažič in Marjan Šifter. 

Z dopisom z dne 16. 1. 1978 sem umaknil 2. točko dnevnega reda, to je ak- 
cijski program neposrednih nalog pri preobrazbi osnov družbenoekonomskih 
odnosov na področju razporejanja dohodka, oblikovanja sredstev za osebne 
dohodke in prisvajanja osebnih dohodkov. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 48. seje zbora; 
2. osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij; 
3. predlog za izdajo obrtnega zakona, z osnutkom zakona; 
4. volitve in imenovanja; 
5. predlogi in vprašanja delegatov. 
Pri 2. in 3. točki dnevnega reda sodeluje Družbenopolitični zbor s pristoj- 

nima zboroma tako, da sprejme stališča. 
Predlaga kdo kakšno spremembo dnevnega reda? (Nihče.) Se torej strinjamo 

s predlaganim dnevnim redom? (Da.) Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda 
sprejet. 

Na podlagi prvega odstavka 22. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora 
obveščam delegate, da je Zbor združenega dela na seji dne 28. 12. 1977 sprejel 
v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora predlog zakona o delovnih raz- 
merjih. 
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Prehajamo na 1. tačko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 48- seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšen popravek oziroma do- 
polnitev zapisnika? (Nihče.) 

Dajem zapisnik na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno potrdil zapisnik 48. 
seje zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet. Zakon so obravnavali: Odbor za 
družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna ko- 
misija. Prejeli smo osnutek zakona z obrazložitvijo, informacijo o stanju post- 
penalne pomoči, ki jo je pripravil Republiški sekretariat za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun, poročilo Odbora in poročilo Zakonodajno-pravne 
komisije. Predložena stališča povzemajo mnenja in predloge, vsebovane v po- 
ročilu Odbora za družbenopolitični sistem. 

K obravnavi te točke je bil posebej povabljen predstavnik Republiškega se- 
kretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Ali želi predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, tovariš Domjan! 

Alojz Domjan: Tovarišice in tovariši delegati! Sprejetje nove kazen- 
ske zakonodaje v preteklem letu narekuje, da se v skladu s postavljenimi na- 
čeli v kazenski zakonodaji uredi tudi izvrševanje kazenskih sankcij. Namen za- 
kona o izvrševanju kazenskih sankcij je opredeliti tak način izvrševanja izre- 
čenih kazenskih sankcij, da se doseže namen kaznovanja, kar pomeni, da se 
storilcu preprečijo nadaljnja kazniva dejanja in da se ga prevzgoji. 

Ze v kazenskem zakonu je določeno, da se smejo za dosego tega cilja 
z ustavo in zakoni zajamčene pravice tistih, proti katerim se izvršujejo kazen- 
ske sankcije, v skladu z zakonom odvzeti ali omejiti samo, kolikor je nujno, 
da se uresniči namen posameznih sankcij. Tako so okviri za zakon o izvrševanju 
kazenskih sankcij določeni že v kazenski zakonodaji. 

Predloženi osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ne pomeni samo 
formalne uskladitve sedanjega zakona z novo kazensko zakonodajo, pač pa 
v njem prihajajo do izraza načela sodobnih pogledov na kazenske sankcije 
sploh in spoznanja, do katerih so na področju izvrševanja kazenskih sankcij 
prišle znanstvene vede, kot so kriminalistika, kriminalna politika, penologij a 
in druge znanosti, upoštevajoč seveda pri tem doseženo stopnjo razvoja druž- 
benih odnosov v naši socialistični samoupravni družbi in naše objektivne mož- 
nosti. Pri pripravi osnutka so bile upoštevane tudi mnoge pripombe in su- 
gestije, ki so bile dane ob obravnavi predloga za izdajo zakona. 

Predlagatelj je delovni osnutek zakona dal v razpravo vsem pravosodnim 
organom, vsem kazenskim poboljševalnim zavodom, pristojnim znanstvenim in- 
stitucijam, republiškim upravnim organom in nekaterim društvom, tako da je 
predloženi osnutek dejansko rezultat dokaj široke razprave. Kljub temu pa so 
v skupščinskih telesih kakor tudi v Komisiji Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije za pomilostitve in Komisiji Predsedstva Socialistične republike Slo- 
venije za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter za uresničevanje svoboščin, pravic 
in dolžnosti človeka in občana ob razpravi o predloženem osnutku še bile dane 
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mnoge pripombe in sugestije, ki jih bo predlagatelj upošteval ob pripravljanju 
zakonskega predloga. To bo mnoge sedanje rešitve in opredelitve še izboljšalo. 

Razveseljivo je, da se je širok krog naše družbene skupnosti močneje za- 
interesiral za problematiko izvrševanja kazenskih sankcij. Vsekakor si to pod- 
ročje tudi zasluži tako družbeno pozornost, saj je skrb za prevzgojo obsojencev 
odgovorna in neenostavna naloga. Poleg tega pa postaja problematika skrbi za 
obsojence družbeno tako aktualna, da ne more biti prepuščena le delavcem, ki 
delajo v kazensko-poboljševalnih zavodih. 

Kriminalna dejavnost v Socialistični republiki Sloveniji sicer ni takega 
obsega, da bi bilo treba biti plat zvona, je pa treba poskrbeti s primernimi 
ukrepi za zmanjšanje kriminala, kar dejansko pomeni poskrbeti za učinkovitejšo 
prevzgojo obsojencev na prestajanju zaporne kazni. 

V letu 1976 sta bili od sodišč Socialistične republike Slovenije obsojeni 
skupno 12 702 osebi, od tega 7771 oseb na zaporno kazen, in od teh 2575 na ne- 
pogojno zaporno kazen. Poleg tega je bilo v istem letu od sodnikov za pre- 
krške kaznovanih 120 563 oseb, od tega 4100 s kaznijo zapora. Poleg tega je 
moralo v zapor še približno 100 oseb, katerim je bila denarna kazen spremenjena 
v zaporno. Tako je bilo v letu 1976 skupno 8910 obsojencev na prestajanju 
kazni zapora. 

Za prestajanje zaporne kazni imamo v Socialistični republiki Sloveniji or- 
ganizirane kazensko-poboljševalne domove, kjer se prestajajo praviloma kazni 
zapora, daljše od enega leta, in zapore, kjer se prestajajo krajše zaporne kazni 
in izvršuje pripor. 

Kazenski poboljševalni domovi so na Dobu za moške, na Igu za ženske, v 
Celju za mladoletnike in na Rogozi pri Mariboru odprtega tipa za moške. Za- 
pori pa so v Ljubljani, Kopru, Celju in Mariboru. 

Za naše kazensko-poboljševalne domove in zapore je značilno, da so bili 
razen na Dobu, vsi zgrajeni v prejšnjem stoletju ali celo pred več stoletji. Druga 
njihova slabost je ta, da jih je večina v stavbah, ki so bile grajene v druge 
namene. Zato so kljub adaptacijam pretesne in nefunkcionalne. V vseh kazen- 
skih poboljševalnih domovih je v letu 1976 delalo 684 delavcev. S prevzgojo 
obsojencev se je neposredno ukvarjalo 26 vzgojiteljev in 7 socialnih delavcev, za 
strokovno izpopolnjevanje pri delu pa je skrbelo 127 visoko kvalificiranih de- 
lavcev, inštruktorjev. 

Delo obsojencev se ima namreč v sodobni penološki praksi za eno od pri- 
marnih metod prevzgoje obsojencev; zato delu obsojencev tudi v naših kazen- 
sko-poboljševalnih zavodih posvečamo največ pozornosti. Zaradi tega je tudi 
vsak obsojenec na prestajanju kazni zapora dolžan delati oziroma mu je zavod 
dolžan delo zagotoviti. Delo ima dejansko dvojno funkcijo: vzgojno in poklicno 
izpopolnjevalno. V delovnem procesu pridobiva obsojenec delovne navade, ki 
mu ostanejo po prestani kazni kot trajna lastnost, zaradi katere se lažje vključi 
v življenje. Seveda pa je delo tudi pridobitno in so obsojenci zanj nagrajevani, 
upoštevajoč dosežene uspehe. V letu 1976 so obsojenci dobivali mesečno od 
400 do 2000 din mesečnega plačila za delo. 

Tudi na področju pedagoškega prevzgojnega dela je bilo v letu 1976 veliko 
storjenega, čeprav se je s tem delom ukvarjala le peščica delavcev. Obisk os- 
novne šole je bil omogočen 121 obsojencem, strokovne šole pa 82 obsojencem. 
Tečaje za pridobivanje kvalifikacije je v tem letu obiskovalo 308 obsojencev, 
18 pa jih je izredno študiralo na višjih in visokih šolah. Poleg tega je bilo za 
obsojence organiziranih 562 raznih predavanj. 
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Iz teh podatkov se vidi, da so delavci, ki jim je zaupana resocializacija ob- 
sojencev, veliko naredili. Vendar pa resocializacija obsojencev ne more biti 
stvar samo teb delavcev, ampak mora biti zanjo zainteresirana in zanjo odgo- 
vorna širša družbena skupnost. Zaradi tega je osnutek zakona tudi tako- zasno- 
van, da bi se zavodi za izvrševanje kazenskih sankcij odpirali proti družbeni 
skupnosti. Predlagatelj to poizkuša doseči z uvedbo družbenega sveta v Repu- 
bliškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, ki naj bi 
s proučevanjem problematike izvrševanja kazenskih sankcij, spremljavo dela 
kazensko-poboljiševalnih zavodov in družbeno kontrolo nad delom teh zavodov 
dejansko tudi usmerjal dejavnost zavodov. Istemu namenu naj bi služili tudi 
družbeni organi pri posameznih zavodih. 

Za našo obravnavo obsojencev že sedaj lahko trdimo, da sodi med humane, 
z nekaterimi novimi opredelitvami odnosa do obsojencev v osnutku zakona pa 
poizkušamo postopek in ravnanje z obsojenci še bolj humanizirati. Danes so 
večje možnosti za odložitev nastopa kazni, seveda če so za to upravičeni raz- 
logi, obsojencem se predvidevajo večje možnosti dopisovanja, podaljšal naj bi 
se čas, v katerem sme ostati otrok pri materi, če se je rodil med prestajanjem 
kazni, in tako dalje. Osnutek tudi zagotavlja večje garancije obsojencem v di- 
sciplinskem postopku in širše možnosti pritožbe. 

Za dobro obnašanje in prizadevnost pri lastni prevzgoji pa so predvidene 
mnoge ugodnosti, ki so jih lahko obsojenci deležni. Dajanje ugodnosti obso- 
jencem zelo stimulativno deluje na njihovo obnašanje in seveda tudi priza- 
devnost pri lastni prevzgoji. Zato so- obsojenci deležni velikega števila ugodnosti. 
V letu 1976 je bilo obsojencem dano skupno 8943 raznih ugodnosti; 346 obso- 
jencev je preživljalo letni dopust zunaj zavoda, 531 obsojencev je dobilo- več- 
dnevni prost izhod, 1418 obsojencev pa enodnevni prost izhod in tako dalje. 

Po drugi strani je bilo relativno zelo majhno število obsojencev disciplin- 
sko kaznovanih; v letu 1976 je bilo izrečenih samo 189 disciplinskih ukrepov. 
V razpravi o predloženem osnutku je bilo večkrat poudarjeno, da je treba iz- 
rekanje disciplinskih ukrepov, še zlasti oddaje v samico, omejiti; bile pa so 
celo ideje, da bi ta disciplinski ukrep odpravili. Predlagatelj se sicer strinja, 
da naj se vsi disciplinski ukrepi omejijo- na najmanjšo možno mejo, vendar pa 
meni, da je treba dopustiti tudi možnost disciplinske osamitve. Pri obravnavi 
tega ukrepa namreč ne smemo pozabiti, da imamo opravka s populacijo, ki je 
zato v zavodu, ker je kršila sprejete družbene norme, in da se ta populacija 
tudi v zavodu večkrat ni voljna prostovoljno podrediti redu in disciplini ter da 
so vmes tudi posamezniki, ki ogrožajo varnost delavcev kot tudi samih obso- 
jencev. Zato je ob sedanjih spoznanjih penologije in možnosti vplivanja na 
urejanje odnosov znotraj zavoda tak ukrep v izjemnih primerih nujno potreben. 

Mnogo pripomb v razpravi o osnutku zakona je bilo tudi, da so pooblastila 
upravnih organov prevelika. V zvezi s temi pripombami želim samo opozoriti, 
da je kazensko-pobol j sevalni zavod opredljen kot upravni organ. Zato se tudi 
vsi postopki vodijo kot v vsakem drugem upravnem organu oziroma vse 
odločbe formalno izdaja upravnik kot predstojnik upravnega organa, ne glede 
na to, kako je bila v predhodnem postopku sprejeta odločitev. 

V zvezi s tem vprašanjem ne gre prikriti dejstva, da bodo mnoge določbe 
zakona razčlenjene s podzakonskimi predpisi, ki bodo pripravljeni do zakon- 
skega predloga. Kot je razvidno iz 211. člena osnutka, vso to materijo podrobneje 
opredeljuje 10 podzakonskih predpisov, ki med ostalimi tudi določajo, kako 
se pride do posamezne odločitve. 
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V predhodnem postopku pri pripravi odločitve tako rekoč vedno sodeluje 
celotni strokovni team posameznega zavoda. Ni nobene bojazni, da bi upravniki 
zaradi pooblastil, ki mu jih kot predstojnikom daje zakon, zlorabljali to' svojo 
funkcijo. Ravnanje z obsojenci je namreč pod nadzorstvom Republiškega se- 
kretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun in predsednika so- 
dišča. Poleg tega pa predloženi osnutek uvaja tudi družbeno1 nadzorstvo, ki naj 
bi ga opravljal novo oblikovani družbeni organ. Vsekakor pa si bo1 predlagatelj 
prizadeval pri pripravi predloga, da bo v največji možni meri upošteval dane 
pripombe in sugestije, seveda v okviru, ki sodi v zakonsko ureditev, in skladno 
s funkcijo upravnega organa. 

Dosedanje razprave so tudi opozorile, da bi kazalo poslovanje gospodar- 
skih enot drugače urediti in da naj bi delavci zavoda, ki delajo* v gospodarskih 
enotah, dobili vse tiste samoupravne pravice, ki izhajajo iz združevanja dela 
in dela z družbenimi sredstvi. Glede takih razmišljanj predlagatelj osnutka 
poudarja, da vsa dejavnost delavcev v zavodu, kot tudi obsojencev, služi enemu 
samemu cilju: prevzgoji in resocializaciji obsojencev. Zato je verjetno nujno, da 
so vsi delavci v zavodu v enakem položaju. Zaradi tega je tako imenovana go- 
spodarska enota samo organizacijska oblika znotraj upravnega organa, ki orga- 
nizira delo za obsojence, in to tako delo, katerega osnovni namen je pridobivanje 
delovnih navad obsojencev in s tem prevzgoja, njegov finančni efekt pa je 
drugotnega pomena. Prisotne pa so tendence, da bi se na prvo mesto postavil 
ekonomski efekt dela. Vendar tega ne smemo dopustiti, še manj pa spodbujati. 

Kljub vsem prizadevanjem za resocializacijo obsojencev med prestajanjem 
kazni pa te samo znotraj zavodov ni mogoče doseči. Sploh pa zavodi za izvr- 
ševanje kazni ne morejo odpraviti zunanjih dejavnikov, ki v veliki meri 
vplivajo na to, kako se obsojenec po odpustu iz zavoda obnaša na prostosti. 
Zato je obsojencu potrebna pomoč tudi po odpustu iz zavoda. 

V informaciji o stanju postpenalne pomoči smo z analizo obsojeniške po- 
pulacije poskušali ugotoviti in tudi prikazati, kakšno pomoč bi obsojenci po 
odpustu potrebovali in kakšne pomoči so obsojenci dejansko bili deležni. Analiza 
nam je pokazala, da od 2720 obsojencev, ki so bili obsojeni za kazniva dejanja 
in so bili v letu 1976 odpuščeni s prestajanja kazni, ni potrebovalo nobene 
pomoči po odpustu samo 712 obsojencev ali 26,2'%. Vsi ostali obsojenci pa bi 
potrebovah pomoč družbe po odpustu. Največ pomoči potrebujejo obsojenci po 
odpustu pri iskanju zaposlitve, in to kar 34,5'% odpuščenih. Finančno pomoč 
bi potrebovalo 27 % odpuščenih obsojencev, pomoč pri nastanitvi 19 % ob- 
sojencev itd. 

Podatki o pomoči, ki so je bih obsojenci dejansko deležni, pa nam kažejo, 
da nobena oblika pomoči obsojencem ne presega 50 °/o potrebne pomoči. Več 
kot polovica odpuščenih obsojencev je tako ostala brez potrebne pomoči. Vzroki 
za tako; stanje SO' v informaciji prikazani. Predvsem je to nezadostna povezanost 
in usklađenost delovanja med socialnimi delavci v kazensko-pobol j sevalnih za- 
vodih in ustreznimi službami zunaj zavoda, kot so občinska skupnost socialnega 
skrbstva, skupnost zaposlovanja, stanovanjska skupnost in druge. Nujno bi 
bilo, da so občinske skupnosti socialnega skrbstva koordinator med vsemi fak- 
torji, ki lahko obsojencu po odpustu pomagajo. Pri tem pa ne bi smele stati 
ob strani tudi družbenopolitične organizacije. Te lahko največ prispevajo, da 
obsojencev ne bodo odklanjale organizacije združenega dela, ko iščejo zaposlitev, 
samo zato, ker so bili obsojeni. Niso namreč redki primeri, da obsojenci pri- 
hajajo nazaj v kazensko-pobol j sevalni zavod in tam zahtevajo oziroma prosijo, 
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da se jim najde zaposlitev, stanovanje itd. Odklanjanje obsojenca od dela pa 
tega ponovno potisne na pot kriminala. 

Kako naj bi v prihodnje pristopili k organiziranju postpenalne pomoči, smo 
prikazali v zaključkih in predlogih informacije, dosedanje razprave o post- 
penalni pomoči pa so tudi dale dovolj predlogov in sugestij za še boljše opre- 
delitve. Hvala lepa. 

Predsednik Stane Markič: Želi predstavnik Odbora dopolniti po- 
ročilo? (Ne.) Predstavnik Komisije za pravosodje? (Da.) Prosim, tovariš Bogovič! 

Jože Bogovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Komisija za 
pravosodje je na svoji seji 12. 1. 1978 zelo obširno in temeljito obravnavala 
osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, hkrati z informacijo^ o stanju 
postpenalne pomoči. Kot je tudi v poročilu Komisije za pravosodje ugotovljeno, 
se je razprava najbolj zadržala pri naslednjih vprašanjih: pri usmeritvi politike 
izvrševanja kazenskih sankcij, družbenih svetih, gospodarskih enotah v kazen- 
sko-poboljševalnih zavodih in pri postpenalni pomoči. 

Pri prvem vprašanju so> bile poudarjene potrebe po še bolj humanem in 
manj represivnem ukrepanju. To je smer, ki se uvaja tudi drugod v svetu, v 
naših razmerah pa dobiva še: specifično' obeležje. V prevzgoji pripravljamo ob- 
sojence na novo vključitev v socialistične samoupravne odnose v družbi. Za- 
skrbljujoč je zato pojav velikega števila povratnikov v SR Sloveniji, kar je 
potrebno bolj znanstveno proučiti, saj strogost v penalnem zavodu ne vpliva 
na prevzgojo prestopnikov. Ustrezna razvrstitev zapornikov v skupine in od- 
prtost specializiranih zavodov, ustrezen režim, skrb za poznejše vključevanje 
so dali dobre rezultate. 

Nadalje je bilo ugotovljeno, da nekaterih naprednih in humanih načel pre- 
vzgoje ni mogoče uveljaviti v zelo kratkem času, saj je znano, da je obsojenec 
tudi omejen v svojih pravicah. To pa ne sme zavirati rešitev, ki bi še bolj 
temeljile na spodbujanju pozitivnih lastnosti samih obsojencev in ki bi jih 
še bolj vezale na svojce, na družbo in tudi na delovne kolektive. Precej je ne- 
dorečenega tudi v zvezi s samoupravo obsojencev, ki bo morala delovati pred- 
vsem v smeri lastne prevzgoje. Razumljivo je, da se mnenja o nekaterih oblikah 
in vsebini občutno razhajajo, zlasti pa je opaziti razkorak med prakso in ne- 
katerimi teoretičnimi načeli. 

Podobno kot pri obravnavi predloga za izdajo zakona je bilo v Komisiji 
ugotovljeno, da je koncept obeh družbenih svetov, ki jih omenja osnutek, še 
vedno precej nedorečen. Kaže se potreba ponovno in celovito pretehtati vsebino, 
položaj, pooblastila in tudi sestavo teh svetov. 

Glede gospodarskih enot v kazensko-poboljševalnih zavodih so bili izraženi 
številni pomisleki in tudi dvomi v pravilnost in utemeljenost. Predlagatelj je 
obljubil, da jih bo skušal razrešiti v naslednji fazi sprejemanja zakona. Po- 
drobnejšo obrazložitev navedenega najdete v poročilu Komisije za današnjo sejo. 

O postepenalni pomoči so bile dane številne ocene, pomisleki in predlogi 
posameznih razpravljalcev, ki jih lahko strnemo na kratko takole: velika pove- 
zanost postpenalne pomoči s procesom prevzgoje; potrebe po postpenalni 
pomoči so večje in bolj zaskrbljujoče, kot jih omenjamo in sploh priznavamo; 
metodologija in koncept uresničevanja postpenalne pomoči nista dokonočno iz- 
oblikovana; ni določen organ, ki naj skrbi za usklajevanje prepotrebnih akcij; 
na tem področju je premalo trajnega dela, več improvizacij in poenostavljanj, 
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kot da gire samo za pravico do dela; slabo sodelovanje med kazensko-poboljše- 
valnimi zavodi in organi socialnega skrbstva je opazno; treba je bolj strokovno 
in znanstveno proučiti povratništvo v SR Sloveniji, ker je v naši republiki naj- 
večje; kadrovske zadeve v kazenskopoboljsevalnih zavodih niso v celoti rešene; 
premalo se zavedamo teamskega dela, preskromna je pristojnost psihologov, pe- 
dagogov, socialnih delavcev; prisotna je tudi preobremenjenost posameznih de- 
lavcev. 

V predloženem gradivu so dane tudi pripombe k posameznim členom os- 
nutka, ki pa jih ne želim komentirati. Hvala lepa. 

Prendsednik Stane Markič: Zeli predstavnik Zakonodajno-pravne 
komisije besedo? (Ne želi). 

Preden preidemo na razpravo, predlagam, da imenujemo skupino delegatov, 
ki bo po potrebi dopolnila predložena stališča. V skupino predlagam Ivico 2ni- 
daršič, Mira Gošnika in Bena Zupančiča. Ali se strinjate s tem predlogom? (Da.) 
Ima kdo kakšen drugačen predlog? (Ne.) Ugotavljam, da je predlog sprejet. 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Tovariš Gošnik! 

Miro Gošnik: Gre za nekaj stilističnih nerodnosti v predlogu stališč, 
ki spravljajo zbor v malce neroden položaj. V 4. točki se v zadnjem delu stavka 
trdi, da zbor nima konkretnih predlogov, pač pa na ta vprašanja le opozarja. 
Predlagam, da to, »da zbor nima predlogov« črtamo, ker so delovna telesa in 
zbori Skupščine imeli neke predloge. 

V 5. točki bi dvom, ki ga izražamo v prvi vrsti v imenu zbora, črtali, be- 
sedilo pa preoblikovali. 

Glede 8. točke smo se tako v Odboru kot v Komisiji za pravosodje oprede- 
lili, da spričo kratkotrajnosti kazni ni pogojev za selitev obsojenca, ne pa, da 
ni potrebe, kot tu piše. Potreba seveda v vsakem primeru je, tudi če gre za 
najkrajšo ah pa za zelo kratko' kazen. Zato to »potrebo« zamenjajmo s »pogoji«! 

V stališčih manjka ena od 10 poudarjenih resnic, namreč, da družbena skrb 
za človeka, ko prestane kazen, ni dosti učinkovita. Gre za to1, da so bivše komi- 
sije za nuđenje kompleksne skrbi obsojencu, ko se ta vrne iz kazensko-pobloj- 
ševalnega doma ali iz zapora, ugasnile po sprejetju ustave leta 1974, iz pre- 
prostega razloga, ker republiški predpis ni mogel naročati občinam oblike or- 
ganiziranja neke dejavnosti. Zato je takšna obveznost v občinah zakonsko ugas- 
nila, potreba po njenem obstoju pa je prezentna. Vse ugotovitve iz analize o 
postpenalni pomoči namreč opozarjajo na eno od osnovnih slabosti te skrbi: 
ni kompleksna, ampak zelo parcialna. K nekomu se mora obsojenec obračati 
za pomoč pri zaposlitvi, popolnoma k drugemu organu mora iti, če rabi en- 
kratno denarno pomoč, k drugemu, če rabi zdravstveno varstvo po prestani 
kazni in podobno. Zato bi bilo prav, da občine pozovemo h kompleksnemu, če 
lahko pogojno uporabim izraz, »servisu« za človeka, da bi se tisti, ki se vrne 
iz zapora, vključil v normalno življenje in delo. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, tovariš Polič! 

Zoran Polič: Oprostite, nisem imel namena razpravljati, ampak če 
že opozarjamo na stališča, za katera je vprašanje, koliko jih bo zakonodajalec 
lahko upošteval, ker mu ne dajejo konkretnih obveznosti in nalog, je pa ven- 
darle dobro, da nekatere principialne obveznosti drugače postavimo, kot so tu. 
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Tovariš Gošnik je že opozoril na nekatere. Jaz bi opozoril na točko 5, ki se mi 
zdi, da je kot zbor ne bi smeli tako postaviti. 

V njej najprej govorimo, da obsojenci ne bi smeli delati pri delovnih ljudeh, 
ki z osebnim delom samostojno opravljajo poklicno dejavnost, pozabljamo^ pa 
pri tem, da so v to vključene tudi pogodbene organizacije združenega dela, ki so 
včasih celo močnejše kot pa delovne organizacije. To je prvi del pripombe. 

Drugi del pa se nanaša na besedilo, kjer pravimo, naj obsojenci delajo v de- 
lovnih organizacijah zaradi tega, ker je tam bistveno večja možnost zaradi druž- 
benoekonomskega položaja delavcev v teh organizacijah. Po ustavi pa trdimo, da 
mora biti družbenoekonomski položaj delavcev, tudi tistih, ki delajo pri zaseb- 
niku, enak družbenoekonomskemu položaju v delovnih organizacijah. Zato 
predlagam, da se 5. točka v celoti ne sprejme kot priporočilo zbora, kajti dvo- 
mim, da je politično sprejemljiva. Hvala. 

Predsednik Stane Markič: Hvala lepa! Tovarišica Ivica Znidaršič, 
prosim! 

Ivica Znidaršič: Tovariš predsednik! Glede 5. točke, o kateri je začel 
razpravo tovariš Polič, morda v razmislek še tole: Če izhajamo iz principa, da je 
delo obsojenca resocializacijski ukrep, se postavlja vprašanje, ali so, če dela 
pri zasebniku, vedno ustvarjeni vsi pogoji za njegovo prevzgojo. Ah so pri za- 
sebnikih vsi ti elementi prisotni, ko vemo, da morajo v resocializacijski dejav- 
nosti delovati različni vzgojni in izobraževalni principi. Jaz se bolj zavzemam 
za to, da bi videli, ali so ob delu, kjerkoli ga že obsojenec opravlja, zagotov- 
ljeni vsi pogoji za njegovo resocializacijo in da bi 5. točko> tudi s tega vidika 
presojali, preden bi se odločili za ali proti. Hvala. 

Predsednik Stane Markič: Tovariš Logar! 

Vladimir Logar: Imam pripombo k členu 124, drugi odstavek, ki 
pravi: »O razporeditvi čistega dohodka iz prejšnjega odstavka odloča republiški 
sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in proračun na predlog upravnika 
kazensko^pobol j Sevalnega zavoda«. 

Verjetno- gre tu za ostanek čistega dohodka, ker se sklicuje na predhodni 
odstavek, ki govori o tem. Zato mislim, da je potrebna korektura. 

V tretjem odstavku 10. člena pravimo: »Delo za obsojence mora biti orga- 
nizirano po sodobnih tehnoloških in drugih postopkih, v kakršnih se enaka 
dela opravljajo v organizacijah združenega dela«. 

Ce pri tem pomislimo na gospodarske enote kazensko-pobolj Sevalnih za- 
vodov, vidimo, da se v strukturi celotnega dohodka formira rezervni sklad in 
ostanek čistega dohodka. O ostanku čistega dohodka, kot sem prej rekel, odloča 
republiški sekretar za pravosodje. Verjetno bo šel v proračun. Zato je vpraš- 
ljivo, ali je to stimulativno za gospodarsko enoto in če bomo na ta način 
uspevali organizirati proizvodnjo po sodobnih tehnoloških načrtih, kar bi mo- 
ralo predstavljati enega od najpomembnejših dejavnikov pri prevzgoji ob- 
sojencev. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo> besedo? (Ne.) Predlagam, 
da skupina pripombe zbere in korigira predlog stališč. 
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Zato prekinjamo to točko in prehajamo' na 3. točko dnevnega reda, 
to je na predlog za izdajo obrtnega zakona, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo z osnutkom zakona je predložil Izvršni svet. Na podlagi 
2. odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije predlaga Izvršni svet, 
da se prva in druga faza združita, tako da se hkrati obravnavata predlog za 
izdajo zakona in zakonski osnutek. Ali se s tem predlogom Izvršnega sveta 
zbor strinja? Ni nobenih pripomb? (Ne.) Potem ugotavljam, da se s tem pred- 
logom strinjamo. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom sta obravnavala Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Predlog za izdajo z osnut- 
kom zakona in poročili smo prejeli. 

Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga v svojem poročilu stališča, 
katera naj bi Družbenopolitični zbor sprejel v smislu 2. odstavka 72. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije in prvega odstavka 19. člena poslovnika 
Družbenopolitičnega zbora. 

K tej točki je bil posebej povabljen predstavnik Gospodarske zbornice 
Slovenije. Ali želi predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, tovariš Klemenčič! 

Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da vas pred obravnavo tega predloga zakona seznanim z nekaterimi 
poglavitnimi značilnostmi kakor tudi z razlogi, ki narekujejo dopolnitev se- 
danjega obrtnega zakona v takem obsegu, da je utemljena potreba po izdaji 
novega obrtnega zakona. 

S sklepi X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije, z ustavo iz leta 1974 
ter z zakonom o združenem delu in z uveljavitvijo drugih sistemskih ukrepov 
ter s političnimi akcijami so bile v zadnjih letih,, zlasti po uveljavitvi sedanjega 
obrtnega zakona dosežene nekatere spremembe v odnosih razvoja samostojnega 
osebnega dela in njegovega vključevanja v razvojne načrte občin, republike in 
federacije. Zakon o združenem delu odpira nove, širše možnosti za povezovanje 
tega področja samostojnega osebnega dela v celotni sistem samoupravnega 
združenega dela in njegovo preraščanje v združeno delo. 

Spremembe in dopolnitve obrtnega zakona narekuje predvsem potreba po 
njegovi uskladitvi z zakonom o združenem delu, pa tudi dosedanje izkušnje pri 
izdvajanju obrtnega zakona. Predloženi osnutek novega obrtnega zakona pred- 
stavlja torej kontinuiran proces v dograjevanju izvirne republiške zakonodaje 
na tem področju, ob realizaciji in konkretizaciji-z zakonom o združenem delu 
podrobneje razčlenjenih osnovnih načel na področju osebnega dela. 

V predloženem osnutku so v skladu s temeljnimi načeli in določbami 7. 
poglavja 2. dela zakon o združenem delu na novo in širše opredeljena načela 
zlasti o povezovanju samostojnega osebnega dela v sistem samoupravno zdru- 
ženega dela, o njegovem združevanju v obrtne ali druge zadruge ter o poslov- 
nem sodelovanju z organizacijami združenega dela. Obsežnejše so tudi dopol- 
nitve II. poglavja sedanjega obrtnega zakona o pogodbenih organizacijah zdru- 
ženega dela. 

Sedanji zakonski osnutek teži tudi k doslednejšemu uresničevanju ustavnih 
načel o zajamčeni svobodi samostojnega osbnega dela z delovnimi sredstvi, 
ki so lastnina občanov, in njegovemu povezovanju v sistem samoupravnega 
združenega dela. Zakon v skladu z določbami zakona o združenem delu in nje- 
govimi zadevnimi inštituti ureja tista razmerja, pravice in, obveznosti delovnih 
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ljudi, ki s samostojnim osebnim delom opravljajo določene dejavnosti, s katerimi 
se opredeljuje njihov družbenoekonomski položaj. 

Temeljne značilnosti zakona naj bi bile, da se z enim zakonom kar se da 
kompleksno uredijo institucionalne oblike samostojnega osebnega dela, pogoji 
za opravljanje določenih gospodarskih dejavnosti, vrste dejavnosti, obseg in 
omejitve pri opravljanju dejavnosti ter lastninske pravice na delovnih sred- 
stvih in poslovnih prostorih, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti s sa- 
mostojnim osebnim delom. Zakon naj povzame posamezne določbe zakona o 
združenem delu, kadar je to potrebno zaradi jasnosti in medsebojne povezanosti 
določb obrtnega zakona in kadar je to potrebno, da se poudari nova kvaliteta 
družbenoekonomskih odnosov samostojnega dela in njegovega povezovanja 
v sistem samoupravnega združenega dela, združevanja v obrtne in druge za- 
druge in združevanja v pogodbene organizacije združenega dela. Za slednje je 
dano tako izhodišče, da se v njih postavijo načeloma enaki samoupravni druž- 
benoekonomski odnosi glede obsega in pogojev poslovanja ter odgovornosti 
kot v organizacijah združenega dela v skladu s splošnimi načeli, ki sicer veljajo 
za združevanje dela in sredstev. 

Razširjajo- se tudi možnosti in pogoji za združevanje delovnih ljudi v obrtne 
dejavnosti, katerih namen je trajno organiziranje skupne obrtne proizvodnje, 
opravljanje storitev, organiziranje kooperacije z zadružniki in z drugimi de- 
lovnimi organizacijami ali pa nabava reprodukcijskega materiala, orodja in 
opreme ter prodaja njihovih izdelkov oziroma storitev ter uresničevanje drugih 
njihovih ekonomskih interesov in ciljev njihovega združevanja. 

Dograjujejo se tudi načela in širijo možnosti za združevanje samostojnih 
obrtnikov v obrtna združenja v okviru občine oziroma v gospodarsko zbornico. 
Združevali naj bi se z namenom, da pospešujejo delo in poslovanje, zagotavljajo 
socialno varnost ter da se z osebnim izjavljanjem ali po delegacijah skupaj 
z delavci, ki so pri njih zaposleni vključujejo v družbeni razvoj in planiranje 
ter da sodelujejo pri samoupravnem sporazumevanju ter družbenem dogo- 
varjanju. 

Čeprav je bila v zadnjih letih dosežena relativno visoka stopnja konsoli- 
dacije tega področja, k čemur so- v veliki meri poleg sedanjega obrtnega zakona 
prispevali zlasti družbeni dogovor o pospeševanju razvoja malega gospodarstva 
v obdobju 1975—1980, sprejeta davčna politika, kolektivna pogodba, s katero 
se urejajo pravice in dolžnosti delavcev na podlagi delovnih pogodb, družbeni 
dogovor o merilih za osebni dohodek obrtnikov in zlasti dogovor o družbenem 
planu za obdobje 1976—1980, pa letne resolucije in opredelitve temeljnih nalog, 
ki se tičejo malega gospodarstva in v njihovem okviru osebnega dela, pa ven- 
darle obstajajo neresni številni problemi, na katere opozarja med drugim tudi 
poročilo Predsedstva SR Slovenije. 

Poleg tega pa zakonski osnutek teži k utrjevanju dolgoročnega pravnega 
sistema, ki naj spodbudi razvoj osebnega dela in njegovo preraščanje v zdru- 
ženo delo. S tem, da bomo pospešili procese za izenačevanje položaja teh de- 
lovnih ljudi z delavci v združenem delu, bodo kvalificirani in drugi strokovni 
delavci ter mladina, kakor tudi delavci, ki so na začasnem delu v tujini, v večji 
meri kot doslej videli realne možnosti in perspektive za delo v teh dejavnostih. 

Predlagani zakon predstavlja torej v bistvu samo nekatere spremembe in 
dopolnitve sedanjega obrtnega zakona, s katerimi se ureja samostojno osebno 
delo s sredstvi, ki so lastnina občanov. Osnutek zakona s priloženo obrazložitvijo 
nudi kompletno sistemsko ureditev te materije in bo podlaga dvomesečne javne 
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razprave, ki bo ob dosedanjih izkušnjah dopolnila predlagane rešitve. Te rešitve 
pa bodo vgrajene v predlog zakona. Zato menimo, da je upravičen predlog Iz- 
vršnega sveta, da se združita prva in druga faza postopka za izdajo tega zakona, 
kajti v bistvu gre za uskladitev veljavnega obrtnega zakona z zakonom o zdru- 
ženem delu in je zato treba uskladitev tudi pospešiti. 

Tovarišice in tovariši! Dovolite, da vas hkrati seznanim tudi s tem, da je 
Izvršni svet SR Slovenije pri pripravi obrtnega zakona pristopil k proučevanju 
širše problematike v zvezi s samostojnim opravljanjem poklicnih gospodarskih 
dejavnosti oziroma intelektualnih storitev gospodarskega pomena, vendar meni, 
da ta materija ne sodi v obrtni zakon. Ta zakon naj bi urejal samostojno osebno 
delo s sredstvi, ki so lastnina občanov le v tistih gospodarskih dejavnostih, ki 
zahtevajo rabo delovnih sredstev. Opravljanje poklicnih dejavnosti, za katere 
lahko štejemo izdelavo tehnične dokumentacije, projektiranje in konstruiranje, 
opravljanje knjigovodskih in drugih finančno-tehničnih storitev, praviloma ne 
temelji na rabi delovnih sredstev. Zato bo< treba te in druge poklicne dejavnosti 
v smislu 29., 100. oziroma 103. člena zakona o združenem delu urediti s poseb- 
nimi predpisi. 

Podpredsednik Jože Božič: Ali želi poročevalka Odbora tovarišica 
Lojzka Cotar dopolniti poročilo? (Da.) Prosim! 

Lojzka Čotar: Kot je bilo že rečeno, gre pri predlogu za izdajo obrt- 
nega zakona z osnutkom zakona za izjemno situacijo, da predlagatelj združuje 
dve fazi zakonodajnega postopka. Odbor predlaga zboru, da sprejme stališče, 
da se obe fazi obravnavata hkrati, ker je gradivo ustrezna osnova za pripravo 
predloga zakona. 

Predloženi zakon pomeni nadaljevanje usklajevanja ustave in zakona o 
združenem delu, hkrati pa spodbuja razvoj družbenoekonomskih odnosov na 
področju urejanja samostojnega dela s sredstvi, ki so lastnina občanov. 

V podrobni obravnavi so bile izražene še posamezne pripombe, na primer 
k členu 7, kjer so v 6. alinei navedena npr. rudarska dela, razen pridobivanja 
gline, kamna in gramoza. Tu bo pri izdaji dovoljenj za tako dejavnost potrebno 
še bolj upoštevati interes družbe s stališča varstva okolja. 

V 47. členu je vprašljivo besedilo osnutka zakona, ki govori o odstotku de- 
leža vrednosti poslovnega sklada, ki ga združuje posameznik v pogodbeni or- 
ganizaciji združenega dela. To ni v skladu s 316. členom zakona o združenem 
delu, ki jasno določa, da pravice iz naslova lastništva prenehajo takrat, ko je 
povrnjen celoten znesek. 

Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga zboru, da se opredeli do 
naših stališč in pripomb oziroma da sprejme poročilo odbora. 

Podpredsednik Jože Božič: Ali želi predstavnik Komisije besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo.. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem predlog stališč k predlogu za izdajo obrt- 
nega zakona z osnutkom zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu za izdajo obrtnega zakona z osnutkom zakona. 
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Na podlagi 20. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora bomo sprejeta 
stališča poslali pristojnima zboroma in predlagatelju. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

Predlog odloka o imenovanju Republiške volilne komisije v Ljubljani je 
predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli danes. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) 

Glasujmo o predlogu odloka o imenovanju Republiške volilne komisije v 
Ljubljani. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju Republiške volilne komisije 
v Ljubljani soglasno sprejet. 

S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru imenovani v Republiško vo- 
lilno komisijo: za predsednika Janez Šinkovec, za namestnika Milan Kosterca, 
za tajnika Ivan Rau, za namestnika Franci Grad, za člana Zdenka Cerar, za 
namestnika Milan Biber, za člana Franček Kavčič, za namestnika Karel Osterc, 
za člana Gojmir Komar, za namestnika Jernej Vrhunec, za člana Ciril Ribičič, 
za namestnika Albin Igličar, za člana Ivan Žužek, za namestnika Tjaša Strobl- 
Kragelj. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Na 48. seji zbora ni bilo postavljeno nobeno delegatsko vprašanje. Ali želi 
danes kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) Ali želi dati kdo kakšen 
predlog? (Ne.) 

Odrejam kratek odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.55. in se je nadaljevala ob 10.05.) 

Podpredsednik Jože Božič:, Nadaljujemo z 2. točko dnevnega 
reda. Ker je skupina končala z delom, prosim poročevalca skupine, da po- 
roča zboru! 

Ivica Znidaršič: Tovariš podpredsednik! Skupina se je sestala in 
daje zboru naslednje predloge: 

Zadnji odstavek 4. točke naj se glasi: »Družbenopolitični zbor opozarja 
na ta vprašanja, ker meni, da jih je potrebno do predloga zakona še proučiti«. 

5. točka naj odpade. Dosedanje besedilo bi nadomestili z naslednjim: »Druž- 
benopolitični zbor sodi, da naj bi se pri odločanju o tem, kje bo obsojenec delal, 
upoštevali vsi družbeno-ekonomski pogoji za dosego prevzgoje obsojenca«. 

Glede 6. točke skupina meni, da je ne bi bilo treba spreminjati. 
V zadnjem odstavku 8. točke se namesto besede »potrebe« vstavi beseda 

»pogojev«. 
Pri 11. točki naj bi se drugi stavek glasil takole: »Nujno je zato treba ob 

pomoči vseh družbenih dejavnikov posvetiti temu problemu posebno skrb, v 
samem zakonu pa konkretneje in obvezujoče opredeliti celovito skrb in naloge 
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predvsem osnovnega nosilca te skrbi, to je skupnosti socialnega skrbstva v 
občinah.-« 

Podpiedsednik Jože Božič: Hvala! Zeli v zvezi s predlogom za do- 
polnitev kdo razpravljati? (Nihče.) Ker nihče ne želi, dajem predlog za dopol- 
nitev stališč na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za dopolnitev stališč soglasno sprejet. 
Dajem na glasovanje še predlog stališč k osnutku zakona o izvrševanju 

kazenskih sankcij, skupaj z dopolnitvami. Kdor je za, naj prosim dvigne roko' 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k osnutku zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, skupaj s sprejetimi dopol- 
nitvami. ^ 

Na podlagi 20. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora bomo sprejeta 
stališča poslali Zboru združenega dela, Zboru občin in predlagatelju. 

S tem smo< izčrpali dnevni red. Zaključujem sejo zbora. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 10.15.) 
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ski;. 

vseh zborov skupščine sr Slovenije, 

predsedstva sr Slovenije in delegacij 

družbenopolitičnih organizacij 

9- decembra 1977 

Predsedoval: Marijan Brecelj, 
predsednik Skupščine SRS 

Začetek zasedanja ob 11. uri. 

Predsednik Marijan Brecelj: Tovarišice in tovariši delegati, spo- 
štovani gostje! Današnje skupno zasedanje zborov Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije je sklicano na pobudo Predsedstva Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije v počastitev 80-letnega življenj- 
skega jubileja tovariša Franca Leskoška-Luke. 

Zasedanja se udeležujejo delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije, nadalje 
predsednik in člani Predsedstva Socialistične republike Slovenije, delegacije 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Republiške konference So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije, Republiškega odbora Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne 
vojske in Republiške konference Socialistične mladine Slovenije ter delegacija 
Zvezne konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Jugoslavije. 

V zvezi s pobudo Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije, da se na tem zasedanju svečano' obeleži življenjski 
jubilej tovariša Franca Leskoška-Luke, predlaga Predsedstvo Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije, da Skupščina Socialistične republike Slovenije podeli 
jubilantu posebno listino, to je priznanje Socialistične republike Slovenije. 

Slavnostni govor ima predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov 
Slovenije tovariš France Popit! 

France Popit: Tovarišice in tovariši, dragi tovariš Luka! 
Prisostvujemo svečanemu razširjenemu zasedanju slovenske skupščine. 

Franc Leskošek-Luka, prvi sekretar Centralnega komiteja Komunistične partije 
Slovenije, Peter Strugar, prvi komandant partizanskih odredov in narodnoosvo- 
bodilne vojske Slovenije, se pravi, prvi komandant prve organizirane in zavest- 
no vodene vojske, ki je zrasla iz slovenskega naroda prvič v njegovi zgodovini, 
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narodni heroj in junak socialističnega dela slavi danes svoj osemdeseti rojstni 
dan. (Ploskanje.) Zbrali smo se zato, da bi počastili njegov visoki življenjski 
jubilej in mu na tak način izrazili priznanje Socialistične republike Slovenije 
za zasluge, ki jih ima za razvoj in utrditev delavskega gibanja v Sloveniji in 
njegove avantgarde Zveze komunistov, za narodnoosvobodilni boj, kot enemu 
vodilnih organizatorjev narodnoosvobodilne borbe na Slovenskem in po vojni 
za obnovo porušene Slovenije in Jugoslavije ter za graditev socialistične družbe. 

Prav gotovo je tovariš Luka ena izmed najizrazitejših osebnosti, ki je zrasla 
iz delavskega gibanja v zadnjih petdesetih letih. Izšel je iz delavskega razreda, 
ga razumel in mu ostal vedno zvest. Prav tako pa mu je tudi delavski razred 
zaupal, ga dvigal in podpiral v borbi proti policijskemu terorju stare Jugoslavije 
in oportunizmu, ki je vladal v predvojnem sindikalnem gibanju. 

Tako kot je bil dosleden borec za pravice delavskega razreda, je bil do- 
sleden tudi v boju za pravice slovenskega naroda že od takrat — kot je ob neki 
priliki dejal tovariš Kardelj, »ko se je vključil v politično gibanje z upanjem, 
da bodo mladi ljudje odpravili posledice zavožene klerikalne politike, še po- 
sebej pa tedaj, ko je aktivno nastopil kot funkcionar partije ter predstavnik 
Osvobodilne fronte slovenskega naroda v vseh akcijah in borbah, ki so bile 
usmerjene bodisi proti hegemoniji velesrbske buržoazije bodisi proti agresiji 
hitlerjevskega režima na vse jugoslovanske narode. Kot borec na takih pozi- 
cijah Je Posfal tudi eden vodilnih ljudi slovenskega revolucionarnega in demo- 
kratičnega gibanja, pa tudi eden od organizatorjev tako širokega ljudskega gi- 
banja, kakršnega je predstavljala Zveza delovnih ljudi in končno Osvobodilna 
fronta na Slovenskem. 

Njegova doslednost v tej dolgi borbi je temeljila na dveh zelo čvrstih 
stebrih. Prvega predstavlja njegova zvestoba delavskemu razredu, kateremu je 
pripadal in ki ga je dal slovenskemu narodu; drugega pa njegova čvrsta pove- 
zanost s partijo, ki ji je bil dosledno zvest, kakor je bila partija njemu v boiu 
za pravice delavskega razreda«. 

Tovariš Luka, sin tovarniškega delavca, je moral zaradi težkih razmer že 
po končanem tretjem razredu meščanske šole delati najprej kot ključavničarski 
vajenec, nato pa se je izučil za kovinostrugarja. Težnja po znanju in boj za 
vsakdanji kruh sta ga vodila v svet, kjer se je v Avstriji, Češkoslovaški, Poljski 
in Nemčiji spoznaval z delavskim gibanjem in njegovimi težnjami. Vključil se 
je v njegov boj in sodeloval v delavskih stavkah in drugih akcijah. Kot avstrij- 
ski vojak na italijanski fronti in nato kot slovenski borec v boju za naše severne 
meje je preživel prvo svetovno vojno, ki mu je še poglobila odpor do vladujo- 
cega razreda in do medsebojnega mešetarjenja buržoazije. Po vojni je delal 
v mnogih tovarnah v Jugoslaviji. Povsod je sodeloval v delavskih organizacijah 
ali je sam organiziral delavstvo. Vodil in pripravljal je mnoge stavke ah pri 
njih sodeloval, kar ga je vselej znova stalo službo in nemalokrat so ga gnali 
v ječo. 

V delavskem gibanju se je tovariš Luka izoblikoval v borca in voditelja 
kakršni so bili delavskemu razredu potrebni. Trpljenje, zasmehovanja in kri- 
vice, ki naj bi držale delavce v pokorščini, so rodili prav nasproten učinek. 
Gradili so še neustrašnejše borce za pravice in čast svojega razreda. Buržoazija 
je silila delavce k ponižnosti, oni pa so odgovarjali s ponosom. Za košček kruha 
so terjali od njih vdanost, odgovarjali pa so jim z uporom. Ni bilo sredstva, 
ki se ga kapitalisti ne bi posluževali, da bi razcepih delavce. Ti pa so vselej 
znova odgovarjali z utrjevanjem delavske enotnosti, s poglabljanjem medse- 
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bojne solidarnosti. Delavskemu razredu so vsiljevali svoje voditelje, a on si jih 
je ustvarjal sam iz lastnih vrst. V boju delavskega razreda je rasel in se pre- 
kalil tovariš Leskošek; bil je vojak revolucije, ki se ni nikdar izmikal njenim 
nalogam. 

Ze zgodaj je spoznal, da zgolj sindikalna organiziranost in boj za zboljšanje 
ekonomskega položaja ne zagotavljata delavskemu razredu niti trajnega na- 
predka in še manj položaja, ki mu gre v družbi. Sindikalno organizacijo mora 
dopolnjevati politična organizacija delavcev. Zato se je tovariš Luka ze leta 
1926 vključil v Komunistično partijo Jugoslavije. 

Zgodovina delavskega gibanja je vse do danes polna temnih strani, ki go- 
vore o množičnih pokolih delavcev, neusmiljenem zatiranju, smrti in revščini. 
Res, pot je bila težka, terjala je mnogo osebnega žrtvovanja m odrekanja, vo- 
dila je prek porazov, pa tudi izdajstva in osebne kapitulacije. Vendar te strani 
ne morejo zatemniti svetlih in junaških dejanj, ki izhajajo iz same narave raz- 
reda, ki prihaja na zgodovinski oder zato, da osvoji svet in osvobodi človeštvo. 
Krivice in žrtve trpi ves razred, zato ne vodijo v obup, temveč v upor razreda. 
Noben poraz ne pomeni zmage nasprotnikov nad gibanjem, temveč je delavcem 
le spodbuda za nove boje. V takem gibanju se dvigajo mnogi posamezniki to- 
liko bolj, čim bolj so predani razredu, ki mu pripadajo, ali so se mu brez pri- 
držka priključili, ker so neomajno verovali v njegovo osvobodilno zgodovinsko 
poslanstvo. Vso to pot je prehodilo tudi delavsko gibanje na Slovenskem, od 
slabotnih začetkov prek prve socialistične politične organizacije, ki je komaj 
leto dni starejša od tovariša Luke, do revolucionarnega vzpona konec prve sve- 
tovne vojne in pod vplivom oktobrske revolucije, iz katerega je kljub odporu 
socialdemokratskih voditeljev zrasla komunistična partija na Slovenskem. Sin- 
dikalno in politično organizirano delavsko gibanje je z velikimi žrtvami ze 
izbojevalo marsikatero izboljšanje položaja delavcev, s komunistično partijo pa 
se je v njem oblikovalo revolucionarno vodstvo, ki je vzdrževalo m organiziralo 
borbene sile delavskega razreda. Vzponi in padci, mučenja, preganjanja m umori 
vse do razbitja organizacije konec dvajsetih let niso mogli zatreti komunistič- 
nega gibanja. Nov polet je dobilo, čeprav v globoki ilegali, kmalu po obnovitvi 
organizacije v naporih za delavsko enotnost kot temelj enotnosti delovnih ljudi. 
V boju za delavske zahteve in delavsko enotnost ter proti izdajstvu socialde- 
mokratskih voditeljev je v komunistični partiji politično rasel m dozorel to- 
variš Luka kot človek, ki je elementarnost svoje osebnosti vnašal v svoje delo 
in gibanje. _ 

Ne bom se podrobneje ustavljal pri bogatem življenjskem delu našega 
osemdesetletnika, kajti govoriti o človeku, kakršen je tovariš Leskošek, pomeni 
govoriti o delavskem gibanjem, o njegovih tegobah in stiskah, predvsem pa 
o njegovih bojih in zmagah. Spomnili se bomo le nekaterih dogodkov tega časa, 
ki so tesno povezani z njegovo vlogo v doslej najbolj burnem in najznamenitej- 
šem obdobju naše sodobne zgodovine, v kateri je Jugoslavija zavzela ugledno 
mesto v svetu in v kateri si je tudi slovenski narod s svojo državnostjo prvič 
v zgodovini pridobil mesto med priznanimi narodi sveta. Ti dogodki so tesno 
povezani z delom in razvojno potjo tovariša Luke, pričajo pa tudi o kontinuiteti 
partijskega političnega boja za zvezo delavcev, kmetov in delovne inteligence, 
za njen množičen vpliv in o množičnem vplivu nanjo. Tovariš Luka se je pri- 
ljubil delavcem, kajti bil je človek s srcem in čutil je za preprostega človeka. 
V tovarni Saturnus, kjer je bil nekaj časa zaposlen, so ga hitro izvolili za de- 
lavskega zaupnika. 2e leta 1934 je bil izvoljen za sekretarja Zveze kovinskih 
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delavcev Slovenije in se je odtlej nesebično in požrtvovalno' povsem posvetil 
organizacijskemu in političnemu delu med delavci. Leto dni kasneje je postal 
predsednik strokovne komisije za Slovenijo. To leto je bilo hkrati začetek ve- 
likih stavk po vsej Sloveniji, ki so z ene strani opozorile, da družbenih pro- 
blemov ni več mogoče reševati brez delavskega razreda, in z druge strani bist- 
veno utrdile težnje po delavski enotnosti. Istega leta je tovariš Leskošek na 
kongresu Svobod v Celju na zahtevo zborovalcev zavzeto' govoril o ekonom- 
skih in političnih zahtevah in pravicah delovnega ljudstva. Prav celjski zbor 
je pokazal vse večji politični vpliv komunistične partije, ki si ga je pridobila 
v množičnih akcijah. Bil je odločna manifestacija sindikalne in politične enot- 
nosti delavskega razreda, zveze s kmeti in vsemi delovnimi ljudmi v boju za 
demokratične in nacionalne svoboščine. Te težnje je v tem, času v člankih in 
dopisih širilo legalno- glasilo delavskega razreda »Delavski obzornik«, katerega 
urednik je bil tovariš Luka, ki se je zavzemal za akcijsko enotnost svetovno- 
nazorsko in politično različno opredeljenih sindikatov in za enotno delavsko 
stranko. Ti uspehi, ki so- hkrati dvigali tudi ugled partije, kar je vidno pred- 
stavljal tovariš Luka, so- bili trn v peti reformističnim socialdemokratskim vo- 
diteljem. Zato so ga na izrednem kongresu URSSJ (Zveza delavskih strokovnih 
sindikatov Jugoslavije) v Zagrebu izključili iz organizacije, na seji strokovne 
komisije za Slovenijo pa odstavili kot predsednika in ga odstranili iz komisije, 
ker so se bali njegovega »razdiralnega dela«, kot so imenovali njegov pošten 
in dosleden boj za stvarno* demokracijo1, za politično' moč delavskega razreda 
in za njegov odločujoč vpliv v družbi. 

Na ustanovnem kongresu Komunistične partije Slovenije leta 1937 na 
Čebinah je tovariš Leskošek postal sekretar Centralnega komiteja Komunistične 
partije Slovenije in je bil odtlej trajno na vodilnih položajih v Komunistični 
partiji Slovenije in Jugoslavije. Že leto prej je bil v Moskvi izvoljen v politbiro 
Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije, ne da .bi bil o tem ob- 
veščen, kar pa je razvidno iz ohranjenih dokumentov. Zato je bil takoj vključen 
v novo začasno vodstvo, ki ga je leta 1938 formiral tovariš Tito, in potem v novi 
politbiro KPJ pod Titovim vodstvom. Istega leta je bil kandidat na listi zveze 
delovnega ljudstva Slovenije v državnozborske volitve, kar je pomenilo še en 
prodor partije iz ilegale v javno politično silo. Tovariš Luka je med prvimi 
podpisal volilni proglas zveze »Kaj hočemo-« in ga skupaj s tovarišem Miho 
Marinkom pred zaplembo rešil iz tiskarne v Kamniku. Proglas je konkretno 
formuliral zahteve delovnih ljudi in se zavzel za njihovo enotnost, ne glede 
na različna svetovnonazorska prepričanja, na osnovi boja za mir in demokra- 
tične pravice, proti nacionalnemu izkoriščanju in socialnemu zatiranju. Proglas 
je poudarjal, da si mora slovensko delovno ljudstvo svojo politično in socialno 
svobodo priboriti, da bo svoje pravice lahko' »uresničilo samo' s svojo- lastno 
požrtvovalno borbo«. 

Znan je pomen teh dogodkov za oblikovanje borbene enotnosti slovenskega 
ljudstva v Osvobodilni fronti ob dotlej stalnem vzponu političnega vpliva par- 
tije. Prav je, če ponovno spomnimo, da je tovariš Luka uspešno predstavljal te- 
danjo razredno in nacionalno politiko komunistične partije. 

Preizkušenega borca je ob fašističnem napadu na Jugoslavijo imenoval 
Centralni komite KPJ za člana vojnega komiteja, spomladi 1941, takrat, ko je 
kot sekretar vodil sejo Centralnega komiteja KPS v Trebnjem, ki je pozval 
Slovence, naj zbirajo orožje za boj proti okupatorju. Kot Peter Strugar je 22. 
junija 1941 postal prvi komandant glavnega štaba slovenskih partizanskih čet. 
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Kot komandant slovenskih partizanov in član Vrhovnega štaba narodnoosvo- 
bodilnih partizanskih odredov Jugoslavije se je skupaj s tovarišem Marinkom, 
takratnim komisarjem glavnega poveljstva, avgusta 1941 udeležil vojaškega po- 
svetovanja v Stolicah. 

Po formiranju štirih grup odredov je bilo spomladi 1942 izbojevano ob- 
sežno osvobojeno ozemlje med Brodom ob Kolpi in Ljubljano, na katerem so 
nastajali tudi že prvi organi ljudske oblasti. Po sovražni ofenzivi poleti 1942 
in nastanku oboroženih enot bele garde se je moral tovariš Luka v večji meri 
posvetiti političnemu delu. Oktobra 1942 je bil kooptiran v Izvršni odbor Osvo- 
bodilne fronte, kjer je prevzel vojaški referat, komandant glavnega poveljstva 
pa je postal Ivan Maček-Matija. V političnem delu je tovariš Luka sodeloval 
pri utrjevanju enotnosti OF, ki je bila dosežena z dolomitsko izjavo. S svojo 
junaško partizansko patrolo je v času boja obšel Notranjsko, Štajersko in Pri- 
morsko ter povsod razširjal in utrjeval partijske in frontne organizacije, or- 
gane ljudske oblasti in enote narodnoosvobodilne vojske. 

Ne bom našteval vseh nalog, ki jih je imel v partiji, Osvobodilni fronti, 
AVNOJ, SNOS in vrhovnem štabu potem, ko se je vrnil k političnemu delu. 
Bil je povsod tam, kjer so se sprejemale bistvene odločitve o razvoju osvobodil- 
nega boja in graditvi ljudske oblasti. Svojo revolucionarnost je vedno opiral 
na spoznanje o moči delavskih množic, željnih svobode in socialne pravičnosti, 
vdanih načelom boja, neustrašnih in hrabrih, zvestih etičnim normam narodno- 
osvobodilne borbe. 

Po osvoboditvi je postal član prve slovenske vlade. Ob začetku izvajanja 
plana gospodarskega razvoja Jugoslavije leta 1947, ko je bilo težišče na indu- 
strializaciji in elektrifikaciji dežele, pa je prevzel mesto ministra za težko in- 
dustrijo v vladi FLRJ. Položil je trdne temelje za industrializacijo Jugoslavije 
z razvojem bazične in vojne industrije. Vključeval je pridobitve tehnične re- 
volucije v temelje, na katerih je slonel in sloni še danes v veliki meri nagli 
gospodarski razvoj Jugoslavije in njen neodvisen in trden položaj v mednarodnih 
odnosih. Z njegovim imenom; kot dolgoletnim sodelavcem tovarišev Tita, Kar- 
delja, Kidriča in drugih na tem ključnem položaju za nadaljnji razvoj dežele, 
je povezana izgradnja cele vrste velikih industrijskih podjetij po vsej Jugosla- 
viji, tako tovarne bakra v Sevojnu, tovarne kablov v Svetozarevu, železarn v 
Nikšiču in Sisku ter še veliko drugih, v Sloveniji pa med drugimi železarne 
Ravne, tovarne avtomobilov v Mariboru in Titovih zavodov Litostroj v Ljub- 
ljani. Pripovedovali so, kako je tovariš Luka pred drugo svetovno vojno od 
odpustu delavcev iz Strojnih tovarn in livarn — nekega majhnega predhodnika 
Litostroja —• prepričeval odpuščene delavce, da bodo takrat, ko bodo imeli 
oblast v svojih rokah in bodo odločali sami, zgradili tovarno, večjo in moder- 
nejšo. Ta vera v moč delavskega razreda je postala vidna stvarnost. Izgradnja 
Litostroja med drugim izpričuje tudi drugačen pogled na vlogo in gospodarsko 
strukturo glavnega mesta Slovenije. Do tedaj so buržoazne stranke hotele ob- 
držati v Ljubljani birokratski mir in malomeščansko zadovoljstvo, zato so pre- 
prečevale izgradnjo industrije in z njo naraščanje proletariata. Revolucionarne 
sile pa so prav v industrializaciji mesta in v proletariatu videle nosilce celotnega 
družbenega napredka in jamstvo naprednega razvoja našega glavnega mesta, 
kar je na poseben način aktualno še danes. 

Do leta 1963, ko je postal član Sveta federacije in se posvetil delu v druž- 
benopolitičnih organizacijah ter bil kot predsednik Zveze borcev močno anga- 
žiran pri podpori boju vietnamskega ljudstva in drugih osvobodilnih gibanj, 
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je tovariš Leskošek opravil še mnogo pomembnih stvari kot predsednik Sveta 
za industrijo LRS, član Izvršnega sveta Ljudske skupščine FLRJ in podpred- 
sednik te skupščine. Vselej je stal v prvih vrstah borcev in graditeljev. Nikoli 
se ni izneveril socialističnemu samoupravljanju, ki omogoča, da postaja delovni 
človek temeljno izhodišče proizvodnje, napredka in družbene integracije in ki 
ga delovni ljudje sprejemajo za svoj način urejanja medsebojnih odnosov. 

Življenjska pot tovariša Leskoška ga predstavlja kot enega tistih voditeljev, 
ki so bili v odločilnem obdobju naše zgodovine dovolj pogumni in sposobni, 
da je lahko komunistična partija na čelu delavskega razreda povezala vse 
svobodoljubne sile naših narodov in narodnosti v boju za nacionalno osvobo- 
ditev in revolucionaren socialistični družbeni razvoj. Tovariš Luka je poznal 
in živel življenje delavca, blizu so mu bili njegovi interesi in problemi, blizu 
njegova misel in govorica. Zato je bil nepogrešljiv kot organizator delavstva 
in njegov propagandist. Svoje sile je črpal iz razreda, ki mu je pripadal, in tudi 
njegova moč, njegovo brezpogojno zaupanje je bilo temu razredu potrebno. 

Naša sodobnost in neposredna preteklost sta prelomili s klavrno buržoazno 
politično tradicijo, ki so jo označevali zaostalost, oportunizem in drobtinčarstvo. 
Ta prelom je potekal v odvisnosti od rasti delavskega razreda, od oblikovanja 
njegovega revolucionarnega jedra. Boj delavskega razreda je prebudil revolu- 
cionarne sile vsega ljudstva. Tudi vse življenje tovariša Luke priča o uporu 
proti zaostalosti, o boju proti oportunizmu in drobtinčarstvu, tako v letih, ko 
je vodil ekonomske in politične akcije, kot v letih oboroženega boja in v ob- 
dobju graditve političnih in ekonomskih temeljev socializma. Kakor se je 
moral svoj čas spopadati z oportunizmom pogospodenih socialdemokratskih vo- 
diteljev, se je moral kasneje spoprijeti z oportunističnim drobtinčarstvom tistih, 
ki so hoteli graditi socializem le z obrtniško pridnostjo, spretnostjo in misel- 
nostjo, ne pa na temeljih velike industrije, moderne tehnike in znanosti. 

Dragi tovariš Luka! Ko ti v teh dneh mnogi v Sloveniji in Jugoslaviji če- 
stitajo in stiskajo roko, tega ne delajo samo zato, da bi ti izrazili spoštovanje 
za delo, ki si ga opravil, temveč tudi iz globljega vzroka — zaradi tvoje človeč- 
nosti. Vsem, ki te poznamo, posebno pa še partizanom, je znano, da se za tvojo 
osebno zunanjostjo, ki daje vtis strogosti, skriva prava človeška enostavnost, 
preprostost in neposrednost. Vsi čutimo in vemo, da pod trdo skorjo bije mehko 
srce, ki se razneži ob vsaki človeški stiski, bolečini, veselju ali žalosti. Takega 
Luko te poznamo, te cenimo in spoštujemo, te imamo radi in želimo', da bi še 
dolgo ostal med nami. (Dolgotrajno navdušeno ploskanje.) 

Predsednik Marijan Brecelj: Zahvaljujem se tovarišu Popitu! 
Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da vsi zbori Skupščine sklenejo, 

naj se tovarišu Francu Leskošku-Luki podeli listina »Priznanje Socialistične 
republike Slovenije« v naslednjem besedilu: 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na zasedanju svojih zborov 
skupaj s Predsedstvom Socialistične republike Slovenije in delegacijami druž- 
benopolitičnih organizacij dne 9. decembra 1977. leta sklenila: 

Francu Leskošku-Luki, revolucionarju in heroju, predvojnemu organiza- 
torju delavskega gibanja, prvemu sekretarju Centralnega komiteja Komuni- 
stične partije Slovenije, dolgoletnemu članu politbiroja Centralnega komiteja 
Komunistične partije Jugoslavije, prvemu komandantu poveljstva slovenskih 
partizanskih čet, članu Vrhovnega štaba narodnoosvobodilne vojske in parti- 
zanskih odredov Jugoslavije, članu vrhovnih organov ljudske oblasti in naj- 
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višjih vodstev družbenopolitičnih organizacij Socialistične republike Slovenije 
in Socialistične federativne republike Jugoslavije in članu Sveta federacije, se 
podeli ob njegovem 80-letnem življenjskem jubileju priznanje Socialistične re- 
publike Slovenije zaradi izrednih zaslug v predvojnem delavskem gibanju, 
v organiziranju in utrjevanju Komunistične partije Slovenije in Komunistične 
partije Jugoslavije, v utrjevanju enotnosti delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi, v organiziranju in vodstvu oborožene vstaje slovenskega naroda in vseh 
jugoslovanskih narodov in narodnosti, v razvoju socialistične revolucije, v gra- 
ditvi ljudske oblasti in utrjevanju bratstva in enotnosti narodov in narodnosti 
Jugoslavije in neodvisnosti Jugoslavije kot skupnosti enakopravnih narodov 
in narodnosti in njihovih socialističnih republik in avtonomnih pokrajin, v 
razvoju in graditvi socialistične samoupravne demokracije, v razvoju in gra- 
ditvi slovenskega in jugoslovanskega gospodarstva, zlasti težke industrije, v boju 
za enakopravne odnose in solidarnost v mednarodnem delavskem in komuni- 
stičnem gibanju in v boju za mir v svetu. Ljubljana, dne 9. decembra 1977. leta. 
(Dolgotrajno in navdušeno ploskanje.) 

Ugotavljam, da so vsi zbori naše skupščine enoglasno in z odobravanjem 
sprejeli ta predlog. Prosim tovariša Luko, da listino prevzame! 

(Tovariš Franc Leskošek je nato ob navdušenem ploskanju navzočih pre- 
vzel listino, ki mu jo je izročil predsednik Skupščine SR Slovenije Marijan 
Brecelj.) 

Odlikovanje, ki ga je jubilantu podelil predsednik Socialistične federativne 
republike Jugoslavije tovariš Tito, bo izročil predsednik Predsedstva SR Slo- 
venije tovariš Sergej Kraigher! (Ploskanje.) 

Sergej Kraigher: Dragi tovariš Leskošek! V izredno čast in v ve- 
selje mi je, da ti ob tej svečani priložnosti izročim odlikovanje, Red republike 
z zlatim vencem, s katerim te je odlikoval predsednik republike tovariš Tito 
za tvoje izredne zasluge v našem javnem življenju. 

Ob raznih priložnostih, ko smo praznovali velike dosežke v našem socia- 
lističnem samoupravnem razvoju, v katere je vgrajeno tudi tvoje delo in živ- 
ljenje, si bil deležen mnogih priznanj in odlikovanj, ki ti jih je prav tako po- 
delil tovariš Tito. Vem, da je to za vsakega revolucionarja še prav posebnega 
pomena. Zato mi je v izredno veselje in čast, da ti lahko k tvojemu življenj- 
skemu jubileju, ki je hkrati jubilej tvojega dolgoletnega revolucionarnega dela, 
in k temu novemu priznanju iskreno čestitam in ti v imenu nas vseh in v svojem 
imenu zaželim še mnogo zdravja, uspehov in sreče v tvojem nadaljnjem delu 
in življenju. (Med dolgotrajnim in navdušenim ploskanjem je nato tovariš 
Franc Leskošek iz rok predsednika Predsedstva SR Slovenije Sergeja Kraigher- 
ja prevzel visoko odlikovanje, s katerim ga je odlikoval predsednik republike 
tovariš Tito.) 

Franc Leskošek: Drage tovarišice in tovariši! Zelo sem ganjen ob 
tem lepem sprejemu in ob lepih besedah, ki jih je izrekel tovariš Popit. Težko 
najdem besede, s katerimi bi se zahvalil tovarišu Titu za visoko odlikovanje, 
Red republike z zlatim vencem, in Skupščini SR Slovenije za listino »Priznanje 
Socialistične republike Slovenije«. 

Tovariš Tito je v svoji obrazložitvi orisal moje delo kot delo komunista 
in funkcionarja pred vojno, med vojno in po vojni. Res je, skoraj 60 let sem 
že vključen v jugoslovansko delavsko gibanje in potrebe revolucije so mi na- 
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ložile mnogokrat zelo odgovorne funkcije, ki sem jih vestno opravljal, kakor 
sem vedel in znal. 

S hvaležnostjo se spominjam prvega srečanja s tovarišem Titom, leta 1936 
na mojem domu, ko ga je spremljala Ziherlova mama. Se vedno se prav dobro 
spominjam navodil, ki mi jih je dal za delo v partiji in za zbiranje borcev za 
Španijo. Prav tako se še dobro spominjam prvega srečanja s tovarišem Kar- 
deljem na Bavarskem dvoru in najinega pogovora o delu v sindikatih. To je 
bila za mene in za moje nadaljnje delo velika spodbuda. Tovariš Tito in Ed- 
vard Kardelj sta bila za mene velika učitelja, katerima se imam zahvaliti za 
svoje nadaljnje revolucionarno delo, kateremu sem posvetil vse svoje življenje. 

O svojem skromnem prispevku k veličastni zgradbi Titove Jugoslavije ne 
bom govoril, ker je o tem že govoril tovariš Popit. Revolucionarno delo je po- 
stalo moj poklic in vse, kar sem delal, je služilo samo enemu cilju, zmagi re- 
volucije in kasneje graditvi nove socialistične Jugoslavije. Ob tem svečanem 
trenutku se s hvaležnostjo spominjam svojih tovarišev in sodelavcev, pokoj- 
nega tovariša Kidriča, Toneta Tomšiča in še drugih, ki so z menoj delih dobro 
in hudo. S tem odlikovanjem so' dobili priznanje tudi njhovo delo in trud. 

Naš boj seveda ni bil lahek, ne pred vojno, ne med vojno, pa tudi ne po 
njej. Po zmagi nad okupatorji nas je čakala obnova porušene domovine in 
gradnja nove industrije. Premagati je bilo treba nepredvidene težave, povzro- 
čene od zunanjih pritskov, s strani Kominforma in drugih. Vse te težave smo 
pod vodstvom. Komunistične partije in tovariša Tita premagali in s tem še bolj 
utrdili temelje nove Jugoslavije. 

Danes je naša dežela res domovina delovnih ljudi, z velikim mednarod- 
nim ugledom, ki gradi svojo samostojno- pot v notranjem razvoju in ki je ne- 
omajna v svoji neodvisni in neuvrščeni zunanji politiki. Preveč smo žrtvovali 
za to, kar imamo, da bi danes lahko mirno gledali in prenašali razne provo- 
kacije, ki imajo namen zmanjševati veličino našega revolucionarnega boja in 
revolucionarne preobrazbe naših narodov. Nova ustava in partijski kongresi, 
materiali in dokumenti našega časa, dokumenti samoupravnega socializma, ki 
opogumljajo tudi druge narode v boju za neodvisnos tin napredek, to- so- skratka 
smernice za naše delo, to je naša izvirna pot. 

Naj bosta tudi to- visoko odlikovanje, za katero se naj iskrene je zahvaljujem 
tovarišu Titu in »Listina Skupščine SR Slovenije« izraz revolucionarne zvestobe 
in tovarištva ter priznanje za skupno- dosežene uspehe, zame pa spodbuda in 
obveznost za še nadaljnje delo. (Dolgotrajno in navdušeno ploskanje.) 

Predsednik Marijan Brecelj: Svečano zasedanje vseh zborov naše 
skupščine je končano. Vabim vse udeležence, da se udeležijo sprejema v pro- 
storih pred dvorano. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 11.40.) 
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2bora združenega dela, 

in družbenopolitičnega zbora 

14. decembra 1977 

Predsedoval: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsedujoči Stane Markič: Pričenjam skupno zasedanje Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Socialistične republike 
Slovenije, na katerem bomo poslušali uvodno besedo tovariša Borisa Mikoša, 
člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za urbanizem k informaciji 
o izvajanju urbanistične in zemljiške politike z vidika urejanja prostora. 

Prosim, besedo ima tovariš Mikoš! 

Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši delegati! Vprašanja, o katerih 
danes razpravljamo v Skupščini, je Skupščina Socialistične republike Slovenije 
uvrstila na dnevni red predvsem zaradi tega, ker so zaradi pomembnosti pri- 
šla v žarišče pozornosti vse naše skupnosti in ker se hkrati tudi nanašajo na 
temeljno razvojno orientacijo naše družbe, na njeno učinkovitost, pa tudi na 
njeno sposobnost, da na samoupravnih osnovah razrešuje probleme uresniče- 
vanja družbenih potreb v pogojih omejenih prostorskih možnosti. 

V poročilu, ki vam je bilo predloženo skupno z ugotovitvami, s predlogi 
stališč in ukrepov, smo razgrnili nekatere temeljne ugotovitve, tiste, ki so naj- 
bolj aktualne v tem trenutku, in nekaj podatkov o procesih, ki sedaj zaostru- 
jejo položaj v prostoru. 

Zato želim v tem uvodu v našo današnjo razpravo dopolniti naše osnovno 
gradivo le še z nekaterimi ugotovitvami. Določena družbena napetost, s katero se 
v zadnjem času srečujemo pri izvajanju zemljiške in urbanistične politike, ima 
globlje razloge, in to v naglem razvijanju gospodarskih dejavnosti in mest in 
v premalo odmerjeni rabi prostora. Da bi lahko podrobneje ocenjevali stanje 
in na tej osnovi sprejeli najboljše sklepe, pa seveda ni mogoče mimo nekaterih 
zelo pomembnih dejstev. 
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Kot vemo, se naša republika ne glede na vse težave in probleme, s katerimi 
se srečujemo, naglo razvija. Organizacija prostora, v katerem živimo, pa se iz 
leta v leto spreminja. V zadnjih tridesetih letih je postal sekundarni sektor go- 
spodarstva prevladujoč in podvojili smo število industrijskih obratov. Obseg 
stanovanjske gradnje je bil tolikšen, da so površine novih stanovanjskih naselij 
v večini mest danes večje od površin starih naselij. V minulih 15 letih se je 
površina, na kateri se širijo mesta, povečala za 60 °/o. Industrijski razvoj, ki je 
posebno močan zlasti po letu 1961, je v nekaterih območjih zgostil že nad 60 *>/« 
aktivnega industrijskega prebivalstva. To so predvsem območja Gorenjske, Me- 
žiške in Šaleške doline ter Ljubljane, Celja, Maribora in Zasavja. Industrija se 
je z majhnimi obrati širila zelo disperzno in je od 2650 katastrskih občin danes 
le še 575 katastrskih občin brez industrijskih obratov. V zadnjih dvajsetih 
letih se je število' zaposlenih v industriji povečalo za 2,5-krat. 

Koncentracija prebivalstva in dejavnosti pa kljub vsem našim naporom 
povzroča, da na 11 % poseljenega prostora Slovenije živi kar 43'% prebivalstva. 
Prav na tem najgosteje naseljenem delu Slovenije se najbolj zaostrujejo pro- 
blemi urbanistične in zemljiške politike. Na drugi strani pa se kar ena četrtina 
poseljenega prostora Slovenije prazni in na tej četrtini živi samo še 9,5 % pre- 
bivalstva naše republike. Intenzivno se še naprej prazni tudi del obmejnih pod- 
ročij Slovenije. 

Danes živi v Ljubljani in Mariboru 45 ®/o vsega mestnega prebivalstva Slo- 
venije. Šele v zadnjih letih so mesta na obrobju naše republike kot so Murska 
Sobota, Koper in Gorica naraščala nekoliko hitreje kakor druga mesta pri nas. 
Sicer pa je mreža mest, ki zajema ducat razvojnih središč, relativno stabilna. 

Doslej smo v Sloveniji pozidali 4,4 %> vseh razpoložljivih površin naše re- 
publike. Danes zavzemajo, če lahko zaokrožim, stanovanjska naselja 50 000 ha, 
16 000 ha zavzemajo ceste in železnice in na 19 000 ha se razprostirajo energetski 
objekti. Pozidava je v zadnjih sto letih vedno bolj prodirala na kvalitetna kme- 
tijska zemljišča. Tako smo pozidali sedaj že več kakor 20 % dobrih kmetijskih 
tal v Velenjski in v Celjski kotlini, na spodnjem robu Sorskega in na gornjem 
robu Dravskega polja ter na Ljubljanskem polju. Na večini ostalih predelov 
se stopnja pozidave danes giblje že med 10% in 20 "/o površin. V SR Sloveniji 
smo doslej že uporabili' za pozidavo okoli 11 Vo najboljših kmetijskih površin. 
Takšne tendence se nadaljujejo tudi zato, ker je cena zemlje še vedno relativno 
nizka in ker se dolgoročni pomen prehranske proizvodnje pri nas še vedno 
premalo ceni. 

V strukturi kmetijskih in gozdnih zemljišč pa so tudi sicer, ne glede na 
urbane vplive, v zadnjih štiridesetih letih nastale velike spremembe. V tem 
času so se pri nas gozdne površine povečale za 19 °/o, kmetijske so se zmanjšale 
za 10*V», nerodovitne so se zmanjšale zaradi melioracij in pogozdovanja za 
6000 ha. V štirih desetletjih smo spremenili 94 000 ha njiv v travnike in izgubili 
smo 144 000 ha pašnikov. Tako danes kmetijske površine zajemajo le še 43 %> 
vseh površin Slovenije, gozdne pa skoraj polovico Slovenije. 13 "/o površin, s 
katerimi kot narod razpolagamo, je močvirnih ali poplavnih in 20 % je izpo- 
stavljenih izraziti eroziji. 

V organizaciji prostora je treba misliti tako na neodložljive potrebe urba- 
nega razvoja, kakor tudi na potrebo po določeni stopnji samooskrbe s pre- 
hrano. V naši republiki bi morali, če naj zagotovimo vsaj skromno naturalno 
prehrano prebivalstva in okrog 80-odstotno stopnjo samooskrbe vsakega izmed 
nas s hrano, voditi takšno politiko varstva kmetijskih obdelovalnih površin, 
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da bi za vsakega izmed nas, za vsakega prebivalca SR Slovenije razpolagali 
vsaj z 0,20 do 0,25 ha ornega ekvivalenta. Ker imamo v naši republiki za kme- 
tijsko proizvodnjo le 200 000 ha dejansko kvalitetnih kmetijskih zemljišč in ker 
bo v naši republiki leta 2000 okrog 2,3 milijona prebivalcev, je družbeno varstvo 
kmetijskih površin neodložljiv imperativ. 

V Sloveniji lahko še osušimo in melioriramo okoli 115 000 ha površin; v 
sedanjem srednjeročnem planu nameravamo meliorirati 17 000 ha od teh. Za 
gradnjo naselij imamo na voljo tudi še okrog 35 000 ha manjvrednih gozdov, 
in to na lokacijah, ki so primerne za stavbne namene. Naše povprečne letne 
potrebe za stavbno zemljo so okoli 1000 ha za naslednjih dvajset let letno. 

Z načrtno' industrializacijsko politiko in disperznim urbanim razvojem je 
Slovenija uspela industrializirati pretežni del svojega območja in izboljšati po- 
goje urbanega življenja v večini naselij od 6000 naselij, kolikor jih je pri nas. 
Predeli, ki še niso industrializirani, bodo zanesljivo področja industralizacje 
v naslednjih desetih letih. V mnogih območjih je industrializacija že doslej 
dosegla take razsežnosti, da terja izhod v svoji presnovi in ne več v nadaljnjem 
širjenju. Industrializacija Slovenije je relativno naglo napredovala, in to tudi 
zato, ker smo v tem času dodobra izkoristili obstoječe prometno omrežje, ker 
smo v številnih mestih in industrijskih krajih imeli razmeroma dobro mrežo 
strokovnih in drugih šol. Poleg tega je bila večinoma oskrba z energijo urejena. 
Sedanja, zavzeta gradnja prenosnega energetskega omrežja velikih zmogljivosti 
za elektriko in za plin, modernizacija železnice, magistralnega in regionalnega 
cestnega omrežja pa bo še bistveno izboljšala infrastrukturne osnove za lociranje 
in za razvoj industrije. Preprečiti pa bo treba neurejen razvoj industrije, ki 
povzroča zaostritev v prostoru. Zato moramo čimprej razviti prostorsko načrto- 
vanje in pri tem upoštevati poleg ekonomskih seveda tudi sociološke in eko- 
loške okvire industrializacije. 

Tovarišice in tovariši! Načrtno gospodarjenje s prostorom je podobno kot 
drugod v svetu tudi pri nas relativno mlado> in nedograjeno. Leta 1956 smo 
prvič sprejeli predpise o uporabi zemljišč v gradbene namene, dve leti zatem 
pa smo sprejeli v Republiški skupščini zakon o urbanističnih projektih, ki pa 
ni v praksi zaživel. Leta 1967 smo sprejeli zakon o urbanističnem planiranju in 
zakon o prostorskem planiranju. Z obema zakonoma je Skupščina SR Slovenije 
takrat uredila vprašanje izdelave • prostorske makro in mikro dokumentacije. 
Po sprejetju obeh zakonov se je začelo obširno planersko delo, kakršnega dotlej 
na področju urbanizma nismo poznali. Republiški organi so oblikovali elemente 
regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije, skupščine občin pa 
so usmerjale pripravo- in izdelavo urbanističnih programov za svoja območja 
in urbanističnih načrtov za mesta in naselja mestnega značaja. 

Izdelave prostorskega plana Slovenije smo se lotili v času, ko je bilo eko- 
nomsko in sociološko planiranje še neizrazito in se je družbenemu planiranju 
zmanjševal pomen v usmerjanju družbenega razvoja. Na voljo smo imeli re- 
lativno malo podatkov, pa tudi malo kadrov. Opraviti je bilo treba veliko pio- 
nirsko delo na tem področju, ki je počasi napredovalo. Leta 1973 je Skupščina 
sprejela prvi dokument, kot del prostorskega plana, in sicer »Izhodišča, pogla- 
vitni smotri in smernice za urejanje prostora«. Še isto leto je Skupščina raz- 
pravljala o urbanem sistemu Slovenije. Na osnovi skupščinske razprave je bila 
nato pripravljena zasnova urbanizacije v SR Sloveniji in je bila leta 1974 dana 
v trimesečno javno razpravo. Po tej razpravi sta bila izdelana dva nova do- 
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kumenta, in sicer »Temelji za politiko regionalnega razvoja« in »Temelji za 
politiko uporabe prostora.« 

Oba dokumenta bosta sedaj uporabljena za dogovor o temeljih prostorskega 
plana SR Slovenije v smislu novega zakona o družbenem planiranju. V istem 
razdobju smo opravili podrobno inventarizacijo vseh naravnih znamenitosti in 
spomenikov in izdelali dokumentacijo, ki je potrebna za družbeno dogovarjanje 
o varstvenih ukrepih za te znamenitosti oziroma spomenike. 

Izvršni svet je v okviru svojih pooblastil z odloki zavaroval nekatere večje 
zaloge talne vode in odločil, kateri objekti so širšega regionalnega pomena. 

Nedvomno obstaja resen problem v tem, da pri izdelavi republiškega pro- 
storskega plana nismo bolj napredovali. Čakanje na sprejetje osnovnih elemen- 
tov prostorskega plana SR Slovenije je zadržalo v večini občin tudi sicer z za- 
konom predpisano novelacijo urbanističnih dokumentov in v tem pogledu iz- 
vajanje zakona o kmetijskih zemljiščih. Takšno stanje dela sedaj občinam resne 
težave, vodi k parcialnim urbanističnim rešitvam, o katerih mnogokrat odlo- 
čajo1 zaradi nujnosti in življenjskih vsakodnevnih potreb ozke skupine, kar pa 
vse povzroča mnogo hude krvi in negodovanja tudi pri občanih. Organi Izvrš- 
nega sveta so bili v svojih prizadevanjih za hitrejšo pripravo prostorskih plan- 
skih dokumentov le deloma uspešni. Veliko in resno oviro za izdelavo posamez- 
nih elementov plana je predstavljalo v preteklem razdobju pomanjkanje vsa- 
kršnih sektorskih razvojnih programov, brez katerih je racionalno snovanje 
organizacije prostora praktično nemogoče. Komaj v zadnjem času je uspelo 
sestaviti nekatere sektorske razvojne programe, kot na primer v kmetijskem, 
v gozdnem in v cestnem gospodarstvu. Izvršni svet je v skladu z zakonom 
Skupščino obveščal o poteku izdelave posameznih elementov prostorskega plana, 
kakor tudi o problemih, ki so povezani z izdelavo prostorskega plana republike. 
Nazadnje je bil o tem govor tudi v spomladanski razpravi o urejanju člove- 
kovega okolja. Danes lahko ugotovimo, da bomo morali glede na potencial, 
glede na razpoložljive podatke o prostoru, glede na razpoložljivo kadrovsko za- 
ledje in na materialne možnosti prostorski plan Slovenije sestaviti postopoma, 
skupno z občinami, dopolnjujoč njegovo vsebino. V prvem trimesečju prihod- 
njega leta bo Izvršni svet predložil osnutek dogovora o temeljih prostorskega 
plana SR Slovenije, v katerem bodo zajeta tudi vsa glavna dosedanja spo- 
znanja o zmogljivostih prostora in O' razvojnih komponentah. To bo hkrati tudi 
osnova za izdelavo občinskih prostorskih planov, ki naj postopoma zamenjajo 
sedanje urbanistične programe občin. 

Osnova našega današnjega gospodarjenja s prostorom je obstoječa urbani- 
stična dokumentacija. Bila je sprejeta pretežno do 1973. leta in je zato deloma 
že zastarela. Predvsem pa je bila pri njeni pripravi favorizirana urbanistična 
namembnost zemljišč. Posebno vprašanje, ki močno zaostruje razmere v urba- 
nistični politiki, je problem kvalitete in pomanjkanje določenih delov te do- 
kumentacije. Pretežno nekompletna povzroča pri izvajanju mnogo težav, čeprav 
je pa treba kljub temu odločno in jasno podčrtati, da imamo v naši republiki 
prvič urbanistično obdelan ves naš nacionalni prostor in da so na temelju te 
dokumentacije vse večje aglomeracije načrtno urejene in se načrtno razvijajo 
in se pomemben del prostora vseeno uspešno varuje pred večjimi posegi. Nova 
spoznanja pa nam seveda narekujejo bolj premišljeno' in bolj preudarno presojo 
prostorskih rešitev. Dokumentacija je odraz tudi pomanjkljivega znanja in ome- 
jenih sredstev, ki so na voljo1 za njeno pripravo. Potrebna je na tem področju 
boljša strokovna organiziranost. Izvršni svet bo glede tega predlagal določene 
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spremembe v zakonu o urbanističnem planiranju. Predlog za izdajo tega zakona 
s tezami bo predložen Skupščini v prvem trimesečju prihodnjega leta. 

Značilno je, da se urbanistična politika in zakonodaja zadnjih deset let 
nista spremenili, pač pa je iz leta v leto rastlo število soglasij za pridobitev lo- 
kacijskega ali gradbenega dovoljenja, ki so pa bila predpisana s posebnimi za- 
koni. Kot smo v pripravljalnem gradivu za to razpravo že ugotovili, je poleg ne- 
dograjenosti podrobne urbanistične dokumentacije predvsem še veliko število 
soglasij eden od razlogov za dolgotrajnost postopkov. Izvršni svet zato pri- 
pravlja poseben predlog tej skupščini, da se nekatera soglasja odpravijo, da se 
nekateri postopki združijo ter da se glede potrebne dokumentacije uvede večja 
selektivnost pri ocenjevanju vplivov dejavnosti na okolje. 

Za uspešno uresničevanje urbanistične politike pa ni dovolj samo obvlado- 
vanje organizacije prostora ter zagotavljanje kvalitetne urbanistične dokumen- 
tacije, ampak prav tako tudi ustrezna zemljiška politika. V gradivu smo vpra- 
šanju zemljiške politike posvetili dejansko mnogo prostora, zato mi dovolite, 
da se ne bom tudi ob tej priliki zadrževal pri podrobnostih. Želel bi poudariti 
le nekaj osnovnih vprašanj. 

Prvo vprašanje je Odnos do kmetijskih površin in njihovo postopno spre- 
minjanje v stavbna zemljišča. Lahko rečemo, da so o tem stališča Skupščine 
jasna. Varovati moramo kvalitetno kmetijsko zemljo in racionalno usmerjati 
urbane potrebe na manjvredna zemljišča. To je še prav posebno potrebno in 
možno upoštevati pri razvrščanju daljinske, ali kakor pravimo, longitudinalne 
infrastrukture, kar lahko pomeni pomemben prispevek k prihranku obdelo- 
valnih površin. Podobne so lahko tudi posledice pri razmeščanju stanovanjskih 
naselij. 

V vseh občinah je treba pripraviti nove občinske prostorske plane, v njih 
pa s teh vidikov ponovno oceniti zasnove namenske rabe prostora, in kjer je 
treba, napraviti novo razdelitev površin na urbane in neurbane površine. Za 
posege na obdelovalna zemljišča bo treba ohraniti posebne postopke in nado- 
mestila. V območjih naselij je še veliko možnosti za gradnjo1 in za boljše raz- 
porejanje dejavnosti, prav tako pa je to važno za cenejše komunalno oprem- 
ljanje zemljišč in za življenje urejenih sosesk ali krajevnih skupnosti. Zem- 
ljišča, ki so namenjena urbanim potrebam, je treba racionalno^ izkoristiti. Tako 
opredeljena zemljišča je treba na temelju letnih in večletnih programov siste- 
matično vključevati v družbene površine, s katerimi upravljajo in jih oprem- 
ljajo samoupravne komunalne oziroma zemljiške stavbne skupnosti. Letos v tej 
skupščini sprejeti zakon omogoča prehod na tak način gospodarjenja s stavb- 
nimi zemljišči. 

Politiki pridobivanja in gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, je Izvršni 
svet vsa zadnja leta posvečal veliko pozornost in je Skupščini predlagal več 
zakonov, ki jih je ta sprejela. S temi zakoni je bila odvzeta pravica enostranske- 
ga razpolaganja s- stavbnimi zemljišči, tako s strani posameznikov kakor tudi 
s strani temeljnih organizacij združenega dela, gradbenih podjetij in drugih. 
Uvedena je bila prepoved parcelacije, predkupna pravica s strani občine, pri- 
silen prenos pravice uporabe in drugi ukrepi, ki so vnesli več reda in družbe- 
nega vpliva v promet z zemljišči. Z davčnimi in drugimi ukrepi je bilo onemo- 
gočeno prilaščanje rente v prometu s stavbnimi zemljišči in stanovanjskimi hi- 
šami, tako da je renta, ki je rezultat družbenih vlaganj, ponovno postala druž- 
bena last. Vendar zaenkrat več ali manj uspešno zajemamo samo rento, ki se 
oblikuje v prometu zemljišč in drugih nepremičnin, zelo slabo pa v uporabi 
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mestnega stavbnega zemljišča. Toda tudi na tem področju moramo še izboljšati 
naš odnos do gospodarjenja z zemljišči in zagotoviti ustrezen družbeni nadzor. 

Z novo republiško zakonodajo je celotno področje zemljiške in komunalne 
politike samoupravno organizirano, zasnovali smo nov sistem financiranja na 
tem področju, novo organizacijo in drugačno delitev pristojnosti. Nova zako- 
nodaja v celoti sloni na ustavni določbi, da v mestih nihče ne more biti lastnik 
stavbnega zemljišča. 

Izvajajoč svoja pooblastila ureja republika skladno z določbami 324. člena 
ustave SR Slovenije le s temeljnimi načeli področja, katera delovni ljudje in 
občani samostojno urejajo1 v občini, krajevni skupnosti, v organizacijah združe- 
nega dela in samoupravnih interesnih skupnostih. Med ta področja štejemo tudi 
prostorsko1 urejanje naselij, urejanje in uporabo1 stavbnih zemljišč ter urejanje 
in izkoriščanje zemljišč v splošni rabi. Skladno s tem pa so v zadnjih letih 
močno narasle obveznosti in dolžnosti občin na področju urbanizma in zemlji- 
ške politike. Prenos nalog in njihov obseg v občini sta izredno narasla, kar je 
treba upoštevati, ko obravnavamo vlogo občin pri realizaciji nalog urbanistične 
in zemljiške politike. V sedanjem sistemu moramo ugotoviti, da je postalo 
ažurno reševanje urbanistične in zemljiške problematike kritično. Intenzivna 
stanovanjska gradnja je izčrpala večino komunalno opremljenih zemljišč, pa 
tudi velik del urbanistično zasnovanih območij. Položaj se tako rekoč dnevno 
zaostruje tudi zaradi velikega števila drugih investicijskih posegov v prostor 
in v bivalno okolje delovnih ljudi. 

Obstoječa urbanistična dokumentacija je bila sprejeta po poti javne raz- 
grnitve in javnih razprav v krajevnih skupnostih. Neažurirana pa prihaja v 
mnogih primerih v vedno ostrejša nasprotja z dnevnimi potrebami in interesi, 
tako organizacij združenega dela kakor tudi občanov. Občine in strokovne ur- 
banistične službe rešujejo to situacijo z delnim spreminjanjem in dopolnjeva- 
njem obstoječih urbanističnih programov in načrtov, kar pa ne poteka vedno 
na demokratični osnovi, velikokrat pa tudi na strokovno premalo proučenih 
osnovah. 

Izhod iz sedanje situacije je samo v tem, da se vzporedno z izdelavo ob- 
činskih prostorskih planov takoj začne tudi novelacija urbanističnih načrtov. 
V pripravi teh načrtov morajo sodelovati vse samoupravne interesne skupnosti 
in urbanistični načrti morajo predstavljati prostorsko opredelitev njihovih raz- 
vojnih načrtov. Nobenega razloga tudi ni, da sloni financiranje izdelave urba- 
nistične dokumentacije samo na sredstvih splošne porabe. Na podlagi medse- 
bojnega dogovora naj pri financiranju sodelujejo vse zainteresirane skupnosti in 
temeljne organizacije združenega dela in tako tudi po tej strani prevzamejo 
skrb in odgovornost za vsebino1 dokumentov ter za njihovo pravočasno pripravo. 

Izdelava novih občinskih prostorskih planov in novelacija urbanističnih 
načrtov je zelo velikg, in zahtevna strokovna in tudi politična naloga. Ta ne bo 
uspešno rešena v doglednem času brez širokega angažiranja vseh delovnih ljudi 
in občanov, temeljnih organizacij združenega dela in samoupravnih interesnih 
skupnosti ter krajevnih skupnosti, ki morajo odločati o vseh temeljnih vpra- 
šanjih bodoče prostorske ureditve. Na tem področju je treba pričakovati in se 
potegovati tudi za pomoč družbenopolitičnih organizacij. Zato je v pripravi nove 
zakonodaje treba proučiti tudi možnosti in potrebo, da se določene odločitve 
o prostorski ureditvi na eni strani močneje naslonijo na razvojne načrte kra- 
jevne skupnosti in temeljne organizacije združenega dela in na drugi strani, 
da se sprejemajo z neposrednim izjasnjevanjem. Tako sprejeti ureditveni načrti, 
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prostorski in urbanistični, sprejeti po demokratični poti od vseh ljudi in ob- 
čanov, bi predstavljali mnogo trdnejšo in tudi kvalitetnejšo osnovo za gospo- 
darjenje s prostorom. Gospodarjenje s prostorom temelji namreč na ustavnih 
načelih, na načelih varstva dobrin splošnega pomena in zagotavljanja zdravih 
pogojev za življenje in delo ljudi. Pri tem moramo izključiti vse pristranosti in 
vse posamične interese uskladiti s skupnimi, družbenimi interesi. Prav na teh, 
družbenih dejavnikih pa je odgovornost, da varujejo obdelovalno zemljo, da 
načrtno in daljnovidno gradijo' naselja, da primerno^ urejajo bivalna, proizvodna, 
turistična, kulturna in druga območja, varujejo naravne znamenitosti in na- 
ravne vire vode ter vse druge pogoje našega življenja. Zato je potrebno uskla- 
jevanje tako kmetijskih in gozdnih kot tudi poseljenih in industrijskih območij. 
Pri naročanju in pri pripravljanju načrtov morajo biti resnični interesi delavcev, 
kmetov in drugega prebivalstva posebna skrb tudi strokovnega obravnavanja. 

Družbeni nadzor nad spoštovanjem zakonitosti na področju urbanizma in 
zemljiške politike je šibek. Zato je tudi iz teh razlogov dovolj prostora za neza- 
konito ravnanje in za nespoštovanje zakonov, za samovoljo1, ki korenini na 
eni strani v stiski in na drugi strani v objestnosti. Inšpekcijske službe so pri 
nas, tako v občinah kakor v republiki, šibko zasedene. Njihovo delo pa je 
vedno zahtevnejše in vedno> obsežnejše. Splošna družbena klima mnogokrat ni 
naklonjena delu in ukrepanju inšpekcijskih in upravnih organov. Značilno je, 
da je obseg nedovoljenih gradenj v porastu prav zadnja leta, ko sta v družbi 
popustila skrb in pozornost za spoštovanje zakonitosti. Nedovoljene gradnje se 
širijo predvsem tam, kjer organi ne opravljajo svojih nalog dovolj dosledno in 
kjer manj uspešno odpravljajo objektivne pogoje, ki silijo ljudi v kršenje za- 
konov. Ker se obseg nedovoljenih gradenj stanovanjskih hiš veča kljub temu, 
da smo v zadnjih letih močno povečali obseg stanovanjske graditve tudi v druž- 
benem sektorju, in to tako za splošne kot še posebej za solidarnostne namene, 
je očitno, da so v družbi tudi drugi razlogi in ne samo subjektivni, da se ljudje 
odločajo za gradnjo^ v nasprotju z zakonom. 

Mislim, da moramo sedanje tendence odpraviti z odločno družbeno akcijo. 
Ta akcija se mora po eni strani energično in uspešno upreti novim nedovoljenim 
gradnjam, po1 drugi strani pa mora voditi k enako odločnemu, sistematičnemu 
in zanesljivemu odpravljanju objektivnih razlogov, ki pogojujejo sedanje stanje. 
V tem smislu je treba nameniti večje površine za zasebno stanovanjsko gradnjo 
in za gradnjo počitniških hiš, dati ugodnejše pogoje za nakup etažnih stanovanj, 
podpreti organizirano zadružno gradnjo kot del družbeno- usmerjene gradnje, po- 
razdeliti stroške komunalnega opremljanja na več nosilcev, poenostaviti po- 
stopke za pridobitev lokacijskih in gradbenih dovoljenj na osnovi kompletne 
urbanistične dokumentacije itd. 

Tovarišice in tovariši delegati! V tem uvodu nisem nikakor imel niti na- 
mena niti nisem mogel zajeti vse problematike, ki je izredno široka in ki pred- 
stavlja sestavni del našega vsakdanjika. Želel sem opozoriti samo na nekatera 
od aktualnih vprašanj. Na mnoga med njimi je tako ah drugače že opozorila 
razprava v odborih Skupščine. V znatni meri so zajeta tudi že v predlogu ugo- 
tovitev, stališč in predlogov, ki naj bi jih sprejela Skupščina na naslednjem 
zasedanju, potem ko bodo dopolnjena na podlagi današnje razprave. 

Zavedamo se, da razprave o teh vprašanjih nikakor ni mogoče izčrpati 
na enem samem zasedanju, še posebno se tega zavedamo zato, ker o teh vpra- 
šanjih na tak način nismo razpravljali že vrsto let. Vprašanja prostorskega ure- 
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janja in zemljiške politike bodo verjetno v bodoče pomembna, in ker so poli- 
tične narave, bodo verjetno tudi pogosteje na dnevnem redu. 

V svojih prizadevanjih, da na najširši demokratični in samoupravni osnovi 
sprejemamo odločitve tudi o urbanističnih vprašanjih in o vprašanjih zemljiške 
politike, bomo morali posvetiti posebno pozornost raziskovalnemu delu, o ka- 
terem srno sicer malo govorili v tem gradivu, pač pa o tem temeljiteje razpravlja 
Skupščina SR Slovenije. To določa tudi resolucija o družbenem razvoju v letu 
1978. Na univerzah in drugih visokih šolah bi morali tudi vprašanjem prostor- 
skega urejanja, urbanizma in ekologije prostora posvetiti več časa, pa tudi 
več sredstev in več skrbi, če hočemo v prihodnjih letih uspešno reševati naloge, 
ki bodo iz leta v leto bolj zapletene. Tudi planerske strokovne službe bo za 
naraščajoče naloge treba organizirati drugače kot doslej. Upravne in inšpekcij- 
ske službe bo treba čimprej sistematično okrepiti in usposobiti za delo na tem 
področju, ki je strokovno zahtevno in družbeno pomembno. 

Družbenopolitične organizacije bodo morale priskočiti na pomoč pri raz- 
vijanju prostorskih rešitev. Razvijanje urbanistične politike na podlagi planov 
razvoja temeljnih organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in samo- 
upravnih interesnih skupnosti bo zanesljivo dalo nove kvalitete in bo dalo 
nove rešitve na področju prostorskega in urbanističnega planiranja, in to takšne, 
ki bodo bolj ustrezale potrebam naše samoupravne družbe. 

Tovarišice in tovariši delegati! V imenu predlagatelja vas prosim, da še 
posebno pozornost v razpravi posvetite vsebini predlaganega dokumenta,' ki naj 
bi nakazal temeljno usmeritev v urbanistični in zemljiški politiki v prihodnjem 
razdobju in predstavljal podlago za pripravo sprememb in dopolnitev s tega 
področja. V predlogu stališč in ukrepov pa bomo glede na vse dosedanje ugo- 
tovitve opredelili podrobneje tudi naloge republiških organov ter zahteve po 
spremembah zakonov in izvršilnih predpisov in uskladili usmeritve za nadaljnje 
akcije. 
Hvala lepa. 

Predsedujoči Stane Markič: Zaključujem skupno zasedanje zborov 
in prosim delegate1, da se vrnejo v dvorane, kjer so začeli seje zborov. 

(Seja je bila končana ob 10.10.) 
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Predsedoval Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Pričenjam skupno zasedanje Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. ^ 

Ekspoze k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana o- 
cialistične republike Slovenije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 
s predlogom temeljnih razvojnih nalog v letu 1978 in opredelitvijo nji ovi 
nosilcev bo podal tovariš Andrej Marine, predsednik Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. Prosim! 

Andrej Marine: Tovarišice in tovariši delegati! 
Delegatska Skupščina Socialistične republike Slovenije obravnava danes kot 

organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti v Socialistični re- 
publiki Sloveniji predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za 
obdobje 1976—1980 v letu 1978. Današnje zasedanje lahko označimo kot za- 
ključek obsežnega in poglobljenega dela številnih družbenih dejavnikov našega 
delegatskega socialističnega samoupravnega sistema. Skupaj s predlogom te- 
meljnih razvojnih nalog je bila resolucija v razpravi v združenem delu m nje- 
govih samoupravnih skupnostih in organizacijah. V njej je ustvarjalno in za- 
vzeto sodelovala celotna delegatska struktura skupščinskega sistema, od delov- 
nih teles zborov republiške skupščine ter občinskih skupščin do političnih or- 
ganizacij, ki so opredelile svoj odnos do predlagane politike v letu 1978 na 
predvčerajšnjem zasedanju Republiške konference Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije. Na tej osnovi vam Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije predlaga končni predlog dokumenta o politiki razvoja v 
prihodnjem letu. 

Tovarišice in tovariši delegati! Lahko vas obvestim, da so bile skupno ob- 
likovane temeljne vsebinske naloge sprejete ob visoki stopnji enotnosti m da 
jih lahko označimo kot prevladujoč družbeni interes. V široki javni razpravi 
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pa se je seveda izrazila vsa pestrost interesov, ki jih vsebuje in omogoča naš 
sistem socialistične samoupravne demokracije in interesni pluralizem. Na osnovi 
^tošnje prakse lahko zelo pozitivno ocenimo prizadevanja v delegatskih skup- 
ščinah in v celotni organizaciji naše družbe, saj so se v končnih razpravah na 
osnovi dogovarjanja uveljavile rešitve, ki predstavljajo sintezo med posameznim 
in splošnim interesom. 

Tovarišice in tovariši! Ob razpravi o osnutku resolucije je Izvršni svet po- 
sredoval Skupščini Socialistične republike Slovenije izčrpen ekspoze. V njem 
je razčlenil svoje predloge in stališča do vseh najpomembnejših vprašanj in 
nalog, ki so bile nakazane v dotedanjih razpravah. Na temelju stališč Skup- 
ščine smo to upoštevali pri oblikovanju predloga dokumenta. Glede na to tokrat 
ni potrebno vseh stališč in ocen obširneje ponavljati. Zato se bom v uvodu k da- 
našnji razpravi dotaknil le nekaterih pomembnih vprašanj in osvetlil nekaj 
družbenih in političnih okoliščin, v katerih uresničujemo srednjeročni družbeni 
plan Socialistične republike Slovenije. 

Družbene razmere v Socialistični republiki Sloveniji lahko politično ugodno 
ocenimo. Takšno ocenjevanje je sicer nehvaležno, toda v določenih razmerah 
je vendarle potrebno in na mestu, saj se sicer običajno v vsakodnevnem živ- 
ljenju premalo zavedamo, kaj smo dosegli, kaj imamo in kaj je bistveno, kadar 
delovni ljudi ocenjujemo razmere, v katerih živimo in delamo. Kaj torej daje 
osnovo sedanji politični stabilnosti? Po mojem mnenju je to predvsem revolu- 
cionarna volja delovnih ljudi, da spreminjajo družbene razmere, da se bojujejo 
za svoj boljši jutri. To je podlaga za družbeno akcijo. Zato se na to tudi opira 
celoten splet zavestne politične in družbene usmeritve, ki jo uveljavljajo za- 
vestne socialistične sile na čelu z Zvezo komunistov, da bi na temelju ustave in 
zakona o združenem delu uveljavili ureditev, v kateri je delovni človek in de- 
lavski razred sam nosilec procesa lastnega osvobajanja. To pa pomeni delati 
in istočasno upravljati z družbenimi sredstvi v svojem okolju ter prek dele- 
gatske skupščine ureditve in drugih oblik samoupravne organiziranosti pre- 
vzemati čedalje bolj tudi odgovornost za celoten družbeni razvoj in upravljanje. 

Vizija Marxove asociacije svobodnih proizvajalcev torej ni nekaj odmak- 
njenega in se je delovni ljudje čedalje bolj zavedajo. Z ustavnimi spremembami, 
kijub vsem težavam in postopnosti pri uveljavljanju, vendarle že uresničujemo 
celovitejši sistem družbenih odnosov. Življenje, ki ga živimo, in pota, ki jih 
postopno ubiramo, pa tudi materialni rezultati, ki jih dosegamo v težavnih 
mednarodnih pogojih, vse to vliva zaupanje v zavest in dejavnost številnih de- 
lovnih ljudi. To zaupanje je še tembolj utemeljeno tudi zato, ker smo na osnovi 
ustave že dogradili sistem ljudske obrambe, varnosti in družbene samozaščite 
in ga delovni ljudje uveljavljajo kot neločljivi del celovite samoupravne socia- 
listične družbene ureditve. 

Bistveno za oceno razmer je, da rešujemo konkretne probleme in družbene 
naloge vse bolj s sredstvi, ki nam jih dajeta nova ustavna ureditev in zakon 
o združenem delu. Razmere, v katerih uveljavljamo socialistične samoupravne 
družbenoekonomske odnose, in rezultati, ki jih dosegamo, pa seveda še zdaleč 
niso takšni, da bi lahko bili zadovoljni. Se vedno je precej razprav in obravnav, 
ki tečejo v prazno, ne da bi kakorkoli prispevale k družbenemu napredku. Pri- 
haja do spodrsljajev, neznanja, slabo opravljenega dela, pa tudi do zavestnih 
odporov tehnokratsko-birokratskih struktur in avtokratskega obnašanja, ki se 
skriva za samoupravno preobleko, in sicer na vseh ravneh — tako v temelinih 
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organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih kot na naj odgovorne j šin 
poldžajih. 

Zunanjepolitični položaj Jugoslavije lahko označimo kot stabilen. Neuvr- 
ščeno politiko in veliko aktivnost tovariša Tita čedalje bolj spoštujejo in upo- 
števajo kot pomemben dejavnik v mednarodnih političnih odnosih.^ Ugled, ki ga 
neuvrščena Jugoslavija uživa v svetu, je posledica dosledne in načelne zunanje 
politike, prav tako pa tudi močna spodbuda za naš notranji razvoj. Pozitivno 
lahko ocenjujemo' naše odnose s sosedi, še posebej z Madžarsko^ in Italijo. Tudi 
v odnosih z Avstrijo smo dosegli določen napredek, čeprav so še vedno odprta 
in nerešena vsa bistvena vprašanja iz državne pogodbe glede položaja in pravic 
slovenske in hrvatske manjšine. 

Na konferenci predstavnikov o evropski varnosti in sodelovanju v Beogradu 
je bila sklenitev ozimskih sporazumov ocenjena kot pomembno dejanje pri 
uresničevanju helsinške listine. Obe strani, tako italijanska kot naša, kažeta 
v praksi velik interes za njihovo uresničevanje. Naloge in obveznosti, ki smo 
jih sprejeli, morajo čimprej postati sestavni del redne dejavnosti vseh odgovor- 
nih in zainteresiranih dejavnikov, od organizacij združenega dela, samoupravnih 
interesnih skupnosti, bank in organov v občinah, republikah in avtonomnih 
pokrajinah do federacije. Nekatere obveznosti, dogovorjene v sporazumih, kot 
so na primer cestne povezave (Nova Gorica—Brda in Kambreško Ravne), bo 
potrebno vgraditi v srednjeročne plane in samoupravne sporazume o temeljih 
razvoja posameznih dejavnosti. V smislu kontinuiranega planiranja je potrebno 
pretehtati vse naloge, ki izhajajo iz Osima, in jih skupaj z ostalimi uveljaviti 
kot del redne dejavnosti. ^ , 

Ko se danes dogovarjamo o politiki izvajanja družbenega plana Sociali- 
stične republike Slovenije v prihodnjem letu, sta za nami že prvi dve leti 
srednjeročnega planskega obdobja. Zato- že lahko z večjo- gotovostjo ocenjujemo 
doseganje skupno dogovorjenih ciljev in razvojnih nalog, še zlasti pa probleme 
in težave pri uresničevanju družbenega plana v tem obdobju. To nam zago- 
tavlja celovitejše izhodišče pri načrtovanju nalog in odgovornosti posameznih 
nosilcev razvoja v letu 1978, tako z vidika operativnih potreb, še zlasti pa glede 
na dolgoročnejša prizadevanja za skladnejši in stabilnejši družbeni lazvoj. 

Na osnovi dokaj nasprotujočih si materialnih gibanj v prvih dveh letih 
lahko- realno ocenimo, da doseženi rezultati dosedanjih prizadevanj še ne za- 
gotavljajo zadovoljive in trajnejše kvalitetne osnove za celovito uveljavljanje 
planskih ciljev in ekonomske stabilizacije. Ti rezultati niso le odraz objektivno 
različnih pogojev gospodarjenja doma in v svetu, ampak se v njih v veliki 
meri odražajo vplivi neustreznih ukrepov, hkrati pa so tudi posledica necelo- 
vitega usmerjanja konkretnih odločitev na posameznih področjih z vidika celot- 
nega družbenoekonomskega interesa. 

Kljub temu pa je treba vendarle posebej poudariti, da predstavljata obe 
leti vsebinsko enoten kontinuiran proces prizadevanj pri uveljavljanju ustavnih 
določil in zakona o združenem delu za izgrajevanje novega družbenoekonom- 
skega sistema in postopnega uveljavljanja svobodne menjave dela. 

Zakonodajne naloge, s katerimi smo se letos skupno spopadali, niso bile 
enostavne, vendar pa lahko ocenimo, da jih v glavnem uresničujemo, kot je 
bilo dogovorjeno. Posebej kaže poudariti, da smo v tem letu pripravili za- 
konske predloge za prvi kompleks uresničevanja zakona o združenem delu 
pri tem naj posebej omenim zlasti zakon o delovnih razmerjih. Nadalje smo 
sprejeli republiško zakonodajo, ki na novo ureja naše ekonomske odnose s tu- 
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jino, zakonsko smo uredili celoten sistem pravosodja itd. Prav tako je bila spre- 
jeta resolucija o temeljih zakonodajne politike republike, ki je skladno- z dele- 
gatsko oblikovanim skupščinskim sistemom opredelila osnovne smotre zako- 
nodajne dejavnosti. 

V federaciji bo z uveljavitvijo zakona o temeljih sistema družbenega pla- 
niranja, zakonov s področja denarno-kreditnega poslovanja ter ekonomskih od- 
nosov s tujino-, zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in 
dohodka ter zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen zaključeno 
usklajevanje najpomembnejših delov gospodarskega sistema z ustavo. S tem 
bodo omogočeni združenemu delu sistemski okviri in stabilnejši pogoji pri nje- 
govih prizadevanjih za uresničevanje sprejetih nalog in obveznosti skupnega 
razvoja. 

Tudi v prihodnjem letu bo temeljna naloga v zakonodajnem delu nadaljnje 
uresničevanje ustave, predvsem na osnovi zakona o združenem delu, ter uskla- 
jevanje političnega sistema s sistemom proizvodnih in družbenoekonomskih od- 
nosov. V prvi fazi ste že obravnavali zakon o družbenoekonomskih osnovah 
svobodne menjave dela, čaka pa nas tudi republiški zakon o družbenem pla- 
niranju, zakon o državni upravi — če izmed številnih nalog omenim samo ne- 
katere najzahtevnejše. Vendar pa kaže ob tem posebej poudariti, da postajajo 
zakoni čedalje bolj le eden izmed načinov urejanja družbenih odnosov. V naši 
samoupravni družbi prevzemajo to funkcijo čedalje bolj številne samoupravne 
organizacije in skupnosti delovnih ljudi in občanov s samoupravnim sporazu- 
mevanjem in družbenim dogovarjanjem. Zato se težišče dela že sedaj prenaša, 
še bolj pa se bo v prihodnjem letu, predvsem na konkretno uveljavljanje novih 
sistemskih rešitev v samem združenem delu, tako glede družbenih odnosov kot 
tudi glede poslovanja in gospodarjenja. Pri tem so si pridobili pomembno pred- 
nost delavci v tistih samoupravnih in družbenopolitičnih skupnostih in organi- 
zacijah združenega dela, ki so si že doslej zavestno* prizadevali za njihovo ures- 
ničevanje1, ne da bi samo čakali, kdaj bodo praktično že dogovorjena stališča 
o vseh pomembnih sistemskih vprašanjih tudi dokončno uveljavljena s posa- 
meznimi zakoni. 

Ko ocenjujemo položaj, v katerem se Socialistična republika Slovenija na- 
haja na doseženi stopnji razvitosti proizvajalnih sil in možnosti nadaljnjega 
razvoja, velja poudariti, da bomo morali pri vseh naših odločitvah dosledneje 
upoštevati naslednji izhodišči: 

1. Pri vseh nosilcih družbenega planiranja je nujno potrebno zagotoviti 
realnost planiranja, zasnovano na dejanskih materialnih možnostih, da bi se 
tako- čimbolj izrazila prizadevanja za skladnejši in stabilnejši razvoj. Saj le 
takšen razvoj omogoča kar največje uresničevanje interesov družbe kot celote, 
pa tudi vsakega posameznega nosilca razvoja. Zato morajo, le-ti pri odločanju 
nujno upoštevati tudi širše družbene interese, zavedajoč se soodvisnosti v ce- 
lotnem procesu družbene reprodukcije. 

2. Na hitrejši razvoj proizvajalnih sil bistveno vpliva tudi njihova sood- 
visnost in skladnost z razvojem družbenoekonomskih odnosov, saj bo sedanja 
temeljita družbenoekonomska preobrazba na novih ustavnih načelih odločilno 
vplivala na sam materialni razvoj. 

Ob upoštevanju takšnih izhodišč za ravnanje in odločanje slehernega sub- 
jekta bo mogoče uresničiti ambiciozno zastavljene razvojne cilje. Ob tem pa 
se moramo zavedati, da v sedanjem trenutku nekatere specifične značilnosti 
Socialistične republike Slovenije v okviru Socialistične federativne republike 
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Jugoslavije še posebej zaostrujejo pogoje gospodarjenja in splošnega družbenega 
razvoja v naši republiki ter zahtevajo znatno večje napore za uresničevanje hi- 
trejšega razvoja. Pri tem želim posebej opozoriti na naslednje: 

— Socialistična republika Slovenija se je zavestno opredelila, da bo od- 
ločno spremenila globalna razmerja v gospodarski strukturi, torej v razmerjih 
med infrastrukturo, primarno in sekundarno proizvodnjo. Sočasno pa bo tudi 
s precejšnjo zavzetostjo izvajala zahtevne naloge na področju prestrukturiranja 
predelovalne industrije glede na dogovorjene razvojne kriterije. Takšna usme- 
ritev zahteva povečanje produktivnosti dela na osnovi uveljavitve kvalitetnih 
dejavnikov razvoja, racionalnejšo proizvodnjo, zmanjšanje materialnih stroškov 
in odpravo žarišč izgube, če želimo povečati akumulativno sposobnost združe- 
nega dela kot podlago za povečanje materialne osnove dela. 

— Slovensko gospodarstvo izkazuje večjo stopnjo usmerjenosti v medna- 
rodno menjavo, zaradi česar bolj prihajajo do izraza vplivi nestabilnosti, po- 
večanega protekcionizma in inflacije v svetu. Glede na položaj v svetu in pro~ 
blerpe, s katerimi se naše gospodarstvo sooča pri vključevanju v mednarodno 
menjavo, lahko tudi v prihodnjem letu pričakujemo še vedno skromno konjunk- 
turo in na tej osnovi relativno nizko gospodarsko rast, zlasti v razvitih zahod- 
nih državah, kar lahko pripelje do večje stopnje protekcionizma in zapiranja 
posameznih tržišč. Zato moramo biti pripravljeni na ostrejše pogoje pri izvozu. 
Moramo pa se zavedati, da imamo prav gotovo tudi v takšnih mednarodnih 
razmerah, ob ustreznejšem organiziranju naših izvoznikov, razvijanju dolgo- 
ročnega sodelovanja s tujimi partnerji in ustrezni ekonomski stimulaciji, še 
vedno dovolj rezerve za hitrejše povečevanje našega izvoza, saj je naša udeležba 
v skupnem obsegu menjave teh držav še vedno sorazmerno majhna. Vsekakor 
pa bo treba nameniti znatno več pozornosti razširitvi ekonomskih stikov s so- 
cialističnimi deželami, še zlasti pa z deželami v razvoju, saj na tem področju 
še vedno najbolj zaostajamo glede na dogovorjene usmeritve. 

— Tretja značilnost našega razvoja je, da srno na podlagi konference Zveze 
komunistov o socialni diferenciaciji in neposrednih interesov delovnih ljudi 
vlagali v preteklih letih veliko v razvoj zdravstva, zlasti bolnišničnih zmoglji- 
vosti, in osnovnega šolstva. Sirih smo socialne pravice številnih kategorij ob- 
čanov, izboljšali štipendiranje ter razvijali otroško varstvo, stanovanjsko iz- 
gradnjo, znanost in področje kulture, kjer začenjamo letos, z izgradnjo posebno 
pomembnega objekta, Kulturnega doma Ivana Cankarja. Vse to je in bo zahte- 
valo velika sredstva, pa tudi programsko skladnost razvoja z realnimi potre- 
bami in možnostmi združenega dela. 

— Odprava preteklih neravnovesij v razvoju infrastrukture ter na neka- 
terih pomembnih surovinskih področjih, vključno1 s kmetijstvom, je terjala 
v primerjavi s preteklim planskim obdobjem zelo veliko povečanje deleža teh 
dejavnosti v strukturi gospodarskih investicij v osnovna sredstva (od 30,5 % 
na 52,5 ®/o). S tem smo se zavestno odločili za takšno investicijsko politiko, ki 
ne daje le kratkoročnih rezultatov, temveč v glavnem dolgoročno posredno 
vpliva na stabilnejše pogoje gospodarjenja in tako prispeva k ustreznejši, sta- 
bilni rasti družbenega proizvoda. To je nedvomno edina alternativa, ki bo v na- 
slednjem obdobju z zanesljivejšo domačo surovinsko osnovo in solidnejšo go- 
spodarsko infrastrukturo izboljševala naše možnosti za splošen družbeni in 
gospodarski razvoj ter za vključevanje v mednarodno delitev dela. Seveda pa 
imamo sedaj kratkoročno na voljo relativno manjša domača in tuja sredstva 
za razvoj in modernizacijo, zlasti v predelovalni industriji, ki je sicer temeljni 
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nosilec hitrejšega razvoja. Resnici na ljubo pa je treba povedati, da se ta vpra- 
šanja zaostrujejo šele sedaj, kajti doslej smo vlagali večja sredstva v energetiko 
in nekatere druge dejavnosti iz povečanih tujih kreditov. Ob tem. pa želim 
poudariti, da tudi v tem trenutku še ni opaziti, da ne bi bila na razpolago 
dodatna sredstva za resnično dobre in atraktivne projekte. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je že v ekspozeju 
ob osnutku resolucije obširno poročal o dosedanjem uresničevanju družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije. Prav gotovo je za pretekli dve leti, kakor 
tudi za ta mandat Skupščine Socialistične republike Slovenije, značilna obsežna 
izgradnja objektov v dejavnostih skupnega pomena, pri čemer smo imeli naj- 
večje dosežke pri izgradnji energetske baze. V letu 1978 bomo z dograditvijo 
Srednje Drave II, z normalnim obratovanjem novih termo in plinskih central 
ter z dograditvijo sistema daljnovodov dokončno premagal probleme redne 
in kvalitetne, čeprav relativno drage oskrbe z električno energijo. Ogromno 
pridobitev za razvoj slovenskega gospodarstva in tudi za varstvo okolja pa se- 
veda pomeni zemeljski plin kot nov energetski, predvsem pa tehnološki vir. 
Manj izraziti in bolj diferencirani pa so dosežki na drugih področjih. Posebej je 
treba opozoriti na zaostajanja vlaganj v prometno infrastrukturo, v agroindu- 
strijski kompleks (še posebej v poljedelsko proizvodnjo z melioracijami), pa 
tudi v usmerjeno izobraževanje in raziskovalno delo. Kljub posameznim zasto- 
jem imamo povečanje deleža surovinskih dejavnosti v skupni proizvodnji, pa 
tudi vlaganja sredstev v njihov razvoj se približujejo planskim proporcem. Tako 
je dokaj ugoden razvoj proizvodnje celuloznih vlaken, lesnih tvori v, gradbe- 
nega materiala in dela bazne kemije. Se vedno pa ne moremo biti v celoti 
zadovoljni z razmerami na področju črne in barvne metalurgije ter z nekaterimi 
proizvodi težke kemije. 

Tudi prestrukturiranje predelovalne industrije poteka prepočasi, zlasti glede 
na dogovorjeno krepitev izvozno usmerjenih dejavnosti. Razlog za takšno za- 
ostajanje je tudi njihova lastna prešibka aktivnost pri uvajanju novih pro- 
izvodov, programiranju razvoja, organiziranju selektivne tržne ponudbe in med- 
sebojnem povezovanju na dohodkovnih osnovah v širšem jugoslovanskem pro- 
storu. V same organizacije združenega dela je še, premalo prodrlo spoznanje o 
nujnosti aktivnejše izvozne politike kot trajne dejavnosti zaradi zagotavljanja 
boljše izkoriščenosti zmogljivosti, večje zaposlenosti in stalne prisotnosti na 
tujih tržiščih. 

1. Letošnji gospodarski razvoj ter težnje v gospodarskih gibanjih na prehodu 
v leto 1978 kažejo, da lahko ob nadaljnjih prizadevanjih za stabilizacijo in in- 
tenzivnejše uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov v gospodarjenju realno priča- 
kujemo okoli 6% rast družbenega proizvoda. Pri tem bo osnovni nosilec pred- 
videne gospodarske rasti industrijska proizvodnja, ki naj bi se povečala za 
okoli 7 %. Analize in ocene možnosti razvoja v prihodnjem letu predvidevajo, 
da bodo k takšni rasti industrijske proizvodnje največ prispevale energetika, ke- 
mična in surovinska industrija, lesna in papirna industrija ter izvozno usmer- 
jene organizacije združenega dela v okviru kovinske in elektroindustrije. 

Eden izmed najpomembnejših spodbujevalcev rasti bo morala prav gotovo 
biti usmeritev v povečanje izvoza blaga in storitev. Le-ta je izrednega pomena 
za stabilnejša gibanja, saj povratno najbolj vpliva na uveljavljanje s planom do- 
govorjenih kvalitet. Hkrati pa pomeni tudi korak naprej k objektivno nujni 
dolgoročni strateški usmeritvi Socialistične republike Slovenije sploh. Gospodar- 
ski razvoj bo treba opreti na dejavnosti, ki terjajo večje upoštevanje znanja in 
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kvalitetnega dela ob skromni uporabi surovin, zlasti uvoženih, ter varčni porabi 
energije, in je z njimi možno prodreti na tuja tržišča. Ob tem si bo treba skupno 
prizadevati, da bo predvidena gospodarska rast temeljila tudi na intenzivnejših 
vlaganjih v osnovna sredstva gospodarstva in na večjih investicijah v stano- 
vanjsko izgradnjo, ki naj tako predstavlja drugi temeljni generator gospodarske 
rasti. Pri tem pa je treba upoštevati, da bodo oteženi pogoji pridobivanja inve- 
sticijskih sredstev, še posebej tujih posojil, zahtevali skrajno varčnost in selek- 
tivnost pri uporabi razpoložljivih sredstev. 

Smelo zastavljene naloge v prihodnjem letu bo mogoče uresničevati, če se 
bomo sočasno z vso zavzetostjo borili proti že obstoječim težnjam pospeševanja 
inflacije. Ne smemo popustiti pritiskom posameznih žarišč inflacije, katere naj- 
izrazitejši izvori so podjetniška tekma za višje cene, nerealne investicijske želje 
in pretirana ostala poraba. Sistemska ureditev politike in kontrole cen v letu 
1978 bo zahtevala odgovorno1 aktivnost združenega dela samega, in zlasti v za- 
četnem obdobju tudi sodelovanje družbenopolitičnih skupnosti. Protiinflacijska 
načela so vgrajena v resolucijo. Zahtevajo večjo doslednost pri usklajevanju 
blagovnih in kupnih skladov in učinkovanje trga. Z usklajeno družbeno in po- 
litično akcijo pa se moramo upreti ozkim podjetniškim interesom, da bi s po- 
litiko cen zakrivali poslovno neuspešnost in si izborili materialni položaj, ki ni 
rezultat dejanskega vloženega živega in minulega dela. 

2. Za nadaljnji stabilnejši in dinamičen razvoj je treba čimprej dograditi 
že začete najpomembnejše objekte in tako omogočiti optimalnejšo' izrabo raz- 
položljivih zmogljivosti ter se uspešneje vključevati v proizvodno strukturo 
Jugoslavije in v mednarodno delitev dela. V gradnji je skoraj tri tisoč inve- 
sticijskih objektov v skupni vrednosti nad 70 milijard din, od tega je 20 ob- 
jektov takšnih, katerih posamična predračunska vrednost presega 500 milijonov 
din. Gre torej za izredno velika družbena sredstva, katerih aktiviranje bo po- 
membno prispevajo k ustvarjanju družbenega proizvoda. Vendar pa imamo žal 
še vedno preveliko razdrobljenost vlaganj, predvsem zaradi počasnega procesa 
usklajevanja medsebojnih interesov in združevanja sredstev za skupne velike 
projekte. Zato je nujno potrebno zaostriti odgovornost in ponovno preveriti po- 
slovno in družbeno upravičenost vlaganj ter oceniti njihovo skladnost s spre- 
jetimi planskimi kriteriji. Na osnovi tega bi lahko zagotovili izgradnjo sodobne 
strukture slovenskega gospodarstva in celotnega združenega dela, strukture, ki 
bo sposobna slediti bodočim zahtevnejšim potrebam jugoslovanskega trga in se 
enakopravno vključevati v mednarodno delitev dela. 

Ob številnih ukrepih, ki jih za prihodnje leto predvideva predlagana eko- 
nomska politika ter samoupravni nosilci nalog, bo ponekod smotrno ponovno 
temeljito analizirati že opredeljene prioritete ter po potrebi tudi selekcionirati 
nove prioritetne investicije skladno z realnimi možnostmi, pa tudi podaljšati 
nekatere cilje srednjeročnega plana. To je ena izmed temeljnih nalog, ki jih 
vsebuje letošnja resolucija. Zasnovana je na ugotovitvah analize o uresničeva- 
nju družbenega plana ter na določilih sistemskega zakona o samoupravnem 
družbenem planiranju, ki predvideva kontinuirano planiranje, s čimer naj bi 
postal sistem planiranja realen, uresničljiv in učinkovit. 

Prav tako je potrebno zaostriti odgovornost za prevelike zamude pri ne- 
katerih vlaganjih in za pravočasen začetek novih investicij, ki ustrezajo raz- 
vojnim kriterijem. Pri tem velja opozoriti zlasti na zamude, ki večkrat nastajajo 
že pred pričetkom gradnje. Gre za prepočasen potek sporazumevanja o združe- 
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vanju sredstev, v veliki meri pa tudi za nepravočasno in premalo temeljito pri- 
pravo projektov. 

Za takšno plansko dejavnost in investicijsko usmeritev so' poleg neposred- 
nih nosilcev razvoja odgovorni predvsem upravljalci bank. Skupna dolžnost or- 
ganizacij združenega dela in bank je preprečevati opisane slabosti in zagotav- 
ljati razvoj, ki ne bo dovoljeval ekstenzivnega zaposlovanja, ki bo usmerjen v 
izgradnjo zmogljivosti ob vlaganjih v celotni družbeni standard ter ob zagotov- 
ljeni surovinski in energetski osnovi in ne bo povečeval uvozne odvisnosti. 

Med novimi objekti naj posebej omenim le energetsko cono v Kopru. Slo- 
venija je postala v energetiki močno odvisna od preskrbe z naftnimi derivati. 
Očitno že nekajletna prizadevanja za trajno in stabilno- preskrbo ne dajejo1 za- 
dovoljivih rezultatov. Ni pripravljenosti za dohodkovno in rizično dolgoročno 
sodelovanje. To je izraz težnje po monopolnih odnosih, ki jih čutimo tudi te 
dni pri preskrbi s plinom. Iz teh razlogov, pa tudi zaradi možnosti povečevanja 
menjave z deželami v razvoju in izboljševanja plačilne in devizne bilance, je 
združeno' delo odločeno, da trajno« reši, ta del energetske preskrbe in razvoj pe- 
trokemije. Zato kaže odločno podpreti družbeno akcijo za ustanovitev posebne 
plansko-razvojne skupnosti, ki naj skupno z nekaterimi že ustanovljenimi in 
nastajajočimi poslovnimi skupnostmi in sestavljenimi organizacijami združenega 
dela predstavlja osnovo za dolgoročno plansko reševanje te pereče problematike. 

3. Pogosto in vedno znova na raznih ravneh poudarjamo, v konkretni praksi 
"pa vse premalo1 upoštevamo, da je objektivna nujnost našega razvoja uveljav- 
ljanje kvalitetnih dejavnikov razvoja ter na tej osnovi povečevanje reproduk- 
tivne sposobnosti celotnega združenega dela in akumulacijske sposobnosti go- 
spodarstva. Ne gre le za eno izmed pomembnih nalog sedanjega družbenega 
plana, ampak za temeljni pogoj za uresničevanje bistvenih strateških nalog dol- 
goročnega družbenoekonomskega razvoja. Sodobni tehnološki razvoj, smotrna 
uporaba proizvodnih zmogljivosti in delovnega časa, sodobna organizacija in 
modernizacija proizvodnih procesov ter povečana vloga znanja in raziskoval- 
nega dela predstavljajo le nekaj objektivnih dejavnikov, ki jim moramo posve- 
titi večjo pozornost, če želimo zagotoviti intenzivno gospodarsko rast in hitrejše 
povečevanje realnega dohodka. 

Pri tem pogosto pojmujemo kvalitetne dejavnike preveč tehnokratsko, kot 
nekakšne avtonomne elemente samih tehnoloških procesov. Premalo pa se za- 
vedamo, da so najgloblje povezani prav z uspešnostjo uveljavljanja vseh tistih 
naših prizadevanj, ki naj bi zagotovila, da bo postalo odločanje o pridobivanju 
in razporejanju dohodka neposredna aktivnost delavcev v združenem delu, da bo 
položaj vsakogar tudi odvisen od njegovega prispevka k ustvarjenemu dohodku. 
Vse to lahko prispeva k relativnemu zmanjševanju materialnih stroškov, ki 
predstavljajo neizčrpne možnosti za povečevanje dohodka in uresničevanje ust- 
varjalnih prizadevanj delovnih ljudi, s katerimi prispevajo k racionalnemu in 
učinkovitemu gospodarjenju. Prizadevanja in naloge za uveljavljanje družbe- 
nega planiranja, razčlenitev družbenoekonomskih osnov dohodkovnih odnosov, 
dosledno izpeljavo nagrajevanja po delu in rezultatih dela pomenijo istočasno 
tudi tisto mesto1, kjer se odvija bitka za uveljavitev kvalitetnih dejavnikov raz- 
voja. Bistveni premik v tem smislu prav gotovo pomeni pospešitev in poglo- 
bitev že začete samoupravne preobrazbe družbenoekonomskih odnosov na pod- 
ročjih povezovanja proizvodnje in trgovine, denarnega poslovanja, ekonomskih 
odnosov s tujino, cen ter svobodne menjave dela. Vendar pa v dosedanji praksi 
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še premalo prihaja do izraza vsebina združevanja dela in sredstev ter na podlagi 
tega ustvarjanje in razpolaganje z dohodkom. 

Zato bodo imele temeljne celice družbenopolitičnih organizacij v samem 
združenem delu prihodnje leto pri konkretnem uveljavljanju novih sistemskih 
rešitev v praksi še posebej zahtevno nalogo. Saj prav one prevzamejo velik del 
družbene odgovornosti za konkretno uveljavljanje samoupravnega odločanja ter 
dosledno izpolnjevanje samoupravnih obveznosti, za katere se delavci odločajo 
na zborih. 

4. V okviru razvoja proizvajalnih sil ima pomembno nalogo nadaljnja pre- 
obrazba družbenih dejavnosti in njihov razvoj v skladu z usmeritvami srednje- 
ročnega družbenega plana. Utrjevati moramo zavest, da so družbene dejavnosti 
del celovitega združenega dela, ki prispevajo pomemben delež k ustvarjanju 
dohodka v materialni proizvodnji, povečevanju produktivnosti skupnega druž- 
benega dela in k razvoju celotne družbene skupnosti. Zato so se tudi pri spre^- 
jemanju družbenega plana delavci in delovni ljudje nedvoumno izrekli za na- 
daljnji usklajeni razvoj družbenih dejavnosti, v tem okviru pa še posebej za 
nujnost hitrejšega razvoja tistih dejavnosti, ki bodo v kar največji meri pri- 
spevale k povečevanju družbene produktivnosti dela. Vendar z dosedanjim ures- 
ničevanjem dogovorjenih ciljev in nalog ne moremo biti zadovoljni. Tako pri 
izgrajevanju novih samoupravnih odnosov marsikje še nismo presegli stare 
prakse. Posebej pa je treba poudariti neizpolnjevanje jasno začrtanega prednost- 
nega razvoja na področju usmerjenega izobraževanja, raziskovalnega dela in 
osnovnega zdravstvenega varstva kot tiste osnove, ki bo Socialistični republiki 
Sloveniji zagotovila trden temelj v njeni dolgoročni razvojni usmeritvi. 

Zato moramo' v prihodnjem letu s konkretno in usklađeno družbenopolitič- 
no aktivnostjo rešiti nekatere ključne neskladnosti s cilji srednjeročnega plana 
in možnostmi združenega dela. To je treba doseči po samoupravni poti, za kar 
prevzemajo neposredno odgovornost samoupravne interesne skupnosti. Le-te 
bodo morale opraviti tudi selekcijo programov in po potrebi predlagati začasno 
odložitev nekaterih že dogovorjenih nalog. Hkrati nas čaka v prihodnjem letu 
tudi zelo zahtevna naloga pri oblikovanju in dograditvi sistemskih osnov, s 
čimer bo v letu 1979 zagotovljena celovita uveljavitev novega sistema, s tem pa 
tudi neločljiva povezanost družbenih dejavnosti z ostalimi deli združenega dela. 

Samoupravni sporazumi o temeljih planov samoupravnih interesnih skup- 
nosti ter dopolnila in spremembe dogovora o temeljih srednjeročnega družbe- 
nega plana naše republike — le-ta prav sedaj obravnavamo tudi v Skupščini 
Socialistične republike Slovenije — pomenijo kljub nekaterim odstopanjem od 
planskih izhodišč vendarle pomemben korak k razvoju družbenega planiranja. 
S temi dokumenti bo naša republika dobila celovit plan, ki bo v naslednjih treh 
letih temeljno vodilo našega razvoja. 

5. K uresničevanju dogovorjenih ciljev razvoja bo vsekakor bistveno pri- 
spevala politika razporejanja dohodka ob uveljavitvi nižje stopnje rasti porabe 
od rasti dohodka. Ta, že v družbenem planu opredeljena načela, v zadnjih dveh 
letih sicer vsakokrat znova poudarjamo, vendar pa moramo ugotoviti, da de- 
janskih gibanj nismo uspeli v celoti uskladiti z realnimi dohodkovnimi možnost- 
mi. Naj samo navedem, da so1 se v zadnjih dveh letih ob nominalni rasti druž- 
benega proizvoda za okoli 45 n/o sredstva za osebno, skupno in splošno porabo 
povečala skoraj za 50 %. Dovolj zgovorna je tudi ugotovitev, da je v dveletnem 
obdobju znašala realna rast produktivnosti dela v družbenem sektorju letno le 
1,7 %>, medtem ko so se realni osebni dohodki na zaposlenega povečevali po 
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stopnji 3,1 %>. Takšna gibanja že začenjajo postopno ogrožati normalen potek 
družbene reprodukcije na zdravih osnovah, zato jih moramo nujno preusmeriti. 
S tem namenom vsebuje predlog resolucije za prihodnje leto tudi jasno začrtane 
naloge in opredeljene odgovornosti. Treba se je zavedati, da pomeni edino pot 
za uskladitev dosedanjih gibanj z dohodkovnimi možnostmi dosledna uresniči- 
tev načela, da mora biti rast osebnih dohodkov v združenem delu nižja od rasti 
dohodka in v njegovi odvisnosti. V takem okviru pa je potrebno dosledno uve- 
ljaviti osnove in merila nagrajevanja po delu in delovnem prispevku na osnovi 
minulega in živega dela. Nesprejemljivo je namreč, da v praksi še vedno upo- 
števamo predvsem kriterij rasti življenjskih stroškov kot element pavšalnega 
neselektivnega naraščanja osebnih dohodkov in nekaterih oblik porabe. Sele 
z uresničitvijo sprejete usmeritve na področju osebne porabe bo mogoče tudi 
delež skupne porabe uskladiti s planom, saj so tako dohodki kot izdatki za te 
namene v glavnem odvisni od osebnih dohodkov in predstavljajo navsezadnje 
velik del osebne porabe prebivalstva. Tako se bo torej ključna borba za uskla- 
ditev porabe z realno rastjo dohodka odvijala v organizacijah združenega dela; 
njena uspešnost pa bo odvisna predvsem od prizadevanj in zrelosti subjektiv- 
nih družbenih dejavnikov v njih samih. 

V zadnjem času se zaostruje tudi materialni položaj republike. Obveznosti 
republike, ki izhajajo iz dogovorov v srednjeročnem planu ter iz njega izhaja- 
jočih medrepubliških dogovorov ter drugih sprejetih dokumentov v federaciji 
in republiki, so prerasle vire, ki jih ima naša republika na voljo za njihovo 
izpolnjevanje. 

Prispevek republike proračunu federacije je v zadnjih letih v skladu s spre- 
jetimi dokumenti v Zvezni skupščini naraščal bolj kot priliv temeljnega pro- 
metnega davka. Zato bo ob koncu letošnjega proračunskega leta zbranih nekaj 
nad 1000 milijonov din premalo sredstev. Dodatnih 200 milijonov din nepokritih 
obveznosti povzroča podaljševanje sistema kompenzacij, regresov in premij v 
kmetijstvu na zvezni ravni še do 15. januarja 1978. 

Poravnava teh obveznosti v januarju, delno pa tudi v februarju 1978, bo 
zahtevala izredne ukrepe. Bodoče zagotavljanje regresov, kompenzacij in premij 
za kmetijstvo v republiškem proračunu ter nekatere nove naloge, ki jih pre- 
vzemajo republiški in občinski proračuni, narekujejo znatnejše povečanje pro- 
računske porabe v Socialistični republiki Sloveniji od dosedanje razmeroma niz- 
ke rasti; zato so nove davčne obremenitve nujne. 

6. Med najpomembnejšimi temelji, na katerih gradimo dolgoročni družbeno- 
ekonomski razvoj, pa tudi razvoj v prihodnjem letu, je vsekakor intenzivnejše 
vključevanje v mednarodno menjavo s povečanjem izvoza ob istočasnem ra- 
cionalnem obvladovanju uvoza. 

Velika uvozna odvisnost našega gospodarstva in še vedno prešibka izvozna 
usmerjenost čedalje neugodneje vplivata na gospodarsko rast naše republike. 
Zato je nujno povečati izvoz blaga in storitev, neblagovni devizni priliv in 
turizem, istočasno pa tudi povečati uporabo domačih surovin, reprodukcijskih 
materialov, polproizvodov in opreme. 

Letošnji izvoz ni prispeval k povečanju gospodarske rasti in se njegovo za- 
ostajanje ob povečevanju uvoza odraža pri plačilnobilančnem in deviznobilanč- 
nem položaju Socialistične republike Slovenije za leto 1978, čeprav gibanja v 
menjavi Slovenije s tujino letos niso bila tako neugodna kot v merilu celotne 
Jugoslavije. 
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Za prihodnje postaja ekonomska menjava s tujino neposredno skrb zdru- 
ženega dela. Vrsta novih nalog, pristojnosti in odgovornosti je prenesena na 
republiko. Ustanovili smo Samoupravno interesno skupnost za ekonomske od- 
nose s tujino, nov republiški upravni organ Republiški komite za ekonomske 
odnose s tujina ter organizirali in okrepili aktivnost v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

Na sprejetih osnovah bo moralo v bodoče prispevati k zagotovitvi kvalitet- 
nih premikov v ekonomskih odnosih s tujino predvsem samoupravno sporazu- 
mevanje med organizacijami združenega dela in njihovo medsebojno vertikalno 
povezovanje v različnih oblikah trajnega vzajemnega proizvodnega, finančnega 
in drugega gospodarskega sodelovanja ter skupnega planiranja ekonomskih od- 
nosov s tujino. Treba bo preseči prakso, da bi izvoz temeljil v glavnem le na 
proizvedenih presežkih, da bi na osnovi komparativnih prednosti v posameznih 
dejavnostih oziroma v organizacijah združenega dela postala takšna selektivna 
usmeritev osnova in cilj razvoja. Ob takšni usmeritvi je treba odločno prekiniti 
z doslej nemalokrat stihijskim razvojem, ko smo dopustili hitro rast nekaterih 
industrijskih panog, čeprav je bil zanje značilen izredno neugoden neto de- 
vizni učinek. 

Zavedati se moramo, da klasične oblike blagovne menjave našemu gospo- 
darstvu ne dajejo več čvrste in realne osnove za povečevanje ekonomskih od- 
nosov s tujino. Zato si bo treba čedalje bolj prizadevati za vključevanje v višje 
oblike gospodarskega sodelovanja. Dodatno bo treba pospeševati dolgoročno 
proizvodno kooperacijo, skupna vlaganja sredstev ter druge oblike dolgoročnega 
poslovno-tehničnega sodelovanja s tujimi partnerji, kar bo zahtevalo tudi 
ustrezne spremembe v naši organiziranosti. Prav tako bo treba nameniti več 
pozornosti skupnemu in organiziranemu nastopu v deželah v razvoju, v sociali- 
stičnih deželah ter nastopu naših organizacij združenega dela pri izvajanju in- 
vesticijskih del v tujini. Pri tem se moramo organizirati tako, da bomo spo- 
sobni zagotoviti inženiring za izgradnjo kompletnih objektov ter organizirati 
in bolj povezati svetovalno in projektivno dejavnost s samo materialno pro- 
izvodnjo. 

Prav tako je ob tem pomembno, da bomo zagotovili podobne pogoje kot 
konkurenčno sposobni izvozno usmerjeni proizvodnji tudi razvoju tiste prede- 
lovalne industrije in malega gospodarstva, ki bosta omogočala trajno' racionalno 
nadomeščanje uvoza ter s tem pomembno prispevala k izboljševanju našega de- 
viznobilančnega položaja. 

V sedanjem srednjeročnem obdobju so republiški organi v sodelovanju z 
združenim delom razširili konkretne ekonomske stike z več državami v svetu. 
Takšno prakso kaže nadaljevati, saj pomeni učinkovito pomoč organizacijam 
združenega dela, zlasti pri uveljavljanju višjih oblik sodelovanja. 

Da bi povečali konkretno odgovornost za mednarodno ekonomsko sode- 
lovanje, bi morala dobiti v prihodnjem letu Skupščina Socialistične republike 
Slovenije odgovore na vprašanja, kakšni so konkretni programi in posamezni 
rezultati na področju ekonomskih odnosov s tujino. 

Odgovoriti bo potrebno: 
  kako delujejo velike trgovske in proizvodne organizacije združenega 

dela, ki se ukvarjajo z ekonomskim sodelovanjem s tujino, 
  kako delujejo interesne skupnosti za sodelovanje s posameznimi socia- 

lističnimi deželami in kakšna je konkretna dejavnost konzorcijev za sodelovanje 
s posameznimi regijami v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, 
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— kakšne so razmere v zunanjetrgovinskih predstavništvih, kakšna je nji- 
hova organiziranost, programska naravnanost in kadrovska usposobljenost, 

— v ustreznem roku bo potrebno oceniti tudi delovanje drugih institucij 
v republiki, ki se ukvarjajo z ekonomskim sodelovanjem s tujino. 

Tovarišice in tovariši delegati! Zahtevnost in dogoročnejši pomen nalog, 
ki so pred nami v letu 1978 v okviru prizadevanj za uresničevanje dogovorje- 
nega razvoja, terjajo večjo odgovornost vseh nosilcev razvoja pri sprejemanju 
odločitev, prav tako pa tudi pri njihovem doslednem izvajanju. Pri tem naj 
posebej poudarim zlasti dva bistvena elementa večje učinkovitosti skupnih 
prizadevanj: 

Pri dogovarjanju in odločanju o posameznih ciljih in nalogah razvoja se 
bomo morali bolj odgovorno in zavestno usmeriti na selektivno reševanje ključ- 
nih problemov širšega družbeno-ekonomskega razvoja, pa čeprav bo zaradi tega 
treba začasno odložiti nekatere manj pomembne naloge ah celo realizacijo ne- 
katerih socialnih potreb in pravic. Pri tem se bo treba čimbolj izogibati krat- 
koročnim ukrepom ter sprejemati vse pomembne odločitve glede na zagotavlja- 
nje dolgoročne skladnosti razvoja. Če ne bomo tako ravnali, se bodo reproduci- 
rale sedanje slabosti v razširjenem obsegu. 

2e sedanji srednjeročni plani vključujejo tudi nekatera osnovna izhodišča 
nadaljnjega dolgoročnega razvoja. Da bi samoupravno planiranje resnično za- 
živelo in dobilo trdno družbenoekonomsko podlago, bo treba čimprej oprede- 
liti osnovne strateške cilje in naloge razvoja, ne le za pet let, ampak za 10 ali 
20 let. Nekaj takšnih dolgoročnih načrtov že imamo. Skupščina Socialistične re- 
publike Slovenije bo v kratkem sprejela energetsko bilanco do leta 1990. V 
kmetijstvu smo že sprejeli dolgoročni program do leta 1990. Na drugih pod- 
ročjih so posamezne projekcije razvoja v pripravi. 

Zagotovljeni so pogoji za temeljito pripravo izhodišč dolgoročnega plana 
razvoja Socialistične republike Slovenije. Takšen pristop je še toliko bolj po- 
memben, ker smo se že v sedanjih planih odločili za nekatere bistvene razvojne 
spremembe, katerih končni rezultati bodo vidni šele v daljšem obdobju. V šte- 
vilne razprave in usklajevanja se čedalje intenzivneje in konkretneje vključu- 
jejo tudi ključni cilji in razvojne naloge prihodnjega srednjeročnega obdobja, 
od leta 1981 do leta 1985. Tudi dosedanje temeljite priprave na bližnja kongresa 
Zveze komunistov Jugoslavije in Zveze komunistov Slovenije nedvoumno iz- 
kazujejo izreden pomen, ki ga Zveza komunistov posveča strateškim vpraša- 
njem razvoja. Le-ta bodo tudi ena izmed osnovnih tem, ki jih bosta kongresa 
obravnavala. 

Nedvomno gre pri tako opredeljeni aktivnosti za izredno kompleksno in 
zahtevno delo, zato se morajo v ta prizadevanja enakopravno in odgovorno 
vključiti vsi nosilci razvoja. Njihova obveznost je, da v to delo ustvarjalno 
vključijo vse domače znanstveno-tehnične zmogljivosti in ustrezno uporabijo 
tudi znanstvene dosežke v svetu. Bolj organizirano in intenzivno delo je po- 
trebno tudi na področju planiranja prostorskega razvoja in varstva okolja kot 
neločljivih komponent celovitega družbenega planiranja, ki sta bili v preteklosti 
vse premalo upoštevani in večkrat podrejeni različnim kratkoročnim, lokalnim 
in parcialnim interesom. V tem smislu pomeni v prihodnjem letu pomembno na- 
logo zlasti priprava in usklajevanje dogovorov o temeljih prostorskih planov 
v republiki in občinah. 

Naj ob koncu še enkrat poudarim odgovornost za uresničevanje družbenih 
in samoupravnih planov. Samoupravljanje moramo razumeti kot odgovornost, 
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ki zagotavlja spoštovanje prevzetih obveznosti in disciplino pri uresničevanju 
dogovorjenih ciljev. Prav v sedanji situaciji, ko je ponekod samoupravno orga- 
niziranje na novih osnovah še v procesu oblikovanja, velja še toliko bolj pou- 
dariti vlogo- in odgovornost organiziranih socialističnih sil, zlasti družbenopoli- 
tičnih organizacij in celotne delegatske organiziranosti kot dejavnika zavestnih 
samoupravnih delovnih množic. Te morajo biti s konkretnim aktivnim vklju- 
čevanjem svojih celic v samem združenem delu bolj kot doslej prisotne povsod 
tam, kjer poteka samoupravna in politična aktivnost množic. Zavedati se mo- 
ramo, da bomo le s konkretnimi opredelitvami družbene odgovornosti bistveno 
pospešili proces krepitve neposrednega samoupravnega odločanja ter na ta 
način prispevali k hitrejšemu zmanjševanju vloge državnih organov, ki so 
danes na osnovi svojih ustavnih nalog še vse preveč pogosto prisiljeni ukrepati 
za uresničevanje dogovorjenih razvojnih ciljev. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je na osnovi teh 

izhodišč pripravil in vam posredoval predlog resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 
1978. Predlagam, da o njem danes razpravljate, ga dopolnite in sprejmete. 
Hvala. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim tovariša Bulca, da 
poda poročilo delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije 
o poteku usklajevanja postopka ob osnutku resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1978. 

Marko Bule: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Re- 
solucija o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 1978. leto je 
bila v Zboru republik in pokrajin usklađena in včeraj tudi sprejeta. 

Ob sprejemanju resolucije o uresničevanju družbenega plana Slovenije za 
1978. leto je prav, da vam podam kratko informacijo o uveljavljanju stališč 
Skupščine Slovenije, predvsem pa da obrazložim nekatera, v Zboru republik 
in pokrajin dogovorjena stališča, ki so pomembna za uresničevanje ciljev eko- 
nomske politike v prihodnjem letu. 

Najsplošnejšo zahtevo Skupščine SR Slovenije, da naj se resolucija do- 
polni tako, da bo bolj konkretna, nosilci nalog določeni in roki opredeljeni, 
smo v glavnem uveljavili. Take so bile namreč zahteve vseh delegacij. Naloge, 
da naj bo vsebina resolucije dosledno izpeljana iz ustavnih odnosov in že 
sprejetih sistemskih rešitev, pa nismo povsem uresničili. Težava je bila v tem, 
da novi sistemski zakoni pravzaprav postavljajo objektivno vse v čisto- nov 
položaj. Tako smo precej časa porabili za medsebojno prepričevanje, ali so ali 
niso nekatere rešitve skladne z novimi odnosi. 

Poglejte, veliko časa smo na primer uporabili za razpravo o tem, ali naj 
se sprejme skupna devizna politika in skupna emisijska in kreditna politika 
kot poseben akt, ali naj se to tudi napiše v resoluciji. Sele s težavo in čisto 
na koncu smo dosegli, da je bila skupna devizna politika za leto 1978 posebej 
sprejeta in sklep, da bo skupna emisijska politika kot poseben akt skupščine 
SFRJ sprejeta posebej za drugo leto. 

V resoluciji sprejete naloge izhajajo iz ciljev sprejetega srednjeročnega 
plana in niso bile sporne. Vse delegacije so se strinjale, da je temeljno nadaljnje 
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razvijanje političnega in ekonomskega sistema na osnovah socialističnega sa- 
moupravljanja in da se z uresničevanjem družbenoekonomskih odnosov ustvar- 
jajo pogoji, da se okrepi aktivnost vseh družbenih subjektov za uresničevanje 
plana. 

Zato je bil med drugim sprejet sklep, da bo Skupščina SFRJ najpozneje 
v prvem trimesečju prihodnjega leta sprejela še manjkajoče zakone gospodar- 
skega sistema, na primer o cenah, in da bo Zvezni izvršni svet hkrati sprejel 
še vse manjkajoče podzakonske akte. 

Ravno tako ni bilo sporno, da je osnovna predpostavka za uresničevanje 
nalog v 1978. letu doseganje in stabilizacija take dinamike in strukture pro- 
izvodnje, ki jo predvideva plan, pri tem pa je odločilno obdržati intenzivno 
investicijsko dejavnost, posebej v dejavnostih posebnega pomena in v stano- 
vanjski izgradnji. 

Zaradi tega smo dali soglasje k predlogom nekaterih delegacij, da se čim- 
prej sprejme dogovor o posebnih ukrepih za stimuliranje dolgoročnega razvoja 
v dejavnostih posebnega pomena ter pripravi posebna analiza tistih dejavnosti, 
ki pri uresničevanju plana izrazito zaostajajo. 

Na vprašanje, kakšno proizvodnjo blaga naj podpirajo ukrepi ekonomske 
politike v naslednjem letu, pa je bilo sprejeto stališče, da naj ukrepi ekonom- 
ske politike podpirajo predvsem proizvodnjo blaga za povečanje izvoza in ra- 
cionalno nadomestitev uvoza, ob večji uporabi domačih surovin in večji izrabi 
proizvodnih kapacitet. 

Temeljno vprašanje je bilo, kakšno vlogo naj imajo v rasti družbenega pro- 
izvoda, ki je predvidena med 6 in 7 "/o, izvoz, uvoz in plačilni deficit. 

Večina delegacij se je strinjala z v osnutku predloženo politiko. Naša de- 
legacija in delegacija Socialistične republike Hrvatske pa sta menili, da je realno 
in nujno predvideti povečanje izvoza za 8 %>, ker ocenjujemo, da je izvoz pogoj 
hitrejšega razvoja in stabilizacije. Glede stopnje rasti uvoza pa smo zagovarjali 
stališče, da naj bo v čimbolj neposredni odvisnosti od doseženega izvoza. 

Zvezni izvršni svet je med samim usklajevanjem predložil novo oceno- pla- 
čilnega deficita za leto 1977. Ta je za nekaj 100 milijonov dolarjev večji od pla- 
niranega. Zato je Zvezni izvršni svet vztrajal, da je uvoz nujno predvideti na 
nižji ravni od doseženega v letu 1977 in da naj bo tudi predvideni plačilni de- 
ficit nižji. 

Takšno stališče Zveznega izvršnega sveta je povzročilo velik razkorak med 
zvezno in republiško resolucijo na področju politike ekonomskih odnosov s tu- 
jino in s tem v zvezi s predvideno gospodarsko rastjo. To za nas ni bilo spre^ 
jemljivo, saj nismo videli možnosti, da bi ob takšni politiki v zvezni resoluciji 
lahko v Sloveniji uresničili predvideno povečanje družbenega proizvoda za 
6 do 7 °/o in industrijske rasti za 8 %. 

Ocenili smo, da bi bilo za nas sprejemljivo, če bi bil predvideni porast iz- 
voza blaga in storitev sicer večji za najmanj 6pri tem pa naj bi bil uvoz 
vendarle usklađen s plačilnobilančnimi možnostmi, uresničenimi s tako pove- 
čanim izvozom. Torej, da se del izvoza nad predvidenim uporabi za zmanj- 
šanje deficita, del pa za dogovorjeni dodatni uvoz. Tako bi odprli možnost, da 
bi z večjimi izvoznimi rezultati v Sloveniji lahko uvozili več repromateriala in 
opreme in s tem dosegli predvideno gospodarsko rast. 

Ob vztrajnem dokazovanju o smotrnosti takšnega stališča smo to šele zadnje 
dni, po skoraj enomesečnem usklajevanju, uspeli uveljaviti, in sicer šele potem, 
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ko je našemu stališču pritrdil tudi Zvezni izvršni svet. Sprejeto stališče je po- 
stalo osnova za skupno devizno politiko in vse bilance. 

Glede politike delitve dohodka so vse delegacije sprejele našo oceno, da po- 
litika ekonomske stabilizacije nima zadostne materialne osnove. Zato je bilo 
izhodišče z ene strani racionalna, proizvodnja, z druge strani pa racionalna po- 
raba dohodka. Da bi se to doseglo, je bilo usklajeno stališče, da se v 1978. letu 
zagotovi v strukturi dohodka počasnejša rast tistega dela dohodka, ki ga te- 
meljne organizacije združenega dela razporejajo za osebne dohodke. Skupna in 
splošna poraba pa naj bi rastla počasneje od ustvarjenega dohodka. 

Sprejeto je tudi stališče, da naj se posveti posebna družbena skrb tistim 
organizacijam združenega dela, v katerih rast osebnih dohodkov ni bila uskla- 
jena z rastjo produktivnosti; in dalje, da naj vse družbenopolitične skupnosti 
sprejmejo splošne bilance sredstev kot okvir in osnovo za samoupravno spora- 
zumevanje o svobodni menjavi dela in zadovoljevanje teh potreb v skladu z 
materialnimi možnostmi. 

Glede politike cen. Znano je, da kljub mnogim zagotovilom še nimamo spre- 
jetega novega sistema cen. Vse delegacije so se strinjale z oceno, da ima poli- 
tika cen v ekonomski politiki za 1978. leto pomen tako glede še obstoječe ne- 
varnosti, da se sproži nova inflacijska spirala, kot glede naše nekonkurenčnosti 
v izvozu blaga na tuja tržišča. 

Tudi letos smo kot delegacija opozorili, da vsebuje predlog v resoluciji ne- 
varnost, da bi se tudi v prihodnjem letu nadaljevalo administrativno določanje 
cen in da bi tak pristop spodbujal proizvajalce v borbo z administracijo za 
višje cene, namesto v akcijo za večjo produktivnost. 

Končno je bil sprejet naš nekoliko spremenjen predlog, da naj bi ustvar- 
jali pogoje, da bo rast cen in življenjskih stroškov nižja od doseženega porasta 
v 1977. letu. 

Stališča, kakšen naj bo porast cen storitev, so pa bila tako različna, da se 
nismo mogli uskladiti. Zato je naša delgacija predlagala, naj se v resolucijo 
zapiše, da je potrebno zmanjšati porast cen storitev po selektivni poti, koliko 
in kako, pa bo določeno v dogovoru Zveznega izvršnega sveta in izvršnih svetov 
republik in pokrajin o uresničevanju politike cen za leto 1978, ki bo sprejet 
januarja prihodnjega leta. To je bilo tudi sprejeto. 

Sprejeto je bilo tudi nekoliko dopolnjeno naše stališče, da se bodo spre- 
membe v cenah uveljavljale diferencirano in tako, da se bo doseglo enakomer- 
nejše razmerje v cenah in enakopravnejši položaj za doseganje dohodka v or- 
ganizacijah združenega dela. 

O kreditno-monetarni politiki. Ni bilo dvoma, da bo imela v kompliciranih 
pogojih gospodarjenja v prihodnjem letu kreditno-monetarna politika izreden 
pomen. Morala bo omogočati predvideni porast proizvodnje, hkrati pa vplivati 
na ravnotežje blagovncndenarnih odnosov oziroma stabilizacijsko med ponudbo 
in povpraševanjem. 

K temu delu resolucije je imela vrsto spreminjevalnih predlogov pravzaprav 
samo naša delegacija. Skoraj vse pripombe smo tudi uveljavili. V 1978. letu 
ostajajo cilji kreditno-monetarne politike v glavnem dosedanji, dodaja se kre- 
ditiranje tržnih rezerv kmetijskih produktov in kreditiranje malega gospodar- 
stva. To zadnje je bil naš predlog. Uveljavili smo stališče, da bo rast denarne 
mase določena z rastjo družbenega proizvoda. Uspeli smo tudi s predlogom, da 
se je ves tekst, ki je določal program ukrepov za reprogramiranje kreditov 
Narodne banke Jugoslavije organizacijam združenega dela, zbrisal in sprejel 



28. decembra 1977 449 

nov. Ta nalaga bankam, da v svojih samoupravnih aktih predvidijo prioritetno 
odobravanje sredstev pod ugodnimi pogoji organizacijam združenega dela za 
namene, za katere se združujejo delo in sredstva. 

Glede zmanjševanja stopnje zadolževanja v gospodarstvu je sprejeto sta- 
lišče, da bo z dogovorom federacije, republik in pokrajin v prvem polletju pri- 
hodnjega leta nastal določen program akcij in ukrepov, ki naj predvsem podpre 
samoupravno združevanje dela in sredstev organizacij združenega dela. Isto- 
časno bo sprejet tudi dogovor o osnovnih elementih politike obrestnih mer. 

Največ dela. razlik in težav je bilo pri usklajevanju ekonomskih odnosov 
s tujino, skupne devizne politike, plačilne in devizne bilance ter plačilnobilanč- 
ne pozicije republik in pokrajin. To ne preseneča, saj se je delegatska skupščina 
s temi problemi pravzaprav prvič resno spopadla. 

Osnovno vprašanje je bilo, kakšne pravice in obveznosti sprejemajo re- 
publike v plačilnobilančnih pozicijah za izvoz, uvoz, plačilni defecit in zadolže- 
vanje v tujini. Po mnogih sejah se je videlo, da ponujenih kriterijev večina 
delegacij ne sprejema. Končno je tudi Zvezni izvršni svet predložil stališče 
enako našemu, da se sprejema odgovornost republik in pokrajin za vse leto 
1978 samo za dogovorjeni izvoz in uvoz blaga in da se vse ostale postavke bilanc 
kot so izvoz m uvoz storitev, nakazila zdomcev in tako naprej, lahko sprejmejo 
samo kot orientacija oziroma začasno za prvo trimesečje. V tem času se bodo 
kriteriji na novo dogovorili in na njihovi osnovi sprejeli elementi bilanc torei 
tudi končne bilance. 

Drugo temeljno vprašanje je bilo, kaj se zgodi z republiko, ki teh obvez- 
nosti ne izpolnjuje. Sprejeto je bilo v bistvu naše stališče, da ima republika 
oziroma pokrajina, ki dosega dogovorjeni, torej za 6j0/o povečani izvoz, pravico 
do dogovorjenega uvoza. To je uvoz na nivoju leta 1977, manj 2®/». Tista, ki 
izvozi manj, si je ustrezno z dogovorom v interesni skupnosti zmanjšala uvoz, in 
tista, ki izvozi več kot 6®/», dobi pravico za povečanje uvoza. Na ta način se'ne 
prekoračuje dogovorjeni plačilni deficit, temveč zmanjšuje, kar je izrednega eko- 
nomskega in političnega pomena. 

Tretje bistveno vprašanje je bilo zadolževanje v tujini. Zvezni izvršni svet 
zato v osnutku ni predlagal stališč, ki jih terja zakon. Odločno smo vztrajali, 
da jc to pogoj za sprejemanje samoupravnih sporazumov interesnih skupnosti 
republik m pokrajin z organizacijami združenega dela oziroma za začetek funk- 
cioniranja novega sistema ekonomskih odnosov stujino. 

Končno je bil na zadnji dan usklajevanja le sprejet naš predlog, da bo naj- 
pozneje v januarju leta 1978 sprejet vsaj začasen dogovor federacije, republik 
in avtonomnih pokrajin o zadolževanju v tujini za leto 1978 in s tem obseg 
sredstev, za katerega se lahko zadolži posamezna republika oziroma pokrajina. 
Tako se ne bo ponovilo leto 1977, ko Slovenija praktično skoraj ni imela pravice 

finančnih kreditov v tujini. Tako bo tudi omogočeno, da se znotraj obsega 
zadolžitve sami doma dogovorimo, koliko se bomo zadolžili za opremo in za 
repromaterial in koliko za manjkajočo- akumulacijo za investicije. 

Naj samo še enkrat ugotovim, da je izvoz v resoluciji sprejet kot eden naj- 
pomembnejših dejavnikov dinamike gospodarske rasti in da so oziroma bodo 
sprejeti ukrepi, da se ekonomsko bolj spodbudi. Prav tako je sprejeto naše sta- 
lišče, da bodo v 1978. letu organizacije združenega dela, samoupravne skupnosti, 
gospodarske zbornice, banke in družbenopolitične skupnosti sprejele konkretne 
programe racionalne substitucije uvoza, da bi tudi tu prešli od besed k deja- 
njem in da ne bi bili ukrepi za spodbudo izvoza in omejevanje uvoza več stvar 
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pretežno državnega določanja, temveč samoupravnega dogovora v interesnih 
skupnostih za ekonomske odnose s tujino. 

Naj še ugotovim, da tako usklađena resolucija, skupna devizna politika m 
bilance omogočajo sprejetje republiške resolucije, kot je predložena. 

Se par besed o proračunu. Rebalans proračuna za 1977. leto smo sprejeli 
v skladu s stališči v republiški skupščini. Proračun federacije za 1978. leto pa 
je sprejet namesto v prvotni višini 80 milijard 115 milijonov, v višini 80 mili- 
jard 748 milijonov ali višje za 633 milijonov. 

Povečanje za 80 milijonov je namenjeno dodatno za izplačilo obveznic po- 
slovnim bankam, ki bodo tako dobile 2160 milijonov namesto 1080 ali vrnjenih 
50 %> obveznic. Vse delegacije so bile proti predlogu naše skupščine, da naj se 
obveznice poslovnim bankam izplačajo 100l0/o, pa čeprav se za ta znesek fede- 
racija dodatno zadolži iz emisije pri Narodni banki Jugoslavije. Zato smo od 
zahteve odstopili. Pač pa je sklenjeno, da bo preostalih 50 °/o sredstev za obvez- 
nice poslovnih bank izplačanih v letu 1979. 

Povečanje proračuna za 360 milijonov je namenjeno dodatno za negospo- 
darske investicije. Med njimi so mednarodne obveznosti, kot na primer carinar- 
nice, sredstva za Zvezni sekretariat za zunanje zadeve ter za antipiratsko de- 
javnost. Ker so se s tem strinjale vse delegacije, se je tudi naša. 

Nadaljnje povečanje, za 138 milijonov, je namenjeno za izplačilo premij 
za mleko od leta 1973 do leta 1975, ki niso bile izplačane. To izplačilo je bilo 
pogoj Socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine, da da soglasje k proračunu. 
Po težkih razpravah je bilo dogovorjeno, da se za toliko predvidi večji priliv 
na osnovi temeljnega prometnega davka, način razdelitve sredstev pa bo do- 
ločen s posebnim zakonom, kar so vsi sprejeli. 

Končno se povečanje nanaša še na 55 milijonov, danih za premostitev iz- 
rednih proračunskih težav Socialistični republiki Crni gori. Prvotno se večina 
delegacij s predlogom ni strinjala. Končno so se vse delegacije po dodatnih 
obrazložitvah in razpravah strinjale. Tudi naša je dala soglasje. Pri tem smo 
zahtevali, da naj bo to res izjema za leto 1978 in da se pripravi analiza prora- 
čunskih težav vseh republik in pokrajin, seveda tudi naše, in predloži Zboru re- 
publik in pokrajin, da se to ne bi v bodoče ponavljalo, kar je bilo tudi sprejeto. 

Čeprav je proračun povečan, bo ostala v osnutku proračuna predlagana za- 
dolžitev pri Narodni banki Jugoslavije ista, torej manjša kot leta 1977 in se 
bodo v letu 1978 za 1 milijardo zmanjšali tudi prispevki republik in pokrajin. 
To so razlogi, da je naša delegacija dala soglasje k proračunu v celoti. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da odobrite naše delo in po- 
ročilo sprejmete. Hvala lepa. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Hvala lepa! S tem končujem skupno za- 
sedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. Zbori 
nadaljujejo s svojim delom v prostorih, kjer so ga začeli. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.50.) 



8. seja 

(13. decembra 1977) 

Predsedovala Majda Gaspari, 
predsednica Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Začetek seje ob 10.15. 

Predsednica Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši delegati! Zače- 
njam 8. sejo Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije in vas vse lepo 
pozdravljam. 

Dnevni1 red za današnjo sejo ste dobili z vabilom. Predlagam, da bi dnevni 
red seje razširili z novo 9. točko, in sicer s predlogom za pristop Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije k družbenemu dogovoru o ustanovitvi republiškega 
INDOK centra. Se strinjate, da s to točko razširimo naš današnji dnevni red? 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo dnevni red razširili z novo 9. točko. Za današnjo 
sejo predlagam naslednji dnevni red: 

1. izvolitev komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila teh komisij, 

2. odobritev zapisnikov 7. seje Skupščine in nadaljevanje 7. seje, 
3. informacija o načinu valorizacije denarnih prejemkov iz naslova social- 

nih pravic, 
4. osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1978, 
5. osnutek sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana 

SR Slovenije od leta 1976 do 1978, 
6. predlog za izdajo zakona o varstvu družinskih članov oseb v obvezni 

vojaški službi, z osnutkom zakona, 
7. predlog meril za ugotavljanje gmotnega stanja invalidne osebe in čla- 

nov njene družine za uveljavljanje pravic in obveznosti iz naslova priprave 
za zaposlitev po 10. členu zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalid- 
nih oseb, 
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8. predlog samoupravnega sporazuma o opredelitvi nalog in obveznosti 
pri izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v teles- 
nem in duševnem razvoju, 

9. predlog za pristop k družbenemu dogovoru o republiškem INDOK 
centru, 

10. vprašanja in pripombe delegatov, 
11. razno. 
Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 

dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Ko- 
misije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in 
Zbora izvajalcev. 

Ce dovolite; bi predlagala, da bi bili v Komisiji za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov delegati iz občin Zagorje, Slovenj 
Gradec in Metlika. Se Zbor uporabnikov strinja s tako sestavljeno komisijo? 
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 za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja Zbora uporabnikov sestavljena iz delegatov občinskih skupnosti Zagorje, 
Slovenj Gradec in Metlika. 

V sestav Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora 
izvajalcev pa predlagam delegate iz občin Kranj-Tržič, Krško-Brežice in Smarje- 
Šentjur. 

Kdor je za tak sestav Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora izvajalcev, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izva- 
jalcev dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora izvajalcev soglasno izvoljena. Prosim izvoljene člane obeh ko- 
misij, da pregledajo pooblastila in ugotove sklepčnost današnje seje. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 7. seje in nadaljevanja 7. seje Skupščine. 

Predloge zapisnikov ste dobili. Ima kdo kakšen dopolnilni predlog ali pa 
kakšno vprašanje v zvezi s predlaganimi zapisniki? (Nihče se ne javi.) Ce ni 
nobenih pripomb, potem prosim, da oba zapisnika potrdimo z dvigom rok. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo odobrili zapisnik 7. seje Skupščine in zapisnik nada- 
ljevanja 7. seje. 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je nato v smislu določil 
362. člena ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
obravnavala kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije 
6. točko dnevnega reda: 

Predsednica Majda Gaspari: Prehajamo na 6. točko dnevnega 
reda, to je na predlog za izdajo zakona o varstvu družinskih članov oseb v 
obvezni vojaški službi, z osnutkom zakona. 
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Gradivo za sejo ste dobili. Prosim tovariša Justa Miklavca, predstavnika 
Komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov, da poda uvodno 
obrazložitev! 

Just Miklavc: Predlog za izdajo zakona, ki je pred vami, želi v 
bistvu izboljšati predvsem materialni položaj družinskih članov oseb, ki so 
v obvezni vojaški službi. Tovarišica predsednica je prej v razpravi rekla, da 
včasih ni vse samo tisto-, kar daš človeku v roke, ampak da je treba napraviti 
še tudi kaj drugega, da človeka socialno zavaruješ. Ljudem pa, o katerih govo- 
rimo v zvezi s predlogom za izdajo zakona, ne damo niti tega. Sedanja si- 
tuacija je taka, da tudi naš republiški komite, ko je prevzel te posle od biv- 
šega republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, ni glede tega 
vprašanja prišel kaj dlje. Reči moram celo, avtokritično, da niti prejšnji organi 
pa tudi sedanji komite ni teh tako imenovanih kadrovcev obravnaval doslej 
tako, kot bi to bilo treba. Ustrezen poudarek je dal šele novi zvezni zakon o var- 
stvu teh oseb iz leta 1976, ko je dal večji poudarek splošnemu ljudskemu odporu. 
Zaradi tega smo postali pozorni tudi na to populacijo. Logično je namreč, da 
moraš človeku, ki ga usposabljaš za boj, da bo ohranil svobodo, zagotoviti, da 
bodo njegovi svojci toliko preskrbljeni, da vsaj ne bodo lačni, če že kaj dru- 
gega ne. 

Najbrž poznate sedanji predpis, ki pravi, da imamo te upravičence razde- 
ljene v tri kategorije. Tako imamo tudi pomoč, ki jo dajemo, kategorizirano in 
je ta silno nizka. Zato je treba k stvari pristopiti z drugačnimi kriteriji. 

V sedanjem zakonu imamo nekaj pogojev, ki onemogočajo določeni katego- 
riji ljudi, da bi se vključili med te, katerim dajemo pomoč. Sedanji pogoj, da 
mora nekdo biti zaposlen, preden vstopi v Jugoslovansko- ljudsko armado, če 
hoče dobiti pomoč, je najbrž resnično nesmiseln. Imamo veliko ljudi, ki gredo 
v armado, pa prej niso bili zaposleni — pri tem imam pred očmi kmete in 
ljudi, ki še ne pridobivajo, pa so vendarle že polnoletni. Zato novi predpis, ki 
ga sprejemamo na podlagi zveznega zakona o varstvu oseb v obvezni vojaški 
službi, predpisuje, da zavarujemo tudi te osebe. 

Predlog za izdajo zakona, ki je pred vami, odpravlja sedaj nesoglasja z 
zveznim zakonom in določa drugačen način oskrbnine. Prej so bih cenzusi taki, 
da danes nihče več ne ve, na osnovi česa so jih takrat določili. Bih so neraz- 
umljivi in nelogični in so zato sedaj postavljeni na drugo osnovo. Osnova je 
sedaj najnižji osebni dohodek v republiki, ki znaša od aprila naprej 2162 di- 
narjev. To je seveda tista osnova, od katere se določa pomoč družinskim čla- 
nom oseb, ki so v obvezni vojaški službi. 

Poleg tega moramo predpis, ki še ni sprejet, uskladiti z medrepubliškim 
družbenim dogovorom o tej materiji. Najbrž bo še v decembru podpisan druž- 
beni dogovor o varstvu teh oseb, ki bo določil nivoje, katerih se bo moral držati 
tudi zakonodajalec v republiki. Ta nivo> je, da mora biti pomoč najmanj 70% 
od najnižjega osebnega dohodka v republiki, za družinske člane pa najmanj 
20°/o od tega zneska. Ce ste preštudirali predlog za izdajo zakona, ste videli, 
da smo pri nas šh na 100% osnovo, se pravi na najnižji osebni dohodek 2162 
dinarjev in na 50'% povečanje oziroma celo na 100'% povečanje, če je uživalcev 
te pomoči več. To se pravi, da se tudi tu držimo družbenega dogovora, ki bo 
podpisan. Delegati za ta podpis so že imenovani. 

V predpisu, ki ga predlagamo, odpade tudi pogoj delovnega razmerja, razen 
tega pa je uvedena še ta novost, da ima možnost do prejemanja pomoči tudi tuja 
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državljanka, ki je poročena z našim državljanom, ki je na začasnem delu v tu- 
jini, pa pride skupaj z možem v Jugoslavijo za čas, dokler mož služi vojaški 
rok. Doslej nismo imeli možnosti, da bi tako pomoč dajali. To je bila vsekakor 
vrzel v zakonodaji, zlasti zaradi tega, ker imamo teh ljudi veliko. Nemogoče je 
namreč, da pustimo ženo našega državljana, ki ima poleg tega z njim tudi 
otroke, v času, ko' njen mož služi redni rok v armadi, popolnoma ob strani. 
Ta predpis bo sedaj uveljavljen. 

V sedanjem predlogu pa ostajajo kljub temu še nekatera odprta vprašanja. 
V prejšnjih razpravah v Skupščini je bilo na primer načeto vprašanje študentk. 
Smo pred vprašanjem, ki ga bomo najbrže morali pri obravnavi predloga ob- 
ravnavati: Kaj napraviti s študentkami, ali jim damo pomoč ali ne? Nastaja 
vprašanje, ali mora študentka v času služenja vojaškega roka njenega moža 
opustiti študij in se zaposliti, kar najbrž ni logično. Zaradi tega bo najbrž treba 
proučiti sistem, kako naj bi takim študentkam dali pomoč za prebroditev tistega 
časa, dokler je mož v Jugoslovanski ljudski armadi. 

Naslednje je vprašanje katastrskega dohodka. Gre za to, kako preračunati 
osebni dohodek na osnovi katastrskega dohodka. Kot morda že veste, je ob- 
javljen v Uradnem listu sporazum o novem načinu določanja tega katastrskega 
dohodka in kot izgleda po sedanjih ugotovitvah, bo katastrski dohodek petkrat 
večji, kot je bil doslej. To pa zaradi tega, ker je bil dosedanji katastrski dohodek 
zastarel in se vrsto let ni spreminjal. Sedaj bo prišlo do spremembe, in ker bo 
kataster tekoče obravnavan, bo zato petkrat večji kot doslej. Zato bo treba 
proučiti, kako formulirati vse tiste predpise, ki govorijo o upoštevanju kata- 
strskega dohodka. Tu nas čaka obsežna naloga, zlasti ker vemo, da imamo v 
borčevski in invalidski zakonodaji velikokrat govor o katastrskem dohodku, 
ki se sedaj šteje dvojno. 

Kaj več v obrazložitvi ne bi mogel reči, ker je predlog za izdajo zakona 
šele v povojih, čeprav mislim, da bi Skupščina morala danes razpravljati že tudi 
o osnutku, ki je predlogu za izdajo zakona priložen, da ne bi ponovno prišli 
pred skupščino^ z osnutkom, ampak da bi na prihodnjem zasedanju razpravljali 
že o predlogu zakona. 

Predsednica Majda Gaspari: Prosila bi še predsednico Izvršnega od- 
bora tovarišico Stojanovičevo, da pojasni, kaj so na Izvršnem odboru menili 
o tem osnutku! 

Zofka Stojanovič : Izvršni odbor je obravnaval predlog za izdajo 
zakona o varstvu družinskih članov oseb, ki so v obvezni vojaški službi, skupaj 
z osnutkom zakona. Pri tem je bil Izvršni odbor še posebej pozoren na katego- 
rijo, ki jo je tovariš Miklavc omenil, to je do študentk. Zastopal je stališče, da 
je na vsak način potrebno, da se tudi študentke vključijo med osebe, ki bodo 
lahko uveljavljale pravico po tem zakonu. Študentke so v tem primeru prav 
tako rizična skupina in ni razlogov, da bi se obravnavale drugače, ker se sicer 
ustvarjajo neenakopravne možnosti za uveljavljanje pravic po tem zakonu. Zato 
Izvršni odbor predlaga, da se Skupščina izreče o tem predlogu, na osnovi česar 
bi skupnost potem posredovala svoj predlog organom, ki pripravljajo izdajo 
tega zakona. 

V organih Skupščine SR Slovenije, ki prav tako razpravljajo o predlogu za 
izdajo zakona skupaj z osnutkom, je bilo izraženo tudi mnenje nekega delegata, 
da bi izvajanje tega zakona prevzela Skupnost socialnega varstva, ker gre tu 
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v bistvu za zagotavljanje določenih socialnih pravic oziroma socialnih dajatev. 
Izvršni odbor je bil s to' pripombo seznanjen, vendar se do te pripombe ni opre- 
delil pozitivno, se pravi, da ni sprejel stališča, da bi bila Skupnost socialnega 
varstva tista, ki bi neposrednoi izvajala naloge po tem zakonu, pač pa je bil 
glede na sedanje izvajanje zakona, ki je bilo poverjeno upravnim organom pri 
občinskih skupščinah in glede na njihove kadrovske možnosti mnenja, da bi 
morda kazalo prenesti izvajanje tega zakona v okvir Skupnosti socialnega skrb- 
stva, se pravi skrbstvenih organov. Predlagal je torej, da se prouči, kje so naj- 
večje možnosti za nemoteno izvajanje tega zakona. V primeru, če bi to bilo1 pre- 
neseno na katerokoli interesno skupnost, je potem treba za izvajanje tega za- 
kona zagotoviti tudi kadrovske in vse druge pogoje. 

Kakih drugih pripomb in stališč pa Izvršni odbor ni imel in podpira pred- 
log, da čimprej pridemo do novega predpisa na tem področju. 

Predsednica Majda Gaspari: Slišali ste tudi mnenje Izvršnega od- 
bora. Pričenjam razpravo o predlogu za izdajo zakona, ki vključuje že tudi 
osnutek zakona. Glede na to prosim, da se v razpravi izrečete že tudi o osnutku. 

Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Slavko Kobe, predstavnik Skupnosti 
socialnega varstva občine Ljubljana-Vič-Rudnik! 

Slavko Kobe: V zvezi z uvodnimi besedami tovariša Miklavca in pred- 
sednice Izvršnega odbora bi imel dvoje pripomb: 

Prvič, mi danes skupaj s predlogom za izdajo zakona obravnavamo tudi 
osnutek zakona. To se pravi, da obravnavamo ta predlog že v drugi fazi. 

Kar pa zadeva obveznike, bi * predlagal, da iz zakona izpade tisti pogoj, da 
mora biti obveznik preden gre v vojsko, v delovnem razmerju. Podpiram pa 
tudi predlog, da zakon upošteva študente, kajti študent, ko gfe v vojsko, lahko 
pusti doma družino brez slehernih sredstev. 

V zvezi s predlogom, da naj bi te podpore izplačevale skupnosti socialnega 
varstva, kar je omenila tovarišica Stojanovičeva, pa je treba reči, da se je to 
vprašanje pojavilo tudi v razpravi v Skupščini SR Slovenije in tudi v kra- 
jevnih skupnostih. Vendar menim, da tega ne moremo jemati kot običajno 
socialno podporo v klasičnem smislu, temveč moramo tu zastopati stališče na- 
rodne obrambe. Tu ne gre za neko socialno podporo človeku, ki je pridobitno 
nezmožen, ampak gre za podporo človeku, ki je šel izpolnjevat svojo državljan- 
sko dolžnost. Zato tudi v imenu naše skupščine soglašam s tem, da bi ostal tak 
sistem financiranja, kot ga predvideva osnutek zakona. 

Predsednica Majda Gaspari : Se kdo želi besedo? Besedo ima tova- 
riš Vinko Pavlinac, delegat iz Metlike! 

Vinko Pavlinac: V zvezi s tem, kar je povedal tovariš Miklavc, da 
se predvideva, da se bo katastrski dohodek povečal za petkrat, moram reči, da 
katastrski dohodek sam po sebi ne predstavlja ničesar, če ni tistega, ki ta 
dohodek ustvarja. Konkretno, če da kmet posekati les in ga razžagati ter plača 
vse dajatve, mu potem ne ostane nič, če sam ne dela. Zato' mislim, da bi bilo 
petkratno povečanje katastrskega dohodka za ta primer, o katerem razpravlja- 
mo, popoln nesmisel, zlasti če ga tudi za druge primere nismo uporabljali v 
petkratnem znesku. 



456 Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Predsednica Majda Gaspari: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovarišica Nada Bule! 

Nada Bule: Rada bi dala kratko dopolnilo. Namen zakona o združe- 
nem delu in združevanju kmetov z organizacijami združenega dela, pa tudi 
med seboj, je ta, da bi na tisti zemlji, kjer je možno, tak katastrski dohodek tudi 
ustvarili. Če kmet zemlje ne bi mogel obdelovati, bi jo mogel vsaj združiti in bi 
na ta način v perspektivi prišli do tega, da bo tudi katastrski dohodek zame- 
njan z drugo, boljšo kategorijo, to pa bi bil dejansko ustvarjeni dohodek. 

Predsednica Majda Gaspari: Morda bi se najprej izrekli o nekate- 
rih vsebinskih sugestijah, ki so bile dane. Tu ste slišali predlog, ki zadeva 
študentke. 

Besedo ima Franc Rostohar, delegat občinske skupnosti Brežice! 

Franc Rostohar: Mi smo tak primer imeli, da je študentka ostala 
brez zdravstvenega zavarovanja in brez vsake pomoči. Kaj naj bi v takem pri- 
meru storili? 

Predsednica Majda Gaspari: Kategorija študentk se v ta zakonski 
predpis sedaj šele uvaja. Razumela pa sem predlog za izdajo zakona tako, da 
kadar mora hranilec družine iti na odsluženje vojaškega roka, se v tem primeru 
presoja, ali imajo tisti, ki jih je preživljal, pravico do pomoči za čas, dokler je 
njihov edini hranilec na služenju vojaškega roka. Tu so navedeni tudi pogoji, 
kdo lahko dobi Lako podporo in kolikšna je ta podpora. Gre pa za to, ah v ta 
krog uvrstimo tudi študentke, ki redno študirajo. Mislim, da teh primerov ne 
bi smeli reševati samo s to obliko družbene pomoči, pač pa bi morali tu upo- 
števati tudi štipendije. Imamo tako> kadrovsko kot socialno štipendijo, zato 
mislim, da bi bilo prav, da bi se za tiste, ki redno študirajo, aktivirala štipen- 
dija. Če to ni mogoče in če bi se v tem primeru taka študentka, ki ima denimo 
še otroka, znašla brez dohodka, potem bi morali nujno intervenirati. Mislim, 
da pri reševanju tega problema ne gre za nek avtomatizem, ampak za presojo 
stanja in socialnih okoliščin. Zaradi tega se mi zdi nespametno, da to odte- 
gujemo' obravnavi socialno-strokovnih služb, ki morajo v bližnji perspektivi 
vse take primere vzeti v strokovni pretres. Presojati je torej treba okoliščine 
in razmere in se potem na tej osnovi odločiti za ukrep. Kot pri vseh drugih 
ukrepih pa bo tudi tu potrebno več samoupravne presoje, ki pa je v upravnem 
postopku sploh ne moremo izpeljati, pač pa bomo morali imeti kolegialna te- 
lesa, ki bodo v primeru take družinske situacije aktivirala tako pomoč. 

Zdi se mi, da mi sami ne smemo podirati neke orientacije, prek katere 
bomo dosegli, da se bodo na istem mestu in v istih službah motrili vsi tisti 
problemi in situacije, pri katerih sprejemamo potem določene socialne ukrepe, 
se pravi tiste ukrepe, s katerimi ali korigiramo nagrajevanje po delu ali pa 
ga nadomeščamo z nekim socialnim korektivom. 

Zato bi svetovala, da na eni strani podpremo predlog, da se med upravičence 
uvrstijo tudi študentke, vendar s tem, da rečemo, da imamo razvit sistem šti- 
pendiranja, ki pa ga je treba v teh primerih maksimalno aktivirati, prav tako 
pa je prav, da rečemo še to, da bi bilo smotrno, da izvajanje tega zakona nalo- 
žimo strokovnim socialnim službam. Ali bo to ena služba v občini, ki bo de- 
lala za vse skupnosti, ah pa bo to posamična služba, je vprašanje, ki ga bomo 
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morali še proučiti. Vendar mislim, da je naš osnovni smoter doseči skupno 
službo socialnega varstva v občini, ki bo izvajala vse postopke uveljavljanja 
socialnih dajatev. Sele tako bomo lahko prišli do popolnega pregleda nad tem, 
kdo in kaj dobiva, da ne bo na eni strani kdo uveljavljal kaj takega, kar na 
drugi strani nasprotuje drugemu. Treba je dobiti enoten pregled, ne glede na 
to, iz kakšnega vira se uresničuje ukrep. To usmeritev bi morali zagotoviti zato, 
da bi perspektivno utrjevali veljavo skupne strokovne službe socialnega var- 
stva, drugače tudi naše politike ne bomo mogli učinkovito izvajati. 

Kar pa zadeva katastrski dohodek, pa mislim, da bi morah povzeti, kar 
je rekla tovarišica Bulčeva. Reči je namreč treba, da nam dejstvo, da se 
toliko časa zadržujemo pri katastrskem dohodku, ne ugotavljamo pa stvar- 
nega dohodka v kmetijstvu, v bistvu deformira izvajanje socialne politike. 
Vemo namreč, da katastrski dohodek ni resničen odraz dejanske sposobnosti 
ustvarjanja in rezultatov gospodarjenja na kmetijskem zemljišču. In ker to ni, 
povzroča tudi velike težave pri izvajanju ukrepov socialne politike. Povedati 
je treba, da ni izhod iz situacije v razpravi o tem, ah bomo za petkrat ali šest- 
krat povečali katastrski dohodek, ampak da je treba pospešeno delati na tem, 
da se bo katastrski dohodek opustil kot kategorija izkazovanja dohodka in da 
bomo tudi v zasebni kmetijski proizvodnji prešli na ugotavljanje realnega do- 
hodka. To je treba povedati, ker je to dejansko hud problem, ki se nam ne- 
prestano pojavlja, kadar obravnavamo družinsko in starostno problematiko, kajti 
brez rešitve tega problema je težko tudi oceniti, kakšne rezultate smo v tej 
naši politiki resnično dosegli. 

Te tri stvar bi v poročilu posredovali predlagatelju zakona, pri čemer pa 
bi podprli predlog za izdajo zakona skupaj z osnutkom, ker nam ta vendarle 
izboljšuje socialni položaj določene skupine občanov, ki je tu opredeljena. Ker 
pa gre tu za zakonsko materijo, bi prosila, da se o tem osnutku zakona izre- 
kamo po zborih. 

Predsednik Zbora uporabnikov Ivan Lozej: Glede na to prosim, da 
o predlogu za izdajo zakona skupaj z osnutkom glasuje najprej Zbor uporab- 
nikov. Kdor je za predlog za izdajo zakona o varstvu družinskih članov oseb 
v obvezni vojaški službi z osnutkom zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati Zbora uporabnikov dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Predsednik Zbora izvajalcev Vlado Kokal: Prosim še Zbor izvajalcev, 
da glasuje o istem predlogu. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
Zbora izvajalcev dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Predsednica Majda Gaspari: Ugotavljam, da sta oba zbora predlog 
za izdajo zakona o varstvu družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi, 
z osnutkom zakona, soglasno sprejela. 

S tem je bil postopek enakopravne obravnave in sklepanja o predlogu za 
izdajo z osnutkom tega zakona skupaj z zbori Skupščine SR Slovenije opravljen. 
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(28. decembra 1977) 

Predsedovala: dr. Aleksandra Kornhauser, 
predsednica Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednica dr. Aleksandra Kornhauser: Spoštovane tovarišice 
in tovariši delegati! Pričenjam 15. sejo Skupščine Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije, ki je tokrat v drugačnem okolju kot ponavadi. 

Pred prehodom na dnevni red bi se najprej v imenu delegatov naše skup- 
ščine zahvalila direktorju LEK Borisu Snuderlu za gostoljubje, ki ga uživamo 
v njihovih prostorih. 

Za današnjo sejo ste prejeli s sklicem tudi predlog dnevnega reda, ki je 
naslednji: 

1. izvolitev organov seje Skupščine: 
a) komisije za verifikacijo mandatov delegatov, 
b) overiteljev zapisnika; 

2. potrditev zapisnika 14. seje Skupščine SRS; 
3. stališča h gradivu »Raziskovalna dejavnost — sestavina združenega dela«; 
4. osnutek zakona o družbenoekonomskih osnovah svobodne menjave dela; 
5. dopolnilo dogovora o temeljih plana SRS v letih 1976—80; 
6. poročilo Izvršilnega odbora o delu skupnosti v obdobju od 3. 11. 1977 

do 28. 12. 1977; 
7. predlog rebalansa finančnega načrta SRS za leto 1977; 
8. predlog za financiranje raziskav v okviru programa 1977 (III. skupina); 
9. ugovori zoper sklepe o financiranju raziskav; 

10. sklep o začasnem financiranju za leto 1978; 
11. predlog financiranja infrastrukture; 
12. predlog za financiranje informacijsko-dokumentacijske dejavnosti; 
13. predlog za financiranje investicij; 
14. predlog za financiranje podiplomskega študija; 
15. predlog za financiranje delovanja Računalniškega centra Univerze; 
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16. predlog Komisije za znanstvene sestanke in tisk; 
17. samoupravni sporazum med Raziskovalno skupnostjo Slovenije in njeno 

strokovno službo; 
18. merila za financiranje poslovanja občinskih raziskovalnih skupnosti; 
19. poročilo delegacije Raziskovalne skupnosti Slovenije v Zvezi samo- 

upravnih interesnih skupnosti za raziskovalno dejavnost v SFRJ; 
20. samoupravni sporazum o pripravi vegetacijske karte Jugoslavije; 
21. ustanovitev posebnih sodišč združenega dela; 
22. delegatska vprašanja; 
23. razno. 
Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 

dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev organov 
seje Skupščine. 

Najprej moramo izvoliti Komisijo za verifikacijo1 mandatov delegatov, in 
sicer po enega iz Zbora uporabnikov in enega iz Zbora izvajalcev ter tajnika, ki 
ga imenuje strokovna služba. Predlagamo tovarišico Lojzko Horvat ter delegata 
iz vrst uporabnikov tovariša Vlada Coka in delegata iz vrst izvajalcev tovariša 
dr. Dušana Sajovica. 

Prosim delegate v Zboru uporabnikov in v Zboru izvajalcev, da dvignejo 
roko, če se s predlogom strinjajo. Kdo je za ta predlog? (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Komisija za verifikacijo mandatov delegatov soglasno iz- 
voljena ter prosim člane te komisije, da pregledajo pooblastila in ugotove 
sklepčnost današnje seje. 

Izvoliti moramo še overitelja zapisnika. Potrebujemo dva delegata iz Zbora 
uporabnikov in dva delegata iz Zbora izvajalcev, predsednik skupščine in oba 
podpredsednika pa sta člana komisije po položaju. 

Iz Zbora uporabnikov predlagam naslednja delegata: Tomaža Stepišnika 
in Jožeta Keršiča; iz Zbora izvajalcev pa dr. Vladimirja Klemenčiča in Franca 
Goršiča. 

Prosim delegate obeh zborov, da dvignejo roko, če se s tem predlogom stri- 
njajo. Kdo je za ta predlog? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi Komisija za verifikacijo zapisnika soglasno^ iz- 
voljena. 

Komisija za verifikacijo mandatov delegatov je že pripravila svoje poročilo 
in prosim predsednika Komisije, da poroča! 

Dr. Dušan Sajovic: Komisija za verifikacijo mandatov delegatov za 
15. sejo Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije ugotavlja, da je v Zboru 
uporabnikov prisotnih 36 delegatov ali 60 %> delegatskih mest in v Zboru iz- 
vajalcev 34 delegatov ali 71 '%> delegatskih mest. Komisija zato ugotavlja, da 
Skupščina lahko veljavno sklepa. 

Predsednica dr. Aleksandra Kornhauser: Hvala komisiji za po- 
ročilo. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na potrditev zapis- 
nika 24. seje Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Zapisnik so vsi delegati prejeli. K zapisniku 14. seje Skupščine do sedaj 
nismo prejeli nobenih pripomb. Prosim delegate, ali ima kdo kakšen dopolnilni 
ali spreminjevalni predlog v zvezi z zapisnikom! (Nihče se ne javi.) Če ni 
pripomb, prosim delegate obeh zborov, 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 smo odobrili zapisnik 14. seje Skupščine Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije. 

Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije je nato v smislu določil 362. 
člena ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ob- 
ravnavala kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije 3. 
točko dnevnega reda: 

Predsednica dr. Aleksandra Kornhauser: Prehajamo na 3. 
točko dnevnega reda, to je na stališča h gradivu »Raziskovalna de- 
javnost — sestavina združenega dela«. 

K tej točki dnevnega reda smo prejeli predlog stališč in sklepov, ki so bila 
v Zboru združenega dela in v Zboru občin Skupščine SR Slovenije že obrav- 
navana in sprejeta. Delovna skupina, v katero je delegirala svoje delegate tudi 
naša skupščina, je sodelovala pri pripravi teh stališč. 

Poleg tega smo delegati danes prejeli tudi predloge amandmajev, ki jih je 
pripravil Svet za znanost pri Predsedstvu RK SZDL. Ob tem obveščam delegate, 
da bi morali amandmaje, ki bi jih sprejela Skupščina Raziskovalne skupnosti 
Slovenije, uskladiti s stališči delegatov v Zboru občin in v Zboru združenega 
dela. Obveljalo bo stališče, ki bo sprejeto v enakem besedilu na vseh treh 
zborih. Zato prosim delegate, da svoje predloge oblikujejo v obliki amandmajev. 

Najprej prosim predstavnika predlagatelja, da da eventualno uvodno ob- 
razložitev. 

Dr. Boris Berce: Delegati so bili že seznanjeni s stališči, zato posebne 
uvodne obrazložitve ne bi dajal, sem pa pripravljen dati pojasnilo na vsako 
konkretno' vprašanje. 

Predsednica dr. Aleksandra Kornhauser: Hvala lepa! Prosim še 
predstavnika Sveta za znanost Predsedstva RK SZDL, da da obrazložitev k 
amandmajem. (Nihče se ne javi.) Ni prisoten? (Ne.) 

Prosim delegate Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije, da dajo mo- 
rebitne predloge amandmajev! (Nihče se ne javi.) Ni predlogov amandma- 
jev? (Ne.) 

Ugotavljam, da delegati Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije nimajo 
predlogov amandmajev k stališčem o »Raziskovalni dejavnosti — sestavini zdru- 
ženega dela«. Ugotavljam pa tudi, da od Sveta za znanost RK SZDL ni nihče 
navzoč. Zato predlagam Zboru uporabnikov in Zboru izvajalcev Skupščine Raz- 
iskovalne skupnosti Slovenije, da sprejme naslednji sklep: 

— Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije sprejema predlog stališč 
o »Raziskovalni dejavnosti — sestavini združenega dela« v enakem besedilu, 
kot so bila sprejeta v obeh zborih Skupščine SR Slovenije. 



15. seja 461 

— Skupščina o predlogu amandmajev Sveta za znanost pri RK SZDL ni 
razpravljala, ker so prispeli prepozno niti ni na seji Skupščine prisoten pred- 
stavnik tega sveta. 

Ima kdo kakšen spreminjevalni predlog? (Nihče.) Prosim delegate Zbora 
uporabnikov in Zbora izvajalcev, da dvignejo roko, če se s predlogom sklepa 
strinjajo. Kdor je za tak predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije soglasno 
sprejela predlog stališč h gradivu »Raziskovalna dejavnost — sestavina zdru- 
ženega dela« v takem besedilu, v kakršnem so bila stališča sprejeta v obeh 
zborih Skupščine SR Slovenije. 

S tem je bil postopek enakopravne obravnave in sklepanja o predlogu 
stališč h gradivu »Raziskovalna dejavnost — sestavina združenega dela« skupaj 
z zbori Skupščine SR Slovenije opravljen. 
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ter o izvajanju urbanistične in zemljiške politike     215 

Govorniki : 
Tone Zimšek 215 
Roza Škrk     216 
Dr. Sonja Jurinec  217 
Vinko Gobec  218 
Marko Kobe  221 
Slava Repše  221 

5. Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za 
reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini in za 
postopno vračanje delavcev z dela v tujini ter za njihovo ponovno 
vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1976   223 

Govornik: 
Dušan Kompare 224 

6. Informacija o arhivski službi v SR Sloveniji 229 

Govornik: 
Marija Oblak-Carni   229 

7. Osnutek skupne devizne politike Jugoslavije v letu 1978; osnutek 
projekcije plačilne bilance za leto 1978; osnutek projekcije devizne 
bilance Jugoslavije za leto 1978 in poročilo o usklajevanju zakona o 
spremembi in dopolnitvi zakona o skupnem obsegu proračunskih iz- 
datkov federacije za leto 1977     233 

Govornika: 
Zvonimir Volfand  233 
Franc Kenda    236 

8. Predlog zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja 237 

Govornik: 
Lojze Janko     237 

9. Predlog zakona o določitvi amortizacije stanovanjskih hiš, stanovanj 
in poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini za 
leto 1977      239 

Govornik: 
Boris Mikoš   239 

10. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o go- 
spodarjenja s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, z osnutkom 
aakona    240 

11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih   241 

12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem 
republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter 



o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in 
plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev 241 

13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih 
taksah    242 

14. Predlog zakona za izdajo zakona o grobiščih in grobovih borcev, 
z osnutkom zakona   242 

15. Družbeni dogovor o knjigi 242 

16. Dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj črne me- 
talurgije v obdobju 1976 do 1980    243 

17. Dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj elektro- 
gospodarstva, premogovništva in novih oblik energije v obdobju od 
leta 1976 do leta 1980      243 

Govornik: 
Drago Petrovič    244 

18. Dogovor o kontinuiteti pri graditvi zmogljivosti bazične kemične in- 
dustrije v dobi od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje v dobi 
po letu 1980     245 

19. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o grobiščih in gro- 
bovih borcev, z osnutkom zakona  246 

Govornika: 
Just Miklavc     246 
Miloš Bučar   248 

20. Osnutek zakona o pridobivanju in uporabi zunanjih sredstev za po- 
večanje zaposlenosti in za zaposlovanje povratnikov z dela v tujini 249 

21. Predlogi in vprašanja delegatov    250 

Govorniki:' 
Dragan Mozetič . . .       250 
Marko Selan   251 
Livio Jakomin      253 

22. Sprejemanje akta v zvezi z raziskovalno dejavnostjo kot sestavino 
združenega dela   i 253 

Govornik : 
Judita Rakovec 253 

56. seja — 28. decembra 1977 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije    257 

Govornik: 
Mišo Javornik    258 

XI 



/ 
Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 56. seje Zbora občin . 258 

2. Odobritev zapisnika 55. seje Zbora občin 260 

3. Predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976 do 1980 v letu 1978, s predlogom temeljnih razvojnih 
nalog v letu 1978 in opredelitvijo njihovih nosilcev   261 

Govorniki : 
Mirko Koritnik 261 
Tone Jerovšek   263 
Stojan Makovec   263 
Oto Kampuš  , 264 
Stane Ribič   264 
Zdravko Praznik 264 

4. Predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980, s predlogom odloka o 
pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene ta do^ 
govor   265 

Govornik : 
Ciril Plut    266 

5. Nadaljevanje razprave o predlogu resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letu 1978 . . . 266 

6. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin o poteku usklajevalnega postopka o osnutku resolucije o po- 
litiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976 
do 1980 v letu 1978, s spremljajočimi akti in bilancami ter o osnutku 
zakona o skupnem obsegu proračunskih dohodkov federacije v letu 
1978   268 

7. Predlog zakona o volitvah in delegiranju v skupščine 269 

Govornik: 
Dr. Kostja Konvalinka   269 

8. Predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po 
dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije   270 

9. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah in odpoklicu delegatov 
za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ ............ 271 

10. Predlog zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije (re- 
publiškem proračunu) za leto 1977    271 

11. Predlog zakona o podaljšanem financiranju občinskih proračunov 
za leto 1977 z dopolnilnimi sredstvi iz republiškega proračuna .... 272 

12. Predlog zakona o spremembi zakona o financiranju splošnih druž- 
benih potreb v družbenopolitičnih skupnostih     273 

Govorniki: 
Dragan Mozetič   273 
Božidar Toni  274 
Dragan Mozetič   275 
Dušan Kitek    276 
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Dragan Mozetič . .   276 
Mara Zlebnik     277 

13. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks   278 

Govornik: 
Oto Kampuš   278 

14. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za 
republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v letu 1978       279 

Govornik: 
Martin Kokalj      280 

15. Predlog zakona o spremembah zakona o davkih občanov, z osnutkom 
zakona   280 

16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 281 

17. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 
davkov za leto 1978   281 

Govornik : 
Stojan Makovec  282 

18. Predlog odloka o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za po- 
trebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organi- 
zacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1978 282 

Govornika: 
Jože Vilman    283 
Marjan Oblak   283 

19. Predlog za izdajo zakona o začasnem financiranju samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvih štirih 
mesecih 1978    283 

Govornik: 
Stanko Juršič   284 

20. Predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obraču- 
navanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975, 
1976 in 1977     285 

21. Predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v do- 
graditev objektov in v nabavo opreme v obdobju od leta 1978 do 1982, 
z osnutkom zakona   286 

22. Predlog zakona o spremembi zakona o skladih skupnih rezerv in o 
uporabi njihovih sredstev 286 

Govornik: 
Stanko Juršič   287 

23. Predlog zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna 
sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978 287 

24. Predlog zakona o ustanovitvi Komisije SR Slovenije za odlikovanja 288 
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25. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o izgradnji in financiranju Kulturnega 

Govornik: 
Stanko Juršič   288 

26. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije 289 
— predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici 289 
— predlog odloka o imenovanju namestnika Okrožnega javnega tožilca 

v Celju  289 
— predlog odloka o določitvi števila in o izvolitvi sodnikov porotnikov 

Okrožnega sodišča v Ljubljani   290 

27. Predlogi in vprašanja delegatov   290 

28. Nadaljevanje razprave o predlogu resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana v SR Sloveniji za obdobje 1976 do 1980 v letu 1978 . . . 290 

29. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks ....... 291 

Govornik: 
Dragan Mozetič ...;.. 291 

30. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1978   292 

Govorniki : 
Marjan Oblak    292 
Franc Strakl     . 293 
Ludvik Štelcar  294 
Adi Kralj 295 
Stanko Juršič    296 
Dragan Mozetič    297 
Tone Jerovšek  298 

57. seja — 25. januarja 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije     . .N . 301 

Govornik: 
Nikolaj Valjevec  302 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 57. seje Zbora občin 302 

Govornika: 
Slavka Perger    303 
Ivan Nemanič       304 

2. Odobritev zapisnika 56. seje Zbora občin 
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3. Predlog stališč, sklepov in priporočil o izvajanju programa ukrepov 
za racionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe 
energije   305 

Govorniki: 
Milan Štruc • .   305 
Dr. Peter Novak    313 
Ciril Plut      314 
Helena Križnik    315 
Štefan Hari  315 
Milan Struc  316 

4. Poročilo o delu delegatov Socialistične republike Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ   317 

Govorniki: 
Dr. Joža Vilfan   317 
Vlado tJllen   320 
Mile Milivojevič .   321 
Edo Pogorevc    321 
Ivica Kavčič    322 

5. Informacija o izvajanju zakona o varstvu zraka   324 

Govorniki: 
Dr. Miro Saje   325 
Ivo Miklavčič  326 
Dr. Peter Novak    327 
Vladimir Mejač   328 
Helena Križnik   328 
Dr. Miro Saje    329 

6. Osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 329 

Govorniki : 
Vlado Tance   329 
Slavka Perger     333 
Dr. Peter Novak  334 

7. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 
planiranju     335 

Govorniki: 
Franc Hrovat    335 
Niko Valjevec . ... .......... .-v 336 
Stane Mele   336 
Dr. Peter Novak  337 

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarjenju 
s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 338 

9. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o za- 
poslovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, z osnutkom zakona 338 

Govorniki: 
Rado Miklič 338 
Mile Milivojevič .   341 
Stane Mele  342 

10. Predlog za izdajo obrtnega zakona, z osnutkom zakona 343 
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Govorniki : 
Ivo Klemenčič   343 
Jože Miklavčič    346 
Manko Golar   346 
Dr. Peter Novak    347 

11. Predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne, z osnutkom zakona 347 

Govorniki : 
Just Miklavc   347 
Dr. Erna Primožič    349 
Franc Smolič     350 
Polde Hladnik  350 
Just Miklavc   351 

12. Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uprav- 
ljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem ............ 352 

Govorniki : 
Ivan Roje 352 
Maver Jerkič   355 
Dragica Rome   356 
Ivo Miklavčič   358 
Franc Hrovat      359 
Niko Valjevec   359 
Helena Križnik   359 

13. Predlog zakona o spremembi zakona o varstvu živali pred kužnimi 
boleznimi   361 

Govornika: 
Dr. Karel Gošler  361 
Judita Rakovec    361 

14. Predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti Vodograd- 
benemu laboratoriju v Ljubljani   362 

15. Osnutek zakona o tarifi zveznih upravnih taks 362 

Govornik: 
Rudi Kropivnik 362 

16. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic elementar- 
nih nesreč   363 

17. Dogovor o kontinuiteti pri graditvi zmogljivosti v obdobju od leta 1976 
do 1980 za razvoj in proizvodnjo električne energije in premogovništva 
v obdobju po letu 1980    364 

18. Družbeni dogovor o prometni politiki Jugoslavije 364 

19. Dogovor o nekaterih elementih skupne stanovanjske politike ..... 365 

20. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o imenovanju Republiške volilne komisije v Ljub- 

ljani       365 

21. Nadaljevanje razprave o predlogu stališč, sklepov in priporočil o izva- 
janju programa ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, 
transporta in porabe energije   366 
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Govornik: 
Dr. Peter Novak  366 

22. Predlogi in vprašanja delegatov   . 367 

Družbenopolitični zbor 

47. seja — 14. decembra 1977 

Pred dnevnim redom: 

.1. Odsotnost delegatov .  368 

2. Določitev dnevnega reda   368 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 46. seje Družbenopolitičnega zbora 369 

2. Informacija o izvajanju urbanistične in zemljiške politike z vidika 
urejanja prostora 369 

Govorniki : 
Cveto Majdič  369 
Tina Tomlje 370 
Braco Mušič  . ■ 370 
Stane Gavez .          .   373 
Jože Pratengrazer  . . ■ 374 
Albin Stritar     375 
Janko Česnik   376 
Lojze Cepuš       377 
Ivica Znidaršič    378 
Marijan Brecelj   378 
Maver Jerkič   379 

3. Predlog zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjav- 
ljanja .       380 

Govornik: 
Milan Baškovič       380 

4. Predlogi in vprašanja delegatov ...... . . . .   382 

5. Nadaljevanje razprave k informaciji o izvajanju urbanistične in zem- 
ljiške politike z vidika urejanja prostora     382 

Govornik: 
Cveto Majdič 382 
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48. seja — 28. decembra 1977 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov 

2. Določitev dnevnega reda 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 47. seje Družbenopolitičnega zbora  

2. Predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične 
republike Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1978, s predlogom te- 
meljnih razvojnih nalog v letu 1978 in opredelitvijo njihovih nosilcev 

Govorniki : 
Vladimir Logar    
Valentina Tomlje ■   •    
Geza Bačič    
Jože Zakonjšek      

3. Predlog sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 .... 

4. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin SFR Jugoslavije o poteku usklajevalnega postopka glede 
osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje 1976-1980 v letu 1978, s spremljajočimi akti in bi- 
lancami, ter glede osnutka proračuna federacije za leto 1978 . . . . . 

5. Predlog zakona o delovnih razmerjih   

Govorniki : 
Rado Miklič    
Filip Novak     
Tina Tomlje    
Cveto Majdič     
Janez Japelj   
Srečko Mlinaric    •:  
Beno Zupančič    
Rado Miklič    
Ludvik Golob    
Janez Japelj       
Rado Miklič    
Valentina Tomlje    
Marijan Brecelj    
Milan Baškovič   
Marijan Brecelj          
Pavel Mermolja     • 
Rado Miklič  

6. Predlog zakona o volitvah in delegiranju v skupščine  

Govornika: 
Milan Baškovič    
Jože Bogovič   
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7. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah in odpoklicu delegatov 
za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ . . .,   402 

8. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodisca SR Slovenije 402 
— predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici 402 
— predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 

Okrožnega sodišča v Ljubljani . . • • • • • 1 • ■ ; • • • • ■ • • 403 
— predlog odloka o imenovanju namestnika okrožnega javnega tožilca 

v Celju         403 

9. Predlogi in vprašanja delegatov . . . ...  403 

10. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o delovnih razmerjih .... 403 

Govornik: 
Tina Tomlje     

49- seja — 23. januarja 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov    405 

2. Določitev dnevnega reda   405 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 48. seje Družbenopolitičnega zbora 406 

2. Osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij .     . . . 406 

Govorniki : 
Alojz Domjan     406 
Jože BogoVič       410 
Miro Gošnik    411 
Zoran Polič      411 
Ivica Znidaršič       412 
Vladimir Logar  412 

3. Predlog za izdajo obrtnega zakona, z osnutkom zakona ....... 413 

Govornika : 
Ivo Klemenčič      413 
Lojzka Čotar   '■•••' ^15 

4. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o imenovanju Republiške volilne komisije v Ljub- 

ljani      416 

5. Predlogi in vprašanja delegatov   416 

6. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij   416 

Govornik: 
Ivica Znidaršič 416 
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Skupno zasedanje 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR Slovenije 

in delegacij družbenopolitičnih organizacij 

Zasedanje — 9. decembra 1977 

Dnevni red: 

1. Počastitev 80-letnega življenjskega jubileja tovariša Franca Leskoška- 
Luke   418 

Govorniki : 
France Popit    418 
Marijan Brecelj  423 
Sergej Kraigher  424 
Franc Leskošek   424 

Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

Zasedanje — 14. decembra 1977 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda  426 

Dnevni red: 

1. Uvodna obrazložitev republiškega sekretarja za urbanizem k informa- 
ciji o izvajanju urbanistične in zemljiške politike z vidika urejanja 
prostora ........   426 

Govornik: 
Boris Mikoš 426 

Zasedanje — 28. decembra 1977 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda   434 

Dnevni red: 

1. Ekspoze k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje od leta 1975 do leta 1980 v letu 1978, s pred- 
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logom temeljnih razvojnih nalog v letu 1978 in opredelitvi njihovih 
nosilcev .... .....i. i... i  434 

Govornik: 
Andrej Marine ... t   434 

2. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja postopka o osnutku re- 
solucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1978 . . . ... ...... . . . 446 

Govornik: 
Marko Bule     . 446 

Skupščina 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

8. seja — 13. decembra 1977 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda ■ 451 

Dnevni red: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo poblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev   452 

2. Odobritev zapisnikov 7. seje in nadaljevanja 7. seje Skupščine .... 452 

3. Predlog za izdajo zakona o varstvu družinskih članov oseb v obvezni 
vojaški službi, z osnutkom zakona • 452 

Govorniki : 
Just Miklavc   453 
Zofka Stojanovič ....   454 
Slavko Kobe  •. .    455 
Vinko Pavlinac   455 
Nada Bule     456 
Franc Rostohar • 456 
Majda Gaspari   456 

Skupščina 
Raziskovalne skupnosti Slovenije 

15. seja — 28. decembra 1977 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda .............     . 458 
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Dnevni red: 

1. Izvolitev organov seje Skupščine   459 

Govornik : 
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