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30. seja 

(19. decembra 1979) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela in 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.10. 

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

Na podlagi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej izvolili 
Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo sejo 
zbora in verificirali pooblastila. 

V Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja predlagam 
naslednje delegate: za predsednika Franca Kosiča, za člana pa Franja Rakušo in 
Jožico Lapuh. So predlagani delegati navzoči? (Da.) 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
lahko preidemo na glasovanje. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. 

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

Ugotavljam, da je komisija za verifikacijo pooblastil izvoljena v predla- 
ganem sestavu. 

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

Na današnjo sejo zbora so vabljeni predstavniki Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino in Jugoslovanske ljudske armade in teritorialne 
obrambe. 
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Na sejo zbora so vabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Ju- 
goslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije 
ter poročevalci odborov in komisij, in sicer Rok Pavšič, poročevalec Odbora za 
družbenopolitični sistem, Igor Bončina, poročevalec Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose, Janko Brinšek, poročevalec Odbora za finance, Cveto Gatnik, po- 
ročevalec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Majda 
Lindič, poročevalka Zakonodajno-pravne komisije in Stane Boštjančič, poroče- 
valec Komisije za pravosodje. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo postaviti delegatska vprašanja, da 
posredujejo ta vprašanja meni ali tovarišici sekretarki v pismeni obliki že na 
začetku seje, da bi lahko takoj o tem obvestili Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije oziroma ustrezne republiške funkcionarje. S tem bi omogočili Izvršnemu 
svetu oziroma posameznim funkcionarjem, da se na odgovor pripravijo in na 
vprašanja odgovore, če je le mogoče že na današnji seji. 

Prosim vse delegate, da po končanih točkah dajo gradivo o projekciji pla- 
čilne in devizne bilance na konec klopi, ker so to zaupna gradiva. 

Ugotavljam, da je komisija končala s svojim delom. Prosim predstavnika 
komisije, da poda poročilo zboru. 

Ji ! .. r. m O V ! i i ; . . 
Franc Kosič: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 

šanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je za 30. sejo, dne 19. 12. 
1979 ugotovila naslednje: 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 139 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 83 dele- 
gatov, iz prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, iz socialno-zdravstvenega 
področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 16 delegatov, iz obrtne in podob- 
nih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbeno- 
političnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, iz 
delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 
SFR Jugoslavije en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: iz gospodarskega področja 7. okoliš en delegat, 17. okoliš dva delegata, 
27. okoliš en delegat, 29. okoliš en delegat, 36. okoliš en delegat in 39. okoliš en 
delegat; skupno 7 delegatov; iz prosvetno-kulturnega področja 7. okoliš en dele- 
gat; iz socialno-zdravstvenega področja 7. okoliš en delegat; kmetijskega pod- 
ročja. 5 okoliš en delegat, 8. okoliš en delegat, skupaj ni prisotnih 11 delegatov. 

Verifikacijska komisija smatra, da je Zbor združenega dela SRS glede na 
ugotovljeno število prisotnih delegatov sklepčen in lahko prične s sejo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o po- 
ročilu komisije? (Nihče.) Ker delegati še prihajajo, bomo morali kasneje obrav- 
navati še dodatno poročilo verifikacijske komisije. 

Če ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo 
glasovali v celoti, ker ni sporno nobeno pooblastilo. 

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 
30. sejo Zbora združenega dela. 
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Ugotavljam, da lahko zbor veljavno odloča, ker je na seji prisotna večina 
delegatov. 

Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom občin in Družbe- 
nopolitičnim zborom poslušali uvodne besede k oceni varnostnih razmer v 
SR Sloveniji in k predlogu za izdajo zakona o notranjih zadevah, ki jo bo podal 
tovariš Janez Zemljarič, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za notranje 
zadeve in k poročilu o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR 
Slovenije in k predlogu za izdajo zakona o ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti, ki jo bo podal tovariš Martin Košir, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za ljudsko obrambo. 

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

Z dopisom, z dne 14. 12. 1979, sem razširil dnevni red današnje seje: 
— z osnutkom projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1980, 
— z osnutkom projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1980, 
— s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 

krajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka odloka o 
skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1980 in 

— s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka resolucije o po- 
litiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v 
letu 1980. 

Predlagam zboru, da skupaj obravnavamo poročili delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije k osnutku 
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1976—1980 v letu 1980 in k osnutku odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije 
za leto 1980. Prav tako predlagam, da skupaj obravnavamo osnutka projekcij 
plačilne in devizne bilance za leto 1980, ker gre za med seboj zelo povezano 
problematiko. 

Glede na to predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 30. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnikov 28. in 29. seje Zbora združenega dela, 
3. ocena varnostnih razmer v SR Sloveniji, 
4. predlog za izdajo zakona o notranjih zadevah, 
5. poročilo o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR Slo- 

veniji, 
6. predlog za izdajo zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, 
7. predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v gra- 

ditev zaklonišč v obdobju od leta 1981 do leta 1985, z osnutkom zakona, 
8. predlog zakona o zdravstvenem varstvu, 
9. osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela 

na področju zdravstva v SR Sloveniji, 
10. osnutek zakona o davkih občanov, 
11. osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 

dela in delovnih skupnosti, 
12. predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plaču- 

jejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom zakona, 
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13. predlog zakona o enotni matični številki občanov, 
14. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 

Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 
in poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka odloka o skupni de- 
vizni politiki Jugoslavije za leto 1980, 

15. osnutek projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1980 in osnutek 
projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1980, 

16. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v prometu, 

17. osnutek zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, 
ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979, 

18. osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za odpravljanje škod na premo- 
ženju občanov v določenih občinah SR Bosne in Hercegovine in SR Hrvatske, 
ki so nastali kot posledica katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR 
Crne gore v letu 1979, 

19. volitve in imenovanja, 
20. predlogi in vprašanja delegatov. 
Dajem predlog dnevnega reda v razpravo* Predlaga kdo kakšno spremembo 

ali dopolnitev predloga dnevnega reda? (Nihče.) Ker nima nihče pripomb, lahko 
preidemo na glasovanje. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim gla- 
suje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora sprejet soglasno. 
Preden nadaljujemo, vas obveščam, da bom zaradi sprejetega obsežnega 

dnevnega reda poskušal v postopku obravnave, nekatere zadeve nekoliko skraj- 
šati. Tako ne bom pri posameznih točkah dnevnega reda navajal predstavnikov 
Izvršnega sveta, ker ste dobili listo le-teh na klop. Prav tako ne bom navajal 
delovnih teles Skupščine in zborov, ki so obravnavali posamezne zadeve, ker ste 
prejeli njihova poročila in ste že na ta način seznanjeni, kdo je posamezno za- 
devo obravnaval, razen poročil, ki ste jih dobili danes na klop. 

Predlagam vsem tistim delegatom, ki imajo težave s prevozom, zlasti tova- 
rišice in tovariše iz Pomurja, da bi zaradi pomembnosti današnjega dnevnega 
reda vztrajali do konca. Razprave naj bodo časovno racionalne, kar velja tudi 
za vse ostale, ki poleg delegatov sodelujejo oziroma bodo sodelovali na seji zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisni- 
kov 28. in 29. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnika ste dobili. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za dopolnitev 
zapisnikov? (Ne.) Ker nima nihče pripomb oziroma predlogov za dopolnitev, 
ugotavljam, da sta zapisnika 28. in 29. seje Zbora združenega dela odobrena. 

Pravkar sem prejel dodatno obvestilo o prisotnosti. Prišlo je še 7 delegatov, 
tako da prisostvuje v tem trenutku današnji seji zbora od 150 delegatov, 146 de- 
legatov. 

Sedaj bomo počakali na delegate ostalih dveh zborov, da opravimo skupno 
zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 12.05.) 
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Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na oceno varnostnih razmer v SR Sloveniji. 

Oceno varnostnih razmer v SR Sloveniji je posredoval tovariš Janez Zem- 
ljarič, republiški sekretar za notranje zadeve. 

Kot je bilo že opozorjeno na skupnem zasedanju, prosim predstavnike sred- 
stev javnega obveščanja, da pri tej obravnavi, kot tudi pri obravnavi 5. točke, 
ravnajo v skladu s poslovniškimi določbami o obravnavi strogo zaupnih gradiv. 

Prehajamo na razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da sprej- 

me zbor naslednji sklep: 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije se strinja z oceno varnostnih 

razmer v SR Sloveniji, ki jo je posredoval republiški sekretar za notranje zadeve. 
Se zbor s predlaganim sklepom strinja? (Da.) Kdor je za, naj prosim glasuje! 

(114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o notranjih zadevah. 

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

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci delov- 
nih teles Skupščine zbora besedo? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Besedo ima 
tovarišica Marija Jeršič, delegatka Zbora združenega dela za področje delovnih 
skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter dru- 
gih delovnih skupnosti 3. okoliša s sedežem v Celju. 

Marija Jeršič: Skupina delegatov je obravnavala predlog za izdajo 
zakona o notranjih zadevah, hkrati pa je obravnavala tudi pripombe, ki jih 
je posredovala Skupščina občine Žalec, oddelek za notranje zadeve. Pripombe 
pa so naslednje. 

Proučiti bi bilo potrebno ali je porazdelitev pristojnosti notranjih zadev 
med Republiškim sekretariatom za notranje zadeve, torej med republiko in ob- 
činami, v skladu s 186. členom ustave SR Slovenije. Ta člen v 2. odstavku, 
1. alinee med drugim določa, da delovni ljudje in občani v občini zagotavljajo 
javni red in mir, varstvo ljudi in premoženja. Postavljata pa se vprašanji ali 
občine učinkovito uresničujejo to ustavno vlogo in če ni bila pristojnost na tem 
področju zelo omejena? 

Republiški zakon ureja zadeve na področju javnega reda in mira, občinam 
pa je prepuščeno, da z odloki urejajo nepomembne zadeve, kot točenje alkohol- 
nih pijač, red v kinematografih, zapiranje gostiln, uporabo zvočnih naprav, par- 
kiranje vozil in podobno. Za nadzorstvo nad izvrševanjem občinskih odlokov 
o javnem redu in miru ter o komunalni ureditvi, si občina lahko ustanovi re- 
darsko službo. Postaja milice, kot edini operativni organ v občini na področju 
javne varnosti, pa je glede izvrševanja svojih nalog sicer odgovorna občinski 
skupščini in ji je o svojem delu dolžna poročati, toda občinska skupščina in 
njeni organi ne morejo neposredno in konkretno vplivati na delovanje postaje 
milice. 

V drugem odstavku 44. teze je dana možnost, da je inšpektor varstva pred 
požari izven sestava občinskega organa za notranje zadeve. V tem primeru pri- 
haja do nejasnosti, kateri organ je občini odgovoren za stanje varstva pred 
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požari. Predlagamo, da se tej tezi doda drugi odstavek, ki bi določil načelo, da 
je za stanje varstva pred požarom v občini odgovoren tisti organ, v čigar 
sestavu je inšpektor varstva pred požari. 

Iz obrazložitve k tezam zakona izhaja, da se vrednost posameznih del in 
nalog lahko poveča za 20'% tudi za delavce občinskih upravnih organov za no- 
tranje zadeve. Toda 46. teza zakona nima takega določila, ker za občinske uprav- 
ne organe za notranje zadeve ne velja 135. teza, ki določa o dodelitvi 20% 
več sredstev. 

Predlagamo, da se v 46. tezi, za 81. tezo doda še 135. teza. Na gornji odstavek 
pa delegatska skupina iz Celja le opozarja Skupščino in predlagatelja, da se 
zadeva ureja v okviru obstoječih predpisov del in nalog, ne pa s povečanjem 
20 % sredstev. Enako naj se to uredi tudi za področje ljudske obrambe, kjer so 
vsa delovna mesta ocenjena-še z 20% več sredstev, čeprav glede na naravo dela 
vsa delovna mesta ne zaslužijo 20'% povečanje. 

V 21. tezi je določeno, da republiški sekretariat poroča o varnostnih zadevah 
v republiki. Prav tako je v 28. tezi določeno, da načelnik uprave za notranje 
zadeve poroča občinskim skupščinam o varnostnih razmerah na področju upra- 
ve. V tezah zakona ni določeno, kateri organ v občini seznanja delovne ljudi 
in delavce o varnostnem položaju v občini, o oblikah in metodah sovražnega 
delovanja, kot to določa 8. teza. Predlagamo, da se s to nalogo zadolži postajo 
milice s splošnim delovnim področjem in da se ustrezno dopolni 39. teza. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Vojko 
Turel, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 7. okoliš, Nova 
Gorica. 

Vojko Turel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legati Zbora združenega dela 7. okoliša imamo pripombe k tezam za osnutek za- 
kona o notranjih zadevah, in sicer: 

104. teza: delegati se ne strinjamo s predlogom o upokojitvi in predlagamo, 
naj bi se samo za določene naloge, ki jih opravljajo delavci, upoštevala pred- 
časna upokojitev. 

106. in 107. teza: Upošteva naj se varianta, tako da se 106. in 107. tezi črtata 
in da se določbe o načinu upokojitve vnesejo v predpise o pokojninskem zava- 
rovanju. 

137. teza: Črta naj se zadnja alinea, tako kot je predvideno v varianti. 
Na območju Nove Gorice je 19 mejnih prehodov, od katerih sta dva mednarodna, 
to je Rožna dolina in železniška postaja Nova Gorica, štiri pa so le za promet 
dvolastnikov, ostalih 13 pa uporabljajo dvolastniki, prebivalci za maloobmejni 
promet. Ureditev mejnega prehoda znaša v povprečju približno 4 in pol do 
5 milijonov dinarjev. Otvoritev mejnega prehoda Britof pri Igu, ki bo zgrajen 
predvsem na željo prebivalcev vzhodnega dela Beneške Slovenije, da bi tako 
imeli krajšo pot do Sorske doline, bo zahtevalo še štiri milijone dinarjev. 
V slabem stanju so tudi kontrolni objekti na mejnih prehodih Meblo in Šem- 
peter, pri Gorici. 

Zaradi velikega števila mejnih prehodov je tudi več kot polovica delavcev 
milice angažiranih na mejnih prehodih. Strinjamo se, da so prehodi za malo- 
obmejni promet določena dobrina za obmejno prebivalstvo, predvsem pa me- 
nimo, da je maloobmejni promet potnikov pogoj, da so odnosi ob meji dobri. 
Takšni odnosi, kakršni so sedaj ob meji, so plod dela in zavzetosti prebivalcev 
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ob meji, ki organizirani v številnih organizacijah in skupnostih, ustvarjajo in 
poglabljajo dobre odnose. Zato je težko obremeniti občino, kakršna' je Nova 
Gorica in ki mora zaradi dolžine meje in zaradi številnih poti, ki vodijo preko 
meje, graditi in vzdrževati tudi prehode za maloobmejni promet. 

Občina Nova Gorica je v letih 1968 do 1979 zagotovila 17 družinskih sta- 
novanj in se vključila v sofinanciranje prostorov za postajo milice, uprave javne 
varnosti in samskega doma ter v ta namen zagotovila iz proračuna oziroma 
najela kredite v znesku 22 milijonov 500 000 dinarjev. 

Določba, da se za delavce milice zagotavlja 50% sredstev za stanovanja, 
predstavlja težko obremenitev, glede na to, da še vedno nekaj miličnikov nima 
rešenega stanovanjskega problema in glede na to, da postaja milice nima za- 
sedenih vseh delovnih mest z miličniki. Zaradi meje imamo veliko število mi- 
ličnikov, več kot občine v notranjosti, čeprav je število prekrškov zlasti kazen- 
skih, veliko manjše, v primerjavi z drugimi podobnimi občinami. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Janko 
Buh, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 1. okoliš, Celje. 

Janko Buh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za področje gospodarstva, s sedežem v Celju, je obravnavala 
predlog za izdajo zakona o notranjih zadevah ter daje k tezam naslednje pri- 
pombe. 

Po ustavi SFRJ Jugoslavije je v 117. členu določeno, da se v občini varuje 
zakonitost in zagotavlja varnost ljudi in premoženja. V 186. členu ustave SR Slo- 
venije je med drugim določeno, da delovni ljudje in občani varujejo zakonitost, 
zagotavljajo javni red in mir ter varstvo ljudi in premoženja. Menimo, da bi 
se morali organi za notranje zadeve v naši republiki organizirati tako, da bi 
delovni ljudje in občani imeli večji vpliv pri podružbljanju varnostnih zadev. 

Znano nam je, da se v drugih republikah učinkovito zagotavlja varovanje 
zakonitosti in ljudi ter premoženja v občinah. To je zlasti dobro rešeno v SR 
Bosni in Hercegovini. Na takšnem principu so organizirani občinski organi za 
ljudsko obrambo in drugi upravni organi v občinah SR Slovenije. 

Organe za notranje zadeve je po našem mnenju potrebno tudi v naši re- 
publiki organizirati tako, da bodo posamezne družbenopolitične skupnosti imele 
večji vpliv pri podružbljanju varnostnih zadev. 

Takšna organiziranost bi omogočala še učinkovitejše delo delegatskih skup- 
ščin, družbenopolitičnih organizacij, komitejev za ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito, občinskih izvršnih svetov in drugih na področju družbene samo- 
zaščite. 

Teze za izdajo zakona niso po našem mnenju usklajene z že sprejetim 
zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
ter republiških upravnih organov. 

Po tem zakonu ni predvideno organiziranje regijskih upravnih organov. 
V občinah se ustanavljajo občinski sekretariati za notranje zadeve, ki bi po 
našem mnenju morali v celoti pokrivati področje dela služb notranjih zadev in 
uresničevanje varnosti in družbene samozaščite. Predstojnik občinskega sekre- 
tariata za notranje zadeve je že po položaju član občinskega izvršnega sveta. 

V zakonu o družbeni samozaščiti, varnosti in notranjih zadevah (Ur. 1. 
SRS, št. 23/76) je v 15. členu določen član izvršnega sveta v občini, ki je 
odgovoren za področje družbene samozaščite, varnosti in notranjih zadev. V tem 
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členu je določeno, da v času neposredne vojne nevarnosti in vojne, prevzame 
dolžnosti poverjenika za notranje zadeve občinske skupščine. Menimo, da je 
potrebno to pomembno vprašanje prav tako urediti v novem zakonu o notranjih 
zadevah ali pa v zakonu o^ ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

Odnosi med republiškimi in občinskimi organi državne uprave morajo biti 
grajeni na horizontalni delovni koordinaciji, ne pa na principu nadrejenosti 
in podrejenosti. V tezah za osnutek zakona o notranjih zadevah je v petem 
poglavju obdelano področje medsebojnih razmerij teh organov. Da bi se do- 
segla enakopravnost odnosov med republiškim sekretariatom za notranje zadeve 
in občinskimi organi, je potrebno poleg obveznosti občinskega organa do re- 
publiškega sekretariata predvideti tudi obveznost sekretariata do občinskega 
organa. 

V občinskih organih za notranje zadeve se opravljajo tudi naloge, ki so 
tesno povezane z delom pooblaščenih uradnih oseb in naloge, ki so zdravju škod- 
ljive. To velja zlasti za področje inšpekcije požarnega varstva, pri nadzoru nad 
skladišči orožja in eksploziva in pri organiziranju in opravljanju nalog narodne 
zaščite. Zaradi tega bi kazalo ugodnosti s področja pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v teh primerih razširiti tudi na te organe. 

V obrazložitvi tez za osnutek zakona je navedeno, da izvajanje predlo- 
ženega zakona ne bo terjalo dodatnih finančnih sredstev. Glede na to, da je 
v tezah za osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti 
predvideno, da prevzame določeno dolžnost v zvezi z narodno zaščito teritorialna 
obramba, se bodo znatno povečala finančna sredstva za delo teritorialne 
obrambe. 

Nagrajevanje po delu delavcev organov za notranje zadeve naj bi se 
opravljalo skladno z gibanjem osebnih dohodkov v gospodarstvu, na osnovi druž- 
benega dogovora o enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za delo 
državnih organov in dohodka delavcev delovnih skupnosti teh organov v SR 
Sloveniji. 

Mnenja smo, da bi bilo potrebno vprašanje nagrajevanja delavcev na do- 
ločenih dolžnostih in pooblaščenih delavcev sistemsko rešiti z republiškim do- 
govorom o enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za delo državnih 
organov. 

S tem družbenim dogovorom bi kazalo predvideti, kateri pooblaščeni de- 
lavci in delavci na določenih dolžnostih v organih za notranje zadeve so upra- 
vičeni do 20 % povečanega osebnega dohodka. 

V 10. tezi je navedeno, da imajo občinski redarji med opravljanjem službe 
pravico ligitimiranja in druge pravice ter dolžnosti. Menimo, da bi morali v 
zakonu druge pravice in dolžnosti občinskih redarjev natančneje opredeliti. 

V 12. tezi zakona o notranjih zadevah je predvideno, da lahko republiški 
sekretar za notranje zadeve izjemoma, glede posameznih oseb in organizacij, 
z odločbo odredi ukrepe, ki odstopajo od načela nedotakljivosti pisemske tajnosti 
in tajnosti drugih občil. 

Menimo, da je takšno pooblastilo potrebno, vendar pa bi bilo primerno, da 
se o takšnem ukrepu obvesti tudi ustrezni republiški organ s področja varnosti 
in družbene samozaščite. 

V 44. tezi zakona o notranjih zadevah so določene pristojnosti občinskih 
upravnih organov za notranje zadeve. V občini Celje je z občinskim odlokom 
o delu upravnih organov določeno, da strokovna in upravna opravila družbene 
samozaščite, opravlja občinski oddelek za notranje zadeve. 
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Menimo, da je takšna rešitev v dosedanji, večletni praksi dala zelo dobre 
rezultate. S tem se je pripomoglo k še učinkovitejšemu podružbljanju varnostnih 
zadev v občini. Gradiva s področja družbene samozaščite, narodne zaščite, 
varnosti in notranjih zadev za občinski izvršni svet, občinsko skupščino, svet 
za ljudsko obrambo, varnost in družbeno samozaščito ter druge organe in orga- 
nizacije, so se pripravljala pri tem upravnem organu. Predlagamo, da tudi v 
prihodnje upravna, strokovna in druga opravila s področja varnosti in družbene 
samozaščite notranjih zadev opravlja ta upravni organ. 

V 44. tezi osnutka zakona naj se dodata naslednja odstavka: »Občinski 
upravni organi za notranje zadeve nudijo strokovno pomoč družbenopolitičnim 
skupnostim, krajevnim skupnostim, organizacijam združenega dela in drugim 
organizacijam in skupnostim glede varnosti in uresničevanja družbene samo- 
zaščite pri organiziranju in opravljanju nalog narodne zaščite.« 

In naslednji odstavek: »Občinski upravni organi za notranje zadeve oprav- 
ljajo strokovna in administrativna opravila s področja družbene samozaščite, 
varnosti in notranjih zadev ter strokovni nadzor nad izvajanjem zveznih, re- 
publiških in občinskih predpisov s tega področja.« 

Navedene pripombe tez za osnutek zakona o notranjih zadevah je sprejel 
tudi Svet za ljudsko obrambo, varnost in družbeno samozaščito Skupščine občine 
Celje na svoji seji dne 11. 12. 1979. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovariš Engelbert Gantar, delegat Zbora združenega dela za po- 
dročje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Engelbert Gantar: Skupine delegatov iz občine Kranj, ki so se 
sestale na skupni seji, so obravnavale predlog za izdajo zakona o notranjih 
zadevah, s tezami za osnutek zakona in so podprle predlog za izdajo zakona. 

Ob obravnavi tez za osnutek zakona pa skupine delegatov predlagajo 
predlagatelju naslednja stališča do posameznih točk. 

1. V 61. tezi podpiramo variantni predlog v 3. odstavku. 
2. Za 104. tezo predlagamo variantni predlog oziroma, da se teza črta. Me- 

nimo, da bi morali v takih primerih postopati mnogo bolj humano oziroma dati 
takim delavcem organa za notranje zadeve možnost ustreznega dela, prilago- 
jenega njegovim sposobnostim. 

3. Variantni predlog v 106. in 107. tezi podpiramo, ker menimo, da se 
morajo pokojnine upokojenih delavcev za notranje zadeve uskladiti s sploš- 
nimi predpisi. V kolikor pa predlagatelj podpira osnovni predlog, menimo, da 
je potrebna širša obrazložitev vzrokov za predlagano 106. in 107. tezo. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo želi še razpravljati? K besedi se 
javlja tovariš Janez Zemljarič, republiški sekretar za notranje zadeve. Prosim. 

Janez Zemljarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz razprave izhaja, da je podprt predlog za izdajo zakona in da so pripombe, 
kolikor jih je, namenjene pripravi za naslednjo fazo obravnave zakona. Pred- 
lagatelj bo pripombe obravnaval in jih skušal vključiti v osnutek, kolikor bo to 
mogoče, če pa ne bo mogoče niti v variantni obliki, bo dal oceno, zakaj jih ni 
sprejel. 
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Rad bi poudaril zlasti tri vprašanja, ki so bila v razpravi omenjena. 
Vprašanje kako poteka delo organa za notranje zadeve v občinah. V ob- 

razložitvi sem dejal, da se usmerjamo prvenstveno v občine, v krajevne skup- 
nosti med delovne ljudi in občane. To zamisel je potrebno v osnutku še jasneje 
opredeliti. Načeto je tudi vprašanje združevarja upravnih organov za notranje 
zadeve v občinskih skupščinah in postaj milice. O tem predlogu že teče nekaj 
časa razprava, predvsem je to želja delavcev teh upravnih organov v občinah. 
Predlagatelj opozarja pri tem predlogu na to, da moramo računati na dva ele- 
menta. 

Predlogi so v določeni meri motivirani z željo, da se pridobi status po- 
oblaščenih oseb in 20 % dopolnilnih sredstev. Hkrati bi vzpostavitev občinskih 
sekretariatov za notranje zadeve terjala nove zgradbe, nove skupne prostore, 
vsaj v nekaterih krajih. Imamo pa že danes velike probleme z izgradnjo oddel- 
kov in postaj milice ter maloobmejnih prehodov. Hkrati pa moram reči, da se 
je med postajami milice, kot osnovnimi nosilci varnosti v občinah in primarno 
odgovornim dejavnikom kompletne varnosti, razvilo z občinskimi upravnimi 
organi odlično sodelovanje v mnogih primerih. Razmislimo torej ali je v res- 
nici upravičena potreba, da se združijo ti organi ali pa bi lahko to koristno 
med seboj usklajeno sodelovanje nadaljevali še naprej. Predlagatelj bo o tem 
verjetno predložil variantni predlog k osnutku. 

Diugo vprašanje so regijski organi. Želel bi opozoriti, da ne gre za regijske 
organe ampak, da gre za izpostavo republiškega sekretariata za notranje zadeve. 
V teh izpostavah organiziramo kriminalistično-tehnično dejavnost, organiziramo 
center zvez za skupne potrebe postaj milice, večj;h postaj milice stalne službe, de- 
žurne ekipe za intervencije, center državne varnosti, itd. Vsega tega ne moremo 
razviti v vsaki občini, ker bi to pomenilo 50 % povečanje sredstev. Ne moremo 
organizirati teh dejavnosti v republiki v taki intenziteti, da bi lahko vsak 
trenutek, če bo potrebno, intervenirali ponoči ali ob praznikih in nedeljah v 
Murski Soboti, v Gorici ali na meji ali med prometno nesrečo, pri naravnih 
katastrofah, pri vpadu teroristične skupine, itd. 

Gre za specializirane strokovne službe, ki naj bi bile racionalno organizi- 
rane za pomoč postajam milice. Ti organi bodo v imenu republike izvajali in- 
štruktažo, usmerjali delo, strokovno pomagali in nadzorovali zakonitost dela 
na postajah milice in drugod. Pri njih bodo organizirane specializirane službe 
za postaje železniške milice, postaje prometne milice in postaje mejne milice. 
Varnost ni omejena na območje občin in zato je bilo potrebno organizirati te 
skupine, kot skupne organe za področje in potrebe večjih razsežnosti. 

Tretje vprašanje je financiranje izgradnje maloobmejnih prehodov. Ta pred- 
log je' bil že nekajkrat uradno posredovan. Gre zato, da bi prevzela republika 
ne samo vzdrževanje milice in carine, ampak tudi izgradnjo teh prehodov. 

Moram vas obvestiti, da dajemo iz skupnih sredstev republike preko 
30 milijard starih dinarjev za izgradnjo mejnih prehodov, to je mnogo več, kot 
so znašala dosedanja 10-letna vlaganja. To pa je bilo tudi skrajno potrebno, 
o čemer ste opozorili tudi v razpravi. Letos smo zgradili Trate, Radlje Jurij] 
Gederovec, sedaj gradimo prehode Fernetiči, Vrtojba, Rjavčeva cesta, Maribor- 
tovorni promet, pripravljamo pa izgradnjo Kuzme, Hodoša, Maribor-avtomo- 
bilska cesta in Karavanškega predora ter industrijske cone. To so velike obvez- 
nosti, ki so sestavni del izvajanja osimskega sporazuma in izvajanja meddržavnih 
dogovorov z zadevnimi državami. 
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Maloobmejni prehodi so bili pretežno odprti zaradi interesa najneposred- 
nejšega zaledja, pri čemer so bili predlogi motivirani s tem, da gre predvsem 
za izrecne krajevne potrebe vaščanov. 

Kolikor se bomo dogovorili, da bi te prehode prevzela republika, bo po- 
trebno proučiti tudi njihovo številnost. Zakaj? Imamo 640 km meje, imamo 
105 prehodov. Ker je na madžarski meji zelo malo prehodov, meja pa je dolga 
čez 100 km, dobimo podatek, da je na nekaterih področjih mejni prehod na dva, 
tri, štiri ali pet kilometrov. To so ogromne obveznosti. Miličniki včasih stojijo 
ves dan, čakajo pa dva, tri potnike na maloobmejnih prehodih. Na drugi strani 
pa imamo ogromne mejne prehode, kjer imamo včasih pet do deset kilometrske 
kolone. Tu je seveda določena neusklajenost. V kolikor se bomo še odločali, 
da maloobmejne prehode financira republika, bomo morali proučiti ali jih ne 
bi ponekod nekoliko zreducirali ali pa vsaj, da bi se lažje odločili v nadaljnji 
razpravi, da bi nekatere prekategorizirali na meddržavne, ki bi jih prevzela 
republika, da pa druge maloobmejne zadržimo pri dosedanjem statusu, kjer 
republika že tako financira delo milice oziroma zveza, delo carinske službe. 
Vse ostale pripombe bomo prav tako sprejeli, čeprav jih ne komentiram. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Ponovno vprašujem, če želi 
še kdo besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da 
sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o notranjih zadevah se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, predloge 

in mnenja, dane v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora ter pripombe, 
dane v razpravi na seji zbora. 

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

Ker ne predlaga nihče dopolnitev, prosim, da o njem glasujemo! Kdor je 
za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ures- 
ničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. Poleg povzetka po- 
ročila o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji, ki je 
bilo objavljeno v št. 24 Poročevalca, so bili vodje skupin delegatov obveščeni, 
da je celotno poročilo na voljo pri svetih za ljudsko obrambo, varnost in druž- 
beno samozaščito pri občinskih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije, kjer 
ste se z njim lahko seznanili. 

K tej točki je na podlagi dosedanjih razprav v delovnih telesih Skupščine 
in zborov pripravljen osnutek priporočil in sklepov za uresničevanje splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji. 

Osnutek ste prejeli danes. Tako boste ob poročilu o uresničevanju zasnove 
splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji razpravljali tudi o predloženem osnutku 
in ga po končani razpravi tudi sprejeli. 
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Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 
Želi kdo besedo? Besedo ima Vojko Turel, delegat Zbora združenega dela, 

7. okoliš, Nova Gorica. 

Vojko Turel: Delegati podpiramo poročilo o uresničevanju zasnove 
splošne ljudske obrambe. Naša razprava zadeva predvsem občinske razmere, 
zato bom to poročilo podal pismeno. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi 
nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema osnutek pri- 
poročil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe v SR Slo- 
veniji. 

2. Predlog priporočil in sklepov naj pripravi Odbor za družbenopolitični 
sistem našega zbora, skupaj s pristojnima odboroma Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora. 

3. Pri pripravi predloga priporočil in sklepov naj odbor upošteva predloge, 
pripombe in stališča, ki so bili dani v razpravi o poročilu o uresničevanju za- 
snove splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji. 

Ima kdo kakšno pripombo k tako oblikovanemu predlogu sklepa? (Nihče.) 
Ce nima nihče pripomb, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

Kot gradivo k temu zakonu ste prejeli tudi teze za osnutek. Želijo poro- 
čevalci odbora in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prijavila se je tovarišica Ivica Kavčič, delegatka Zbora 
združenega dela, 9. okoliš iz Idrije. 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine občine Idrija je predlog za 
izdajo zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, s tezami za osnutek 
zakona z velikim zanimanjem obravnavala. Skupina ugotavlja, da je bil v zad- 
njem času storjen resnično velik korak naprej pri podružbljanju tega pomemb- 
nega področja ter da so tako teoretične kot praktične izkušnje smiselno vklju- 
čene v predlog za izdajo zakona. Z namenom, da bi se aktivno vključili v 
oblikovanje zakona, smo v razpravi o tezah zakona, izoblikovali nekaj stališč, 
za katere predlagamo, da se v nadaljnjih fazah priprave vključijo v besedilo 
zakona. 

1. Zavzemamo se za to, da se naloge komitejev za splošni ljudski odpor 
in družbeno samozaščito čimbolj podrobno opredelijo in je zato druga varianta 
k 19. členu oziroma tezi, ki določa, da bi se določbe o pristojnosti opustile, ne- 
sprejemljiva. Menimo, da je potrebno tudi naloge iz pristojnosti sveta za splošni 
ljudski odpor in družbeno samozaščito natančneje opredeliti zato, da ne bi v 
praksi prihajalo do nerazumevanja ali napačnih tolmačenj delovanja enega ali 
drugega organa, s čimer bi bila lahko ogrožena tudi njihova učinkovitost. 
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2. Glede na pomembne naloge, ki so v predloženih tezah naložene izvršnim 
svetom občinskih skupščin na področju mobilizacije vseh sil in sredstev v ob- 
rambnih pripravah v občinah, bi bilo po našem mnenju nujno potrebno, da je 
predsednik izvršnega sveta občinske skupščine tudi član Komiteja za splošni 
ljudski odpor in družbeno samozaščito. Menimo tudi, da bi moral zakon vse- 
bovati določila, da lahko občinski komite Zveze komunistov po svoji presoji 
predlaga v sestav komiteja za splošni ljudski odpor tudi druge osebe, kar je 
v načelih predloga za izdajo zakona tudi predvideno, ni pa to izpeljano v tezah. 

3. Delegati za Zbor združenega dela Skupščine občine Idrija še posebej 
opozarjamo na nujnost usklajenega planiranja vseh potreb za splošni ljudski 
odpor in družbeno samozaščito na vseh ravneh, na kar je v svojem ekspozeju 
opozoril tudi tovariš sekretar. Posebej želimo poudariti potrebo, da se tudi 
v zakonu čimbolj natančno določijo obveznosti za nosilce planiranja na vseh 
ravneh načrtovanja in usklajevanja planiranja proizvodnih kapacitet temeljnih 
organizacij v vojnih razmerah kot tudi, da se načrtuje in usklajuje potrebo po 
energiji, repromaterialu in surovinah. 

Menimo, da je to zelo pomembna komponenta pri pripravah na splošni 
ljudski odpor in družbeno samozaščito in da smo jo v dosedanjih pripravah 
morda včasih malo preveč površno obravnavali. Zato bi bilo prav, da se to 
poudarjeno vključi, tako v ta zakon kot tudi v zakon o družbenem planiranju. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Boris Kralj, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Boris Kralj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Kon- 
kretne pripombe k tezam za osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in druž- 
beni samozaščiti smo dali v pismeni obliki, zato bom opozoril samo na nekatere 
načelne pripombe. 

Menimo, da pomenijo predlagane rešitve pomemben napredek pri podružb- 
ljanju obrambnih priprav in da lahko zagotovijo v pogojih morebitne vojne 
organizacijo in razvoj splošnega ljudskega odpora. 

Prepričani smo, da predlagane rešitve pomenijo tudi večje obveznosti, zlasti 
za delovne ljudi in občane, poleg njih pa še za krajevne skupnosti in organi- 
zacije združenega dela. V tem tudi vidimo smisel novega zakona in poizkušamo 
pregledati posamične rešitve v skladu z navedenimi cilji. Več pravic in več 
dolžnosti zahteva tudi bolj odgovorno ravnanje, predvsem postavlja pred ob- 
jekte odgovornost, ki je s predlogom premalo iz:ražena. Kazalo bi natančneje 
opredeliti posledice, ki nastanejo, če posamezne naloge niso dokončne v za- 
htevani kvaliteti. Ob tem ne mislimo le na kazenske posledice, temveč pred- 
vsem na tiste, ki nas vežejo pri odgovornem izvrševanju nalog, ki so nam za- 
upane. 

Izreden pomen, ki ga imajo na področju ljudske obrambe družbenopolitične 
organizacije, razumemo tudi kot del obveznosti teh organizacij do obrambne 
problematike. Zakon je v tem dokaj skromen. Ni na primer dovolj izražena 
obveza Socialistične zveze, kot nosilke frontne organiziranosti. Premalo je po- 
udarjen odnos Zveze Socialistične mladine Slovenije do obrambnega delovanja 
mladih ljudi in podobno. Svobodna menjava dela prihaja premalo do izraza. 
Prepričani smo, da je prav na obrambnem področju moč zagotoviti temeljno 
zamisel o svobodni menjavi dela. Izraziti bi morali razsežnost odnosov do de- 
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lavcev v ljudski obrambi nasploh, ne le posamično, v posameznih strukturah. 
Nakazati bi morali obveznosti usposabljanja Fakultete za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo — smer ljudska obramba; še več, bolj kot predvidevajo 
teze, je potrebno opredeliti obveznosti delavcev stalnega sestava teritorialne 
obrambe, oddelka za ljudsko obrambo, referat za ljudsko obrambo in drugih, 
od opravljanja obrambnih dolžnosti in nalog obrambne pripravljenosti do de- 
lovnih ljudi in občanov. 

Navedeno se nam zdi toliko bolj pomembno, ker je delovanje ljudske 
obrambe odvisno tudi od dobro usposobljenega, čvrsto organiziranega, stalnega 
sestava ljudske obrambe. Pokrajine dobivajo že v mirnem obdobju pomemben 
značaj priprav na splošni ljudski odpor in ob tem, ne glede na njeno izrazito 
funkcijo v vojni, že v mirnem obdobju opravljajo celovito koordinacijo in od- 
ločajo o rešitvah na svojem območju. Glede na pomembnost njihove funkcije, 
naj bodo v tezah njihove naloge bolj določno opredeljene. Poleg navedenega je 
treba posebej izpostaviti posebne družbenopolitične skupnosti, ker menimo, da 
so naloge, ki jih imajo mesta specifične in da jih ne kaže obravnavati v po- 
krajini, ampak jih je potrebno temeljito opredeliti v posebnih tezah. 

Razmejitev funkcije, organizacije, zlasti še pristojnosti med teritorialno 
obrambo in narodno zaščito, ni dovolj jasna. Nedvoumno bi namreč kazalo 
opredeliti način delovanja narodne zaščite in njene pristojnosti. V nekaterih 
primerih imajo celo večje pristojnosti od milice brez posledic, ki jih imajo 
pripadniki milice pri opravljanju službe in pristojnosti, ki jih imajo komiteji 
za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito, občinski štabi za teritorialno 
obrambo, oziroma drugi, pri sklicih in usposabljanju. 

Veliko težav predstavlja transformacija narodne zaščite v teritorialno 
obrambo v primeru morebitne vojne. Zato so po našem mnenju čistejši ele- 
menti pristojnosti nujno potrebni. Tudi povezava med zakonom o splošnem 
ljudskem odporu in družbeni samozaščiti ter zakonom o notranjih zadevah je 
obveznosti do usposabljanja in morebitne uporabe, premalo izražena. Vemo, 
da je oborožen odpor osnovna oblika delovanja v splošnem ljudskem odporu, 
toda v tezah je to premalo poudarjeno. Premalo so vzpostavljene vse ostale 
oblike, vemo pa, da bo le majhen odstotek deloval v oboroženih silah in da 
bodo ljudje v glavnem delali in živeli v okvirih splošnega ljudskega odpora. 
Ker ta zakon ureja tudi vprašanje vojnega življenja, je temu področju potrebno 
posvetiti posebno pozornost. 

Pomemben napredek je storjen na področju usposabljanja, opozarjamo pa, 
da bi bilo potrebno nedvoumno izpostaviti, da se odgovornost za usposobljenost, 
torej tudi za usposabljanje, ne more prenesti na strukture oziroma organe izven 
za to odrejenih organizacijskih oblik. Vsaka struktura mora to obveznost iz- 
vrševati sama, ker le tako lahko zagotavlja kvaliteto, hkrati pa ima pregled 
nad obrambno usposobljenostjo. Kazalo bi vključiti tudi vse tiste temeljne 
organizacije oziroma društva in organizacije, ki so po svojih programskih zna- 
čilnostih podobne nalogam vojaškega življenja, to so strelci, radioamaterji, 
taborniki in drugi. Običajno so te organizacije zapostavljene, po svoji funkciji 
pa opravljajo izredno pomembno nalogo usposabljanja. 

Sistem financiranja bi moral izraziti enotnost organizacijskega pristopa in 
obveznost v kvantiteti tako, da bi se občine pri tem izenačile na celotnem po- 
dročju SR Slovenije. Poleg tega menimo, da je potrebno natančneje opredeliti 
funkcije nadomestila osebnega dohodka oziroma postopke, ker je izvršitev te 
naloge, ne glede na samoupravni sporazum, zapletena in obširna. Tudi finan- 
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ciranje pokrajinskih institucij mora biti točneje opredeljeno. Pomembna po- 
manjkljivost je v tem, da je izpuščena baza ljudske obrambe. Čeprav to sodi 
v uredbo, pa je vendarle v zakonu nujno izpostaviti tudi to področje, saj je 
od materialnih rezerv v vojni in od delovanja posameznih institucij na začasno 
zasedenem ozemlju odvisna učinkovitost celotnega sistema. Pozorno bi morali 
ugotoviti, kje je lahko varnostni vidik sprejemanja odločitev, ocen in posamičnih 
rešitev v nevarnosti. Posamične teze narekujejo sprejemanje odločitev na naj- 
različnejših nivojih, velikokrat pa bi dosegle enako stopnjo skupnega odločanja 
s primernimi metodami tudi na drugačen način. 

Kazenske določbe morajo izraziti ostre ukrepe zoper vse tiste, ki jim zakon 
nalaga določene naloge, pa jih zavestno in namerno ne uresničujejo. Motnje pri 
izvajanju nalog ljudske obrambe, bodisi da gre za področja organiziranosti, 
načrtovanja ali usposabljanja, morajo biti natančno opredeljene. V sedanjem 
položaju nam zelo škodujejo posamezniki, ki motijo delovanje ljudske obrambe, 
sankcij pa ne moremo izvajati. Imam občutek, da je predlog osnutka preveč 
sestavina obeh bivših zakonov, in sicer zakona o ljudski obrambi in zakona 
o notranjih zadevah in družbeni samozaščiti. Opažamo, da so posamične se- 
stavine premalo povezane in nekako ločene druga od druge. Premisliti bi bilo 
potrebno o temeljnih nalogah s področja ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite in jih v posameznih programskih ali organizacijskih sestavinah vezati 
skupaj smiselno in temeljito. 

Opozarjamo na precejšnjo terminološko zmedo. Tako se na primer pojem 
»obrambni načrt« pojavlja večkrat, z različnim tekstom ali pa se nedosledno 
uporablja izraz vzgoja, usposabljanje, urjenje in podobno. 

Pojavlja se tudi precej nasprotnih trditev o isti zadevi. Prepričani smo, da 
bo osnutek vse te pomanjkljivosti odpravil. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franci 
Maček, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, 
Kranj. 

Franci Maček: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz občine Kranj podpira predlog za izdajo zakona. Na 
predložene teze za oblikovanje osnutka zakona, pa so bile oblikovane naslednje 
pripombe. 

8. teza: Drugi odstavek naj se glasi: »Če je po oceni pristojnega medob- 
činskega in občinskega komiteja za splošni ljudski odpor in družbeno samo- 
zaščito potrebno izvesti mobilizacijo na območju ene ali več občin, sprejme 
sklep o tem izvršni svet oziroma izvršni sveti skupščin občin.« 

Izpuščena naj bi bila vloga skupščine občine in odlok. 
20. teza: Komite za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito sestav- 

ljajo člani zaradi funkcij, ki jih opravljajo na področju družbenopolitičnih 
organizacij in v samoupravnih organih, sicer pa imajo lahko tudi vojaško dolž- 
nost v jugoslovanski ljudski armadi, teritorialni obrambi in v milici. Ker pa 
je Komite za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito tudi in predvsem 
odgovoren za vodenje splošnega ljudskega odpora v neposredni vojni nevar- 
nosti in v vojni, bo moral zakon vprašanje razporeda članov komitejev za splošni 
ljudski odpor in družbeno samozaščito jasno rešiti. 

2 
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23. in 24. teza: V tej tezi podpiramo prvi variantni predlog, ker so v njem 
najbolj sprejemljivo oblikovane naloge komiteja za splošni ljudski odpor in 
družbeno samozaščito v krajevnih skupnostih. 

28. in 29. teza: Enako kot v 23. in 24. tezi, je tudi tu najprimernejša oblika 
določb zapisana v prvi varianti in tudi to podpiramo. 

34. teza: Podpiramo opis nalog v prvem odstavku in predlagamo, da se drugi 
odstavek in predlagana varianta črtata. Vsebina drugega odstavka je za raz- 
liko od nalog, dovolj natančno opredeljena v 21. tezi. 

45. in 46. teza: Predlagamo, da prvi odstavek 45. in 46. teze smiselno zdru- 
žimo, namreč gre za obrambne in samozaščitne naloge. Novemu besedilu pa naj 
potem sledita drugi in tretji odstavek 45. teze. 

62. teza: Predlagamo, da se besedilo v tretji točki prvega odstavka tega 
člena glasi: »Ustanavljajo, organizirajo in opremljajo štabe in enote civilne 
zaščite ter skrbijo za njihovo urjenje, usposabljanje in stalno pripravljenost.« 

S tem predlagamo, da se 4. točka prvega odstavka iste teze črta. 
80. teza: V drugi točki drugega odstavka 80. teze, naj se črta besedilo: »ter 

imenuje občinski štab za civilno zaščito«. 
Imenovanje občinskega štaba za civilno zaščito je v pristojnosti izvršnega 

sveta skupščine občine, kar je tudi smiselno, kajti občinski štab civilne zaščite 
ni nakakršen politično-izvršilni, ampak izključno le operativni organ. Hvala 
lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Ciril Komac, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 25. okoliš, s sedežem 
v Cerknici. 

Ciril Komac: Delegacija Zbora združenega dela za gospodarsko po- 
dročje 25. okoliša, Cerknica, ima k predlaganemu osnutku naslednje pripombe. 

Načelno podpiramo sprejem zakona, ki bo v celoti urejal področje splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite, vendar menimo, da so teze pred- 
laganega akta preobsežne, na nekaterih mestih nejasne in premalo zavezujoče. 
Glede na resolucijo o zakonodajni politiki to pomeni, da naj se izločijo določbe, 
ki so že sprejete oziroma jih je možno opredeliti v podzakonskih aktih. Jasneje 
bi bilo treba opredeliti pristojnost posameznih organov v občini, občinske skup- 
ščine, predsedstva, komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 

1 zaščito, sveta za ljudsko obrambo, varnost in družbeno samozaščito in izvršnega 
sveta občinske skupščine ter odnose z njimi, s čemer bomo zagotovili tudi prak- 
tično delovanje sistema splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

Ta ugotovitev še posebej velja za medobčinske oziroma pokrajinske organe 
in odnos med občino in pokrajino. 

Več doslednosti je potrebno pri naštevanju članov posameznih organov 
komiteja tako, da se ne bodo prepletale mirnodobne in vojne funkcije. 

Predlagamo, da se dosledno navaja sestava komiteja za splošni ljudski odpor 
in družbeno samozaščito iz 21. teze. 

Zaradi preglednosti predlagamo prvo varianto 23. in 24. teze ter prvo va- 
rianto 28. in 29. teze. V 31. tezi naj se drugi odstavek črta. 

V tretjem odstavku 36. teze ni zastopana borčevska organizacija niti med- 
občinski organ občin, ki sestavljajo pokrajino. Mirnodobno funkcijo ima samo 
sekretar medobčinskega Sveta Zveze komunistov Slovenije, vsi ostali pa vojno 
funkcijo. 
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37. teza: Mnenja smo, da mora biti občinski komite za splošni ljudski odpor 
in družbeno samozaščito odgovoren tudi pokrajinskemu odboru oziroma v miru 
občinskim skupščinam na območju pokrajine. 

76. teza: Glede na pomen v slovenskem prostoru predlagamo, da se v tej 
tezi navedejo tudi jamarske organizacije. 

85. teza: Predlagamo, da se jasneje opredeli delegatska sestava sveta za 
ljudski odpor in družbeno samozaščito pri občinski skupščini. 

264. in 265. teza: v 265. tezi izključujemo razporeditev v štabe in enote 
civilne zaščite določenim kategorijam občanov. V praksi imamo dvojni razpored, 
še posebno po potresu v Posočju, tako, da je v štabe in enote civilne zaščite 
razporejen vsak, tudi vojaški obveznik, dokler ni vpoklican v oborožene sile. 

Bolj natančno naj se opredeli odgovornost organov za notranje zadeve, 
štabov in ustanov teritorialne obrambe za strokovno pomoč in usposabljanje 
narodne zaščite. 

Financiranje ljudske obrambe je v tezah premalo dodelano, posebno glede 
vzajemnosti in solidarnosti. Opozarjamo na različne materialne osnove za iz- 
vajanje obrambnih programov med razvitimi in manj razvitimi območji in na 
neenakomerno obremenitev gospodarstva v posameznih občinah. Izpad dohodka 
posamezne temeljne organizacije lahko bistveno vpliva na izvajanje programov. 
Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima tovarišica Zdenka Ba- 
tistič, delegatka Zbora združenega dela s področja gospodarstva, št. okoliša 3, 
s sedežem v občini Šentjur pri Celju. 

Zdenka Batistič: Skupina delegatov je na svoji seji, dne 17. 12., 
obravnavala teze in sprejela naslednje pripombe. 

Glede na naloge svetov občinske skupščine, komitejev predsedstva v raz- 
ličnih fazah delovanja, bi bilo bolj potrebno določneje razmejiti dolžnosti po- 
sameznih organov, da ne bi prihajalo do opravljanja in ponavljanja enakih 
nalog v različnih organih, pri tem pa do nezajemanja nekaterih nalog, na kar 
je opozoril že razpravljalec iz Cerknice. 

Pridružujemo se mnenju delegatov iz Idrije, Kranja in Cerknice glede na- 
log komitejev, in sicer da se le-te morajo uskladiti z 21. in 34. tezo. 

22. in 27. teza. Menimo, da bi bilo potrebno poleg predsednika bolj natančno 
določiti sestavo komiteja. 

Pri 52. tezi menimo, da bi bilo potrebno 5. točko spremeniti tako, da delovni 
ljudje in občani v krajevnih skupnostih skrbijo za organizacijo in opremljanje 
enot, ne pa da sami opremljajo enote, ker to v mnogih krajevnih skupnostih 
ne bo finančno uresničljivo. 

K tej tezi bi bilo potrebno še dodati, da delovni ljudje in občani v krajevni 
skupnosti organizirajo oskrbo ranjenih in bolnih. 

V 124. tezi je določeno, da sprejemajo finančne načrte za teritorialno 
obrambo sveti za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, medtem ko je 
v 34. tezi, v 7. točki določeno, da o sredstvih za splošno ljudsko zaščito in splošni 
ljudski odpor in družbeno samozaščito odloča komite. Mnenja smo, da bi bilo 
potrebno natančneje opredeliti sprejemanje tega finančnega načrta in opredeliti, 
kdo ga sprejema. 

V 177. tezi, v 2. točki, je premalo natančno določena služba v narodni za- 
ščiti, čas trajanja in ukrepi pripadnikov narodne zaščite ob prejemu poziva 
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oboroženih sil. Menimo, da načelnik narodne zaščite v temeljni organizaciji ali 
v krajevni skupnosti lahko le razporeja pripadnike narodne zaščite, ne more 
pa določati razporeda za sodelovanje vseh delovnih ljudi in občanov. 

Teza 260. Pridružujemo se mnenju delegata iz Kranja, ki vprašuje, kdo 
imenuje občinski štab za civilno zaščito, ali izvršni svet ali skupščina? V 80. členu 
je predvideno, da je to občinska skupščina. Potrebna je natančna opredelitev. 

Teza 315. Menimo, da v 5. točki besedilo ni sprejemljivo za področje naših 
dveh občin, to je Šentjur in Šmarje. Verjetno tudi ne za manj razvite, ker več 
kot polovica krajevnih skupnosti nima nobene delovne organizacije, niti 
kakšnega obrata. V takšnih krajevnih skupnostih bi nastal zelo resen problem 
financiranja programov splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite, 
če bi bilo to financiranje urejeno na osnovi takšnih načel in v takšnem smislu, 
kot je sedaj predlagano. Pri tem menimo, da tudi manj razvite družbenopoli- 
tične skupnosti oziroma območja zaradi nižjega narodnega dohodka in slab- 
šega gospodarskega stanja pri tem nimajo nič manjših nalog in obveznosti v 
splošnem ljudskem odporu in družbeni samozaščiti. 

Teza 319. Pri tej tezi menimo, da bi moralo biti predvideno tudi nadomestilo 
osebnega dohodka oziroma povračila kmetom in obrtnikom v času izobraže- 
vanja, izpopolnjevanja in urjenja na področju ljudske obrambe, ne le delavcem 
v združenem delu, ker menimo, da imajo enakopraven položaj. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Franc Malus, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, št. okoliša 6, s sedežem 
v občini Velenje-Mozirje. 

Franc Malus: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ker so nekatere podobne pripombe že bile dane, bom poudaril samo tiste, 
ki še niso bile v razpravi obravnavane, in sicer, na strani 14., 45. teza. Pred- 
lagamo popravek vsebine, in sicer: posamezne pravice in dolžnosti od točke 1. 
do 6. člena se medsebojno ne izključujejo. 

Na 4. strani, predlagamo, da se za besedami: »komandant teritorialne 
obrambe« vstavi beseda »Slovenije«. 

Na 20. strani, teza 258. Predlagamo variantni predlog z dopolnilom besedila, 
in sicer: »Štab za civilno zaščito ima poveljnika štaba, načelnika štaba ter po- 
močnika načelnika štaba, njih število se določi ob imenovanju.« 

Na 23. strani, teza 263. Predlagamo variantni predlog zaradi demokratič- 
nejših odnosov; 

Na 26. strani, teza 278. Predlagamo variantni predlog zaradi osnovnega 
namena centrov opazovanja, javljanja, obveščanja in alarmiranja, da vzdržujejo 
med seboj stalno dežurno zvezo, ob neposredni vojni nevarnosti, v vojni in 
ob naravnih in drugih nesrečah ali v drugih izrednih razmerah in nevarnostih 
pa se aktivirajo. Hvala! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Jože Rom- 
šak, delegat Zbora združenega dela s področja gospodarstva, št. okoliša 30. s 
sedežem v občini Kamnik. 

Jože Romšak: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupini delegatov za Zbor združenega dela s področja gospodarstva 
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sta na seji 14. 12. 1979 obravnavali gradivo za današnjo sejo Zbora združenega 
dela in imata k 6. točki dnevnega reda naslednje predloge in pripombe. 

1. Drugi odstavek 33. teze je potrebno dopolniti tako, da bi v sestav ob- 
činskega komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito vklju- 
čili tudi predsednika izvršnega sveta občinske skupščine, analogno kot je to 
predvideno v 36. tezi za pokrajinski komite. Ta potreba izhaja iz pomembnosti 
nalog s področja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki so v 
skladu s 87. tezo dane izvršnemu svetu občinske skupščine. 

2. Tretja točka prvega odstavka 62. teze naj se črta, ker so iste pravice 
in dolžnosti navedene tudi v 4. točki. 

3. V drugem odstavku 68. teze je potrebno natančno opredeliti, katerim 
zainteresiranim organom in organizacijam so organizacije iz prvega odstavka 
tega člena dolžne dajati podatke o rezultatih in spoznanjih znanstveno-raz- 
iskovalnega dela, ki so pomembni za splošni ljudski odpor in družbeno samo- 
zaščito. Ti podatki so zaupnega značaja in zato se ne bi smeli dajati vsem orga- 
nom in organizacijam, ki so zanje zainteresirani. 

4. Druga točka, drugega odstavka 80. teze ni v skladu z 260. tezo, ki v prvem 
odstavku predvideva, da izvršni svet občinske skupščine imenuje občinski štab 
za civilno zaščito. 

5. Tretji odstavek 85. teze je potrebno dopolniti tako, da bo natančneje 
opredeljen sestav sveta za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
zaradi zaupne narave gradiva in nalog, ki jih svet obravnava oziroma izvršuje. 

6. V četrtem odstavku 85. teze je potrebno opredeliti, katere naloge pre- 
vzamejo predsedstva občinske skupščine in katere izvršni svet občinske skup- 
ščine. 

7. Drugo točko 89. teze je potrebno dopolniti tako, da bi se glasila: »izva- 
janje sklepov in drugih aktov sveta občinske skupščine za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, izvršnega sveta občinske skupščine in komi- 
teja za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito«. 

8. 117. tezo je potrebno dopolniti v toliko, da bi pravice delili le tistim 
delavcem, ki izključno delajo na nalogah kriptografskega zavarovanja v organih 
družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacijah ter v organi- 
zacijah združenega dela v SR Sloveniji, ker bi sicer lahko te pravice uveljavilo 
veliko delavcev, ki pa jim zaradi občasnega dela na teh nalogah te pravice ne 
pripadajo. 

9. Prvi odstavek 243. teze je potrebno popraviti, ker predsednik izvršnega 
sveta občinske skupščine ne more odrediti, »da morajo pri zaščiti, reševanju in 
odpravljanju posledic sodelovati tudi vsa oprema, sredstva in vozila, ki se takrat 
nahajajo na teritoriju SR Slovenije«, ampak samo na teritoriju občine. 

10. Poglavje o civilni zaščiti obravnava gradivo preveč obširno. To obrav- 
navajo že drugi zakoni in pravilniki. 

11. 279. tezo je potrebno dopolniti tako, da morajo delovni ljudje in občani 
ob neposredni vojni nevarnosti ali v vojni sporočiti podatke, za katere so zve- 
deli in ki so pomembni za splošno ljudsko obrambo in varnost države ter 
upravnemu organu za ljudsko obrambo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati 
glede na to, da prijavljenih razpravljalcev ni več? (Da.) Besedo ima tovarišica 
Olga Mastnak, delegatka Zbora združenega dela, za področje gospodarstva, 
1. okoliš, Celje. 

Sekretariat SRS 
dokumentaciji , ' 
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Olga Mastnak: Naša skupina delegatov je razpravljala o predlogu 
za izdajo zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, s tezami za osnutek 
in oblikovala k posameznim tezam načelne in konkretne pripombe. 

Z načelnimi pripombami bom seznanila delegate na zboru, medtem ko bom 
konkretne pripombe k posameznim tezam oddala v pismeni obliki. 

1. Teze za osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti prinašajo nekatere novosti na področju organiziranosti in vsebinske do- 
rečenosti koncepta splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite, zlasti 
v zvezi z ustanavljanjem komitejev za splošni ljudski odpor in družbeno samo- 
zaščito, vlogo družbenopolitičnih organizacij in podobno. Več dorečenosti pa smo 
pričakovali na področju organiziranosti narodne zaščite in teritorialne obrambe 
ter ne nazadnje tudi na področju organiziranosti civilne zaščite, izgradnje za- 
klonišč, na delovnem področju upravnih organov in podobno. 

2. Glede nadaljnjega razvoja je že dalj časa prisotna misel, da bi se v 
občini ustanovil en organ za vprašanje ljudske obrambe. To naj bi bil v skladu 
z novim zakonom o državni upravi sekretariat za ljudsko obrambo v okviru 
katerega bi delovale nekatere strokovne službe kot na primer: strokovna služba 
občinskega štaba teritorialne obrambe, služba občinskega štaba civilne zaščite, 
služba za opazovanje, javljanje, obveščanje in alarmiranje, notranje organi- 
zacijske enote za vojaške zadeve, obrambne priprave in druge splošne zadeve 
s področja splošnega ljudskega odpora. Teze za osnutek novega zakona sicer 
teh korenitih sprememb ne predvidevajo, zato bi kazalo o tej ideji razmisliti, 
saj bi na ta način zagotovili še večjo koordinacijo na področju urejanja zadev 
splošne ljudske obrambe, financiranja upravno-pravnih zadev, s tem bi po- 
enostavili tudi kadrovsko in tehnično-materialne zadeve, uredili status pri- 
padnikov teritorialne obrambe, zagotovili še \>ečjo odgovornost izvršnega sveta 
kot izvršilnega organa občinske skupščine do celotnih obrambnih priprav v ob- 
čini in podobno. 

V kolikor ideja na katero smo opozorili iz kakršnihkoli razlogov ne bi bila 
sprejemljiva, čeprav ne vidimo razloga za to, pa predlagamo, da naj bi se tudi 
vloga občinskega štaba civilne zaščite in njeno mesto v celotnih obrambnih pri- 
pravah civilne zaščite opredelila tako kot je doslej opredeljen občinski štab 
teritorialne obrambe kar pomeni, da naj bi občinski štab civilne zaščite že v 
miru dobil večjo vlogo, imel v ta namen svojo strokovno službo, ki bi bila 
organizirana na podoben način kot občinski štab teritorialne obrambe in ne kot 
predvideva osnutek zakona v tretji točki 260. člena, da se strokovne in admini- 
strativne zadeve opravljajo znotraj upravnega organa za ljudsko obrambo. 
S tako rešitvijo bi vsekakor dosegli večjo vlogo osnovnega štaba civilne zaščite, 
večjo aktivnost, večjo neposrednejšo povezanost in odgovornost do izvršnega 
sveta, ki imenuje občinski štab civilne zaščite in mu le-ta za svoje delo tudi 
odgovarja in podobno. Kadrovske potrebe in finančna sredstva se s takšno novo 
organiziranostjo ne bi povečala. Poleg vseh naštetih prednosti in še nekaterih 
drugih, pa bi s takšno reorganizacijo upravni organ za ljudsko obrambo lahko 
učinkoviteje opravljal vse druge naloge s področja obrambnih priprav, gospo- 
darskih in družbenih dejavnosti, nalog s področja vojaških, mobilizacijskih 
in nabornih zadev, organiziranosti službe za opazovanje, javljanje, obveščanje 
in alarmiranje in podobno, ker je bil doslej v preveliki meri obremenjen z od- 
govornostjo in nalogami s področja civilne zaščite. 

3. Vprašanja narodne zaščite so v osnutku zakona nedorečena. Določila 
narodne zaščite so opredeljena v poglavju teritorialne obrambe, v posebnem 
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poglavju o narodni zaščiti ter tudi v drugih poglavjih, delno tudi v 39. tezi 
zakona o notranjih zadevah. Določila narodne zaščite so povsod premalo do- 
rečena, tako da ni razvidno, kdo nosi neposredno odgovornost v organizacij- 
skem smislu, pri neposredni pomoči organizacijam združenega dela in krajev- 
nim skupnostim ter drugim in ali je to v pristojnosti teritorialne obrambe ali 
organov za notranje zadeve. Ta nejasnost se kaže v 136., 137. in 186. tezi ter 
v 39. tezi zakona o notranjih zadevah. 

Menimo, da bi kazalo vprašanja narodne zaščite v novem zakonu o ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti konkretno opredeliti ter poleg splošne od- 
govornosti vseh nosilcev splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite opre- 
deliti tudi neposredno odgovornost za organiziranost, opremljenost, usposab- 
ljanje, dajanje strokovne pomoči, izdelavo načrtov med organi teritorialne 
obrambe in organi za notranje zadeve. 

4. V zvezi z oblikovanjem komitejev za splošni ljudski odpor in družbeno 
samozaščito, se načelno zavzemamo za to, da naj bi se njihove naloge konkret- 
neje opredelile v statutih organizacij združenega dela in krajevnih skupnostih 
ter drugih samoupravnih splošnih aktih. V kolikor druga varianta iz osnutka 
zakona ne bi bila sprejemljiva pa predlagamo, da je nujno potrebno razmejiti 
in konkretno opredeliti naloge ter pristojnosti med komitejem za splošni ljudski 
odpor in družbeno samozaščito ter svetom za splošni ljudski odpor in družbeno 
samozaščito pri občinski skupščini. Iz predloženega besedila je razvidno, da se 
nekatere naloge in pristojnosti ponavljajo tako pri komiteju, svetu in celo pri 
izvršnem svetu. Pri komitejih so naštete tudi take naloge, za katere menimo, 
da bi morale biti v večji pristojnosti sveta in izvršnega sveta oziroma samo- 
upravnih organov, gre za naloge organiziranosti, strokovne rešitve, opremljanja, 
financiranja in podobno. 

5. Menimo, da je potrebno 3. točko 85. teze konkretno opredeliti, predvsem 
kar zadeva sestavo sveta za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito pri 
občinski skupščini, saj je opredelitev, da so člani sveta delegati, ki jih izvoli 
skupščina, nedorečena. Ob tem pa bi vsekakor morali upoštevati, glede na na- 
loge in pristojnosti, ki jih ima ta organ, da so člani sveta, poleg delegatov iz 
organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti in drugih, tudi strokovni 
delavci s področja splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite. 

6. Svet za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito je imel pripombo k 
117. tezi. Menimo, da je potrebno ta člen razširiti oziroma dopolniti tudi z ne- 
katerimi drugimi delavci, oziroma z deli in opravili, za katere naj bi se računalo 
za vsakih 12 mesecev efektivnega dela na teh zadevah kot 16 mesecev zavaro- 
valne dobe. 

SR Bosna in Hercegovina ima to rešeno tudi za druge delavce oziroma de- 
lovna mesta v upravnem organu za ljudsko obrambo. Predlagamo, da se ta 
pravica iz 117. teze prizna za dela in naloge v upravnih organih za ljudsko 
obrambo, za zadeve vojaško mobilizacijskih vprašanj, OJOA, predstojnike ter 
za tiste delavce v teritorialni obrambi, ki opravljajo zlasti operativne naloge 
zaradi njihove odgovornosti, stalne pripravljenosti, kakor tudi velike delovne 
obremenitve, saj opravijo letno tudi do 40 in več dni dežurstva, vaj, mobili- 
zacije, angažiranosti ob raznih izrednih razmerah, naravnih nesrečah in po- 
dobno. 

7. Poglavje zaklanjanja prebivalstva in materialnih dobrin je potrebno bolj 
konkretno opredeliti, na podlagi katerega bodo lahko skupščine občin tudi spre- 
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jele svoje predpise. 210., 215., 216. in 217. teze so premalo dorečene in jih je 
potrebno konkretizirati. Tu gre predvsem za konkretno opredelitev pravic in 
dolžnosti investitorjev in zasebnih graditeljev pri izgradnji zaklonišč, vzdrže- 
vanju in podobno, kakor tudi za nekatere rešitve, ki pa se v neposredni praksi 
ne bi dale realizirati. 

8. Prva točka 231. teze naj bi se spremenila v tem smislu, da varstvo pred 
neeksplodiranimi vojnimi sredstvi v miru, organizirajo organi za notranje za- 
deve in ne upravni organi za ljudsko obrambo, ki teh vprašanj v celoti ne 
morejo tako učinkovito opravljati, kot bi to lahko organi za notranje zadeve. 

9. Pripomba je bila dana tudi k 278. tezi v zvezi z evidencami civilne za- 
ščite, za katere menimo, da bi morale prevzeti in opravljati kadrovske službe 
v organizacijah združenega dela, kajti le v nekaterih organizacijah imajo refe- 
rente za obrambne priprave. Predlagamo, da se vse evidence v zvezi s kadrov- 
skimi vprašanji ljudske obrambe — vojaški obvezniki in pripadniki civilne 
zaščite — vodijo v kadrovskih službah in da so le-te dolžne obveščati upravni 
organ o nastalih spremembah. 

10. Drugo točko 276. teze je potrebno dopolniti, da so večje gospodarske 
organizacije in druge asociacije dolžne v skladu z načrtom, same na svoje 
stroške povezati se s centrom za obveščanje in alarmiranje, s sistemom zvez in 
ne samo z napravami za alarmiranje kot je to navedeno v tej tezi. 

11. V 12. poglavju o obrambnem in samozaščitnem usposabljanju je po- 
trebno bolj konkretno opredeliti zlasti status pokrajinskih centrov za obrambno 
in samozaščitno vzgojo ter dati možnost, da se takšni centri lahko ustanovijo 
tudi v občinah za usposabljanje pripadnikov civilne zaščite, za usposabljanje 
narodne zaščite kadrov kot nosilcev obrambnih priprav in podobno, zlasti pa 
konkretno opredeliti usposabljanje delovnih ljudi in občanov, saj se dogaja, 
da morajo posamezniki celo po dvakrat ali trikrat obiskovati pouk in to v teri- 
torialni obrambi, v zvezi rezervnih vojaških starešin in kot občani. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprej- 
me naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti se 
sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka naj predlagatelj upošteva pripombe, predloge in 

mnenja, dane v poročilih delovnih teles Skupščine in zborov ter pripombe dane 
v razpravi na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo oziroma dopolnitev k tako oblikovanemu 
sklepu? (Ne.) Ker ni sprememb oziroma dopolnitev, prosim, da o sklepu gla- 
sujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Tovarišice in tovariši delegati! Glede na to, da je k posameznim točkam 

dnevnega reda prijavljenih še 17. razpravljalcev in da lahko pričakujemo k po- 
sameznih točkam tudi razpravljalce, ki se še niso prijavili, vas prosim, da 
ste v svojih razpravah skrajno racionalni. Ker se lahko seja zavleče, prosim 
delegate, ki imajo težave s prevozom, da ostanejo v Ljubljani in vztrajajo na 
seji do konca. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev zaklonišč v obdobju 
od leta 1981 do 1985, z osnutkom zakona. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
obravnava zakon v smislu 2. odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije in sicer, da se združita prva in druga faza ter da se hkrati obravnava 
in sprejme predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu Izvršnega sveta? (Nihče.) Ker ne želi 
nihče razpravljati, prosim, da o predlogu Izvršnega sveta, da se združita obe 
fazi zakonodajnega postopka, glasujemo! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 

borov in komisij poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 

ljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 
1 Predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v gra- 

ditev zaklonišč v obdobju od leta 1981 do 1985, z osnutkom zakona, se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri 

pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, predloge m 
mnenja dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zborov. 

Ima kdo kakšno pripombo k tako predlaganemu sklepu? (Nihče.) Ker pri- 
pomb ni, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Delegate želim seznaniti z naslednjo informacijo. Delegacija Skupščine 

SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije je morala 
že danes pričeti z usklajevanjem stališč v Beogradu. Ker delegati še nimajo 
stališč naše Skupščine, se je proces usklajevanja ustavil. Da bi omogočili naši 
delegaciji, da nadaljuje z delom, predlagam zboru, da bi najprej obravnavali 
tiste točke dnevnega reda, ki se nanašajo na zvezne akte, in sicer 3.4., 15., 16., 
17. in 18. točko dnevnega reda, nato pa bi se vrnili nazaj. Vprašujem delegate, 
če se strinjajo s predlogom? (Da.) 

Prehajamo na 14. t o č k o dnevnega reda, to je na poročilo dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 in poročilo 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka odloka o skupni devizni po- 
litiki Jugoslavije za leto 1980. 

Oba osnutka je zbor obravnaval na prejšnji seji in sprejel sklep, da po 
opravljenem usklajevalnem postopku delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije poroča zboru na današnji seji, 
da bo zbor lahko odločil o pooblastilu delegacije k predlogu resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 
in predlogu odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1980. 

V zvezi z osnutkom resolucije smo te dni prejeli predlog sprememb in do- 
polnitev zveznega Izvršnega sveta k osnutku zvezne resolucije. Te spremembe 
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in dopolnitve predstavljajo bistvene spremembe v besedilu zvezne resolucije 
in tudi v zasnovi ekonomske politike za leto 1980. Soočeni smo z dejstvom, da 
moramo danes obravnavati in zavzeti stališča do dokumenta, ki je v primerjavi 
s prejšnjim precej spremenjen in bolj konkreten ter ostreje ureja področja 
ekonomskih odnosov s tujino, investicij, cen in deloma tudi področje kreditno- 
monetarne politike. 

Obravnavo moramo danes opraviti in zavzeti stališča do predloženih do- 
kumentov, kljub temu, da s predloženimi spremembami ni bilo možno pred- 
hodno seznaniti tudi delegatske baze. 

Predložene spremembe pa moramo danes obravnavati in o njih zavzeti 
stališče tudi zato, ker bo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
o tem razpravljal in sklepal na seji dne 26. 12. 1979, to se pravi prihodnji teden, 
naši delegati v Zboru republik in pokrajin pa morajo imeti na razpolago do- 
ločen čas, da dane pripombe v poteku usklajevanja tudi uveljavijo. 

Zavedamo se, da ni tak način sklepanja in odločanja težak samo za nas, 
pač pa tudi za vse ostale, ki so doslej že obravnavali to problematiko, saj so 
imeli zelo malo časa za obravnavo predloženih sprememb. Pri tem mislim pred- 
vsem na naše odbore, na delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin, kakor tudi na Izvršni svet, ki je s tem v zvezi oblikoval svoja 
stališča. 

Ze danes vas želim opozoriti na dejstvo, da se bomo s podobno situacijo 
verjetno srečali že prihodnji teden, ko bomo obravnavali republiško resolucijo. 
V kolikor bodo pomembne in bistvene spremembe v besedilu zvezne resolucije 
uveljavljene, pa menim, da bo potrebno s tem v zvezi spremeniti tudi besedilo 
republiške resolucije, za kar pa bomo imeli zelo malo časa na razpolago. Edina 
prednost je v tem, da se bomo v tem tednu poglobljeno seznanili s spremembami 
v besedilu zvezne resolucije, kar nam bo omogočilo, da bomo lahko vsaj pri- 
bližno predvideli v kateri smeri se bo spremenilo tudi besedilo republiške re- 
solucije. 

Naj na zaključku dodam še to, da je do sprememb v zvezni resoluciji prišlo 
zaradi gospodarske situacije tako doma kot tudi v svetu, o čemer je tekla beseda 
tudi na seji Predsedstva SFRJ in CK ZKJ v novembru mesecu. Dane spre- 
membe in dopolnitve nalagajo vsem subjektom naloge za odpravljanje gospo- 
darskih težav ter dosledneje uresničevanje ekonomske politike v letu 1980. 

Izhajajoč iz teh sklepov je potrebno začeti s široko družbeno akcijo in uvesti 
odločne, med seboj usklajene ukrepe v vseh okoljih in na vseh ravneh družbene 
organiziranosti, za krepitev socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov in uveljavljanje sistemskih rešitev v praksi. 

Glede na vse to, kar sem povedal ni bilo mogoče o teh zadevah voditi 
normalnega postopka glede obravnave predlaganih sprememb in dopolnitev 
k osnutku zvezne resolucije. 

Želim vas obvestiti, da ste prejeli danes na klop vse akte, ki nam jih je 
poslal Zbor republik in pokrajin v soglasje, za vse akte pa ste prejeli tudi 
pismene predloge sklepov, tako da bo delo na ta način nekoliko olajšano in 
da se bomo tako lažje opredelili do posameznih sklepov. Vsi ti predlogi sklepov 
so pripravljeni na podlagi dosedanjih razprav v delovnih telesih, Izvršnem svetu 
in v nekaterih drugih organizacijah in skupnostih. 

Ko sta odbora za finance in družbenoekonomski razvoj našega zbora na 
seji dne 17. decembra 1979 obravnavala nekatere akte, ki so danes na dnevnem 
redu, sta pooblastila skupino delegatov, izmed članov odbora, da pripravi končna 
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stališča odborov v zvezi z obravnavanimi akti in predloge sklepov. V to sku- 
pino so bili iz našega zbora imenovani tovarišica Francka Herga, tovariši Franc 
Odlazek, Janez Cergol in Franc Vičar. Skupina delegatov je navzoča na seji 
in bo po potrebi predlagala spremembe in dopolnitve predlogov sklepov. 

Sedaj prosim predstavnika delegacije naše Skupščine v Zboru republik in 
pokrajin, tovariša Mirka Zlendra, da poroča zboru o poteku usklajevanja o 
obeh aktih in pa seveda o predlaganih spremembah in dopolnitvah k osnutku 
resolucije. Besedo ima tovariš Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši delegati! Skupščina SR Slo- 
venije je osnutek zvezne resolucije obravnavala na sejah 27. novembra 1979 
in spre ela osnovne usmeritve resolucije kot osnovo za pripravo predloga re- 
solucije ter pooblastila delegacijo, da v usklajevalnem postopku uveljavlja dane 
pripombe, hkrati pa je naložila delegaciji, da mora o poteku usklajevanja po- 
ročati na današnjih sejah zborov. 

V vseh odborih -Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
se je začelo usklajevanje dne 11. decembra tega leta. Za usklajevanje so bila 
v Zboru republik in pokrajin pripravljena vsa načelna m konkretna. sta k 
vseh republik in pokrajin in pripombe zveznega Izvršnega sveta k tem staliscem. 
Hkrati pa je zvezni Izvršni svet predložil tudi predlog sprememb in dopoinitev 
osnutka zvezne resolucije, ki se nanašajo predvsem na področje delitve dohod 
ka, rasti vseh oblik porabe, investicij, cen in ekonomskih odnosov s tujino. 

' V načelni razpravi v vseh odborih je bilo ugotovljeno, da predložene spre- 
membe in dopolnitve, ki jih predlaga zvezni Izvršni svet predstavljajo prav- 
zaprav novo zasnovo za ekonomsko politiko v letu 1980 m je bilo sklenjen , 
da se o tej zasnovi opravijo glede na pooblastila, ki so jih delegacijam da 
skupščine republik in avtonomnih pokrajin, ponovne razprave m preverjanja 
v republikah. Po teh ugotovitvah se je v vseh odborih nadaljevalo z usklaje- 
vanjem tistih delov resolucije, na katere se te spremembe m dopolnitve ne 
nanašajo. 

V Odboru za družbeni plan in razvojno politiko sta praktično usklajen 
prva točka, ki se nanaša na najvažnejše naloge ekonomske politike v letu 1980 
in 2. točka, v kateri so opredeljene naloge za dosledno izvajanje^ sistems 
rešitev kot osnovnih predpostavk, da delavci v organizacijah združenega dela 
prevzamejo svoje naloge in odgovornost v družbeni reprodukciji. Pri tem pa 
?e ostalo odprto stališče, ali naj predstavlja razvoj nerazvitih najpomembnejšo 
nalogo, ali samo hitrejši razvoj Kosova in ali naj bo v letu 1980 pnon e na 
naloga celotna obnova prizadetega potresnega področja v Crni gori, ali pa sa 
sanaciia tiste škode, ki je v neposredni funkciji proizvodnje m osnovnih po- 
gojev za življenje delovnih ljudi in občanov Crne gore, tako kot je bilo zavzeto 
stališče tudi v tej Skupščini. 

Po obširnih razpravah je ostalo odprto tudi stališče, ali naj bo prioritetna 
naloga vsakršna substitucija uvoza, ali samo racionalna substitucija uvoza. 

Delegacija meni, da bi bilo potrebno vztrajati, da je med prioritetnimi na- 
logami možno sprejeti le hitrejši razvoj Kosova in da je potrebno uveljavi i 
naše stališče glede Crne gore. Prav tako pa bi bilo potrebno vztrajati na racio- 
nalni substituciji uvoza. 

Ostale točke, ki jih usklajuje odbor, pa so ostale odprte Usklajevanje se 
bo nadaljevalo, ko bo odbor prejel stališča delegacij republik in avtonomnih 
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vJnf svet° Spremembah in dopolnitvah, ki jih je predložil zvezni Iz- 

do * ekonomske odnose s tujino sta v postopku usklajevanja prišli do izraza dve osnovna usmeritvi. Prva, ki vidi izhod iz težkega plačilno-bilanč- 
nega položaja države v povečanju izvoza in zmanjševanju vseh oblik izven- 
carinske zaščite, zlasti zmanjševanju obsega blagovnih režimov in druga ki 

substitucije uv^ P°trebn° iskati V povečanem omejevanju uvoza in vsakršne 

. °6!fgaC1ia. menij đa, je, nU-in° P°trebno vztrajati, da se zaradi stimulacije izvoza da večji poudarek ekonomski motiviranosti izvoza na dohodkovnih po- 
vezavah, da je potrebno vztrajati na rešitvah, ki pomenijo uresničitev sistema 
da bo razpolagal z devizami tisti, ki izvaža, da je potrebno vztrajati na razpravi 
0 r®a, "elf teca-Ju dinarja, na ugodnejših kreditnih pogojih za izvoz in na po- vračilih ter na doslednem uveljavljanju odgovornosti organizacij združenega 

sam°"Pravnih interesnih skupnosti republik in pokrajin pri uresniče- 
vanju placilno-bilančnih pozicij republik in pokrajin. 

Sprejeta je bila osnovna usmeritev, da je potrebno zagotoviti 6% rast 
izvoza v naslednjem letu, medtem ko je razprava o opredelitvi obsega uvoza 
reprodukcijskega materiala ostala odprta do uskladitve projekcije plačilne bi- 
lance Jugoslavije. Razprava o projekciji plačilne bilance Jugoslavije je bila 
odložena, ker je Zvezni izvršni svet v procesu usklajevanja predložil novo pro- 

dolarjev2 ZmZanim plačilnim deficitom za Jugoslavijo, in sicer na 2 milijardi 

5rWRa^TT ° Plačilnrbilančnih P°ziciJah se še ni pričela, ker nekatere skup- 
nn^HH Se mS° zavzele stališč do svojih plačilno-bilančnih JJUZICI1 • 

Odlok o skupni devizni politiki, o katerem bi bilo potrebno danes poročati 

»mh ret
1
U?akni1 m napovedal novega, ki bo v skladu z novimi' spremembami m dopolnitvami osnutka resolucije, ki jih predlaga zvezni Izvršni 

svet. Zvezni Izvrsni svet je zagotovil, da bo ta odlok predložil zvezni Skupščini 
oziroma Zboru republik m pokrajin še v teku današnjega dne 

Odbor za tržišče in cene je uskladil 13. točko resolucije, ki se nanaša na 
stanovanjsko politiko. Postopek usklajevanja 19. točke, ki opredeljuje politiko 
C8n' odlozen zaradl te§a' ker J'e zvezni Izvršni svet predložil novo besedilo. _ Odbor za finance je uskladil osnutek odloka o spremembi odloka o ugotav- 
janju skupnega zneska deviz za potrebe federacije za leto 1979. Osnutek zakona 

LSpr™bl zakona o ugotavljanju skupnega obsega proračuna federacije za leto 1979 m usklajen, vendar pa je bilo soglasno sprejeto stališče, da se pri- 
spevki socialističnih republik in avtonomnih pokrajin za leto 1979 ne pove- 
čujejo m se povečana poraba zveznega proračuna pokriva z izvirnimi dohodki 
tederacije v visim povečanega dotoka. 

Pri osnutku odloka o ugotavljanju skupnega zneska deviz za potrebe fede- 
racije za leto 1980, so vse delegacije postavile zahtevo, da se znesek deviz za 
potrebe federacije ustrezno zmza, z ozirom na stanje plačilne bilance Jugoslavije. 

Enotno je bilo tudi stališče k osnutku zakona o skupnem obsegu proračuna 

federanr8 ?° ™ SiC6r' da Se mora rast skuPneSa obsega proračuna federacije gibati v skladu z rastjo družbenega proizvoda. 

i oQnRaZPrjVf- ° °behl osnutklh aktov, ki določata porabo sredstev deviz za leto 1980 ni nadaljevana, ker je zvezni Izvršni svet obvestil odbor, da proučuje možne 
rešitve v smislu zahtev delegacij skupščin republik in avtonomnih pokrajin in 
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bo eventualne spreminjevalne predloge predložil v tem tednu oziroma kolikor 
vemo, jih je predložil v teku včerajšnjega dne. 

Odbor za kreditno-monetarno politiko še ni uspel uskladiti tistega dela 
resolucije, ki določa politiko primarne emisije, gibanja denarne mase in na- 
daljnjega zmanjševanja kreditne funkcije Narodne banke Jugoslavije. 

Tudi v Odboru za vprašanja manj razvitih socialističnih republik in avto- 
nomnih pokrajin, stališča še niso usklajena. Odprta je predvsem zahteva ne- 
razvitih, da je potrebno zagotoviti dopolnilne pravice pri zadolževanju v tujini 
in dodatne ukrepe za pospeševanje razvoja, posebej še za razvoj Kosova. De- 
legacija meni, da je potrebno vztrajati na še zavzetih stališčih v tej Skupščini. 

Iz posredovanega sledi, da je usklajevanje praktično prekinjeno, dokler ne 
bodo skupščine socialističnih republik in avtonomnih pokrajin zavzele stališče 
do novih sprememb in dopolnitev zvezne resolucije, ki jih je predložil zvezni 
Izvršni svet. Kot je razvidno iz obrazložitve izhaja predlog zveznega Izvršnega 
sveta iz stališč predsedstev, ki terjajo, da ukrepi družbenopolitičnih skupnosti 
učinkujejo tako, da bodo vplivali na nadaljnje poglabljanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov, na rast produktivnosti in dohodka, na krepitev 
materialne osnove združenega dela in položaja gospodarstva v mednarodni 
menjavi dela in da bodo zagotavljali tako gospodarsko rast, ki bo v skladu 
s stvarnimi materialnimi možnostmi in politiko gospodarske stabilizacije. Se 
posebej pa predlog zveznega Izvršnega sveta izhaja iz zaostrenih odnosov s 
tujino in deficita plačilne bilance Jugoslavije. 

Delegacija ocenjuje, da predlagani ukrepi predstavljajo resen poizkus, da 
se stališča predsedstev z odločnim in odgovornim ukrepanjem, z instrumenti 
družbenoekonomskega sistema uresničijo, da bi odpravili neskladja v gospo- 
darskih tokovih, omejili inflacijo in prekomerno rast cen, da bi več blaga usme- 
rili v izvoz in si tako zagotovili potreben uvoz. Vse to namreč lahko prispeva 
k stabilnejšim gospodarskim razmeram in predstavlja izredno pomembno kvali- 
teto za nadaljnje srednjeročno usmerjanje našega gospodarstva. 

Ob tem pa delegacija ocenjuje, da predstavlja predlog zveznega Izvršnega 
sveta na področju delitve dohodka limitiranje vseh oblik porabe na nivoju 
federacije. Osebni dohodki v gospodarstvu bi v masi lahko nominalno rasli 
največ do 18%, v negospodarstvu pa do 15 '%. Skladi skupne porabe v gospo- 
darstvu bi v masi lahko rasli nominalno do 14%, v negospodarstvu do 10%. 
Sredstva skupne porabe bi smela doseči porast največ 15 %, proračuni občin 
ter republik, brez prispevkov za federacijo pa v masi največ do 16 %. Z do- 
govori republik in pokrajin in s samoupravnimi sporazumi je predvideno, da 
se zagotovi uresničitev tako zastavljene politike. Do sprejetja teh dogovorov 
pa se predlaga zamrznitev vseh oblik porabe na nivoju meseca oktobra 1979. 

Delegacija ocenjuje, da bi predlagani ukrepi delovali v celoti linearno po 
posameznih vrstah porabe in da se s tem sicer ukrepa tudi proti porastu in- 
flacije in da to zagotavlja večjo akumulativnost organizacij združenega dela, 
vendar pa predložene metode ukrepanja lahko povzročijo izgubljanje motivi- 
ranosti za pridobivanje dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela in 
motiviranosti za racionalnejše gospodarjenje s sredstvi družbene reprodukcije, 
ki so bistvo in osnova celotne koncepcije zakona o združenem delu. 

Organizacije združenega dela bi glede na predvidene ukrepe in potrebne 
dogovore vsaj še dva meseca ne imele elementov za vodenje svoje poslovne 
politike. Ti ukrepi, ki so lahko zelo kratkoročni in prehodni, pa utegnejo po- 
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vzročiti nove probleme, še posebej tam, kjer je realni standard delavca že v 
rahlem upadanju. 

Menimo, da je zato potrebno učinke vseh limitov bolj proučiti tudi s so- 
cialno političnih vidikov. Delegacija ocenjuje, da je predlagana metoda vpraš- 
ljiva tudi zato, ker je učinek dosedanjih aktivnosti v republikah in pokrajinah 
na področju politike delitve dohodka zelo različen. 

Menimo, da bi bilo potrebno, pri opredeljevanju teh predlogov iskati takšne 
rešitve, ki zagotavljajo motiviranost za produktivno delo v organizacijah zdru- 
ženega dela, za rast dohodka in racionalno gospodarjenje, hkrati pa mora pro- 
račun federacije, ki je izključen iz predloga, deliti usodo vseh ostalih proračunov 
družbenopolitičnih skupnosti, oziroma, da se lahko poveča največ do rasti 
družbenega proizvoda. 

Za druga področja zvezni Izvršni svet predlaga, da bi bilo težišče investi- 
cijske politike v letu 1980 na tem, da se dokončajo vsi objekti, ki imajo poseben 
pomen za spremembo materialne strukture, za povečanje izvoza in za substi- 
tucijo uvoza. Prav tako, da naj bi republike in avtonomne pokrajine sprejele 
dogovor o kriterijih za usmeritev gospodarskih investicij v letu 1980, pri čemer 
naj bi se zagotovilo znatno zmanjševanje negospodarskih investicij, z izjemo 
stanovanjske izgradnje in objektov na področjih, ki so jih prizadele elementarne 
nesreče. 

V delegaciji menimo, da je težišče preširoko postavljeno, in da bi se bilo 
potrebno ustrezneje opredeliti do dokončanja tistih investicijskih objektov, ki 
imajo poseben pomen za povečanje izvoza in racionalno substitucijo uvoza. 

Prav tako bi bilo potrebno ustrezneje opredeliti ostale kriterije glede 
usmeritve gospodarskih investicij v sami resoluciji in ne sprejemati posebne 
dogovore republik in pokrajin ali pa čelo zvezni zakon. 

Pri tem mislimo, da je potrebno vztrajati na tem, da se na področju, ki ga 
je prizadel potres v Crni gori, prične v letu 1980 z izgradnjo tistih objektov, ki 
imajo poseben pomen na delovne in življenjske pogoje prebivalstva Črne gore. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino se je Zvezni izvršni svet osredo- 
točil predvsem na krepitev položaja gospodarstva v mednarodni delitvi in njeni 
izvozni usposobljenosti, zmanjševanju uvozne odvisnosti in usklajevanju uvoza 
s plačilno bilančnimi možnostmi države. Menimo, da je to orientacijo zveznega 
izvršnega sveta potrebno podpreti, podporo pa zasluži predlog zveznega iz- 
vršnega sveta, da je potrebno skrajno racionalno trositi devizna sredstva tako 
na področju gospodarstva, kakor tudi na področju negospodarstva. 

Zvezni izvršni svet predlaga bistveno zmanjšanje deficita plačilne bilance, 
in sicer na nivoju dveh milijard dinarjev. Naj povem, da bo deficit plačilne 
bilance znašal v letošnjem letu približno 3 milijarde 100 milijonov dolarjev. 

Iz te opredelitve izhaja tudi nov predlog plačilne bilance in plačilno bilanč- 
nih pozicij, ki se danes obravnava. Delegacija podpira predlagano stališče Iz- 
vršnega sveta k plačilni bilanci Jugoslavije. 

Po oceni delegacije je nesprejemljiv predlog Zveznega izvršnega sveta, da 
bi se v letu 1980, v primeru podražitve nafte za več kot 15 %, zmanjšal dejanski 
uvoz nafte in drugega blaga in bi na ta način obdržali tako opredeljen deficit 
plačilne bilance. Delegacija je že opozorila, da je predlog nerealen, ker je tudi 
iz podatkov, ki jih je predložil Zvezni izvršni svet, razvidno, da je računati 
z znatno večjo podražitvijo nafte kot je bila predvidena v plačilni bilanci. Vse 
delegacije, prav tako tudi naša, so opozorile, da je plačilno bilanco potrebno 
prilagoditi realnim pričakovanim razmeram in se po njih ravnati že v začetku 
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poslovnega leta 1980, ne pa šele takrat, ko nastopijo takšne razmere, da je po- 
trebno uvesti omejitve. 

V novem predlogu Zveznega izvšnega sveta o politiki cen so izpuščene 
kvantifikacije porasta cen na posameznih področjih, kar je bilo tudi stališče 
naše Skupščine. Vso podporo zasluži predlog, da je potrebno v letu 1980 za- 
gotoviti počasnejšo rast cen kot v letu 1979, kar je glede na predloženo po- 
litiko delitve dohodka, ki predstavlja po oceni delegacije 4 do 6'% zmanjšanje 
kupne moči, tudi realno. Delegacija ocenjuje, da je nesprejemljiv predlog, da 
bi cene, ki so se v letu 1979 oblikovale po pogojih trga in so rasle več kot 10'%, 
ostale v letu 1980 zamrznjene. Delegacija prav tako meni, da ni ustrezen pred- 
log, da ostanejo cene storitev, ki so v letu 1979 prekoračile dovoljeni okvir 
zamrznjenja, prav tako ni sprejemljiv tudi predlog o nespremenjenih deležih 
trgovine v prodajnih cenah. 

Delegacija meni, da je na področju cen potrebno vztrajati na tistih stališčih, 
ki jih je Skupščina sprejela pri prvotnem osnutku resolucije. 

Delegacija je o vseh ocenah in stališčih poročala Predsedstvu Skupščine 
SR Slovenije ter ob sodelovanju s člani Izvršnega sveta, predstavniki družbeno- 
političnih organizacij in Gospodarske zbornice, ter delovnih teles republiške 
Skupščine ocenila, da je potrebno sprejeti nova oziroma dopolnjena stališča, 
s katerimi bi delegacija lahko nadaljevala z usklajevanjem. Delegacija je tudi 
sodelovala pri pripravi stališč, ki jih je pripravila medzborovska skupina de- 
legatov s sodelovanjem republiškega izvršnega sveta in ki so delegatom tudi 
predložena. 

Predlagamo, da se naše poročilo sprejme in da se potrdijo predložena sta- 
lišča na podlagi katerih bomo lahko nadaljevali z usklajevanjem. 

Prav tako predlagam, da zbor pooblasti delegacijo, da glasuje za predlog 
resolucije in predloge spremljajočih dokumentov. 

Delegacija bo tekoče obveščala Skupščino o poteku usklajevanja, da bi 
lahko republiški Izvršni svet pripravil ustrezen predlog sprememb republiške 
resolucije in bo na prihodnji seji dne 26. 12. 1979 ponovno poročala o rezultatih 
usklajevanja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomaži č: Prosim tovariša Jožeta Hujša, podpred- 
sednika Izvršnega sveta za obrazložitev v zvezi s predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami. 

Jože H u j s : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Upo- 
števal bom napotila predsednika, zato bom v svoji razpravi kratek. Opozoril 
bom le na nekaj stališč in pripomb, ki jih je pripravil Izvršni svet in ki ste jih 
delegati prejeli na klop. 

Te pripombe in stališča je Izvršni svet sprejel na svoji včerajšnji seji. 
Osnovne točke stališč pa so naslednje: 

Izvršni svet podpira spremembe in dopolnitve, ki jih je podal zvezni Izvršni 
svet k osnutku zvezne resolucije. Spremembe in dopolnitve so predlagane na 
podlagi sklepov Predsedstva SFR Jugoslavije in Predsedstva CK ZK Jugoslavije. 

Namen predlaganih sprememb in dopolnitev je v tem, da se umirijo vsa 
gospodarska gibanja. Naša stališča in pripombe, ki smo jih dali k predloženim 
spremembam, se nanašajo predvsem na metodo, na način izpolnjevanja teh 
ciljev, pri čemer pa mislimo, da lahko način in metode izvajanja teh ciljev še 
bolj približamo osnovam našega družbenoekonomskega sistema in vsem osnov- 
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nim sistemskim zakonom, ki jih že imamo in prav zaradi tega v načelu od- 
klanjamo linearnost delovanja vseh teh ukrepov. Morda bi še lahko pristali 
na to, da omejitve veljajo linearno za vse republike, na kaj drugega pa ni- 
kakor ne. 

Druga pomembna točka pripomb pa je, da ni mogoče posebej regulirati 
nobene oblike porabe brez direktne povezave z ustvarjenim dohodkom. Prav 
zaradi tega so tudi vse pripombe formulirane v skladu s tem. 

Zvezni izvršni svet je v predloženih spremembah in dopolnitvah predvidel 
le omejitve za vse oblike porabe, ostala vprašanja glede omejitev pa naj se 
izvršijo med republikami in pokrajinama z dogovorom, znotraj republik pa 
z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi. 

Izvršni svet meni, da je predvideni postopek predolg in ne dovolj učinkovit. 
Združeno delo bi v naslednjem letu prepozno prišlo do vseh elementov gospo- 
darjenja in prav zaradi tega smo tudi predlagali, da naj bodo vsa določila, ki 
naj bi predstavljala vsebino medrepubliškega dogovora, vsebovana že v re- 
soluciji, saj se že sama resolucija sprejema z dogovorom republik in pokrajin 
in bi kasnejše dogovarjanje pomenilo samo izgubo časa in zavlačevanje. 

Glede cen se zavzemamo za stališče, da naj se čim več predpisov na področju 
cen prenese iz administrativnega področja na združeno delo, na samoupravno 
dogovarjanje. To bo imelo za posledico, da bo usklajevanje cen s stanjem kup- 
nih in blagovnih skladov, torej s trgom, bolj učinkovito. S tem, ko bodo omejene 
vse oblike porabe, bo viden pozitiven učinek tega na vseh področjih, tako na 
področju cen kot na področju zunanjetrgovinske dejavnosti in aktivnosti zdru- 
ženega dela, kajti s tem bodo v večji meri kot do sedaj zagotovljeni blagovni 
skladi za nastop na zunanjem trgu. 

Glede ekonomskih odnosov s tujino in plačilnobilančne pozicije posameznih 
republik, Izvršni svet meni, da mora povečanje deficita iz leta 1979, iz do- 
govorjene dve in pol milijarde dolarjev na tri milijarde sto dolarjev, bre- 
meniti v naslednjem letu tistega, ki je večji deficit tudi povzročil, ne pa, da bi 
linearno bremenil vse. 

V skladu s temi pripombami, ki jih bo skušala uveljaviti naša delegacija, 
pa bomo pripravili amandmaje k republiški resoluciji. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima poročevalka skupine dele- 
gatov, tovarišica Francka Herga! 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz uvodnih obrazložitev tovariša predsednika, iz poročila naše delegacije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ ter stališč Izvršnega sveta ste lahko 
ugotovili, da gre pri predloženih spremembah in dopolnitvah zvezne resolucije 
za prizadevanja, da bi se uresničila stališča Predsedstva SFRJ in Predsedstva 
CKZKJ, pa tudi za naša skupna spoznanja, da je potrebno z odločnejšim in 
odgovornejšim ukrepanjem uporabljati rešitve in institute, ki jih naš politični 
sistem ima na razpolago. Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Odbori za finance zborov republiške Skupščine so na sejah 17. in 18. decembra 
1979 obravnavah predložene spremembe in dopolnitve osnutka zvezne resolucije, 
ki ste jih žal prejeli šele danes na klop. Prav tako ste na klop prejeli predlog 
sklepa, ki ga je dokončno pripravila medzborovska skupina delegatov šele danes 
zjutraj, na podlagi razprave v delovnih telesih in na podlagi stališč Izvršnega 
sveta, s katerim se opredeljuje do predlogov zveznega Izvršnega sveta. 
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Odbori so v celoti podprli poročilo delegacije o dosedanjem usklajevanju 
stališč skupščin republik in avtonomnih pokrajin o osnutku resolucije. Pred- 
ložene spremembe in dopolnitve, ki izhajajo iz skupnih stabilizacijskih priza- 
devanj, pa po mnenju odborov pomenijo nekatere povsem nove rešitve, ki jih 
velja podpreti, tako z vidika politike uresničevanja družbenega plana v zadnjem 
letu tekočega srednjeročnega plana kot tudi z vidika vzpostavljanja stabilnejših 
osnov za novo srednjeročno obdobje, ki mora biti kot celota stabilizacijsko. 

Odbori pa niso v celoti soglašali s predlaganimi načini, ki naj zagotovijo 
uresničitev teh stabilizacijskih ciljev. Delegati v skupini so poudarili, da pred- 
ložene rešitve le enostransko obravnavajo področje delitve oziroma porabe, ni 
pa opredeljena njena soodvisnost od rasti dohodka, ki je osnova za zadovolje- 
vanje osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb. Hkrati pa je zvezna 
resolucija prav na tem področju presplošna in ne vsebuje konkretnejših usme- 
ritev in ukrepov, ki naj zagotovijo pogoje za ustvarjanje večjega dohodka, 
še posebej pa za povečanje izvoza, ki naj bi bil tudi v skladu s sklepi Predsed- 
stva CK ZKJ osnovni nosilec oziroma pospeševalec gospodarske rasti. Zato bi 
bilo po mnenju odborov sprejemljivo in principielno, da bi potrebne omejitve 
rasti vseh vrst porabe vezali na njihovo določeno zaostajanje za rastjo dohodka 
in ne z njihovim absolutnim limitiranjem. 

Prav tako bi bilo sprejemljivejše, če bi bila odgovornost za izvajanje take 
restriktivne politike prepuščena republikam in pokrajinama, v skladu z nji- 
hovimi pristojnostmi, ki bi v svojih dogovorih in samoupravnih sporazumih, 
na podlagi medsebojnega sodelovanja, opredeljenega v postopku sprejemanja 
resolucije, lahko upoštevale specifičnost razmer in razvoja na posameznih po- 
dročjih. 

Predloženi ukrepi, po mnenju delegatov, pomenijo preveč linearno ukre- 
panje, čeprav je do sprejetja dogovorov in sporazumov, ki jih je potrebno 
skleniti v republikah, nujno potrebno zadržati rast osebnih dohodkov in drugih 
oblik porabe, pa tudi določene ukrepe na področju cen, in sicer na ravni, ki 
je nižja od ravni v decembru letošnjega leta. 

Posebej pa so še opozorili na nujnost, da se tudi proračunska poraba fede- 
racije uskladi z rastjo družbenega proizvoda. 

Predložene spremembe predstavljajo bistveno spremenjene osnove za okvire 
gospodarjenja, ki so vsebovane v predlogu republiške resolucije in bo zato po- 
trebno tudi tem vprašanjem, na naslednji seji zborov, posvetiti posebno po- 
zornost. Prav zato je nujno, da resolucija o politiki izvajanja družbenega plana 
Jugoslavije za leto 1980 opredeli bistvene pogoje gospodarjenja in tako že na 
začetku leta zahteva odgovorno obnašanje vseh družbenih in gospodarskih de- 
javnikov v razmerah, ki zahtevajo zaostrene gospodarske razmere doma in 
v svetu. 

Odbori so na podlagi teh načelnih opredelitev posebej poudarili, da novi 
predlog zveznega Izvršnega sveta zahteva vrsto sprememb, predvsem glede 
spodbujanja naporov za povečanje dohodka in odgovornosti za dobro gospo- 
darjenje, zlasti z ukrepi za pospeševanje izvoza in s krepitvijo odgovornosti 
republik za skladno rast vseh oblik porabe, na način, ki bo krepil akumulativno 
sposobnost gospodarstva. Odbori so tudi ugotovili, da predloženi okviri omogo- 
čajo nadaljnje usklajevanje odloka o skupni devizni politiki, predvsem z vidika 
opredelitev, vsebovanih v posebnem sklepu k osnutkoma projekcij plačilne in 
devizne bilance za leto 1980, ki ste ga prav tako prejeli danes na klop. 
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Na tej osnovi skupina delegatov predlaga zboru, da sprejmejo predlog 
sklepa, ki ga je predložila in ki po njenem mnenju pomeni tisti okvir, ki naj 
omogoči naši delegaciji v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ uspešno 
usklajevanje tega, tako pomembnega akta za uresničitev skupnih prizadevanj 
in hotenj za stabilizacijo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo o po- 
ročilu delegacije, o predlaganih spremembah in dopolnitvah k osnutku zvezne 
resolucije in k predlogu sklepa, ki ga je pravkar obrazložila tovarišica Francka 
Herga. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem raz- 
pravo in prosim, da najprej glasujemo o predlogu sklepa, ki ga imate pred seboj. 
Upam, da ste ga uspeli pregledati. Dajem na glasovanje predlog sklepa. Kdor 
je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (13 delegatov.) 

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

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek pro- 
jekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1980 in osnutek projekcije devizne 
bilance Jugoslavije za leto 1980. 

Oba osnutka projekcije je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

K obema aktoma smo prejeli pismena stališča Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, ki so usklajena s stališči Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino. 

Predno pričnemo z obravnavo obeh osnutkov projekcij, se moramo do- 
govoriti za postopek obravnave, ker gre za akta strogo zaupne narave. Mislim, 
da je potrebno, da zbor v skladu s poslovnikom sprejme glede tega naslednji 
sklep: 

1. Obravnavani sklep k osnutku projekcije plačilne bilance Jugoslavije za 
leto 1980 in osnutku projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1980, se 
opravi brez navzočnosti javnosti. 

2. Na seji zbora so lahko pri tej točki dnevnega reda navzoči predstavniki 
sredstev javnega obveščanja, javnost pa lahko obvestijo le o tem, da je Zbor 
združenega dela obravnaval obe projekciji bilanc in o tem kakšen sklep je 
sprejel. 

Ima kdo pripombe na tako predlagani sklep? (Nihče.) Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep sprejel z večino glasov. Predstav- 
nike sredstev javnega obveščanja opozarjam, da se morajo ravnati v smislu 
sprejetega sklepa. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odborov poročilo še ustno dopolniti? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o sklepu, ki ste ga prav tako 
dobili na klop. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (129 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
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Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev 
v prometu. 

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

Z dopisom z dne 20. 12. 1979 ste prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Zeli pred- 
stavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca odbora in delovne sku- 
pine poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Boris Liebere, delegat Zbora zdru- 
ženega dela, področje obrti in podobnih dejavnosti, 10. okoliš, Domžale. 

Boris Liebere: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na podlagi javne razprave, ki je bila v delegacijah in na podlagi sestanka vseh 
delegatov petih okoliških delegacij iz področja obrti in podobnih dejavnosti, 
smo uskladili vsa stališča in pripombe v zvezi z osnutkom zakona o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v prometu in imamo k predloženemu aktu naslednje pri- 
pombe in predloge. 

Tarifna številka 4, točka 2. Pijače iz te tarifne skupine pretežno konzumi- 
rajo tuji gosti in so prav zaradi teh že dosežene precej visoke stopnje davka 
na promet. Cene zanj pa so višje kot v drugih turističnih državah. 

Predlagano povečanje davka na promet bo še povečalo nekonkurenčnost 
naših izvenpenzionskih cen za to skupino alkoholnih pijač. Zato predlagamo, 
da se stopnja davka na promet alkoholnih pijač v tej tarifni skupini ne po- 
večuje, ker bi to negativno vplivalo na inozemski turizem. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Ivica 
Kavčič, delegatka Zbora združenega dela, 9. okoliš, Idrija. 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji naše delegacije so bili prisotni tudi delegati zadružne zveze in so pred- 
lagali spremembo zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu, kar 
delegati za področje gospodarstva občine Idrija tudi podpiramo. Zato mi do- 
volite, da posredujem ta predlog. 

Predlagamo, da se prvi odstavek 14. točke, 36. člena obstoječega zakona 
dopolni z naslednjim besedilom: »ter od motornih žag, vitlov za izvlek lesa in 
rezervnih delov za motorne žage in vitle, če le-te nabavljajo kmetje pri gozdno- 
gospodarskih organizacijah, kjer imajo status združenega kmeta«. 

Gre za to, da bi se s tako dopolnitvijo omogočile davčne olajšave za nabavo 
teh strojev kmetom, ki se združujejo v temeljni organizaciji kooperantov, kar 
naj bi pomenilo stimulans za prostovoljno združevanje kmetov in na ta način 
boljšo možnost planiranja izrabe lesa ter s tem zagotavljanje lesne mase za 
organizacije združenega dela. 

Tako stališče je zadružna zveza že posredovala Izvršnemu svetu, delegati 
iz našega področja pa ta predlog podpiramo, ker menimo, da bi to stimulativno 
vplivalo k pospeševanju združevanja kmetov v temeljnih organizacijah koope- 
rantov. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Radivoj Pleterski, 
delegat Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 37. okoliš, Ljubljana 
-Moste-Polje. 

Radivoj Pleterski: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša delegacija ima nekaj pripomb k osnutku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, katere 
bi kar prebral. 

V navedenem osnutku.so glede na stopnje temeljnega davka protektirani 
avtoplašči izenačeni z novimi, saj naj bi se zanje plačeval 8% davek. V zvezi 
s tem delegati predlagamo, da bi se od obnovljenih avtoplaščev plačeval te- 
meljni prometni davek po stopnji 3 %. 

Predlog utemeljujemo z naslednjim. Širša uporaba obnovljenih avtoplaščev 
je družbenoekonomsko zelo upravičena, saj pospešuje, prvič — uporabo se- 
kundarnih surovin, drugič — zagotavlja čistejše okolje in tretjič — zmanjšuje 
uvoz osnovnih surovin za proizvodnjo novih avtoplaščev. 

Kalkulacije in izračuni, ki nam jih je posredovala delovna organizacija 
Kemična tovarna Moste-Protektor nam dajejo naslednje rezultate. Za en kilo- 
gram novega avtoplašča porabimo nekaj nad en dolar uvoženih surovin, za 
en kilogram obnovljenega avtoplašča pa porabimo približno za 0,4 dolarje uvo- 
ženih surovin. Pri obsegu proizvodnje približno 2200 ton letno, je znašal devizni 
prihranek približno 1 700 000 dolarjev konvertibilnih sredstev. Poleg tega pri- 
hranka praktično ne moremo ovrednotiti škode, ki bi jo utrpelo okolje, če bi 
približno 200 000 obrabljenih avtoplaščev obležalo kjerkoli. 

Hitro naraščanje proizvodnih stroškov in stroškov pri zbiranju in odkupu 
obrabljenih avtoplaščev je povzročilo, da je delovna organizacija Kemična to- 
varna Moste-Protektor TOZD Protektiranje zaključil poslovanje v letu 1978 
brez akumulacije. Pri tem pa je odvedel za 5 milijonov 98 000 din prometnega 
davka. Akumulacija pada že od leta 1976, prvo tromesečje leta 1979 pa je že 
izkazalo izpad dohodka. Visoka stopnja prometnega davka vpliva na majhno 
razliko v prodajni ceni med novim in obnovljenim avtoplaščem, kar ima za 
posledico, da potrošnik ni zainteresiran za nakup obnovljenih avtoplaščev, kot 
bi bil, če bi ga stimulirala več kot sedanja 20 do 40 % razlika v ceni. 

Zaradi vsega navedenega predlagamo naslednje spremembe osnutka za- 
kona: 

1. Na koncu 28. člena se za drugo točko doda 3. točka, ki se glasi: »od 
obnovljenih rabljenih zunanjih avtomobilskih gum se plačuje temeljni prometni 
davek po stopnji 3 %«. 

2. Na koncu 22. člena se v 7. točki pika nadomesti s podpičjem, doda pa 
se nova 8. točka, ki se glasi: »od obnovljenih rabljenih zunanjih avtomobilskih 
gum«. 

3. V 28. členu naj se spremeni besedilo 6. točke v 5. točko, ki naj se glasi: 
»od novih notranjih in zunanjih gum za osebne avtomobile se plačuje temeljni 
prometni davek po stopnjah iz tarife št. 1, od obnovljenih zunanjih gum za 
osebne avtomobile pa se plačuje davek po 3. točki tarifne številke 12 te tarife. 
Od drugih nadomestnih delov za osebne avtomobile se plačuje davek po ustrez- 
nih tarifnih številkah te tarife«. 

Pripominjamo, da naš predlog podpira tudi pokrajinski Sekretariat za 
finance avtonomne pokrajine Vojvodine na območju katere je tovarna obnov- 
ljenih avtoplaščev, industrija gume — Ruma. 
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Menimo, da je glede na navedeno, naš piedlog za spremembo osnutka na- 
vedenega zakona utemeljen. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Jože Lesar, delegat 
Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Svoje 
razprave ne bi ponavljal, saj se nanaša na temeljni davek na protektirane 
gume. Rad bi poudaril, da se v celoti strinjam in podpiram pripombe, na katere 
je že opozoril delegat iz Ljubljane. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovariš Ivan Kastrevc, delegat Zbora združenega dela, področje gospodar- 
stva, 16. okoliš, Maribor. 

Ivan Kastrevc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčenju proizvodov in 
storitev v prometu predlagamo dopolnitev k 14. točki 36. člena z naslednjim 
besedilom: »ter od motornih žag, vitlov za izvlek lesa, rezervnih delov za mo- 
torne žage in vitle, če le-te nabavljajo kmetje, pri gozdnogospodarskih organi- 
zacijah, ki imajo status združenega kmeta-«. 

Obrazložitev je enaka, kot jo je podala tovarišica iz Idrije. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima 
tovariš Bojan Sovine, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 
15. okoliš, Skofja Loka. 

Bojan Sovine: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija ima k zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o obdav- 
čenju proizvodov in storitev v prometu naslednje pripombe. 22. točka 36. 
člena pravi: »Ako ovim zakonom nije drugčije odredjeno, osnovni porez na 
promet proizvoda ne plača se ni na promet trajno žarečih peči i trajno žarečih 
štednjaka za etažno grijanje, koje se lože ugljenom i peči i štednjaka na čvrsta 
goriva«. 

Predlog je dan za oprostitev plačevanja davka od prometa tudi za tako- 
imenovane solarne bojlerje, ki služijo za pridobivanje tople vode z uporabo 
sončne energije, uporabljajo pa se v gospodinjstvu. Gre za novo proizveden 
bojler. Za električni bojler je davčna stopnja 8 %. Predlog podpiramo, vendar, 
naj se oprostitev plačevanja davka ne bi nanašala samo na solarni bojler, 
temveč na vse naprave, ki izkoriščajo direktno in indirektno sončno energijo 
za ogrevanje prostorov in ogrevanje sanitarne vode v gospodinjstvih, kot tudi 
v obratih družbene prehrane in podobno. 

Oprostitev prometnega davka samo za solarne bojlerje bi lahko pomenila, 
da bi se ti prodajali tudi za konvencionalne sisteme, ki niso v nobeni zvezi 
s sončnim ogrevanjem in bi s takim proizvodom proizvajalec solarnih bojlerjev 
bil v ugodnejšem položaju od proizvajalcev električnih oziroma plinskih boj- 
lerjev, seveda, če s pojmom solarni bojler razumemo samo bojler in ne vse 
naprave za izkoriščanje sončne energije. Ime solarni bojler ne pove za kakšno 
napravo gre in bi lahko vodilo do zavajanja kupca in zakonodajalca. Zato je 
veliko bolj primeren izraz »naprava za izkoriščanje direktne sončne energije«, 
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ki je sestavljena najmanj iz kolektor ja — zbiralnika direktnih sončnih žarkov, 
obtočne črpalke, diferenčnega termostata, bojlerja oziroma akumulatorja, 
ekspanzijske posode, posebne polnitve ter cevovodov, ki povezujejo te elemente 
med seboj v napravo. Pod napravo za izkoriščanje indirektne sončne energije 
razumemo toplotno črpalko, ki ravno tako uporablja sončno energijo, vendar 
indirektno akumulirano v zraku, vodi oziroma zemlji in služi za ogrevanje pro- 
storov, sanitarne vode in podobno. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne 
želi nihče več razpravljati, vprašujem skupino delegatov,- ali bo potrebno do- 
polniti predlagani sklep, glede na to, da so delegati v razpravi podali zelo 
konkretne predloge k osnutku zakona? Besedo ima tovarišica Francka Herga. 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da ste prejeli sklep, ki vsebuje pripombe, ki naj jih delegacija 
uveljavlja v postopku usklajevanja, kakor tudi pooblastilo delegaciji, da glasuje 
za predlog tega zakona v Zboru republik in pokrajin, skupina delegatov pred- 
laga zboru, da naj glede na številne pripombe oziroma predloge, ki so bile dane 
v razpravi za dopolnitev zakona, sprejme še dodatni sklep, da naj delegacija 
v postopku usklajevanja uveljavlja tudi vse pripombe, ki so bile dane v da- 
našnji razpravi na zasedanju zbora. 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo 
glasovali o predloženem sklepu in nato še o dodatnem sklepu, ki ga je pred- 
lagala poročevalka skupine delegatov. Kdor je za predloženi sklep, naj prosim 
glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Dajem na glasovanje dodatni sklep, ki se glasi. Zbor združenega dela Skup- 

ščine SR Slovenije pooblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da naj v usklajevalnem postopku pri pri- 
pravi predloga zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu uve- 
ljavlja tudi pripombe, predloge in stališča, ki so bile dane v razpravi na seji 
zbora. Kdor je za ta dodatni sklep, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani dodatni sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje 
SR Črne gore v letu 1979. 

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

Vodje skupin delegatov so z dopisom z dne 27. 11. 1979 prejeli poročilo 
o oceni škode, ki jo je povzročil potres v Črni gori. K tej in naslednji točki 
dnevnega reda smo prejeli pismena stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in stališča Koordinacijskega odbora za razvijanje socialistične solidarnosti 
pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Milica 
Ozbič, podpredsednica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance. 
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Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Z obravnavo osnutka zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega 
potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979 se pričenja izpolnje- 
vanje obveznosti, sprejete z zveznim zakonom v mesecu juliju, namreč, da se 
znesek sredstev za odpravljanje posledic katastrofalnega potresa določi s po- 
sebnim zveznim zakonom, ki bo izdan do 15. decembra letos. 

Že samo dejstvo, da obravnavamo osnutek zakona po izteku tega roka, 
potrjuje naša domnevanja, da bo usklajevanje stališč o višini zneska, ki bo 
ugotovljen s tem zakonom, kakor tudi o dinamiki zagotavljanja sredstev, te- 
žaven in dolgotrajen proces. Glede na pomembnost načelnih vprašanj, ki se 
zastavljajo ob obravnavi tega zakonskega osnutka, tudi v nadaljnjem postopku 
ni primerno obravnavati predlaganih ukrepov po skrajšanih postopkih, temveč 
postopno in temeljito razrešiti vsa vprašanja in celovito oceniti posledice, ki 
izhajajo iz obveznosti sprejetih z zakonom. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi osnutka tega zakona 
ugotovil, da je ugotovljena višina škode, ki je nastala kot posledica katastro- 
falnega potresa v Crni gori, zelo visoka in znesek potreben za odpravo posledic 
tega potresa, ki naj bi ga zagotovile republike in avtonomna pokrajina Kosovo, 
zahteva daljšo razpravo in poglobljeno analiziranje možnosti republik in avto- 
nomnih pokrajin, kdaj in kako bodo lahko zagotovile tolikšna sredstva za ta 
namen ob vseh drugih problemih, s katerimi se hkrati soočajo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa tudi ugotavlja, da znesek ocenjene 
škode predstavlja osnovo za sprejem celotnega programa ukrepov za odpravo 
posledic potresa, ne pa samo za ukrepe, s katerimi bodo socialistične republike 
in socialistični avtonomni pokrajini zagotovile sredstva s svojim prispevkom. 
V letošnjem letu je bila sprejeta vrsta drugih zakonskih ureditev in ukrepov 
ekonomske politike, ki omogočajo vzpostavitev potrebnih pogojev za odprav- 
ljanje posledic v gospodarskih in družbenih dejavnostih z neposrednimi mate- 
rialnimi učinki, nekatere od teh ureditev pa so še v postopku sprejemanja 
oziroma bodo šele predložene. Učinke in rezultate vseh teh ukrepov je torej 
potrebno vrednotiti in jih upoštevati pri predlaganju rešitev, s katerimi bodo 
socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini zagotavljale po- 
trebna sredstva na osnovi predlaganega osnutka zakona. Poleg tega mora pred- 
lagana dinamika zagotavljanja sredstev po posameznih letih izvajanja zakona 
ustrezati dinamiki porabe sredstev, kot bo predvideno s programom graditve 
in obnove s potresom prizadetega območja v Crni gori. 

Pri tem se je potrebno zavzemati za to, da bo program izhajal iz pred- 
nostnega vrstnega reda obnove posameznih objektov, tako, da naj bi se v prvih 
letih obnovile predvsem stanovanjske zgradbe in stanovanjski objekti, nato pa 
šele objekti skupne in splošne porabe ter kulturno-zgodovinski objekti. 

Glede na obseg skupne obveznosti, ki jo bodo z navedenim zakonom spre- 
jele socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini, je po mnenju 
Izvršnega sveta potrebno o predlaganih rešitvah v predlogu zakona opraviti 
tudi razprave v delegatski bazi, predvsem v temeljnih organizacijah združenega 
dela in krajevnih skupnostih in na osnovi rezultatov teh razprav oblikovati 
stališča do predloga zakona. Ker zaradi takšnega postopka obravnave zakona 
ne bo mogoče sprejeti v predvidenih rokih, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predlaga, da pooblastite delegate Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ, da dajo soglasje k akontativni ureditvi zagotav- 
ljanja sredstev za odpravljanje posledic potresa v Crni gori v letu 1979 na 
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osnovah, ki so bile že uveljavljene za del programa, ki se je izvajal v letu 1979. 
Z začasno ureditvijo se lahko zagotovi kontinuiteta izvajanja obnove in gra- 
ditve objektov na prizadetem območju tudi v letu 1980. Izvršni svet pri tem 
meni, da je začasno ureditev zagotavljanja sredstev za pomoč Crni gori v letu 
1980, mogoče zagotoviti na naslednjih načelih. 

1. Znesek celotnega prispevka socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin mora biti določen na osnovi ovrednotenega programa obnove 
in graditve v letu 1980. 

2. Rok za začetek poravnavanja akontativnih obveznosti socialističnih re- 
publik in avtonomnih pokrajin lahko začne teči v drugem četrtletju 1980. leta, 
ker je potrebno upoštevati, da morajo socialistične republike in avtonomni 
pokrajini sprejeti posebne ureditve za zagotavljanje virov sredstev, s katerimi 
bodo izpolnile to svojo obveznost v letu 1980. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v primeru sprejetja začasne ure- 
ditve plačevanja prispevkov v letu 1980 predlagal ukrepe, s katerimi bodo 
zagotovljena sredstva za izpolnitev obveznosti Slovenije na osnovi usmeritev 
v posebnem dogovoru republik in pokrajin in s katerimi bo zagotovljeno, da 
bo večina obremenitev za izpolnitev obveznosti v letu 1980 zasnovana na enotnih 
izhodiščih, s čemer naj bi bila na tem področju zagotovljena enotnost pogojev 
gospodarjenja v jugoslovanskem prostoru. To pomeni, da bo večina sredstev za 
izpolnitev dodatnih obveznosti v naslednjem letu zbrana z obremenitvijo bodisi 
osebne porabe in nekaterih oblik skupne in splošne porabe ali pa s takšno 
kombinacijo virov, s katero bi se čimbolj izognili bistvenim posegom v na- 
črtovana razmerja v razporejanju čistega dohodka in zmanjševali sredstva za 
razširitev in izboljšanje materialne osnove dela. K temu pa nas obvezujejo tudi 
težave in problematika sedanjega gospodarskega trenutka. 

Načelo vzajemnosti in solidarnosti, ki so ga narodi in narodnosti Jugosla- 
vije sprejeli kot enega temeljnih načel naše ureditve, nam torej narekuje, da 
tudi mi pripomoremo k saniranju posledic te naravne nesreče, ki je prizadela 
Crno goro, tem bolj ker ta republika sama nima možnosti nadomestiti ogromne 
materialne škode, ki jo je pretrpela. Zato, da bi z gotovostjo lahko načrtno 
obnavljala gospodarsko in družbenoekonomsko življenje na prizadetih območjih, 
je potrebno z zakonom zagotoviti stabilen dotok sredstev, potrebnih za to obnovo 
in s tem dati možnost za dobro načrtovano obnovo. Zaradi tega Izvršni svet 
predlaga, da date soglasje k osnutku zakona in s tem potrdite, da bomo tudi 
v naši republiki načelo vzajemnosti in solidarnosti izvajali, tako kot so ga iz- 
vajale druge republike in avtonomni pokrajini, ko smo se s podobnimi nesrečami 
soočali tudi sami. 

Prav tako pa menimo, da mora biti ta problem kot celota podrobno obrav- 
navan, za kar si je treba vzeti dovolj časa, da bi bil lahko rešen na čimbolj za- 
dovoljiv način tudi za naprej. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Vprašujem tovariša Mirka Zlendra, pred- 
stavnika delegacije, ali želi besedo? Prav tako vprašujem poročevalce odborov 
skupine delegatov, ali žele besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Francka Herga, 
poročevalka skupine delegatov. 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi za to točko dnevnega reda smo danes prejeli na klop sklep, ki naj bi ve- 
ljal za delegacijo, ko bo usklajevala stališča do tega osnutka zakona.. 
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Na osnovi pismenega stališča Izvršnega sveta pa skupina delegatov pred- 
laga zboru, da predlagani sklep dopolni, in sicer na 3. strani navedenega sklepa, 
drugi odstavek. Tam je govora o tem, da je zaradi takšnega postopka obravnave 
zakona potrebno zaradi kontinuitete izvajanja obnove in graditve objektov za- 
gotoviti sistem akontativnega zagotavljanja sredstev. Na koncu tega odstavka 
naj se dodajo besede: »na dosedanjih osnovah«. 

. S tem se namreč zagotavlja, da se bo akontativno financiranje republik 
in pokrajin izvajalo po istih osnovah kot so bile določene v zakonu iz meseca 
julija. Torej predlagamo, da se v drugem odstavku na 3. strani sklepa doda. 
»na dosedanjih osnovah«. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo! Kdo 
želi razpravljati? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje o predlogu sklepa vključno z dopolnitvijo, ki je bila pravkar 
predlagana. 

Kdor je za takšen sklep, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 18. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotavljanju sredstev za odpravljanje škod na premoženju občanov v do- 
ločenih občinah SR Bosne in Hercegovine in SR Hrvatske, ki so nastale kot 
posledica katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Crne gore v 
letu 1979. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? 
(Ne želi.) Predstavnik delegacije? (Ne želi.) Vprašujem tudi poročevalce delovnih 
teles in skupine delegatov? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo! Zeli kdo razpravljati? Sklep imate pred seboj. Ce 
ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da o predlaganem sklepu glasuje. Kdor je torej za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Tako smo končali obravnavo zveznih aktov in se vračamo na 8. t o č k o 
dnevnega reda, to je na predlog zakona o zdravstvenem varstvu. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. Objavljen je bil v Poročevalcu št. 24. 

Z dopisom z dne 10. 12. 1979 ste prejeli k predlogu zakona amandmaje 
predlagatelja zakona, ki jih predlaga v obravnavo na podlagi 4. odstavka 
277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot sestavni del predloga zakona. 
Zato o teh amandmajih ne bomo glasovali posebej. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš dr. Anton 
Fazarinc. 

Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Glede na pozno uro bom nekoliko skrajšal uvodno besedo in se v njej 
omejil predvsem na obrazložitev razlogov, zaradi katerih Izvršni svet vztraja 
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na ureditvi domicilne pripadnosti prispevkov kot jo predlaga -v 19. členu pred- 
loga zakona in na obrazložitev najpomembnejših dopolnitev k zakonu o zdrav- 
stvenem varstvu, ki jih je predložil Skupščini Izvršni svet. 

O navedenih vprašanjih je bila izčrpna razprava na seji sekretariata Sveta 
za socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL, predložena stališča in dopolnila Izvršnega sveta pa so odraz, na tej seji 
usklajenih in sprejetih stališč. 

Prvo izmed teh vprašanj, ki je bilo prisotno v razpravi, je bilo vprašanje 
uveljavitve domicilne pripadnosti prispevkov, ki jih delavci v združenem delu 
in drugi delovni ljudje plačujejo za zagotavljanje pravic do zdravstvenega 
varstva. 

V razpravah o osnutku zakona o zdravstvenem varstvu so bila namreč 
izražena zavezujoča stališča in mnenja, da je treba v zakonu o zdravstvenem 
varstvu uveljaviti določbo, da se prispevki za zdravstveno varstvo plačujejo 
tisti samoupravni interesni skupnosti, v kateri uporabniki zadovoljujejo svoje 
potrebe in interese, glede na svoje stalno prebivališče. 

Vztrajanje na takšni rešitvi je bilo glede na družbeni karakter dohodka, 
glede na razlike med materialnimi možnostmi občinskih zdravstvenih skup- 
nosti v katerih delavci ustvarjajo dohodek in med materialnimi možnostmi ob- 
činskih zdravstvenih skupnosti v katerih imajo stalno prebivališče in zlasti glede 
na nekatera vprašanja v zvezi z uresničevanjem solidarnosti, vsekakor razum- 
ljivo in umestno in je še vedno aktualno. Žal pa se je predlagatelj, ko je iskal 
najustreznejšo rešitev, pri tem srečal z nekaterimi težavami, ki jih ni bilo 
mogoče premostiti. 

Okoliščine, ki smo jih morali upoštevati, ko smo oblikovali v 19. členu 
predloga zakona o zdravstvenem varstvu predloženo rešitev, so bile zlasti na- 
slednje. 

1. Zvezni zakon o razreševanju kolizij med republiškimi zakoni in predpisi 
določa, da se prispevki, ki jih delavci in drugi delovni ljudje plačujejo v zvezi 
z zagotavljanjem pravic do zdravstvenega varstva, plačujejo tisti samoupravni 
interesni skupnosti, v kateri ima temeljna organizacija združenega dela svoj 
sedež. 

2. V razpravah delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije in v Skupščini 
Zdravstvene skupnosti Slovenije je bila podprta uveljavitev domicilnega prin- 
cipa, vendar pod pogojem, da se to načelo uveljavi povsod na območju SFRJ. 
Možnost, da se uveljavi domicilno načelo pri urejanju obveznosti v zdravstvenih 
skupnostih na območju SR Slovenije in sedežno načelo pri urejanju obveznosti, 
ki izhajajo iz zagotavljanja pravic do zdravstvenega varstva na območju drugih 
republik, ni dobilo podpore, ker je takšno rešitev del delegatov v Zboru zdru- 
ženega dela, Zboru občin in v Skupščini Zdravstvene skupnosti Slovenije od- 
klonil. 

3. Zdravstvena zakonodaja v drugih republikah ureja odnose med upo- 
rabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih po 
sedežnem načelu pripadnosti prispevkov. 

4. Administrativna in finančno-tehnična vprašanja uvajanja različnih meril 
za določanje prispevka temeljne organizacije združenega dela občinskim zdrav- 
stvenim skupnostim, kakor tudi dohodkovne posledice za temeljno organizacijo, 
ki bi morala plačevati prispevke občinskim zdravstvenim skupnostim — glede 
na stalno prebivališče njenih delavcev oziroma njenih družinskih članov — po 
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merilih in sklepih teh skupnosti, brez možnosti, da vpliva na ta merila in 
sklepe, še niso dovolj proučena. 

To so glavni razlogi, zaradi katerih je predlagatelj v predlogu zakona o 
zdravstvenem varstvu ponudil rešitev, za katero meni, da še najbolje ustreza 
vsem prej navedenim pogojem. 

Predlog zakona o zdravstvenem varstvu namreč v 19. členu predvideva 
uresničevanje domicilnega načela pripadnosti prispevkov, v zvezi z zadovolje- 
vanjem pravic do zdravstvenega varstva na posredni način, torej s samouprav- 
nim sporazumom, ki ga skleneta občinska zdravstvena skupnost na območju 
katere ima temeljna organizacija združenega dela svoj sedež m v kateri sklepa 
samoupravni sporazum o temeljih planov ter občinska zdravstvena skupnos , 
na območju katere ima del delavcev te temeljne organizacije oziroma njihovi 
družinski člani stalno prebivališče. 

Predložena rešitev predvideva obveznost delavcev v temeljnih orgamza 
cijah združenega dela, da pri sklepanju samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana občinske zdravstvene skupnosti, upoštevajo potrebe m interese, ki jiJ 
uresničujejo v tisti občinski zdravstveni skupnosti, v kateri ima temeljna organi 
zacija svoj sedež, kakor tudi tiste potrebe in interese, ki jih uresničujejo na 
območju drugih zdravstvenih skupnosti. Medsebojne obveznosti, pravice m od- 
govornosti pa uredijo s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo zainteresi- 
rane občinske zdravstvene skupnosti neposredno med seboj ali pa v okviru 
širše zdravstvene skupnosti. Kot izhod v primeru, da takšni samoupravni spo- 
razumi ne bi bili sklenjeni, pa predlog zakona o zdravstvenem varstvu določa, 
da občinska zdravstvena skupnost, v kateri se sklepa samoupravni sporazum 
o temeljih plana poravnava obveznosti za izvršene zdravstvene storitve izva- 
jalski organizaciji na območju druge občinske zdravstvene skupnosti, na osnovi 
izstavljenega računa za opravljene zdravstvene storitve po cenah, dogovorjenih 
med uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev v tej skupnosti. 

Menimo, da je v omenjenih pogojih predložena rešitev najprimernejša. Ta 
rešitev je dobila podporo tudi na seji sekretariata Sveta za socialno in zdrav- 
stveno politiko. V zvezi s tem je bilo ugotovljeno, da je prehod iz sedežnega na 
domicilno načelo pripadnosti prispevkov delavcev in drugih delovnih ljudi samo- 
upravnim interesnim zdravstvenim skupnostim možen le v obliki procesa, ki 
bo med drugim moral vsebovati tudi spremembo zvezne zakonodaje in uskla- 
jevanje naše zdravstvene zakonodaje z drugimi republikami ter izhajati iz po- 
drobne analize dohodkovnih in administrativno ter finančno tehničnih posledic 
neposredne uveljavitve domicilne pripadnosti prispevkov za zdravstvo. 

Dogovorjeno je bilo, da predstavlja pospešena nadaljnja aktivnost v tej 
smeri skupno obveznost vseh zainteresiranih organov in organizacij, zlasti pa 
republiških upravnih organov za področje zdravstvenega varstva ter organov 
Zdravstvene skupnosti Slovenije. Ocenjeno je tudi bilo, da s predloženo rešit- 
vijo dejansko odpiramo proces uveljavljanja domicilne pripadnosti prispevkov 
za zdravstveno varstvo. To rešitev je sprejela tudi Skupščina zdravstvene skup- 
nosti Slovenije na seji 17. tega meseca. S tem pa izražam tudi stališče Izvršnega 
sveta do amandmaja k 19. členu predloga zakona o zdravstvenem varstvu ki 
ga je predložila skupina delegatov z gospodarskega področja za Zbor zdru- 
ženega dela iz Domžal. 

Drugo vsebinsko vprašanje, ki je bilo obravnavano na seji sekretariata 
Sveta za socialno in zdravstveno politiko, je vprašanje obveznega ustanavljanja 
medobčinskih zdravstvenih skupnosti. Glede tega vprašanja je dogovorjena 
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drugačna rešitev, kot pa jo vsebuje prvotno besedilo predloga zakona. Upo- 
števajoč dejstvo, da je celovito zdravstveno varstvo mogoče zagotoviti le na 
sirsih območjih, s povezovanjem in združevanjem občinskih zdravstvenih skup- 
nosti, smo v prvotnem besedilu predloga zakona predvideli obvezno združe- 
vanje občinskih zdravstvenih skupnosti v medobčinske in dokaj podrobno opre- 

mi ili osnovne interese, zaradi katerih se občinske zdravstvene skupnosti tako 
združujejo. Ta rešitev je bila v nasprotju s stališči skupščinskih zborov in drugih 
skupščinskih teles, kakor tudi drugih predlagateljev pripomb k osnutku zakona, 
ki so se v veliki večini opredelili za fakultativno združevanje občinskih v med- 
občinske zdravstvene skupnosti. Na seji sekretariata Sveta za socialno in zdrav- 
stveno politiko, je bilo ugotovljeno, da je sodelovanje občinskih zdravstvenih 
skupnosti zaradi uresničevanja medobčinske solidarnosti, zagotavljanja do- 
stopnosti do zdravstvenih storitev, uresničevanja skupnih interesov pri razvoju 
zdravstvenih zmogljivosti in zaradi zadovoljevanja drugih skupnih interesov 
in potreb na področju zdravstvenega varstva — nujno. Zato ga je treba opre- 
delit! v predlogu zakona kot jasno obveznost občinskih zdravstvenih skupnosti. 
Na drugi strani pa ne kaže določiti medobčinske zdravstvene skupnosti kot edino 
možno m obvezno obliko združevanja in sodelovanja občinskih zdravstvenih 
skupnosti. Zato je v dopolnilih, ki jih je predložil Izvršni svet, jasno podana 
obveznost sodelovanja občinskih zdravstvenih skupnosti, združevanje v med- 
občinsko zdravstveno skupnost pa je opredeljeno in podrobneje razdelano kot 
ena izmed fakultativnih oblik medsebojnega sodelovanja občinskih zdravstvenih 
skupnosti. 

Tretje vprašanje, ki je bilo predmet razprave na seji sekretariata Sveta za 
socialno m zdravstveno politiko, je vprašanje sodelovanja delegatov tistih zdrav- 
stvenih organizacij, ki opravljajo zdravstvene storitve za uporabnike s širšega 
območja vec občinskih zdravstvenih skupnosti v skupščini medobčinske zdrav- 
stvene skupnosti oziroma vprašanje sodelovanja delegatov tistih zdravstvenih 
organizacij, ki opravljajo zdravstvene storitve za vse uporabnike na območju 
bK Slovenije v Skupščini Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Tudi to vprašanje je v dopolnilih Izvršnega sveta drugače razrešeno kot 
pa v prvotnem besedilu predloga zakona. Pri oblikovanju prvotne rešitve, po 
kateri je bilo predvideno enakopravno sodelovanje teh delegatov v Zboru iz- 
vajalcev medobčinske zdravstvene skupnosti oziroma v Zboru izvajalcev Skup- 
ščine zdravstvene skupnosti Slovenije, je predlagatelj predvsem upošteval po- 
trebo po neposrednem soočanju delegatov teh izvajalskih organizacij z delegati 
vseh uporabnikov na območju medobčinske zdravstvene skupnosti oziroma na 
celotnem območju SR Slovenije, zlasti glede uresničevanja svobodne menjave 
dela m sprejemanja planskih dokumentov. 

Upoštevana pa je tudi nujnost medsebojnega sodelovanja, usklajevanja in 
delitve dela izvajalskih organizacij na območju medobčinske zdravstvene skup- 
nosti oziroma na vsem območju SR Slovenije. 

t Na
j
seJi sekretariata Sveta za socialno in zdravstveno politiko je bilo ugotov- jeno,^ da taksna rešitev sistemsko ni dovolj prečiščena in usklajena s splošnimi 

naceh za uresničevanje delegatskega sistema; zato je bila sprejeta drugačna 
rešitev. Tudi to rešitev vsebujejo dopolnila Izvršnega sveta, ki predvidevajo 
da pošiljajo v zbor izvajalcev občinske zdravstvene skupnosti svoje delegate 
delegacije zdravstvenih organizacij, ki zadovoljujejo potrebe in interese upo- 
rabnikov po zdravstvenih storitvah na vseh področjih zdravstvene dejavnosti 
v o viru programa zdravstvenega varstva občinske zdravstvene skupnosti. To 
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pomeni, da pošiljajo svoje delegate v zbor izvajalcev občinske zdravstvene 
skupnosti ne le delegacije tistih izvajalskih organizacij, ki imajo sedež na ob- 
močju občinske zdravstvene skupnosti, temveč tudi delegacije tistih zdravstvenih 
organizacij, ki imajo sedež zunaj območja občinske zdravstvene skupnosti, se 
pa z opravljanjem zdravstvenih storitev vključujejo v program zdravstvenega 
varstva, ki je sprejet v občinski zdravstveni skupnosti. Takšna rešitev, ki je 
sistemsko doslednejša in čistejša, prav gotovo ne bo povzročila večjih težav 
tistim zdravstvenim organizacijam, ki bodo delegirale svoje delegate v zbore 
izvajalcev občinskih zdravstvenih skupnosti v okviru medobčinskega sodelo- 
vanja in povezovanja. 

Nekaj več težav pa bo vsaj v začetku povzročila tistim zdravstvenim organi- 
zacijam, ki bodo morale delegirati svoje delegate v zbore izvajalcev v vseh 
60 občinskih zdravstvenih skupnostih. Pri tem pa je vsekakor treba upoštevati 
dejstvo, da se bodo dosedanje metode dela skupščin zdravstvenih skupnosti, 
ki so v veliki meri posnemale metode dela skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti, morale glede na jasno opredeljeno funkcijo, ki jo imajo glede sporazu- 
mevanja in usklajevanja interesov v sistemu družbenega planiranja, bistveno 
spremeniti. Izvajalskim organizacijam je prek raznih oblik združevanja dele- 
gacij dana možnost, da izpolnjujejo svoje obveznosti in sodelovanja v zborih 
občinskih zdravstvenih skupnosti brez večjih težav. Prav gotovo pa bo ustrezno 
organiziranje delegacij in uresničevanje delegatskih odgovornosti, obveznosti 
in pravic terjala v zdravstvenih organizacijah, zlasti v prvih fazah uresniče- 
vanja novega zakona o zdravstvenem varstvu, precej odgovornega političnega 
dela. 

Na podlagi zaključkov seje sekretariata Sveta za socialno in zdravstveno 
politiko je Izvršni svet predložil še eno pomembnejšo vsebinsko dopolnitev. 
Gre za dopolnitev, po kateri se črta 81. člen prvotnega besedila zakona, ki po- 
oblašča republiški upravni organ za zdravstvo, da lahko izjemoma da soglasje 
k drugačnim oblikam organizacije in vsebine dela zdravstvenim organizacijam, 
kot jih predvideva predlog zakona. Ugotovljeno je namreč, da bi takšna določba 
pomenila možnost, da se z izvajanjem pritiska na republiški upravni organ 
doseže soglasje za uveljavitev novih organizacijskih oblik dela zdravstvenih 
organizacij in drugih organizacij združenega dela, ki opravljajo zdravstvene 
storitve, čeprav le-te niti ne bi bile nujne, niti strokovno preizkušene. Potrebe 
po takšnem reševanju pa tudi ni, ker so v predlogu zakona našteti tudi zdrav- 
stveni organi organizacij z vidika organiziranosti in vsebine dela in so tudi 
dovolj jasno opredeljeni. 

Tovarišice in tovariši delegati! Prej naštete vsebinske dopolnitve predloga 
zakona o zdravstvenem varstvu so terjale tudi ustrezne redakcijske spre- 
membe nekaterih drugih členov; tudi te so navedene v predloženih dopolnilih 
Izvršnega sveta. Med dopolnili Izvršnega sveta pa so tudi tista, ki so bila nujna 
zaradi uskladitve predloga zakona o zdravstvenem varstvu z drugimi sistem- 
skimi zakoni s področja družbenih dejavnosti. Ocenjujemo, da je z vključitvijo 
dopolnil Izvršnega -sveta, uspelo izoblikovati besedilo zakonskega predloga, ki 
ustrezno in celovito ureja pomembna vprašanja zdravstvenega varstva, druž- 
benoekonomskih odnosov na tem področju, samoupravne organiziranosti izva- 
jalcev, solidarnostnega izvajanja pravic do zdravstvenega varstva, posebnosti 
organizacije ih vsebine dela zdravstvenih organizacij ter številna druga, za 
uporabnike in izvajalce zdravstvenega varstva pomembna vprašanja. 
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Pri oblikovanju predloga zakona so v največji možni meri upoštevane pri- 
pombe k osnutku zakona. Zato predlagam, da delegati o predlogu zakona danes 
razpravljate, ga ocenite z vidika urejanja vsebine zdravstvenega varstva in 
uresničevanja samoupravnih socialističnih odnosov na tem področju ter ga 
sprejmete. 

Tovariš predsednik, povedal bi še stališča predlagatelja do nekaterih 
amandmajev, ki so bili predloženi med sejo zbora in o katerih smo z delegati 
že razpravljali. 

Najprej bi povedal stališče k amandmaju, ki ga je dala skupina delegatov 
s področja gospodarstva, 3. okoliš, Skupščine občine Šentjur pri Celju in 
Skupščine občine Šmarje. 

Skupina delegatov je z amandmajem predlagala, da se v 1. točki 46. člena 
besedilo: »bolezni zvišanega krvnega pritiska« nadomesti z besedilom: »bolezni 
srca in ožilja«. Moram reči, da smo o tem, koliko je umestno razširjati obvezni 
obseg zdravstvenega varstva, izčrpno razpravljali že ob osnutku zakona in 
zlasti ob pripravi besedila predloga zakona, ker so ideje o tem, da bi širok 
obseg bolezni srca in ožilja uvrstili v obvezen obseg, bile prisotne že prej. Ker 
gre za široko področje bolezni, ki jih je težko definirati in ker smo v tem členu 
že razširili obvezni obseg zdravstvenega varstva, smo mnenja, da tega pred- 

'loga ne moremo sprejeti. Bolezen zvišanega krvnega pritiska je etiološko, eko- 
loško, diagnostično in terapevtsko kasneje opredeljiva kot celoten sklop bo- 
lezni srca in ožilja. 

Skupina nadalje predlaga, da se v 2. odstavku istega člena doda besedilo: 
»pri tem pa upoštevajo kmečko populacijo kot prvi in najpomembnejši ele- 
ment pridobivanja solidarnosti za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstve- 
nega varstva«. Meni je zelo žal, ampak tudi tega amandmaja ne moremo spre- 
jeti. S tem bi namreč razveljavili določbe 33. člena zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela, ki podrobno določajo, kdaj in v kakšnih okoliščinah 
nastane upravičenost do solidarnostnih sredstev, za kakšne programe in tako 
naprej. 

Pri tem določena struktura prebivalstva ali določene spremembe v strukturi 
prebivalstva gotovo ne morejo imeti tako bistvenega vpliva kot ga ima do- 
hodkovna sposobnost združenega dela na območju občine in iz zakona izhajajo- 
če potrebe po zdravstvenem varstvu. 

Spregovoril bi rad tudi o amandmaju, ki ga predlaga skupina delegatov iz 
občine Ljubljana-Siška, 38. okoliš. Ta skupina predlaga amandma k 21. členu 
predloga zakona o zdravstvenem varstvu. Popolnoma razumemo in upošte- 
vamo želje, pogoje in okoliščine, ki so navedle predlagatelja, da poda takšen 
amandma. Vendar pa menimo, da ta amandma ne samo da ni potreben, temveč, 
da je celo škodljiv. Zakaj škodljiv, vam bom obrazložil s 36. členom zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela. Ta se glasi takole: »Na podlagi samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov in drugih samoupravnih sporazumov, 
ki jih sklenejo z delavci v temeljnih organizacijah in skupnostih izvajalcev, 
opredelijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti kot tudi sredstva, 
ki so potrebna za zadovoljevanje teh potreb in interesov. Hkrati s tem spre- 
jemajo tudi odločitve o tem, katere potrebe in interese bodo zadovoljevali z 
neposredno menjavo dela, katere s svobodno menjavo dela po krajevni skup- 
nosti in katere s svobodno menjavo dela v ustrezni samoupravni interesni 
skupnosti«. Gre namreč za to, da bi besedilo amandmaja 21. člena močno skrčilo 
možnosti uresničevanja svobodne menjave dela, ki jih predvideva 2. odstavek 
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36. člena zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. To je razlog, da 
tudi tega amandmaja ne sprejemamo. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Zbor bi želela samo to- 
liko opozoriti, da amandmaji delegatov iz Šentjurja, o katerih je govoril to- 
variš sekretar, zboru niso bili predloženi; zato o njih ne bomo odločali, razen, 
če jih bodo predložili delegati še med samo razpravo. 

Želijo poročevalci poročila še ustno dopolniti? (Da.) 

Rok Pavšič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dopolnil bi samo poročilo Odbora za družbenopolitični sistem s tem, da odbor 
soglaša z amandmaji k 41., 42., 59. a, 89., 109., 116., 131., 140. in k 141. členu. 
Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo! Be- 
sedo ima Franci Maček, delegat za Zbor združenega dela, področje gospodar- 
stva, 11. okoliš s sedežem v občini Kranj. 

Franci Maček: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupine delegatov iz občine Kranj, ki delegirajo delegate za zbore Skup- 
ščine SR Slovenije, so na skupni seji dne 13. 12. 1979 obravnavale predlog za- 
kona o zdravstvenem varstvu. 

Člani skupin so predlog zakona v predloženem besedilu v celoti sprejeli 
in podprli sprejem amandmajev Izvršnega sveta. Na dvoje pomembnih vpra- 
šanj pa bi želeli dobiti odgovore, in sicer: 

1. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu nima določb o možnos-ti izter- 
jave odškodninskih zahtevkov zoper organizacije združenega dela oziroma po- 
sameznikov, ki so krivi za poškodbe oziroma bolezenske dopuste zaradi po- 
manjkljivega izvajanja varstvenih ukrepov. 

Gre za takoimenovane regresne zahtevke in postavljamo vprašanje, ali bo 
ta možnost dana zdravstvenim skupnostim v katerem drugem predpisu ozi- 
roma sporazumu, ali pa gre v takih primerih za pokrivanje stroškov zdravlje- 
nja oziroma boleznine v celoti na breme zdravstvene skupnosti, brez možnosti 
uveljavljanja odškodninskih zahtevkov? 

2. Predlagani amandma k določbi drugega odstavka 35. člena ni jasen! 
Gre za vprašanje predhodnega usklajevanja potreb in interesov na področju 
zdravstvenega varstva med uporabniki in izvajalci v medobčinski zdravstveni 
skupnosti pred izvedbo postopka planiranja predloga samoupravnega spo- 
razuma o temeljih planov občinskih zdravstvenih skupnosti. 

Sprašujemo se, ali lahko občinske zdravstvene skupnosti samostojno, še 
pred uskladitvijo potreb in interesov v občinskih zdravstvenih skupnostih, 
opravijo postopek planiranja v vsaki zdravstveni skupnosti oziroma šele po 
tem, ko so te medsebojne potrebe in interese uskladile v zdravstvenih skup- 
nostih. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica 
Nada Bule, predstavnica Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Nada Bule: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na pozno uro bi tudi jaz skušala skrajšati razpravo na najnujnejše. 
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Glede na funkcijo sindikatov, je skrb za zdrave, varne in humane pogoje 
dela in življenja delavcev, delovnih ljudi in občanov ena naših osnovnih nalog. 
Zato smo menili, da je potrebno ob razpravi zagotoviti takšno aktivnost tudi v 
organih in organizacijah zveze sindikatov, da bi pač ta razprava segla čim 
dlje tudi v združeno delo. 

Oi ganizirali smo problemske konference, na katerih so delavci v združe- 
nem delu jasno in glasno izpostavili probleme, ki jih občutijo pri izvajanju 
zdravstvenega varstva. Zlasti so izpostavili potrebo po obratnih ambulantah, 
ki bi jim zdravstveno varstvo še bolj približale. Enako so izpostavili potrebo 
po bolj organiziranem preventivnem zdravstvenem varstvu. Ob tem je bila v 
razpravi poudarjena tudi ugotovitev o vedno večjem številu izostankov z dela. 
Izostankov je že toliko, da se morajo sindikati tudi pri uresničevanju tega za- 
kona ustrezneje organizirati in si prizadevati za ustreznejše samoupravno orga- 
niziranje, za boljšo delitev dela v zdravstvu, menjavo dela in boljše planiranje 
zdravstva, tudi v samih organizacijah združenega dela. 

O zakonu je razpravljalo tudi predsedstvo, ki je ugotovilo, da se je ob 
razpravi o zakonu povečala zavzetost in zanimanje za planiranje potreb po 
zdravju, za varne, humane in zdrave delovne pogoje. To je ena od neobhodnih 
sestavin planiranja v prihodnjem obdobju. 

Zato je predsedstvo, na podlagi ocene iz razprave ugotovilo, da lahko 
podpre sprejem zakona z vsemi dopolnitvami oziroma amandmaji predlaga- 
telja, ki jih je sprejela tudi skupščina. Ta je na seji 11. 12. podprla predlog 
zakona ter ugotovila, da je predlagatelj upošteval tudi vsebinske amandmaje 
združenega dela in ne samo redakcijske. 

_ Glede razprave o pripadnosti prispevkov, je predsedstvo menilo, da je 
rešitev v predlogu zakona sprejemljiva, da pa si moramo prizadevati, da bi 
v nadaljnjem usklajevanju zakonodaje sprejeli ustreznejše rešitve. 

Ob tem bi rada rekla samo še to, da je potrebno podpreti sklenitev samo- 
upravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela na področju zdrav- 
stva v Sloveniji. Z njim bomo veliko prispevali k uresničevanju zakona. Se- 
veda pa je zakon samo podlaga za uresničitev številnih pomembnih nalog na 
tem področju, na primer celovitejše planiranje tega področja in življenjskih 
ter delovnih pogojev, ustreznejša organizacija dela, samoupravno organizira- 
nje in drugih. Organizirano pa se moramo zavzemati za to, da bi bil zakon v 
praksi čim dosledneje uveljavljen. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vlado 
Skerjanec, delegat za Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 31. okoliš, 
Domžale. Prosim! 

Vlado Skerjanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja gospodarstva 
iz občine Domžale podpira zakon v predloženi vsebini, razen 19. člena h ka- 
teremu predlaga naslednji amandma. 

Predlagamo, da se novo besedilo tega člena glasi: »Udeleženci v svobodni 
menjavi dela urejajo medsebojne obveznosti v tisti občinski zdravstveni skup- 
nosti oziroma po njej, v kateri imajo stalno oziroma začasno prebivališče. Pri 
sklepanju samoupravnih sporazumov o temeljih planov občinske zdravstvene 
skupnosti upoštevajo udeleženci v svobodni menjavi dela tudi potrebe in 
interese družinskih članov delavca, ki imajo stalno prebivališče na območju 
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druge občinske zdravstvene skupnosti. Občinska zdravstvena skupnost, kjer 
ima delavec začasno prebivališče poravnava izstavljene račune izvajalca v 
drugi občini, kjer imajo družinski člani delavca stalno oziroma začasno prebi- 
vališče.« 

Utemeljitev v 19. členu je nujno potrebno določiti, da se sredstva za zdrav- 
stveno varstvo zbirajo na področju tiste samoupravne interesne skupnosti 
zdravstvenega varstva, kjer ima delavec stalno oziroma začasno prebivališče. 
Združevanje sredstev za zdravstveno varstvo bi morali zagotoviti na enak na- 
čin, kot to velja za večino samoupravnih interesnih skupnosti. Vendar amand- 
ma omogoča tudi poračunavanje storitev zdravstvenega varstva za tiste delav- 
ce, katerih družinski člani imajo stalno prebivališče v drugi občini ali repu- 
bliki. Na ta način bi zagotovili čistejše odnose pri skupnih prihodkih občinske 
zdravstvene skupnosti in pri njihovih odhodkih. 

Naj še dodam, da zagovarjamo domicilno načelo že od leta 1976 dalje, kaj- 
ti ena tretjina vseh zaposlenih občanov dela zunaj občine, to je prek 5000 
delavcev. Večina teh ima visoko, višjo ali srednjo izobrazbo. Vsi ti delavci 
in njihovi družinski člani koristijo v občini predvsem storitve osnovnega 
zdravstvenega varstva. Da bodo napori delegatov občine Domžale bolj jasni, 
naj povem, da gre za sredstva v višini 7 milijard dinarjev, oziroma 44 % 
sredstev iz naslova zdravstvenega varstva ostaja v občinah, kjer so delavci 
zaposleni. Ta problem pa ni pereč le v občini Domžale, temveč tudi v vseh 
ostalih občinah, ki so v bližini večjih industrijskih centrov. Toliko v pojas- 
nilo k našemu amandmaju. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Štef- 
ka Sulek, delegatka za Zbor združenega dela s socialno-zdravstvenega področ- 
ja, 7. okoliš, Maribor. Prosim! 

Štefka Sulek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Umikam amandma, ker smo dobili zadovoljivo pojasnilo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi prosim besedo? 
Besedo ima tovarišica Vlada Sever, delegatka 38. okoliša, Ljubljana-Šiška. 
Prosim. 

Vlada Sever: Vsi zakoni s področja družbenih dejavnosti se obrav- 
navajo in sprejemajo v neugodnih časovnih obdobjih z množico amandmajev. 
Osnutki so bili predloženi tik pred letnimi dopusti, predlogi pa ob koncu leta. 
Zato imamo občutek, da bi bilo na teh področjih prav gotovo možno še mar- 
sikaj bolje urediti. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu, o katerem smo 
sicer imeli zelo široko javno obravnavo, ni dal odgovorov na vprašanja, ki smo 
jih zastavili že ob osnutku. Zato smo dali amandma, katerega vam želim pre- 
brati, ne glede na to, da je predsednik komiteja, tovariš Fazarinc, dejal, da je 
naš amandma škodljiv. Menim, da je bila to nekoliko pretežka beseda, ker 
smo za amandma dobili vsa pooblastila naše širše družbenopolitične skup- 
nosti. 

Želela bi izpostaviti nekaj perečih problemov, na področju zdravstva, ki 
tarejo gospodarstvo. Hkrati pa bi želela, da se delegati izrečete o tem, ali so 
tudi ti pojavi škodljivi. 

i 
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Torej, besedilo amandmaja k 21. členu se glasi: »S samoupravnim spora- 
zumom o temeljih plana zdravstvene skupnosti se uporabniki in izvajalci, v 
skladu z zakonom, dogovorijo, katere potrebe in interese bodo zagotavljali z 
neposredno menjavo dela, katere pa s svobodno menjavo dela.« 

Obrazložitev. Obstoječa določba zakona ni povsem jas>na. Menimo, da bi 
morala biti določila za sklepanje samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
jasna in konkretna, da bi v zvezi z neposredno menjavo dela ne dopuščala raz-1 

ličnih razlag. V praksi pa imamo sedaj precejšnje težave v zvezi s financira- 
njem obratnih ambulant oziroma zdravstvenih postaj v organizacijah zdru- 
ženega dela. Ugotavljamo, da je to področje zelo neenotno urejeno. V nekate- 
rih obratnih ambulantah sedaj poravnava občinska zdravstvena skupnost vse 
opravljene kurativne zdravstvene storitve, nekatere organizacije združenega 
dela pa morajo opravljene zdravstvene storitve v ambulantah plačevati same. 
Predlagan je tudi sistem plačila v določenem odstotku, ob upoštevanju kadrov- 
skega normativa za kurativne zdravstvene storitve in tudi zobozdravstvene 
storitve. 

Navedli smo le tri načine financiranja, ki so se uveljavili na območju 
ljubljanske skupnosti. Menimo, da se moramo v zvezi z obratnimi ambulanta- 
mi odločiti, ali jih bomo podpirali ali ne oziroma do katere meje. Zdravnik, 
dr. Vasja Klavora, predsednik Slovenskega zdravniškega društva meni takole: 
»Pred leti smo ukinjali obratne ambulante, češ, da ustvarjajo socialne razlike 
v zdravstvu, sedaj pa v časopisu »Delo« beremo, da jih ponovno predlagajo. 
Zdravniškega društva niso vprašali za mnenje niti, ko so te ambulante odprav- 
ljali, niti sedaj, ko se razprava o teh obnavlja.« Dr. Klavora meni, da so takš- 
ne prenagljenosti vedno odsev naže slabe organiziranosti. Ce bi se več manjših, 
manj bogatih delovnih organizacij med seboj sporazumelo za skupno ambulan- 
to, bi si jo lahko uredile enako dobro kot kakšna velika delovna organizacija 
in ne bi bilo nobenih razlik. Menimo, da bi z dobro organiziranim delom v 
obratni ambulanti lahko ustrezneje reševali nekatere družbene probleme kot 
je na primer visok odstotek nezmožnih za delo, ki je v letošnjem letu presegel 
že objektivne meje. V letu 1978 je bil odstotek nezmožnih za delo na območju 
občinske zdravstvene skupnosti občine Ljubljana-Šiška 5,2%, v letošnjem 
letu v času od januarja do oktobra 5,5 %, medtem ko je bil od januarja do junija 
že 5,9%. To je velika izguba delovnih dni, ki hkrati pomeni nižji ustvarjeni 
dohodek organizaciji združenega dela. Res je, da se s tem problemom ukvarja 
sleherna organizacija združenega dela, toda vprašanje je, kako ustrezno ukre- 
pati. V organizacijah združenega dela, ki imajo obratno ambulanto, bi ta prob- 
lem morali reševati s timskim delom, v katerem pa bi obvezno moral sodelova- 
ti zdravnik, ki dela v obratni ambulanti. Glede preventivne dejavnosti, ki je v 
vseh družbenih dokumentih zapisana kot prednostna naloga, ki ji bo treba 
nameniti vso pozornost, pa menimo, da bi se le-ta lahko najbolj učinkovito 
uveljavila z aktivno populacijo prav v obratnih ambulantah. 

V zadnjem času smo sprejeli vrsto zakonov s področja družbenih dejav- 
nosti, ki terjajo od združenega dela velike obveznosti. Da bi zadostili tem po- 
trebam, moramo resnično poskrbeti za čimbolj zdrave delavce in s tem tudi za 
čim manjšo odsotnost z dela zaradi bolezni, kar bo pripomoglo k dvigu pro- 
duktivnosti. Neposredna menjava dela torej predstavlja v zdravstvu širši druž- 
beni interes, zato bi morale biti sistemske rešitve čimprej do konca izdelane. 

Verjetno pa se prav zaradi tega, ker niso razdelane sistemske rešitve, po- 
javljajo ambulante v organizacijah združenega dela, v katerih delajo posamezni 
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zdravniki, ki so sklenili sami pogodbo z organizacijo združenega dela. Temu 
pojavu pravimo privatno-lastniški odnosi, katere pa bo treba čimprej odpraviti, 
ker ti odnosi povsod ne kažejo pozitivnih rezultatov. V primeru, da bi na 
območju naše občine imeli obratne ambulante v vseh večjih delovnih organi- 
zacijah ali skupne ambulante za več manjših organizacij, bi na ta način lahko 
zajeli več kot 40% naše aktivne populacije. Povsem jasno je, da morajo orga- 
nizacije združenega dela plačevati preventivno dejavnost, različna pa so mne- 
nja, pa tudi praksa glede kurativnega zdravstvenega varstva v obratnih ambu- 
lantah. Zato menimo, da je predlog utemeljen! Obenem smo seznanjeni, da se 
pripravlja samoupravni sporazum o pravicah in obveznostih zdravstvenega 
varstva, ki naj bi določal, da bodo kurativno zdravstveno varstvo v obratnih 
ambulantah plačevale organizacije združenega dela. Ta problem torej terja 
jasne in čim hitrejše rešitve. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Da.) 
Besedo ima tovariš dr. Marjan Zilič, delegat za Zbor združenega dela, za so- 
cialno—zdravstveno področje, 4. okoliš, Radovljica. 

Dr. Marjan Zilič: Prosim, da ne smatrate mojega prispevka kot 
amandma, marveč samo kot popravilo tehnične napake v besedilu. 

V 1. točki 46. člena, ki govori o zagotovljenih pravicah zdravstvenega 
varstva, je določeno plačevanje zagotovljenih potnih stroškov. Tega ni po- 
trebno posebej navajati, ker to že določa 50. člen. 

Pač pa menim, da bi besedo: »potni stroški-« nadomestili z besedo: »pre- 
voz«, ker so v tej točki omenjene nalezljive bolezni. V zveznem zakonu o na- 
lezljivih boleznih, ki so nevarne za vso državo, je omenjeno, da smejo bolniki, 
oboleli za nekaterimi nalezljivimi boleznimi, potovati samo z rešilnimi avto- 
mobili, ne pa z javnimi ali zasebnimi prevoznimi sredstvi. Poleg tega se mo- 
rajo nekateri taki bolniki obvezno zdraviti v bolnišnicah. Torej v tej točki ne 
bi bilo potrebno navajati, da ima bolnik pravico do zdravstvenih storitev, am- 
pak do bolnišničnih storitev, brez participacije. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Opozoriti pa moram, da obrav- 
navamo zakon v zadnji fazi in ga je mogoče dopolniti samo z amandmajem. 
Besedo ima tovarišica Ivica Kavčič! 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ko 
je naša delegacija razpravljala o predlogu zakona, je zavladala določena za- 
skrbljenost glede uresničevanja solidarnosti, ker so z amandmajem odpravljene 
medobčinske skupnosti, v katerih so se prelivala sredstva bodisi za določene 
ambulantne storitve, bodisi za investicije in druge zadeve. Na koncu smo se 
odločili, da vendarle ne bomo predlagali amandmaja, ker je tako, kot je pred- 
lagatelj obrazložil v uvodu, sistemsko bolj sprejemljivo. Vendar pa smo se 
odločili opozoriti zbor, da bo na področju solidarnosti potrebna velika aktiv- 
nost in političen posluh družbenopolitične organizacije in vseh dejavnikov za 
to, da ne bo zagotovljeno samo osnovno zdravstveno varstvo, temveč tudi pre- 
livanje sredstev. Opozorim pa naj, da tu ne gre vedno za solidarnost, temveč 
tudi za prelivanje sredstev med občinami. Bolj razvita občina ima navadno 
več trgovin in se vanje prelivajo sredstva iz manj razvitih občin. Zato mislim, 
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da bomo morali biti zelo aktivni, da bomo ob takih rešitvah, ki smo jih spre- 
jeli, zagotovili solidno zdravstveno varstvo. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? Po- 
zivam predstavnika predlagatelja, da skuša odgovoriti na dve vprašanji sku- 
pine delegatov iz Kranja. 

Dr. Anton Fazarimc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Moj odgovor bo na prvo vprašanje kratek. O vprašanju, kako zagotoviti 
izterjavo prispevkov, kako podrobneje določati zavezance prispevkov itd., smo 
precej razpravljali. O tem je razpravljala tudi Zakonodajno-pravna komsija, ko 
je obravnavala predlog zakona o zdravstvenem varstvu. Pri tem je bilo ugo- 
tovljeno, da je to materija, ki je ne kaže rešiti v zakonu o zdravstvenem var- 
stvu, temveč v drugih zakonih. Omenjena sta bila dva zakona, zakon o sodiščih 
in zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Izvršni svet je sprejel pobudo, da se to vprašanje enotno uredi za vsa 
področja družbenih dejavnosti v predlogu dopolnitev in sprememb zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela. Tudi regresnih zadev zahtevkov ni 
mogoče urejati v tem zakonu, ker sodijo v obligacijsko pravo. 

Glede usklajevanja potreb in interesov v medobčinskih zdravstvenih skup- 
nostih v celotnem procesu samoupravnega družbenega planiranja pa bi želel 
povedati naslednje. 

Postopek družbenega planiranja podrobno ureja zakon o sistemu druž- 
benega planiranja, katerega predlog bo v kratkem predložen skupščini. Me- 
nim pa, da je za to fazo naših razprav bistveno zagotoviti nujnost sočasnega 
postopka priprave sprejemanja programa storitev, in sicer v kateri zdravstveni 
organizaciji, v kakšni obliki medobčinskega sodelovanja bomo zadovoljevali 
posamezne interese in potrebe. To je postopek, ki mora teči usklajeno, rezul- 
tati tega, pa bi morali biti sprejeti samoupravni sporazumi o temeljih plana, 
ki ga sprejme občinska zdravstvena skupnost. V njej se namreč urejajo vse 
tiste medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz uresniče- 
vanja programa zdravstvenega varstva, o katerem se sporazumevamo v ob- 
činski zdravstveni skupnosti. Torej je prav gotovo nujna sočasnost postopka 
priprave sprejemanja planov samoupravne interesne skupnosti in postopka 
usklajevanja interesov na različnih ravneh. Mislim, da to niti ne bo tako 
težko, če se spomnimo, da je postopek sprejemanja plana oziroma planskih 
dokumentov dokaj jasno razdelan in razčlenjen. Obsega sprejem smernic, do- 
ločanje in usklajevanje elementov za plan, sprejemanje samoupravnega spora- 
zuma o temeljih planov in seveda usklajevanje v vseh smereh in na vseh 
ravneh. 

Pojasnil bi še naše stališče glede amandmaja delegacije iz Šiške. Zelo na- 
pačno bi bilo, če bi mene ali pa Izvršni svet kdorkoli interpretiral v tem smi- 
slu, da se ne zavzemamo za približevanje zdravstvenih storitev združenemu 
delu, zlasti v zvezi z zdravstvenim varstvom delavcev. V ta namen smo v pred- 
logu zakona o zdravstvenem varstvu, na podlagi razprav o tezah za zakon, 
najprej opredelili bistveno drugačne možnosti, kot pa so opredeljene v veljavni 
zdravstveni zakonodaji. 

Predvideli smo možnost, da bi organizirane dejavnosti na področju medi- 
cine dela opravljal zdravstveni dom ali zdravstvena postaja, ki bi bila kot te- 
meljna organizacija združenega dela vključena v delovno organizacijo na pod- 
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ročju materialne proizvodnje in celo to, da lahko delovna skupnost, ki oprav- 
lja dela skupnega pomena za delovno organizacijo na področju materialne pro- 
izvodnje, organizira delovno enoto, ki opravlja zdravstvene storitve za te 
delavce. 

Rekel sem, da je amandma, ki ga predlaga tovarišica iz Šiške, škodljiv za- 
radi tega, ker bi nam bistveno zožil prostor in možnosti dogovarjanja, progra- 
miranja in sporazumevanja o zadovoljevanju interesov na teh področjih in 
pri razmejevanju zadovoljevanja potreb in interesov med tistimi, ki jih bomo 
uresničevali v zdravstveni skupnosti ali po njej, in tistimi, ki jih bodo uresni- 
čevali v neposrednih odnosih svobodne menjave dela. Namreč drugi odstavek 
36. člena zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, daje veliko širše 
možnosti, ki jih kaže izkoristiti. To je razlog zaradi česar ne moremo sprejeti 
tega amandmaja. 

Glede ponovne obrazložitve amandmaja k 19. členu, ki ga je dal delegat iz 
Domžal, bi povedal to, da bi vrsto problemov, o katerih je on govoril in ki se 
pojavljajo zlasti v odnosih med občinami, ki so bolj razvite in primestnimi 
občinami, lahko reševali na samoupraven način,, Druge rešitve trenutno ni! 
Imamo nalogo, da dosežemo spremembo predpisov, ki bodo omogočili nepo- 
sredno uveljavitev domicilnega načela pripadnosti prispevkov. Potem bo za- 
deva bistveno lažja. Vendar bo ta postopek trajal, .precej časa. Treba bo nam- 
reč doseči uskladitev stališč z drugimi republikajni, katere pa doslej še niso 
razmišljale o takšnih rešitvah. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. So delegati iz Kranja za- 
dovoljni z odgovorom na postavljena vprašanja? (Da.) Kdo še želi prosim raz- 
pravljati? Besedo ima tovarišica Majda Lindič, poročevalka Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Majda Lindič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakonodajno-pravna komisija nasprotuje amandmajema k 21. in 19. členu za- 
radi naslednjih razlogov. 

Amandma Skupščine občine Ljubljana-Siška iz zakonodajnega vidika ni 
sprejemljiv, saj je v nasprotju z določbo drugega odstavka 36. člena sistem- 
skega zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki jo je v svoji uvodni 
razpravi citiral predstavnik predlagatelja, tovariš; Fazarinc, oziroma ureditev 
po tej sistemski določbi celo zožuje. 

Prav tako ni mogoče s samoupravnim sporazumom o temeljih plana vna- 
prej ugotavljati in se dogovarjati za srednjeročno obdobje, katere morebitne 
potrebe in interesi se bodo zagotavljali z neposredno menjavo dela in katere 
s svobodno menjavo dela. 

Razlogi zoper amandma k 19. členu pa so naslednji. Soglašamo z razlogi 
zoper ta amandma, ki jih je navedel predstavnik predlagatelja v svoji uvodni 
razpravi. Rešitve v 19. členu predloga zakona so tudi v skladu z ustreznim 
zveznim zakonom o ureditvi kolizije na področju prispevkov SIS. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? (Da.) 
Besedo ima tovariš Vlado Skerjanec! 

Vlado Skerjanec: S to obrazložitvijo se žal v celoti ne morem stri- 
njati. V obrazložitvi predloga amandmaja sem bil dovolj jasen in razločen. 
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Ker je vprašanje amandmaja pojasnjeno s kolizijskim oziroma zveznim za- 
konom, je vprašanje, kako je z usklajenostjo drugih zakonov s področja druž- 
benih dejavnosti, v katerih je že uveljavljen domicilni princip združevanja 
sredstev. 

Postavljam vprašanje ustavnosti teh zakonov oziroma zakona, katerega 
danes sprejemamo. Res je, da je bil leta 1975 sprejet kolizijski zakon, to se 
pravi po ustavi, vendar gre tudi tu za ustavnost. Nehote se vsiljuje občutek, 
da se združevanje sredstev za zdravstveno dejavnost ne želi urediti na pra- 
vičen in jasen način. 

Zakon iz leta 1975 mi narekuje, da dam predlog za spremembo 12. člena 
citiranega zakona v smislu predloženega amandmaja. Prosim, tovariš predsed- 
nik, da se sprejme vsaj pobuda, kajti dejstvo, da kar 44% sredstev ostaja 
zunaj občine, v kateri bivajo delavci, je nesprejemljivo. Torej nisem'povsem 
zadovoljen z odgovorom! Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Da.) K besedi se je 
ponovno javil predstavnik predlagatelja, tovariš dr. Anton Fazarinc, predsed- 
nik Republiškega komiteja za zdravstvo. 

Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Moram reči, da odločno odklanjam kakršnokoli namigovanje na to, 
da ne bi bili zavzeti za to, da se vprašanje domicilne pripadnosti prispevne 
stopnje ne uredi. Zato smo tudi že v našem poročilu omenili in poudarili po- 
budo, ki jo prevzemamo za ureditev tega vprašanja v zveznem merilu. Kaj 
več k temu tudi ne morem povedati. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Še kdo želi besedo? (Da.) 
Besedo ima tovariš Rok Pavšič. 

Rok Pavšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Da ne 
bi bilo stališče predstavnika Izvršnega sveta videti kot odklonilno nasproti 
delegatom iz domžalske občine, bom s kratkimi besedami povzel razpravo 
v Odboru za družbenopolitični sistem našega zbora. To vprašanje se ni dalo 
rešiti na drugačen način, kot je predlagan v zakonu, ker pač zadevamo na de- 
lovno silo oziroma delavce iz drugih republik, ki delajo v naši republiki. Gre 
za kolizijo z zveznim zakonom, tako da je to vprašanje praktično nerešljivo. 

Predsednik Emil Tomažič: Pobudo bomo posredovali Izvršnemu 
svetu. Zeli še kdo prosim razpravljati? (Ne.) Ce ne želi, potem zaključujem 
razpravo in prehajamo na odločanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 41., 
42. in 59. a členu, ki ga je komisija povzela v svojem poročilu od Odbora 
Družbenopolitičnega zbora za družbenoekonomske odnose, k 140. in 141. členu 
ter redakcijskih amandmajih k 89., 109., 116. in 131. členu, ki so razvidni iz 
njenega poročila. 

Izvršni svet se z amandmaji strinja! Se tudi odbora strinjata z amand- 
maji? (Da.) 

Predlagam, da o vseh amandmajih Zakonodajno-pravne komisije glasu- 
jemo skupaj. Se zbor s tem predlogom strinja? (Da.) Je kakšen ugovor zoper 
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ta predlog? (Ne.) Ce ne, potem glasujemo o vseh amandmajih Zakonodajno- 
pravne komisije skupaj. 

Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 41., 42., 
59. a členu, 140., 141. členu in redakcijske amandmaje k 89., 109., 116. in 131. 
členu. Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (117 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 41., 42., 
59. a členu, 140., 141. in redakcijski amandmaji k 89., 109., 116. in 131. členu 
sprejeti z večino glasov. 

Kot ste že slišali v dosedanji razpravi, smo med sejo prejeli še amandmaja 
k 19. členu, ki ga predlaga skupina delegatov 21. okoliša iz Domžal in k 21. 
členu, ki ga predlaga skupina delegatov 38. okoliša Ljubljana-Siška. Amand- 
maje imate na klopi skupaj z obrazložitvami! 

Opredelitve smo že slišali v uvodni obrazložitvi predstavnika predlaga- 
telja. Dodatne obrazložitve je dal Izvršni svet med razpravo. Iz njih je raz- 
vidno, da predlagatelj obeh amandmajev ne podpira in da jih ne more spre- 
jeti. Prav tako smo slišali obrazložitev predstavnika Zakonodajno-pravne ko- 
misije Skupščine SR Slovenije, ki tudi ne podpira predloženih amandmajev. 
Slišali smo tudi stališče Odbora za družbenopolitični sistem, ki ga je podal 
tovariš Rok Pavšič, poročevalec Odbora za družbenopolitična sistem Zbora 
združenega dela. 

Prosim poročevalca našega Odbora za družbenoekonomske odnose, da se 
glede predloženih amandmajev izreče. (Se ne strinja.) 

Ugotavljam, da tudi Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora 
ne podpira predloženh amandmajev. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju skupine delegatov iz Domžal k 19. 
členu. Skladno s poslovnikom vprašujem, če predstavnik skupine vztraja pri 
predloženem amandmaju? (Nimam pooblastila, da ne bi vztrajal.) To pomeni, 
da vztraja. 

Dajem na glasovanje amandma skupine delegatov 31. okoliša iz Domžal 
k 19. členu. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (18 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (52 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma skupine delegatov 31. okoliša iz Domžal k 19. 
členu ni sprejet. 

Glasujemo o amandmaju k 21. členu, ki ga je predložila skupina delegatov 
38. okoliša Ljubljana-Šiška. Stališče predlagatelja, Zakonodajno-pravne komi- 
sije in odborov smo slišali. Zato tudi v tem primeru vprašujem predstavnika 
skupine, ali vztraja pri amandmaju? (Da.) 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 21. členu. Kdor je za amandma 
k 21. členu, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (14 de- 
legatov.) Se je kdo vzdržal? (67 delegatov.) 

Ugotavljam, da predlagani amandma skupine delegatov 38. okoliša k 21. 
členu ni sprejet. 

Sedaj moramo glasovati o zakonu o zdravstvenem varstvu v celoti. Dajem 
torej na glasovanje zakon o zdravstvenem varstvu v celoti. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (9 dele- 
gatov.) Se je kdo vzdržal? (12 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o zdravstvenem varstvu sprejet z ve- 
čino glasov. 



56 Zbor združenega dela 

Prehajamo na 9. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek samo- 
upravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela na področju zdravstva 
v SR Sloveniji. 

Osnutek samoupravnega sporazuma je Skupščini SR Slovenije predložila 
v obravnavo Zdravstvena skupnost Slovenije. Želi predstavnik Zdravstvene 
skupnosti Slovenije besedo? (Da.) 

Drago Benčina : Tovariš predsednik, tovarišce in tovariši delegati! 
Ob razpravah o zakonu o zdravstvenem varstvu, ki ste ga pravkar sprejeli, smo 
v zadnjem času v zdravstveni skupnosti zelo kritično ocenjevali stanje v zdrav- 
stvenem varstvu in vse odprte probleme na tem področju. Zlasti analiza o 
zdravstvenem stanju prebivalstva, ki ga je pripravila naša strokovna služba, 
je potrdila, da smo sicer v zdravstvu dosegli v zadnjem času nekatere po- 
membne uspehe, s katerimi smo skoraj izkoreninili nalezljive bolezni in bi- 
stveno izboljšali nekatere oblike zdravstvenega varstva, da pa smo ob tem 
zastali na drugih pomembnih področjih zdravstvenega varstva, zlasti pri pre- 
ventivnih ukrepih ter v zdravstvenem varstvu aktivnega prebivalstva. Pre- 
majhne pozornosti je bila deležna tudi medsebojna funkcionalna povezanost 
zdravstvene službe, ki se je zaradi tega razvijala dokaj stihijsko in večkrat 
neodvisno od stvarnih potreb, kadrovskih in drugih zmogljivosti ter ekonom- 
skih možnosti združenega dela. 

Razvoj ni enakomeren niti na posameznih območjih niti znotraj zdrav- 
stvene dejavnosti, ker je v zadnjem času še posebej zaostala osnovna zdrav- 
stvena dejavnost na račun specialistične in bolnišnične dejavnosti. Stanje 
osnovne zdravstvene dejavnosti gre celo tako daleč, da na posameznih odroč- 
nejših območjih, zlasti v manj razvitih občinah, nimamo zagotovljenega ne- 
pretrganega zdravstvenega varstva in stalne prisotnosti zdravstvenih delav- 
cev. V regionalnih središčih pa je situacija seveda boljša, saj so tu dani boljši 
objektivni pogoji, zlasti za specializacijo zdravnikov, ki so sledili težnji po hi- 
trejšem pospeševanju zlasti bolnišnične dejavnosti, njeni tehnološki organiza- 
ciji, modernizaciji in splošni družbeni uveljavitvi. Zaradi tega je skoraj po 
pravilu vsaka regionalno organizirana zdravstvena organizacija težila k oprav- 
ljanju vseh vrst zdravstvenih storitev in opravljanju tudi najzahtevnejših me- 
dicinskih postopkov, ne glede na učinkovitost in racionalnost ter ekonomsko 
upravičenost. 

V območju Slovenije je v tem neenakomernem razvoju še posebej izstopil 
Klinični center v Ljubljani, ki je bil zgrajen s sredstvi združenega dela iz vse 
Slovenije, in sicer z namenom, da bi se v njem zdravih najtežji bolniki iz vse 
Slovenije. V popolnem nasprotju s tako družbeno orientacijo pa se Klinični 
center čedalje bolj spreminja v regionalno bolnišnico in zato ni nič čudnega, 
če bolniki iz drugih območij le s težavo in po dolgih čakalnih dobah prihajajo 
na vrsto za zdravljenje v njem. 

Nekatere druge slabosti v zdravstvu so bile potrjene tudi ob popisu vseh 
pomembnejših zdravstvenih kapacitet, opreme in kadrov ter gravitacijskih 
območij, ki so jih izoblikovali pacienti sami potem, ko so iskali zdravstveno 
pomoč. Potrjena je bila domneva, da imamo že na vseh zdravstvenih pod- 
ročjih dovolj bolniških postelj, z izjemo psihiatrije, nevrologije in urologije. 
Po trenutno veljavnih normativih pa ima že 75% vseh bolnišničnih oddelkov 
dovolj zdravniškega kadra, medtem ko občutneje primanjkuje le kadrov s 
srednjo izobrazbo. Ugotovljeno je tudi bilo, da imajo nekateri bolnišnični od- 
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delki zelo skromno zaledje, zato ni čudno, da v njih že popravilo podaljšuje 
povprečno zdravljenje, hkrati pa zaradi šibke kadrovske zasedbe in slabe 
opremljenosti niso sposobni nuditi najzahtevnejših zdravstvenih storitev. V ta- 
kih okoliščinah tudi ni nič čudnega, če so tudi cene njihovih storitev pretirano 
drage. Analiza zdravstvenih storitev je tudi pokazala, da spremembe obolelosti 
prebivalstva nujno zahtevajo prilagajanje bolnišnic in drugih zdravstvenih 
organizacij tem spremembam. Vsakomur mora biti jasno, da na primer, ob 
velikih uspehih pri zdravljenju tuberkuloze ne potrebujemo več bolniških od- 
delkov za zdravljenje te bolezni. Zato je potrebno nekatere oddelke preusmeriti 
in jih usposobiti za druga medicinska področja ali pa jih celo ukiniti in se s 
tem izogibati izgubam, ki ravno v teh primerih najbolj neupravičeno breme- 
nijo združeno delo, ki v ta namen zagotavlja potrebna sredstva. 

Naša dolžnost je bila, da na te primere opozorimo in jasno povemo, da se 
tudi zdravstvo vedno ne ravna v skladu s splošnimi družbenimi interesi in 
resničnimi potrebami. Zato tudi ni mogoče vedno za vsako ceno vztrajati, da 
zadržimo organizacijske rešitve iz preteklosti, ki jih je čas že zdavnaj pre- 
segel. To poudarjam predvsem zaradi tega, ker so se v javni razpravi, ki je v 
načelu sicer v celoti podprla sprejem predlaganega samoupravnega sporazuma 
o delitvi dela, uveljavila tudi posamična mnenja, da v organizaciji bolnišnic 
in njihovih usmeritvah ni mogoče ničesar storiti. 

Ne trdimo, da so predlagani normativi za obstoj bolnišničnih oddelkov 
povsem dorečeni, vendar pa smo prepričani, da jih je mogoče ublažiti le z do- 
volj tehtnimi strokovnimi argumenti, o katerih pa morajo reči zadnjo besedo 
delavci v združenem delu, organizirani v zborih uporabnikov občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti, ki v ta namen zagotavljajo potrebna sredstva. S tem spo- 
razumom torej ne terjamo konkretne ukinitve tega ali onega bolnišničnega 
oddelka, pač pa opozarjamo na to, kakšne družbenoekonomske posledice lahko 
pričakujemo, če bomo hoteli za vsako ceno ohraniti tako organiziranost bol- 
nišnic, ki ni več družbenoekonomsko utemeljena. 

Precej pripomb je zlasti iz zasavskega območja v zvezi z ugotovitvijo, da 
kirurški oddelek trboveljske bolnišnice ne izpolnjuje pogojev. Zavedamo se, 
da je tak oddelek pri tej bolnišnici potreben, vendar pod pogojem, da ima 
zagotovljeno potrebno število kirurgov in drugega osebja, da bi tako zagotovili 
nekaj kirurških ekip v tej bolnišnici, ki bodo sposobne nuditi neprekinjeno 
kirurško pomoč vsem prebivalcem tega območja in to v vsakem času in tudi 
v izrednih razmerah. Za zahtevnejše kirurške storitve pa naj bi se ta bolniš- 
nica dogovarjala in sklepala sporazume s kirurškimi oddelki sosednjih bol- 
nišnic. Menimo, da je taka rešitev v interesu racionalizacije sredstev in ustrez- 
nih storitev, ki jih potrebujejo pacienti. Tako lahko odgovorimo tudi na ne- 
katera vprašanja iz drugih območij kot na primer glede položaja in bodočega 
razvoja bolnišnic v Brežicah, Sežani in še nekaterih drugih. Ker se zavedamo, 
da je konkretna delitev dela eden od najpomembnejših pogojev za obvlado- 
vanje nerešenih vprašanj v zdravstvu in da je pri tem treba upoštevati speci- 
fične razmere in interese v občinah in regijah, predlagamo, da se na ravni 
republike sklene le sporazum, ki določa skupne podlage. 

Konkretizacijo tega sporazuma pa bo potrebno izpeljati v regijah oziroma 
v občinah, pa tudi znotraj zdravstvenih delovnih organizacij. Ta dogovor pa 
seveda tudi ne more biti statičen, ampak pogojen z nadaljnjim razvojem zdrav- 
stvenega varstva, ob upoštevanju konkretnih potreb in možnosti. Skrb za spre- 
membo in dopolnjevanje tega sporazuma naj bi bila poverjena skupnosti za 
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medsebojno poslovno in plansko sodelovanje, ki je predvidena v 83. členu prav- 
kar sprejetega zakona o zdravstvenem varstvu. 

Ne glede na tak značaj sporazuma pa želimo s tem sporazumom čimbolj 
jasno opredeliti zlasti vlogo in naloge osnovne zdravstvene dejavnosti, delitev 
dela med bolnišnicami ter vlogo in naloge Kliničnega centra. Prav v medse- 
bojni razrešitvi in konkretni delitvi dela na teh področjih vidimo realne mož- 
nosti tudi za razreševanje drugih problemov v zdravstvu. Pri tem mislimo 
na družbenoekonomske odnose, zlasti pri uveljavljanju dohodkovnih odnosov 
v procesu svobodne menjave dela, pa tudi na vzgojo in izobraževanje zdrav- 
stvenih delavcev. Potreba po podrobnejši opredelitvi funkcije osnovne zdrav- 
stvene dejavnosti pa izhaja tudi iz ugotovitev družbenopolitičnih organizacij 
in še posebej predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, 
ki je še posebej ugotovilo, prvič, da nimamo jasno opredeljenih ciljev in vloge 
medicine dela, kar je eden od razlogov, da neuspešno razrešujemo preveliko 
odsotnost z dela zaradi bolezni, drugič, da ne uspemo osnovne zdravstvene de- 
javnosti organizirati tako, da bi resnično prevzela celovito skrb za izboljšanje 
zdravstvenih razmer vseh prebivalcev, tretjič, da ni v celoti uveljavljena vloga 
Kliničnega centra, da zagotovi najzahtevnejše storitve vsem prebivalcem v 
Sloveniji in četrtič, da zaradi neuresničene delitve dela med Kliničnim cen- 
trom in drugimi bolnišnicami, nehote podpiramo tendence po pretiranem raz- 
voju regionalnih bolnišnic. 

Zaradi navedenega Skupščina občine Krško upravičeno postavlja delegat- 
sko vprašanje, ki se glasi: »Ali je Klinični center Ljubljana regionalna bol- 
nišnica ljubljanske regije ali visoko specializirani zdravstveni zavod SR 
Slovenije«. 

Na to vprašanje moramo odgovoriti popolnoma jasno, da ima Klinični 
center v Ljubljani status zdravstvene delovne organizacije, ki hkrati opravlja 
funkcijo regionalne ljubljanske bolnišnice, obenem pa opravlja najzahtevnejše 
zdravstvene storitve, za katere šo potrebni strokovno najbolj usposobljeni 
kadri in najsodobnejša oprema. 

Prav osnutek tega sporazuma, ki ga predlagamo, postavlja kategorično za- 
htevo, da se jasno opredelijo tiste zdravstvene storitve, ki jih Klinični center 
opravlja za potrebe vse Slovenije in mislim, da v tem smislu postavlja zahtevo 
tudi sedaj sprejeti zakon o zdravstvenem varstvu. 

Na drugi del vprašanja občine Krško, glede tega, zakaj nima Klinični 
center dvojne cene uslug in sicer nižje cene za paciente iz ljubljanske regije 
in višje cene za paciente iz drugih regij Slovenije, moramo dati pojasnilo, da 
Klinični center, po njihovi izjavi in izjavi regionalne zdravstvene skupnosti 
Ljubljana, nima nižjih cen za ljubljansko regijo, kar pomeni, da tudi nima 
dvojnih cen. 

Po novem zakonu o zdravstvenem varstvu bodo pri določanju cen klinič- 
nim storitvam soudeležene vse občinske zdravstvene skupnosti v Sloveniji. De- 
legati Kliničnega centra bodo namreč obvezno sodelovali v zborih izvajalcev 
občinskih zdravstvenih skupnosti, še zlasti takrat, kot je bilo že povedano ob 
sprejemanju zakona, ko se bo oblikoval delovni program Kliničnega centra 
in ko se bodo za njegovo izvršitev zagotavljala potrebna sredstva. 

Za spreminjanje razmer v zdravstvu, in mislimo, da je to tudi potrebno, 
je torej še posebej pomembna natančna opredelitev zdravstvenih storitev med 
navedenimi področji. Zato so v prilogi 1 podrobneje opisane storitve, ki se 
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opravljajo na posameznih področjih, pa tudi v posameznih zdravstvenih orga- 
nizacijah. 

Pri tem je najpomembnejše to, da mora v bodoče osnovna zdravstvena 
dejavnost v celotnem sistemu zdravstvenega varstva dobiti ustreznejše mesto 
kot doslej. Moramo jo usposobiti, predvsem kadrovsko, da bo opravljala vec kot 
80 % vseh potrebnih zdravstvenih storitev, hkrati pa mora postati usmerjevalec 
in mentor vsemu prebivalstvu na svojem območju, tudi takrat, kadar potrebuje 
zdravstveno pomoč zunaj njegovega območja, to se pravi v specialistični in 
bolnišnični dejavnosti. Zato mora biti organizirana v vsaki občini, v izjemnem 
primeru pa lahko dve sosednji občini skupaj organizirata posamezne dele os- 
novne zdravstvene dejavnosti. . v 

Podrobnejša razčlenitev zdravstvenih storitev, navedenih v prilogi 1, ]e se 
vedno predmet živahne razprave, zlasti med zdravstvenimi delavci, kot stro- 
kovnjaki na tem področju in pa tudi v zdravstvenih delovnih organizacijah. 
Tu obstojajo š>e nekatera različna strokovna mnenja in pogledi, ki jih bo po- 
trebno v nadaljnjih fazah, zlasti pri pripravi predloga tega sporazuma 
uskladiti. 

Nalog v zvezi z delitvijo dela, ki zahteva obsežno družbenopolitično akcijo, 
pa tudi načelno podporo družbenopolitičnih skupnosti in organizacij, smo se 
v Zdravstveni skupnosti Slovenije lotili v času, ko še nismo imeli izoblikovanih 
predlogov pomembnejših sistemskih zakonov, predvsem pa ne zakona o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela, zakona o družbenem planiranju, pa tudi 
ne predloga zakona o zdravstvenem varstvu. Prav tako na tem področju še 
nimamo nobenih vzorov in izkušenj, ker smo se v Sloveniji prvi odločili, da 
ta problem začnemo razreševati po samoupravni poti. 

Zato se seveda zavedamo, da nekatere rešitve, ki so navedene v osnutku 
sporazuma, niso usklajene z zakoni in da jih bo potrebno v nadaljnjem izpo- 
polnjevanju uskladiti. 

Tudi zaradi teh razlogov smo želeli in prosimo, da bi osnutek sporazuma 
ocenili tudi delegati v Zboru združenega dela in v Zboru občin Skupščine SR 
Slovenije. 

Vaša stališča in pripombe ter eventualne spreminjevalne predloge bomo 
upoštevali pri pripravi predloga sporazuma, preden ga bomo posredovali v 
odločitev občinskim zdravstvenim skupnostim. 

V okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije pa pripravljamo tudi nekatere 
druge samoupravne sporazume, ki so tudi že v javni razpravi. Med pomemb- 
nimi so samoupravni sporazum o skupnih podlagah kadrovske politike v zdrav- 
stvu, sporazum o ustanovitvi posebne izobraževalne in raziskovalne skupnosti 
za področje zdravstva kot tudi sporazum o izoblikovanju novega zdravstveno- 
informacijskega sistema, podprtega z računalniško obdelavo podatkov. Za 
uveljavljanje pravic pa je še posebno pomemben samoupravni sporazum o po- 
stopkih in načinih uveljavljanja vseh pravic iz zdravstvenega varstva, ki so 
ga doslej imele posamezne regije zelo različno urejenega. Po pravkar spreje- 
tem zakonu o zdravstvenem varstvu pa bo potrebno pripraviti tudi družbeni 
dogovor, s katerim bodo podrobneje dogovorjena tudi merila za določanje 
pogojev za organiziranje zdravstvenih organizacij. 

Vsi ti samoupravni sporazumi ter družbeni dogovor bodo skupaj s spo- 
razumom o delitvi dela zelo pomembna osnova za pripravo srednjeročnih plan- 
skih dokumentov v zdravstvu in s tem podlaga za izboljšanje zdravstvenega 
varstva vsega prebivalstva v SR Sloveniji. Hvala lepa! 
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Podpredsednica Ivica Kavčič: Zeli predstavnik Izvršnega sveta be- 
sedo? (Da.) Besedo ima dr. Anton Fazarinc, predsednik Republiškega komiteja 
za zdravstvo. 

Dr. Anton Fazarinc: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! V telesih Izvršnega sveta, zlasti v Odboru za družbene dejav- 
nosti, smo podrobno razpravljali o besedilu samoupravnega sporazuma, ki vam 
ga je predložil v razpravo predstavnik Zdravstvene skupnosti Slovenije, to- 
variš Bencina. V Izvršnem svetu idejo o samoupravni ureditvi strokovnih pod- 
lag za delitev dela na področju zdravstvenega varstva podpiramo in smatramo 
kot edinstveno priložnost za to, da se na samoupravnih osnovah dogovorimo 
o tem, da ne bomo več stihijsko razvijali zmogljivosti, temveč da bomo v 
skladu s potrebami in interesi uporabnikov na samoupraven način usklajeno 
razvijali zmogljivosti v cilju, da dosežemo čim večjo stopnjo racionalnega iz- 
koriščanja teh kapacitet. 

Menili smo tudi, da je treba rešitve v tem samoupravnem sporazumu po- 
staviti veliko bolj zavezujoče in sicer tako, da bodo pomenile tudi materialne 
posledice za tistega, ki jih ne bo izvajal in da bodo pomenile materialno pod- 
lago za njihovo realizacijo. Z drugimi besedami, na podlagi takšnih strokovnih 
rešitev, sporazumno dogovorjenih, bi morali sloneti programi zdravstvenega 
varstva, o katerih se bomo sporazumevali v samoupravnih sporazumih o te- 
meljih planov. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Želijo poročevalci odborov in komisije 
še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Besedo ima to- 
variš Anton Količ, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 
28. okoliš, občina Trbovlje. 

Anton Količ: Tovarišice in tovariši delegati! Glede na to, da bom 
oddal predlog v pismeni obliki, bi podal samo nekaj pripomb. 

Predlagatelj je opozoril na pripombo, ki smo jo podali v revirjih, vendar 
menim, da je nujno, da dodam še mnenje združenega dela. Namreč, vsi zbori v 
revirskih skupščinah so to že obravnavali in se zavzemajo za to, da kirurgija pri 
splošni bolnici Trbovlje tudi v bodoče deluje in da se temu primerno korigira 
18. člen, ki govori o ustavnih pogojih, ki so potrebni za delovanje bolnišnice. 
Hvala! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima tovarišica Štefka Sulek, 
delegatka Zbora združenega dela za področje socialnega in zdravstvenega var- 
stva, 7. okoliš, Maribor. 

Štefka Sulek: Skupina delegatov ima naslednje pripombe. Podpi- 
ramo ideje in cilje o delitvi dela na področju zdravstva v prepričanju, da bodo 
ti izboljšali zdravstveno stanje ter zagotovili njen skladnejši razvoj. 

Sporazum mora biti usklajen z novim zakonom o zdravstvenem varstvu 
ker bo neskladje povzročilo hude težave, bodisi pri izvajanju zakona ali tega 
sporazuma. 

V želji, da ne bi ob delitvi dela oziroma ob izvajanju samoupravnega spo- 
razuma prišlo do spornih situacij, predlagamo, da se točno opredeli pojem 
lmične storitve, hkrati pa prouči tehtne pripombe Splošne bolnišnice Maribor 
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oziroma njenih ustreznih oddelkov, z željo, da ne bi prišlo do krčenja sedanje 
dejavnosti, s katero so uporabniki zadovoljni in jo tudi podpirajo. 

Za strokovno usklajenost dela je potrebno doseči, da posamezne zdravstve- 
ne stroke preko svojih sekcij izoblikujejo svoja stališča, tudi če se v spora- 
zumu ta ne bodo mogla upoštevati, ker je vendarle potrebno, da se glede tega 
opredelijo. Doslej so to storile le nekatere. 

Zobozdravstvena dejavnost v Mariboru že vrsto let opravlja takšne dejav- 
nosti, ki naj bi jih sedaj opustili. V njihov razvoj pa so bila vložena znatna 
finančna sredstva, materialna baza in strokovna usposobljenost. 

Nadalje, podpiramo zagotavljanje zobotehnične dejavnosti na medobčinski 
ravni zlasti ob dejstvu, da je občina Maribor pred prostorsko in samoupravno 
preobrazbo. 

Načelno podpiramo ustanovitev posebnih oddelkov za nego bolnikov v 
bolnišnicah s tem, da ne sme porasti število oskrbnih dni in število postelj. 
Predlagamo, da se proučijo pripombe službe osnovnega zdravstvenega var- 
stva v Mariboru ter da se jih vključi v sporazum, vendar ob strogem upo- 
števanju načela stopnjevalne diagnostike in terapije. 

Nadalje predlagamo, da se ponovno proučijo izoblikovana območja upo- 
rabnikov posameznih bolnišničnih oddelkov, ker je lahko od izdelave osnutka 
do priprave predloga, prišlo do morebitnih sprememb na tem področju. 

Podpiramo variantni predlog pri izvajanju osnovne zdravstvene dejavnosti 
v občini, in sicer v tem smislu, da se v tem okviru opravlja tudi pulmološka 
preventiva in kurativna dejavnost ter psihiatrično varstvo. 

Opredeljujemo se za to, da se ohranijo le tisti bolnišnični oddelki, ki iz- 
polnjujejo vsaj 70 do 80 odstotkov pogojev glede velikosti izoblikovanega ob- 
močja uporabnikov in števila zdravnikov s tem, da sicer izpolnjujejo vse ostale 
pogoje. 

Podpiramo naloge Kliničnega centra o oblikovanju enotne doktrine ob 
predpostavki, da ima izvajalska baza dovolj možnosti za dajanje potrebnih 
strokovnih spodbud za oblikovanje te doktrinarne enotnosti. Dejavnosti od- 
delkov bi bilo treba obravnavati na enak način. Menimo, da je bolj primerna 
formulacija, ki je zabeležena za pediatrično dejavnost kot za ostale stroke. 

Pri naštevanju posameznih opravil, ki naj se opravijo v določenih bolniš- 
nicah, se premalo upošteva dejanska patologija in trend medicinske aktivnosti. 
To je bolj odraz pomanjkljivosti ali siromaštva zdravstvene službe in me 
manjše potrebe zavarovancev. 2e jutri pa bo tega še veliko več. Zato je treba 
take storitve širše načrtovati. Ce je danes diagnostika z ultrazvokom slabo raz- 
vita, potem je to pomanjkljivost, ki bi jo bilo treba že jutri odpraviti. Podobnih 
stvari pa je še več. 

Ni prav, da se bolnišnicam in univerzitetnim klinikam odteguje pravica, 
da bi izvajale tudi preventivno zdravstveno varstvo. Ce tega niso delali doslej, 
je to pomanjkljivost, zato takega stanja ne smemo uzakoniti. 

Odnos do posameznih udeležencev sporazuma mora biti enakopraven, sicer 
bo sporazum enostranski in zato nesprejemljiv. Na primer za Novo Gorico je 
ugotovljeno zaledje 103 820 prebivalcev in po normativih naj bi imeli 104 po- 
stelje. Po varianti I se dopušča od 110 do 120 postelj, prav tako po varianti II. 
Za bolnišnico Slovenj Gradec je ugotovljeno, prav tako — za interni oddelek 
— zaledje 102 490 prebivalcev. Zato bi lahko imel oddelek 103 postelje. Po 
varianti I je za bolnišnico Slovenj Gradec še naprej predvideno 103 postelje, 
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prav tako po varianti II. Ne znamo si razložiti, zakaj se različne bolnišnice 
tako različno obravnavajo. 

Pri dejavnosti kirurgije s traumatologijo smo mnenja, da ni razloga, da 
tvorijo eno skupino bolnišnice Koper, Murska Sobota in Slovenj Gradec ter 
da se iz te skupine izdvojita Nova Gorica in Novo mesto samo zato, ker oprav- 
ljata tudi posege na trebušni aorti. Zato menimo, da bi lahko vseh teh pet 
bolnišnic ostalo v eni skupini in bi zadoščalo določilo, da lahko opravljajo re- 
konstruktivne posege na arterijah. Celi skupini bi bilo treba tudi dopustiti, 
da opravljajo operacijo golše. To velja še posebej za nas, ker imamo te pato- 
logije veliko. 

Ne vidimo razloga zakaj se enkrat pojavlja Maribor skupaj s Celjem, dru- 
gič pa skupaj z Ljubljano. Morali bi ohraniti enak sistem prikazovanja, tako 
kot je na začetku tega poglavja. V Celju delajo v nekaj več kot v petih bol- 
nišnicah, zato naj se Celju ta dejavnost doda, Maribor pa naj bo potem v 
skupini Maribor — Ljubljana. 

Nasploh se je treba zavzemati za to, da bo imel novi dokument enak pri- 
stop za vse. Sedaj je očitno, da so ga sestavljale različne skupine, ki so vsaka 
po svoje opravile nalogo, nihče pa ni predlogov sestavil v enoten sistem. 

Dokument ima naziv »delitev dela na področju zdravstva v SR Sloveniji«. 
To ne more pomeniti, da bodo vse redke skupine obolenj rezervirane za zdrav- 
ljenje in proučevanje samo v Kliničnem centru. Ce bo to tako, potem bo ostalo 
marsikaj zanemarjenega. Treba je dopustiti, da se uveljavijo tudi uspešne 
subjektivne strokovne sile izven večjih središč. Ce bomo usmerjali pacienta 
samo v eno smer, potem bo sporazum predstavljal stagnacijo in ne pospeševanje 
in racionalizacijo zdravstvene službe. 

Menimo, da je potrebno v samem aktu predvideti tudi ukrepe zoper tiste 
izvajalce, ki se ne bi ob zagotavljanju zdravstvenega varstva ravnali po do- 
ločbah samoupravnega sporazuma. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Stanislav Lukšič, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 31. okoliš, Novo mesto. 

Stanislav Lukšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz okoliša 10 in 21 s sedežem 
v Novem mestu me je na svoji seji dne 14. decembra 1979 pooblastila, da po- 
dam načelne pripombe k osnutku samoupravnega sporazuma o skupnih podla- 
gah za delitev dela v zdravstvu na področju SR Slovenije. 

Konkretne pripombe so bile v obliki poročila posredovane Zdravstveni 
skupnosti Slovenije 23. 10. 1979. Iz tega poročila in iz razprave na naši dele- 
gaciji povzemamo, da se v bistvu strinjamo z delitvijo dela na področju zdrav- 
stva in menimo, da je nujno, da se ukrene vse potrebno za racionalizacijo 
zdravstva. 

Menimo pa, da navedeni osnutek samoupravnega sporazuma ne bo pri- 
vedel do racionalizacije zdravstvene službe, saj ta osnutek ne predvideva pra- 
ve delitve dela med zdravstvenimi organizacijami, temveč le določa, kaj v 
zdravstvu kdo sme delati oziroma kaj kdo ne sme delati. Sprejetje takšnega 
samoupravnega sporazuma kot ga predvideva ta osnutek bi v mnogih zdrav- 
stvenih ustanovah in predvsem v bolnišnicah zaviralno vplival na nadaljnji 
strokovni razvoj zdravstva. Medicina se hitro in stalno razvija in temu razvoju 
morajo nujno slediti tudi bolnišnice in celotna ostala zdravstvena služba. V 
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kolikor bolnišnice ne bodo sledile hitremu razvoju medicinske znanosti m ta 
nova spoznanja vtkale v svoje vsakdanje delo, bo sledila strokovna stagna- 
cija. To pa gotovo ni namen naše družbe, še manj pa želja naših zavarovancev, 
ki vsakodnevno koristijo medicinske usluge in želijo ter zahtevajo, da so te 
tudi na določeni strokovni ravni. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Rajko Novak, dele- 
gat Zbora združenega dela za področje socialnega in zdravstvenega varstva, 
6. okoliš, Koper. 

Rajko Novak: Skupina delegatov za socialnozdravstveno področje 
je 17. decembra 1979 razpravljala o osnutku samoupravnega sporazuma. Ne 
bom navedel vseh problemov, ki smo jih na tem sestanku obravnavali, dodal 
bom samo tisti del, ki se nanaša na koprsko bolnišnico. 

Pri delitvi dela in opredeljevanju zmogljivosti in dejavnosti specialistične 
in bolnišnične službe ni mogoče izključno ali preveč enostransko izhajati iz 
sedanjega stanja in pri tem zapostaviti stvarne potrebe prebivalstva, specifi- 
čnosti območja in napore, ki se vlagajo za izboljšanje zdravstvenega varstva. 
Tako se še vedno pri opredeljevanju bolnišničnih zmogljivosti izhaja zgolj iz 
sedanjega obsega hospitalizacije in se ne upošteva načrtovanih in stvarno po- 
trebnih ter mogočih sprememb. Tako je zlasti zaradi slabih ubikacijskih pogojev 
v Splošni bolnici Koper, sedanji obseg zdravljenja v zdravstvenih organiza- 
cijah izven naše regije, predvsem v Kliničnem centru v iLjubljani, nenormalno 
visok. Vlagamo pa velike napore in sredstva, da se s postopnim izboljšanjem 
kadrovske zasedbe, medicinske opreme in ubikacijskih pogojev stanje izboljša. 

V letu 1980 je tudi predvidena preselitev nekaterih najbolj kritičnih bol- 
nišničnih in specialističnih dejavnosti v novo bolnico v Izoli. 

Za bolnico Koper izhaja iz priloge IV. glede opredeljevanja števila po- 
stelj, da imajo poprečno 15 do 20% hospitalizacijo v zdravstvenih organiza- 
cijah izven regije. V vseh ostalih regijah, vključno z območji, ki imajo podo- 
ben geografski položaj ali celo slabše razvito bolnišnično in specialistično služ- 
bo pa je ta delež bistveno nižji in to od 5 do 8 %. 

Takšen pristop tudi ni v skladu z novo vsebino in funkcijo Kliničnega 
centra v Ljubljani kot institucije za nuđenje predvsem zahtevnejših oziroma 
klinično-zdravstvenih storitev. 

Zato predlagamo, da se pri naših bolnišnicah odstotek zajemanja prebi- 
valstva našega območja in obseg zmogljivosti predvidi vsaj tako kot pri drugih 
podobnih bolnišnicah oziroma območjih, in da se v 18. členu sprejme varianta, 
to je 60 % pogojev o velikosti območja. 

Upoštevati pa je potrebno tudi specifičnost geopolitičnega in družbeno- 
ekonomskega položaja in razvoja našega območja kot zelo dinamičnega. Ne 
smemo pa zanemariti tudi izrazito turistični in prometni značaj območja. Iz 
teh razlogov potrebujemo dodatne oziroma rezervne zmogljivosti tekom cele- 
ga leta, s konico v turistični sezoni in to poleg tistih, ki so potrebne za narav- 
no gravitacijsko območje, ki zajema tudi del SR Hrvatske, to je območje buj- 
ščine. Pri okvirnem številu bolniških postelj se te specifičnosti ne upoštevajo 
v zadostni meri, saj se ob upoštevanju potreb uporabnikov iz drugih republik 
predvideva, na primer za interni oddelek koprske bolnišnice le 19 oziroma v 
strukturi 14% postelj, dejansko pa so uporabniki izven regije uporabljali v 
letu 1978 35 oziroma v strukturi 29% postelj. Podoben odnos velja tudi za 
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kirurgijo in druge dejavnosti. Vsa leta pa je opazen trend porasta hospitalizi- 
ranih bolnikov izven regije. 

V prilogi IV. in opredelitvi posteljnih zmogljivosti bolnišnic niso pri vseh 
dejavnostih koprske bolnišnice predvidene variantne rešitve oziroma upošteva- 
ne potrebe uporabnikov drugih republik ali držav in je to nujno dopolniti tudi 
za nevrološki, otorinolaringološki in okulistični oddelek. 

S tem v zvezi je nujno tudi bolj stvarno in objektivno opredeliti naloge 
in opravila, saj v samoupravnem sporazumu predlagana razvrstitev ne upošte- 
va dovolj stvarnih potreb po zdravstvenem varstvu uporabnikov in območij 
ter njihovo specifičnost in je torej vprašljiva tudi z vidika zagotavljanja nuj- 
nega minimuma zdravstvenega varstva na našem območju, na drugi strani 
pa tudi z vidika prave vloge in stvarnih zmogljivosti Kliničnega centra v 
Ljubljani. 

Takšne ugotovitve in spoznanja so po naših informacijah močno prišla do 
izraza tudi na razširjenih strokovnih kolegijih, ki so jih organizirale posamez- 
ne klinike. 

Na tej osnovi predlagamo, da se strokovno-medicinsko temeljito in ob- 
jektivno ponovno prouči razvrstitev nalog in opravil, pri tem pa za našo bol- 
nišnično službo opravijo naslednje korekture. 

Kirurgija in travmatologija v Izoli naj se razvrsti v tretjo skupino 3. toč- 
ke, kar je še posebej utemeljeno glede na predstoječo preselitev v novo bol- 
nico in že razvite in stvarno utemeljene in potrebne subspecialistične dejav- 
nosti — travmatološko, gastroenterološko in urološko. 

Internistična dejavnost naj se bolj stvarno opredeli tako, da se sprejme 
varianta v prvi skupini 2. točke tako, da se Sežana izenači z Brežicami, s Ptu- 
jem, Topolščico in Trbovljami, Koper pa razvrsti v tretjo skupino, saj se za- 
radi zagotavljanja potrebnega zdravstvenega varstva uporabnikom na inter- 
nem oddelku v Ankaranu že sedaj izvaja vrsta subspecialističnih dejavnosti: 
kardiologija, nefrologija, diabetologija, gastroenterologija. 

Vse bolj pa je očitna tudi potreba po razvoju revmatologije. Taka razvr- 
stitev internistične dejavnosti v Kopru oziroma Ankaranu je tudi v skladu z 
dogovorom na razširjenem kolegiju s področja interne medicine v Kliničnem 
centru 8. novembra 1978. leta, enako stališče pa vsebuje tudi sklep občnega 
zbora Slovenskega zdravniškega društva iz leta 1978. 

Ginekologija in porodništvo se opredeli v skladu z razvojem medicinske 
znanosti in zdravstvenega varstva ter potrebami in možnostmi območja in naše 
zdravstvene službe, saj se na primer storitve v zvezi z ginekološko pediatrijo 
opravljajo na vsakem ginekološkem oddelku, ultrazvok je postal rutina v po- 
rodništvu in bi ga moral izvajati vsak porodniški oddelek. 

Dermatovenerološka dejavnost: Na našem območju nujno potrebujemo 
tudi hospitalni oddelek z zmogljivostjo vsaj 25 postelj. 

Nuklearna medicinska dejavnost ne bi smela nazadovati. Po osnutku spo- 
razuma pa naša bolnišnična služba ne bi več interpretirala rezultate preiskav, 
opravljati se ne bi smelo več in vivo preiskav, kot so izotopne renografije in 
vitro preiskave bi morale biti omejene le na digitoksin, tiroksin, trijodtironin, 
avstralia antigen. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Rajko Kobal, dele- 
gat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 26. okoliš, Sežana. 
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Bajko K obal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 26. oko- 
liš s sedežem v občini Sežana, je na svoji seji 17. decembra obravnavala tudi 
osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela na pod- 
ročju zdravstva v SR Sloveniji. 

Osnutek samoupravnega sporazuma -načelno podpiramo, ker predstavlja 
osnovo za boljšo organiziranost zdravstvene službe, preprečuje stihijski razvoj 
zdravstvenega varstva in teoretično omogoča strokovno usklajen in organizi- 
ran razvoj za odpravo možnosti podvajanja zmogljivosti na določenem ob- 
močju. 

K vsebini osnutka pa imamo nekaj bistvenih pripomb, ki jih je nujno 
potrebno vključiti v besedilo predloga, ker bomo le na ta način zagotovili per- 
spektivo in razvoj bolnice Ivana Regenta v Sežani, zlasti njenega oddelka za 
internistično dejavnost. 

V 17. členu osnutka oziroma v prilogi 3 je govora o pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati bolnišnični oddelki. Menimo, da pogoji oziroma kriteriji preveč 
enostransko izhajajo iz sedanjega stanja in so pri tem stvarne potrebe prebi- 
valstva, specifičnost območja in napori, ki se vlagajo za izboljšanje zdravstve- 
nega varstva, zapostavljeni. 

Izhodiščno stanje zdravstvenega varstva je na območju naše občine in tudi 
celotne naše regije iz objektivnih razlogov neprimerljivo s stanjem na osta- 
lih območjih republike. Zaostajanje na področju občine in regije je namreč iz- 
oblikovalo absurdna gravitacijska področja tako, da danes del postojnskega 
gravitira v Ljubljano, del ilirskobistriškega na Reko in del sežanskega v Novo 
Gorico. 

Ob predpostavki strokovno enakovredne zdravstvene službe pomeni ce- 
lotno področje koprske regionalne skupnosti enotno gravitacijsko področje za 
njene kapacitete, zmanjšano le za opredeljivi del potreb vrhunskih zdravstve- 
nih storitev v Kliničnem centru v Ljubljani. 

Prav bistveni premiki pri samoupravnem organiziranju v regiji bodo te- 
meljito omajali sedaj opredeljeno gravitacijsko območje naših zdravstvenih 
ustanov, zlasti, če upoštevamo, da so izhodiščni podatki za opredelitev gra- 
vitacijskih območij iz leta 1977. Iz teh razlogov predlagamo, da se v 18. čle- 
nu sprejme varianta 60 %. Z uveljavitvijo te variante pa bi tudi internistični 
oddelek bolnice Ivana Regenta v Sežani izpolnjeval zahtevane pogoje za svoj 
nadaljnji obstoj, in sicer: 

1. Gravitacijsko območje so občine Sežana, Postojna in Ilirska Bistrica, ki 
štejejo skupno 58 000 prebivalcev, kar je 83 % zahtevanega števila, 60 % za- 
htevka pomeni 42 000 prebivalcev, preostalih 16 000 pa hkrati predstavlja tudi 
16 postelj razlike. 

2. Ležalna doba v bolnici Ivana Regenta v Sežani znaša v poprečju 19 dni, 
ali štiri dni več kot znaša normativna ležalna doba. Pri normativni ležalni dobi 
bi v letu 1979 lahko hospitalizirali 860 bolnikov ali 63 % zahtevka, zaradi česar 
je realno pričakovati izpolnjevanje tega zahtevka tudi do 70 %. 

3. Kadrovski normativ bi z omilitvijo pogojev na 60 % bil tudi izpolnjen, 
saj na oddelku dela pet zdravnikov. 

Predlagamo, da se na osnovi navedenega v prilogi I. pod točko 2. »inter- 
nistična dejavnost«, črta v prvi alinei oklepaj in beseda: »varianta« ter se za 
besedo: »Trbovljah« doda: »in Sežani«. 

5 
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Z vključitvijo navedenih pripomb in predlaganih sprememb v osnutek 
samoupravnega sporazuma, bi bila dosežena edina možna stvarna in življenj- 
ska rešitev naše bolnice, predvsem zaradi obstoječih pa tudi zaradi predvide- 
nih novih potreb združenega dela in uporabnikov, z izgradnjo svobodne indu- 
strijske cone, nenazadnje pa tudi za to, ker bi ob sami pulmološki dejavnosti 
bolnica imela premajhen obseg in bi se z vso resnostjo postavilo vprašanje 
smotrnosti nadaljnjega poslovanja in obstoja te bolnice v tako skrčenem ob- 
segu. 

Izkušnje opozarjajo, da bolnice z zmogljivostjo pod 130 do 150 postelj niso 
strokovno in ekonomsko utemeljene. 

Opredelitev položaja in funkcije bolnice Ivana Regenta v Sežani je bila 
predmet širokih razprav v vseh telesih družbenopolitičnih organizacij in Skup- 
ščine občine Sežana. 

Kljub jasni opredelitvi naših delovnih ljudi in občanov in naporom, ki so 
jih vsi odgovorni vložili, sedanji položaj bolnice ni v skladu z dogovori, ki 
smo jih dosegli v okviru regije, združenega zdravstva južne Primorske in 
Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Opredelitev, da je potrebno bolnici zagotoviti poleg pulmološke še inter- 
nistično dejavnost z izhodiščno zmogljivostjo najmanj 40 standardnih postelj, 
je namreč zasnovana na rezultatih dela posebne strokovne komisije Zdravstve- 
ne skupnosti Slovenije iz leta 1978, na razgovorih s predstavniki Zdravstvene 
skupnosti Slovenije in Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo 
in na stališčih posveta o tej problematiki, ki je bil v Lipici februarja 1978; kot 
tudi v osnovnem konceptu, na osnovi katerega so se temeljne organizacije 
združenega dela zdravstva južne Primorske sporazumele o združitvi v delovno 
organizacijo. 

Z upoštevanjem navedenih pripomb pri izdelavi predloga samoupravnega 
sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela na področju zdravstva v SR 
Sloveniji bi bila dejavnost bolnice Ivana Regenta v Sežani dokončno program- 
sko razčiščena. 

Take pripombe in predlagani način reševanja pa podpiramo tudi vsi de- 
lovni ljudje in občani v naši družbenopolitični skupnosti. S sprejemom samo- 
upravnega sporazuma o združitvi v delovno organizacijo Združeno zdravstvo 
južne Primorske, pa tak koncept sprejema in podpira tudi širša družbenopo- 
litična skupnost, ki svoje potrebe po zdravstvenem varstvu uresničuje na pod- 
ročju regionalne skupnosti Koper. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima 
tovariš Vojko Turel, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 
7. okoliš, Nova Gorica. 

Vojko Turel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Razprave ne bom ponavljal, ker je skoraj enaka, kot so jo imeli že predhodniki 
in jo bom oddal v pismeni obliki. 

Pri tem pa bi poudaril samo dejstvo, da so se delovni ljudje in občani 
na goriškem že leta 1974 plebiscitarno, s posebnimi samoupravnimi sporazumi 
odločili, da zapolnijo vrzel med še danes nezadostnim osnovnim zdravstve- 
nim varstvom in vrhunskimi zdravstvenimi dejavnostmi v Ljubljani, z izgrad- 
njo lastne regionalne bolnišnice, za katero zbirajo že od tedaj 1,4 % bruto 
osebnih dohodkov. Hvala. 
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Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovariš Ivan Speh, delegat Zbora združenega dela za področje gospodar- 
stva, 1. okoliš, Celje. 

Ivan Speh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ker 
ste že prej razpravljali in so naše pripombe enake, jih bom oddal v pismeni 
obliki. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne 
želi nihče razpravljati potem zaključujem razpravo. Zboru predlagam, da sprej- 
me naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije podpira usmeritve v os- 
nutku samoupravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela na pod- 
ročju zdravstva v SR Sloveniji. 

2. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije načelno ocenjuje, da 
predloženi akt predstavlja osnovo za uveljavljanje strokovne in družbeno- 
ekonomske smotrne delitve dela v zdravstvu, s čemer se bodo odpravljale 
slabosti pri programiranju in razvoju tega področja. 

3. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da predstav- 
lja osnutek samoupravnega sporazuma konkretizacijo novega zakona o zdrav- 
stvenem varstvu. 

Pri tem pa zbor poudarja, da je potrebno v nadaljnjem postopku nekatera 
določila v tem aktu še uskladiti z zakonom o zdravstvenem varstvu, razčistiti 
še nekatera vprašanja, pripombe in predloge, ki so bili dani ob razpravi o tem 
samoupravnem sporazumu v delovnih telesih zbora, v Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije in v razpravi na seji Zbora združenega dela, pri čemer je 
treba dosledneje upoštevati pravice občanov do osnovnega zdravstvenega var- 
stva, zlasti na manj razvitih območjih. 

So kakšne pripombe k tako oblikovanemu sklepu? (Ne.) Ce ne, prosim, da o 
njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje 1 (121 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na (10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o davkih občanov. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Mili- 
ca Ozbič, podpredsednica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance. 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predloženi osnutek zakona o davkih občanov temelji na predlogu za izdajo 
zakona o davkih občanov, ki ga je Skupščina sprejela na sejah zborov 25. in 
26. junija 1979 in upošteva pripombe, predloge in mnenja dana v skupščinski 
razpravi. 

Razprava o predlogu za izdajo zakona je v načelu podprla predlagana iz- 
hodišča za spremembo veljavnega zakona o davkih občanov. V delu predloga 
zakona, ki se je nanašal na obdavčevanje kmetijstva pa je odprla vrsto vpra- 
šanj, ki so širšega in ne le davčnega značaja. 

V zvezi s predlogom, da naj bi se vzporedno s sistemom obdavčevanja po 
katastrskem dohodku že z zakonom uredil tudi postopek prehoda na sistem 
ugotavljanja in obdavčevanja doseženega dejanskega dohodka, je bila postav- 

5» 
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Ijena zahteva po rešitvi vrste odprtih vprašanj, ki pa v svojem bistvu zade- 
vajo sistem družbene ureditve tega področja, ki naj bi jo nato upoštevala dav- 
čna zakonodaja. Zato je bil sprejet sklep, da je treba še pred pripravo osnutka 
zakona organizirati široko javno razpravo, ki naj bi razjasnila ta vprašanja. 

-Problematika kmetijstva, kot je bila sprožena v razpravi, zadeva osnovna 
vprašanja ureditve tega področja. Odprta so torej ključna vprašanja kot opre- 
delitev zavezancev, vrsta vprašanj s področja spremljanja in ugotavljanja do- 
hodka, vodenja evidenc, vprašanja ali naj se osebni dohodek prizna le zave- 
zancu kot nosilcu dejavnosti ali tudi zakoncu oziroma drugim družinskim 
članom, kar bi po veljavni ureditvi predstavljalo sočasno vključevanje teh 
v sistem financiranja skupne porabe in drugo. 

Razrešitev vseh teh odprtih vprašanj pa ni mogoče postavljati kot pogoj 
za davčno ureditev tega področja, ker so širšega in ne le davčnega značaja. 
Pogojevanje bi torej nujno imelo za posledico odložitev izdelave osnutka za- 
kona. 

Ker zakon o davkih občanov ureja sistem obdavčevanja za deset vrst dav- 
kov, ki jih plačujejo občaiii in civilno-pravne osebe bi to hkrati pomenilo 
tudi odložitev rešitev, ki so že dalj časa v pripravi, predvsem tudi določenih 
rešitev -na področju obdavčevanja samostojnega osebnega dela zaradi uskladit- 
ve z zakonom o združenem delu in novim obrtnim zakonom. 

V izogib navedenemu je za razpravo v Skupščini pripravljen osnutek za- 
kona o davkih občanov, ki prvič, temelji na predlogu za izdajo zakona, ob upo- 
števanju pripomb, predlogov in mnenj izrečenih v skupščinski razpravi v prvi 
zakonodajni fazi in drugič, začasno, do sprejetja novih rešitev glede postopnega 
prehoda na obdavčevanje kmetijstva po dejanskem dohodku, zadržuje veljav- 
no ureditev, to je obdavčenje po katastrskem dohodku in pa posebno po- 
oblastilo občinskim skupščinam, da določijo pogoje in merila, po katerih po- 
samezne vrste zavezancev preuvrstijo na obdavčenje po dejanskem dohodku. 

Nov zakon o davkih občanov naj bi enotno urejal vsa vprašanja, ki so 
sistemskega značaja. Opredelil naj bi torej dolžnost občanov kot davčnih za- 
vezancev, davčne vire, vrste davkov, davčne osnove, vrste davčnih stopenj, 
davčne oprostitve, ki so splošnega pomena v Sloveniji ter vprašanja odmernega 
postopka. Občinskim skupščinam pa naj bi bilo omogočeno, da z določevanjem 
stopnje oprostitve in olajšav ter z drugimi ukrepi upoštevajo specifičnosti 
svojega območja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pri pripravi osnutka zakona smo pri opre- 
delitvi družbenoekonomskega položaja občanov, ki samostojno z osebnim 
delom kot poklic opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, izhajali iz 
določb ustave in zakona o združenem delu. Menimo, da predstavlja osnutek za- 
kona pomemben napredek glede na sedanji zakon, tako glede ustreznejše 
opredelitve družbenoekonomskega položaja občanov kakor tudi z vidika po- 
speševanja razvoja samostojnih dejavnosti v skladu z že sprejetimi sistemskimi 
zakoni in planskimi akti družbenopolitičnih skupnosti. 

Proces spreminjanja družbenoekonomskih odnosov namreč terja tudi spre- 
membe v sistemu obdavčevanja kmetijstva, samostojnih dejavnosti kot tudi 
občanov. Pri pripravljanju sprememb veljavnega davčnega sistema se ni iz- 
hajalo iz fiskalnega stališča, temveč z vidika uresničevanja družbeno določenih 
ciljev pri posameznih dejavnostih. 
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V osnutek zakona so vgrajene določbe, ki naj bi spodbujale razvoj in zdru- 
ževanje dela in sredstev ter povezovanje osebnega dela z združenim delom, 
kar še posebej velja za področje kmetijstva. 

K osnutku zakona je bilo že v dosedanjem postopku danih vrsta pripomb 
in predlogov. Prav tako pričakujemo, da bodo dane koristne pobude tudi v 
današnji razpravi. Glede na to, da so si posamezna stališča včasih tudi nasprot- 
na, bomo v pripravi predloga zakona temeljito proučili vse pripombe in pred- 
loge ter se o njih v predlogu zakona dokončno opredelili. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Želita poročevalca odbora in komisije 
dopolniti poročilo? (Ne želita.) 

Predno preidemo k razpravi, naj povem, da je do sedaj k tej točki prijav- 
ljenih šest razpravljalcev in da se bodo k razpravi verjetno prijavili še 
tisti, ki doslej niso oddali prijave. 

Glede na oblikovanje sklepa v tej fazi postopka, v katerem zavezujemo 
Izvršni svet, da pri pripravi zakona upošteva vse pripombe iz razprave, bo- 
disi tiste, ki so bile ustno ali pismeno oddane, opozarjam delegate, da lahko 
oddajo pismeni prispevek ali podajo ustno razpravo. 

Besedo ima tovariš Janko Buh, delegat Zbora združenega dela za pod- 
ročje gospodarstva 1. okoliš, Celje. 

Janko Buh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
pobudo tovariša predsednika bom oddal pripombe v pismeni obliki. 

Predsednik Emil Tomažič: Naslednji razpravljalec je Stanislav Luk- 
šič, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 21. okoliš, Novo 
mesto. 

Stanislav Lukšič: Prav tako boni oddal razpravo v pismeni obliki. 

Predsednik Emil Tomažič: To ne pomeni, da bi morali vsi razprav- 
ljalci slediti tema dvema delegatoma. 

K razpravi se je prijavil tovariš Franjo Rakuša, delegat Zbora združe- 
nega dela za področje gospodarstva, 20. okoliš, Gornja Radgona. 

Franjo Rakuša: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Ker je že 
podpredsednica Izvršnega sveta podala določena mnenja, bom tudi jaz oddal 
pismeni prispevek. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo iiria tovariš Mitja Paulin, delegat 
Zbora združenega dela za področje državnih organov, 1. okoliš, Ljubljana- 
Center. 

Mitja Paulin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! K 
osnutku zakona o davkih občanov imamo delegati s področja državnih organov 
naslednje pripombe. 

K 20. členu predlagamo, da se Variantni dodatek zadrži. To pomeni, da so 
občani dolžni ob pogojih, ki jih določa ta zakon, pri davčnem organu eviden- 
tirati račune za prodano blago, opravljene storitve ter za druge prejemke, za 
katere se plačujejo davki. 
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Oprostitev evidentiranja računov je predlagana iz razlogov razbremenitve 
davčnega organa, češ, da gre za trojno kontrolo poslovanja zavezanca prek 
evidentiranih računov, poslovnih knjig zavezanca in njegovega žiro računa. 
Menimo, da banke ne bodo še tako kmalu sposobne ažurno posredovati po- 
datke. 

Mnogi občani imajo kljub določbi 234. člena odprtih več žiro računov pri 
bankah tako, da bi bilo z ukinitvijo registracije spremljanje in opravljanje 
prometa zelo oteženo, obenem pa bi se morala na ta način povečati zasedba 
inšpekcijskih služb. 

Sedaj organizacija ne sme izplačati neregistriranega računa, če pa bo uki- 
njena registracija se resno bojimo, da bodo mnogi računi, izplačani zlasti v 
drugih republikah, ali popolnoma mimo davčnih uprav. 

Registracija omogoča točnejše predpisovanje akontacij glede na gibanje 
prometa in utemeljenost nihanj akontacij glede na sezono. 

Nadalje je pred pristopom k odmeri davka, mogoče pregledati vse kompen- 
zacije, storne, odpise, rabate, sešteti promet in s tem bistveno vplivati na 
skrajšanje potrebnega časa za celotno odmero obrtne dejavnosti. 

K 53. členu. Kmetom borcem narodnoosvobodilne vojne se pri odmeri dav- 
ka iz kmetijstva priznajo naslednje olajšave. 

1. Kmetom-imetnikom »Partizanske spomenice 1941« se odmerjeni davek 
zniža za 50%; predlagamo na 70%. 

2. Kmetom-borcem, pod točko 2. v osnutku zakona se omenjeni davek 
zniža za 30 %, predlagamo za 50 %• 

3. Kmetom-borcem pod točko 3. v osnutku zakona se davek zniža za 20 %, 
predlagamo na 40 %. 

4. Kmetom-borcem pod točko 4. v osnutku zakona se davek zniža za 10 %, 
predlagamo na 30 %. 

Ce bi sprejeli navedene predloge menimo, da bi se močno zmanjšalo ad- 
ministrativno delo, davek pa se ne bi bistveno zmanjšal. 

K 57. členu, prvi odstavek. Davka od kmetijstva so od katastrskega do- 
hodka oproščeni lastniki zemljišč, katerih letni katastrski dohodek ne presega 
500 din, predlagamo 800 do 1000 dinarjev, ker bi tako zvišanje pomenilo 
nebistveni izpad dohodka proračunov. 

V drugem odstavku bi bilo potrebno črtati besedico: »višinski«, ker to ni 
merilo, ki bi kazalo na proizvodne, ekonomske in prometne pogoje pridobiva- 
nja dohodka, ker so proizvodni pogoji lahko slabi tudi v drugih predelih, ki 
niso višinski. S tem bi se občinskim upravam dala večja možnost glede davčne 
politike oprostitev tudi za druga taka območja. 

K 60. členu. Pod točko 1. naj se znesek 5000 dinarjev opredeli opisno s 
stalno osnovo — predloženo merilo naj bi bil odnos odvisnosti od osebnega 
dohodka v SR Sloveniji. 

K 70. členu. Pooblastilo davčnemu organu, ki na podlagi zbranih podat- 
kov ugotovi, da poslovne knjige niso v redu in jih ovrže, osnovo pa ugotovi 
na podlagi cenitve dohodkov, oprte na podatke o načinu in obsegu zavezanče- 
vega poslovanja in tako dalje, ali s primerjavo z drugimi zavezanci, ki poslu- 
jejo v podobnih pogojih. Predlagamo naslednji dodatek: 

»S prevalitvijo dokaznega bremena na zavezanca in da se s pooblastilom 
Republiškega sekretariata za finance precizirajo osnove in merila za ukrepa- 
nje po 70. členu«. 
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K 73. členu, k 1. točki. Kaj je šteti za osebne storitve. Republiški sekreta- 
riat za industrijo naj točno opredeli, kaj je šteti za dejavnost osebnih sto- 
ritev. 

K 126. členu. Predlagamo, da se način določanja vrednosti stavbe kot 
osnove za davek od stavb ne menja. Sprememba bi pomenila ponovitev točko- 
vanja vseh stavb zaradi ugotovitve vrednosti. Vrsto elementov zaradi poeno- 
tenja izračuna davčnih osnov lahko uskladimo z družbenim dogovorom o uskla- 
jevanju davčne politike. 

K 159. členu. Predlagamo, da se vsi roki pomaknejo za en mesec naprej, 
razen roka za določanje pavšalnih zneskov, ker se doslej verjetno skoraj no- 
bena davčna uprava ni uspela držati teh rokov, predvsem, ker smo vezani še 
na druge podatke, ki jih pa mnogokrat ne dobivamo dovolj hitro. 

K 160. členu. Predlagamo popravek pri drugem odstavku: »-Kadar bi 
skupno odmerjeni davek ne presegel 50 din«, predlagamo 100 din. 

K 226. členu. Predlagamo, da ostane variantni dodatek iz že navedenih 
razlogov po 20. členu. 

K 238. členu. Predlagamo, da zakon začne veljati osmi dan po objavi, upo- 
rabljati pa naj bi se začel od 1. januarja 1981, razen ostalih navedenih določb 
v tem členu. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Marjan Korun, dele- 
gat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 6. okoliš, Velenje-Mo- 
zirje. 

Marjan Korun: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 6. okoliša je imela na podlagi tega gradiva naslednje pri- 
pombe. 

K 19. členu. V prejšnjem zakonu je občinska skupščina za določeno kate- 
gorijo zavezancev predpisala vodenje poslovnih knjig, zato predlagamo, da se 
v osnutku zakona pooblasti občinske skupščine, da predpisujejo vodenje po- 
slovnih knjig za določene zavezance. 

K 20. členu. Predlagamo, da ostane variantni dodatek, ki govori o obvez- 
nem evidentiranju računov. Hvala lepa! 

Predsednik E m i 1 To m a z i c : Besedo ima tovariš Jože Kovač, delegat 
Zbora združenega dela za področje obrti in podobnih dejavnosti, 5. okoliš, Ma- 
ribor. 

Jože Kovač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Tudi 
jaz bom razpravo k osnutku zakona podal v skrajšani obliki. Izpostavil bom le 
sklop vprašanj, ,ki se nanašajo na obrtne in podobne dejavnosti, in so vezane 
na 10 vrst davkov, od kmetijstva do avtorskih pravic, skupnega dohodka ob- 
čanov in tako dalje. Stališča so usklajena v vseh petih okoliših in jih bom 
podal po pooblasilu le-teh. 

V predlogu za izdajo zakona in v osnutku zakona so v 23. in 24. členu po- 
dane določene omejitve, ki nam zmanjšujejo nekatere ustavne in zakonske 
svoboščine. , 

1. Tajnost hranilnih vlog in vlog na tekočih računih pri denarnih zavodih 
za davčne uprave ne bi več veljala. Davčne uprave bi imele po tem osnutku 
enako pravico kot jo imajo sedaj sodišča. To pomeni, da bi davčna uprava lah- 
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ko dobila podatke o hranilnih in drugih vlogah brez predhodnega postopka na 
sodišču. 

2. Zaseganje teh vlog bi bilo s strani davčne uprave izvesti mogoče direkt- 
no, brez odločbe in brez hranilne knjižice ali pa dokumenta občana oziroma 
zavezanca. 

3. V predlogu za izdajo zakona in v obrazložitvi osnutka zakona je v 6. 
točki navedeno naslednje: »Davčna uprava naj bi imela tudi možnost izvršil- 
nega postopka enako kot sodišča, da opravi pretres stanovanja in osebni pre- 
gled v primeru, če gre za davčno utajo ali neplačilo davka«. 

Menimo, da taka določba ni sprejemljiva. O tem smo že izrazili naše stali- 
šče v skupščinskih telesih in dali pobudo, da odbor oziroma Zakonodajno- 
pravna komisija presodi umestnost predlagane pripombe. Iz poročil odbora in 
komisije ni razvidna opredelitev do predlagane pripombe, čeprav so oprede- 
litve do drugih vprašanj v poročilih podane. To pomeni, da je verjetno treba 
zadevo še razčistiti. 

Menimo, da bi predlagana rešitev povzročila mnogo več škode kot koristi. 
Znano je, da velika večina zdomcev, razen tistih, ki vlagajo sredstva v druž- 
beni sektor, vlaga svoja sredstva v odpiranje raznih obratovalnic prek avto- 
prevoznikov, gostiln in tako dalje in postanejo torej davčni zavezanci. Pred- 
lagana določba o vpogledu oziroma zaseganju hranilnih in drugih vlog bi tudi 
za to vrsto davčnih zavezancev lahko povzročila veliko politično škodo. 

Dane so tudi druge možnosti hranilnih vlog kot npr. na geslo, na brata, 
ženo, da ne govorimo o hranilnih vlogah v Celovcu, Trstu in tako dalje. Pred- 
lagane določbe torej ne bi imele smisla in lahko povzročijo več škode kot 
koristi, čeprav razumemo predlagatelja zakona, zakaj je take določbe vklju- 
čil v zakon. 

Spomnimo se primera v zvezi z devizami pred dvemi oziroma tremi me- 
seci, ko je nekdo samo rekel, da se bodo devize transformirale. Vemo, kakšno 
je bilo stanje v bankah in na bančnih računih. To je zelo delikatno vprašanje 
in potrebno razmisleka preden bo vključeno v predlog zakona. 

Menimo, da je sedanja regulativa prek sodišča dovolj učinkovita, če pa bi 
sprejeli predlagano rešitev v zakonu, pa je treba ugotoviti obseg oziroma šte- 
vilo takih primerov. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Pismene prispevke so oddali naslednji 
delegati: Vojko Turel, Miro Kostanjevec iz Raven, 27. okoliš; Ernest Noč, de- 
legat za področje gospodarstva, 13. okoliš iz Radovljice; Karel Štucin, 14. oko- 
liš, Tržič; Rudolf Leiner, delegat za področje gospodarstva, 19. okoliš, Len- 
dava. 

Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Tine Breskvar, delegat Zbora 
združenega dela za področje kmetijstva, 2. okoliš, Ljubljana-Moste-Polje. 

Tine Breskvar: K 200. členu predlagamo dodatno besedilo, da se 
prejemki iz naslova kmečke starostne pokojnine izvzamejo od izvržbe, glede 
na to, da ta pokojnina praviloma ne dosega niti višine socialne podpore, po 
drugi strani pa je to nekaterim edini vir dohodka. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo besedo? (Nihče). Če ne želi 
nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo. Zboru predlagam nasled- 
nji sklep: 
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1. Osnutek zakona o davkih občanov se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zborov ter pri- 
pombe, dane v razpravi in oddaine na današnji seji zbora. 

So kakšne pripombe k tako oblikovanemu sklepu? (Ne.) Če ne, se bomo o 
njem izrekli. Kdor je za predlagani sklep naj prosim glasuje! (121 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup- 
nosti. 

Predložil nam ga je Izvršni svet. K osnutku zakona ste prejeli kot delov- 
no gradivo kvantitativni prikaz dohodka na delavca, kot kriterij za določanje 
davčnih stopenj. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želita besedo 
poročevalca odbora in komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Stojan Volčainšek, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 28. okoliš, Trbovlje. 

Stojan Volčanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V zvezi z obravnavo osnutka zakona o davku iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in delovnih skupnosti je skupina delegatov sprejela 
stališče, da Zboru združenega dela posreduje predlog za dopolnitev drugega 
odstavka 10. člena tega zakona. 

Skupina delegatov meni, da bi moral predlagatelj oziroma sestavljalec 
zakona posebne olajšave predvideti tudi za tiste davčne zavezance-izvoznike, 
ki ustvarjajo devizni priliv v odstotnem deležu od 1 do 15 odstotkov med raz- 
merjem izvoza blaga in storitev ter celotnim prihodkom davčnega zavezanca. 

Ta predlog skupina utemeljuje z dejstvi, da devizno-bilančni položaj SR 
Slovenije terja vsestranske napore davčnih zavezancev-izvoznikov, torej tudi 
tistih, ki po drugem odstavku 10. člena predlaganega osnutka zakona ne bi bili 
deležni nobenih davčnih olajšav, vendar kljub temu po obsegu izvoza v naši 
regiji prispevajo pomembni delež k njegovemu povečanju. Ker ta določba 
zakona hkrati pospešuje tudi konkurenčno sposobnost davčnih zavezancev- 
izvoznikov predlagamo, da se ta stimulacija vključi v besedilo tega člena in 
da se s tem v zvezi ta člen ustrezno dopolni. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ivan Kastrevc, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Ivan Kastrevc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K zakonu o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela m de- 
lovnih skupnosti imamo naslednje pripombe: 

1. Zaradi izjemne aktualnosti zakona predlagamo, da se podaljša javna 
razprava o osnutku zakona. Predvsem bi morale o osnutku zakona razpravljati 
strokovne službe v organizacijah združenega dela in temeljnih organizacijah 
kot tudi strokovna združenja. 

2. Zakon predvideva tudi organizacije združenega dela iz družbenih de- 
javnosti kot davčne zavezance. Predlagatelj zakona bi moral predložiti kvan- 
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tifikacijo sredstev, ki se bodo zbrala po tem zakonu. Global sredstev po tem 
zakonu se namreč ne bi smel povečati, saj bodo organizacije združenega dela 
družbenih dejavnosti morale vključevati obveznosti po tem zakonu v ceno 
storitev. 

Samoupravne interesne skupnosti za družbene dejavnosti v tem času pri- 
pravljajo srednjeročne programe, zato bi morale vedeti, s kakšnimi obreme- 
nitvami naj računajo. 

Ponovno naj se prouči smotrnost vključitve organizacij združenega dela 
družbenih dejavnosti med davčne zavezance, saj te organizacije združenega 
dela nimajo organiziranih ustreznih služb. 

3. Osnove za diferencirane davčne stopnje bi morale biti bolj opredeljene, 
kot je to v 7. členu osnutka zakona. 

4. Davčnih olajšav naj bo čim manj, da ne bi ponovno komplicirali ugo- 
tavljanja davčne osnove. 

5. Podpiramo olajšave pri davku iz dohodka za vlaganja v manj razvita 
območja po zakonu, v to pa bi morali vključiti celotno obmejno območje. Tako 
bi približali delovna mesta delavcem in s tem ohranili živo mejo. 

Menimo pa, da ni smotrno zniževati davka za 90 % za dobo treh let davč- 
nim zavezancem na manj razvitih območjih, kot jih opredeljuje 12. člen tega 
osnutka. 

Vlaganja v ta območja bi namreč morala biti takšna, da prinašajo pozi- 
tivne ekonomske učinke in prispevajo k pospešenem razvoju teh območij. 
Poleg tega pa bi po tem členu bil znižan davek tudi organizacijam združenega 
dela s področja družbenih dejavnosti, za kar prav tako ne vidimo nobene po- 
trebe. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Želi 
še kdo razpravljati? 

Ce sem dobro razumel zadnjega razpravljalca je predlagal, da bi zbor po- 
daljšal razpravo o osnutku tega zakona. Želi predstavnik predlagatelja be- 
sedo? (Da.) Besedo ima Zvonko Draksler, pomočnik republiške sekretarke za 
finance. 

Zvonko Draksler: Tovarišice in tovariši delegati! O tem zakon- 
skem gradivu teče razprava že 2 leti. O predlogu za izdajo zakona in o vzpo- 
rednih gradivih za pripravo predloga zakona je bila organizirana široka javna 
razprava po regijah, ki jo je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije. 
Na tej osnovi smo oblikovali osnutek zakona, h kateremu v dosedanji razpravi 
v skupščinskih telesih ni bilo danih bistvenih pripomb. Bila so vprašanja gle- 
de podrobnejših meril iz 7. člena, vendar smo ugotovili, da bodo ta vprašanja 
podrobneje razčiščena v predlogu zakona, zlasti pa še v letnem ali srednje- 
ročnem izvedbenem davčnem zakonu, ki bo določal konkreten davčni inštru- 
mentarij, to je stopnje in podrobnejše odbitne postavke. 

V dogovoru z Gospodarsko zbornico Slovenije bo takoj po novem letu or- 
ganizirana široka javna razprava po regijah. Tako, da bomo do konca aprila 
opravili široko razpravo v zbornicah in na tej osnovi oblikovali ustrezen pred- 
log zakona. Hkrati pa bo tudi predložen predlog za izdajo zakona kot letnega 
davčnega instrumentarija, iz katerega bodo podrobneje razvidne vse kvanti- 
fikacije in konkretizacije glede katerih obravnavani zakon vsebuje samo 
načela. 
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Menimo, da je dovolj časa za razpravo, ker predvidevamo, da bo zakon v 
Izvršnem svetu obravnavan sredi maja in julija v Skupščini. Zavezanci za 
davek bodo tako imeli še pol leta časa za prehod na novi sistem. Predvidena 
je torej štirimesečna razprava o osnutku zakona. Mnenja, pripombe m stalisca 
iz razprave pa bodo ustrezno upoštevana v predlogu zakona. 

Predsednik Emil Tomažič: Menim, da je bila obrazložitev predstav- 
nika predlagatelja podana dovolj utemeljeno, zato vprašujem tovariša Kast- 
revca, če se strinja? (Da.) 

Želi se kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zborov ter pri- 
pombe dane v razpravi na seji zbora. 

So kakšne pripombe k tako oblikovanemu predlogu sklepa? Ce ne, bomo 
o njem glasovali. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (115 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Dva dele- 
gata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog za izda- 
jo zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predlaga Skupščini SR Slovenije, da obravnava zakon v smislu 2. odstavka 
250. člena poslovnika Skupščine, in sicer, da se združita prva in druga faza 
tako, da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in osnutek 
zakona 

Zeli kdo razpravljati o predlogu Izvršnega sveta glede združitve obeh 
faz postopka? (Ne.) Ce ne, se bomo o predlogu izrekli. 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se obe fazi postopka združita, naj 
prosim to potrdi z glasovanjem! (111 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva 
delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o zdru- 
žitvi teh faz sprejet z večino glasov. Tako bomo lahko hkrati obravnavali in 
sprejemali predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita besedo poro- 
čevalca odbora in komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prijavljenih razpravljalcev ni. Kdo želi razpravljati? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Zboru predlagam, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plaču- 
jejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom zako- 
na se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zborov. 

So kakšne pripombe k tako oblikovanemu predlogu sklepa? (Ne.) Če ne, 
bomo o njem glasovali. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (117 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet soglasno. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o enotni matični številki občanov. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franta 
Korriel, direktor Zavoda za statistiko SR Slovenije. 

Franta Komel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pripombe in mnenja, ki so bila podana v razpravi k osnutku zakona je pred- 
lagatelj upošteval pri pripravi predloga zakona. Kljub temu pa je v predlogu 
se nekaj nejasnosti, ki pa so odpravljene z amandmaji Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije k 3. in 11. členu in so redakcijskega značaja. 

Menim, da je potrebno pojasniti oziroma dati odgovor na nekatera vpra- 
šanja, ki so bila postavljena v razpravi. 

1. Ali je mogoče določiti enotno matično številko občanov v roku treh 
mesecev? 

Menim, da gre za nesporazum. V celotnem procesu dela se namreč ločuje 
postopek odločanja od procesa dodeljevanja. Lahko rečem, da je že danes za 
večino občanov enotna matična številka določena in zavod samo čaka na 
sprejetje zakona, da bi lahko skupaj z organi za notranje zadeve začel s po- 
stopkom dodeljevanja. 

2. Ali ne bi bilo ustrezneje, da zavod pošlje hkrati enotno matično števil- 
ko organom za notranje zadeve in občanom zato, da bi se izognili dvakratnemu 
pošiljanju? 

Tudi v tem primeru gre za nesporazum. Zavod bo poslal občinskim or- 
ganom za notranje zadeve potrebne podatke -na posebnem obrazcu za vsakega 
občana in za vse prebivalce občine. Ta bo sam presodil ali bo obvestil občana 
po pošti ali na nek drug ustrezen način, na primer prek krajevnega urada ali 
podobno. Pri tem pa je pomemben še en postopek, ki ga mora opraviti organ 
za notranje zadeve namreč, da preveri, ali se podatki, ki jih ima pri sebi ob- 
čan, ujemajo s podatki na obvestilu, saj je od točnosti datuma rojstva in spola 
odvisna sestava enotne matične številke. 

3. Predlagano je bilo tudi, da se 5. člen osnutka dopolni tako, da se na- 
mesto centralnega registra prebivalstva, ki naj bi služil kot osnova za dolo- 
čanje številke, doda še tekst, ki bi omogočal določanje ševilk tudi v registrih, 
ki bi jih določil zavod. 

Ta ideja je bila prisotna pri pripravi zakona, vendar ob analizi postopka 
določanja in dodeljevanja, ki je povezan z delovanjem registra prebivalstva, 
ni bila sprejeta zato, ker bi pomenila- spremembo celotnega mehanizma oziro- 
ma sestavo obrazcev in delovanja medsebojnega obveščanja matičnih uradov, 
prijavne in odjavne službe in zavoda in glede na to, da je sam register prebi- 
valstva in njegovo ažuriranje grajeno, iz racionalnih razlogov, na uporabi 
istih obrazcev, ki služijo tudi demografski statistiki. Eno mesto določanja eno- 
tne matične številke za celo republiko pa ne preprečuje posameznim občinam, 
da v svojih naporih za modernizacijo, ne uporabljajo številke pri oblikovanju 
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svojih evidenc. Pri tem je potrebno poudariti, da mnoge evidence niso pravno 
urejene kot tudi niso metodološko usklajene s tistimi, ki so predpisane z zvez- 
nimi ali republiškimi predpisi. 

4. Izraženo je bilo tudi mnenje, da naj bi se v občinah določile številke na 
osnovi kvote, ki bi jo občina dobila od zavoda. Takšna rešitev je mogoča, ven- 
dar je izredno neracionalna, ker bi morale kvote za vsako občino vsebovati 
ogromno maso številk pripravljenih v naprej. Pri tem lahko najmanjša nepa- 
zljivost povzroči pri delu nezaželene posledice. Tudi ta varianta je bila pred- 
met razprave in predvsem zaradi občutljivosti samega postopka ni bila spre- 
jeta kot rešitev. 

5. Bilo je izraženo mnenje oziroma vprašanje, da predvidena sredstva niso 
dovolj za izvedbo naloge Po podrobnejši analizi je bilo ugotovljeno, da se lah- 
ko celotna naloga opravi z nekoliko manjšimi sredstvi kot so bila določena 
v omenjenem osnutku. Za realizacijo te naloge je še 15 mesecev, kar daje mož- 
nost vsem sodelujočim, da poiščejo cenejše postopke. 

Dovolite mi tudi, da vas informiram o tem, da je v petek, 14. decembra 
1979, zavod dobil računalnik, nabavljen na osnovi odloka Skupščine SR Slove- 
nije, sprejetega novembra 1977. Računalnik bo bistveno doprinesel k izbolj- 
šanju dela zavoda kamor sodi tudi uresničitev zakona o enotni matični števil- 
ki občanov. Z njegovo pomočjo bo mogoče pravočasno izpeljati tudi vse pri- 
prave, ki so povezane s popisom prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v 
letu 1981. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želita poročevalca odbora in komisije 
besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Rok Pavšič, poročevalec Odbora za družbe- 
nopolitični sistem. 

Rok Pavšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dovo- 
lite, da dopolnim poročilo našega odbora s tem, da odbor daje soglasje k 3. in 
11. členu amandmajev Zakonodajno-pravne komisije. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo. 

Prehajamo na glasovanje, najprej bomo glasovali o predlaganih amand- 
majih. Predlagatelj in odbor za Družbenopolitični sistem našega zbora se z 
amandmajem strinjata. Dajem na glasovanje amandmaja Zakonodajno-pravne 
komisije k 3. in 11. členu. Kdor je za predlagana amandmaja, naj prosim gla- 
suje! <112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 3. in k 11. 
členu sprejeta z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o enotni matični številki občanov v 
celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o enotni matični številki občanov spre- 
jet z večino glasov. 

Prehajamo na 19. točk o dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 
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1. Predlog odloka o razrešitvi predsednika Višjega sodišča v Celju je pred- 
ložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
Skupščine SR Slovenije. 

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

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne, zaključujem 
razpravo. 

Prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o razre- 
šitvi predsednika Višjega sodišča v Celju. Kdor je za predlog odloka, naj pro- 
sim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 
S tem je razrešen dolžnosti predsednika Višjega sodišča v Celju tovariš 

Zdenko Pavlina. 
2. Predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega pravobranilca SR Slo- 

venije je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

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

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo. 
Prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o razre- 

šitvi namestnika javnega pravobranilca SR Slovenije. Kdor je za predlog 
odloka naj prosim glasuje! (112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva 
delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega pravo- 
branilca SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

S tem je dr. Marjan Pavlič razrešen dolžnosti namestnika javnega pravo- 
branilca SR Slovenije z 31. decembrom 1979. 

3. Predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca Višjega javnega 
tožilstva v Ljubljani je prav tako predložila v obravnavo Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

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

Zeli kdo o predlogu odloka razpravljati? (Nihče.) Ce ne, zaključujem raz- 
pravo. 

Prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o razre- 
šitvi namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani. Kdor je 
za predlog odloka, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo pro- 
ti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca 
Višjega javnega tožilstva v Ljubljani sprejet soglastno. 

S tem je dr. Bogdan Lamut z 31. decembrom 1979 razrešen dolžnosti 
namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Obveščam vas, da so prejeli vodje skupin, v skladu z dogovorom na prej- 
šnji seji zbora, obvestilo Izvršnega sveta o stanju zadev, ki bi jih po periodi- 
čnem delovnem načrtu zborov Skupščine SR Slovenije za četrto trimesečje 
1979 morali zbori Skupščine SR Slovenije obravnavati v tem trimesečju, pa 
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niso bile predložene Skupščini SR Slovenije v obravnavo. O tem smo se na 
prejšnji seji dogovorili. 

Želi kdo o tem razpravljati? (Ne želi.) 
V zvezi s tem smo danes prejeli tudi pismeno vprašanje glede izhodišč za 

pripravo novega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga je 
zastavila skupina delegatov 38. okoliša, Ljubljana-Siška. Na vprašanje bo od- 
govoril tovariš Edo Gaspari, podsekretar v Republiškem sekretariatu za delo. 

Edo Gaspari: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegat skupine delegatov 38. okoliša, Ljubljana-Siška, tovariš Ivan Anto- 

lašič, je postavil naslednje delegatsko vprašanje. 
V programu dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1979, je bilo pred- 

videno, da se v četrtem trimesečju 1979 razpravlja o predlogu za izdajo zakona 
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Na dnev- 
ne rede sej zborov Skupščine SR Slovenije pa dosedaj še ni bilo uvrščeno 
gradivo v zvezi s tem sistemom. Postavlja se naslednje vprašanje. 

Kakšne so bile ovire, da se gradivo ni pripravilo in posredovalo v razpravo 
delegatom in zakaj ni bilo uvrščeno na dnevne rede sej zborov Skupščine SR 
Slovenije? 

Odgovor: Priprava novega sistema pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja je področje, ki spada v pristojnost federacije pa tudi republik in pokra- 
jin. Glede na to je bila pri Skupščini SFR Jugoslavije imenovana komisija 
Zveznega zbora za pripravo zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Ta komisija je imenovala posebno delovno skupino 
z nalogo, da oblikuje teze za pripravo tega zakona. V komisiji in delovtni sku- 
pini so tudi predstavniki republiške komisije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je imenoval posebno komisijo za pri- 
pravo zasnove novega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki 
je že aktivno pričela z delom. Komisija Zveznega zbora pa tudi že dela na pri- 
pravi novega zakona. Koordinacijsko telo te zvezne komisije je na prvi seji 
1. oktobra 1979 sprejelo načela za pripravo tez za ta zakon in nakazalo nekate- 
ra ključna vprašanja, do katerih naj bi se opredelil Zvezni svet za vprašanja 
družbene ureditve. 

Delovna skupina zvezne komisije je v novembru pripravila teze za pripra- 
vo zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
in jih dostavila republikam in pokrajinam v oceno. V naši republiki je Izvršni 
svet te teze sprejel 10. decembra 1979. 

Temeljno vprašanje novega sistema je vprašanje dimenzije zveznega za- 
kona, to je, kaj se razume pod pojmom osnove sistema in kaj so temeljne pra- 
vice. Po 281. členu zvezne ustave se temeljne pravice delovnih ljudi, njihova 
socialna varnost in solidarnost zagotavljajo in urejajo z zveznim zakonom. Z 
drugimi besedami, eno temeljnih vprašanj je vprašanje, kaj po novem sistemu 
sodi v pristojnost federacije in s tem zveznega zakona, kaj pa v pristojnost 
republik in pokrajin oziroma njihovih zakonov? To vprašanje je popolnoma 
odprto in predvideva, da se republike in pokrajini dogovore glede odgovora 
na to vprašanje. 

Ker je zvezna komisija šele v decembru uspela pripraviti prvo gradivo 
za nov sistem in ker je eno od temeljnih vprašanj še vedno odprto, je njegova 
rešitev odvisna od medrepubliškega dogovora. 
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Izvršni svet zato ni mogel izpolniti obveznosti, da bi predlog za izdajo za- 
kona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pred- 
ložil Skupščini SR Slovenije tako, da bi ga ta lahko obravnavala že v četrtem 
trimesečju 1979. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: So delegati 38. okoliša zadovoljni z od- 
govorom? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje Skupščine občine Krško v zadevi oskrbe s premo- 
gom Tovarne celuloze in papirja »Djuro Salaj« Krško, bo odgovoril tovariš 
Drago Petrovič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za 
energetiko. 

Dfago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na podlagi razprave na seji zborov Skupščine občine Krško o nastalem prob- 
lemu nadaljnje oskrbe Tovarne celuloze in papirja »Djuro Salaj« v Krškem, 
s premogom iz rudnika Velenje ter v skladu s 40. členom poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije, je skupina delegatov 23. okoliša, na seji Zbora združenega 
dela dne 27. 11. 197>9 zastavila naslednje delegatsko vprašanje: 

»•Kako bo glede na pokazatelje energetske bilance za obdobje 1981—1985, 
zagotovljena oskrba delovne organizacije »Djuro Salaj« Krško s premogom iz 
Rudarsko-elektroenergetskega kombinata Velenje, tudi po letu 1980, da bo 
tovarna lahko zadržala sedanji obseg proizvodnje celuloze iin papirja?« 

Posredujem naslednji odgovor. Po energetski bilanci 1981—1985, za katero 
se detaljna izhodišča šele pripravljajo, se predvideva, da bo organizacija zdru- 
ženega dela, »Djuro Salaj«, do prenehanja obratovanja obstoječih kotlov, 
oskrbljena z lignitom v sedanji količini. 

Z ozirom na izhodišča glede rasti družbenega proizvoda v naslednjem 
srednjeročnem obdobju kot tudi rasti porabe vseh vrst energije, s tem pa tudi 
rasti porabe električne energije, za katere proizvodnjo v Termoelektrarni Šo- 
štanj je prvenstveno namenjen velenjski lignit, predvidevamo, da se bo ves 
velenjski lignit, z izjemo manjšega dela za potrebe široke potrošnje, zaradi 
majhne osebnosti žvepla, porabil v Termoelektrarni Šoštanj in Toplarni Ljub- 
ljana. 

Lignit za potrebe »Djura Salaja« v naslednjem srednjeročnem obdobju 
bo zagotovljen z nabavo premoga v drugih republikah, v Kolubari v letu 1980 
in 1981 in nato v Titovih rudnikih iz Bosne in Hercegovine. O tem se že dogo- 
varjamo in ni bojazni, da premog ne bi bil zagotovljen. 

Ne bi bilo namreč smotrno, prevažati lignit iz drugih republik mimo 
Krškega v Velenje, velenjskega pa nazaj v Krško. 

Potrebe po nabavi premoga v drugih republikah v naslednjem obdobju 
znašajo preko 2 milijona ton v letu 1985 in so pogojene tudi z ustreznimi fi- 
nančnimi vlaganji v premogovnike. 

Organizaciji združenega dela »Djuro Salaj« priporočamo, da problematiko 
oskrbe z lignitom v naslednjem srednjeročnem obdobju intenzivno spremlja 
tudi v okviru razprav v obeh energetskih skupnostih, to je v Interesni skup- 
nosti za elektrogospodarstvo in Interesni skupnosti za nafto in plin in v Plan- 
sko poslovni skupnosti za premog, kjer se prvenstveno rešujejo ta vprašanja. 

O podrobnejši distribuciji razpoložljivih količin premoga iz slovenskih pre- 
mogovnikov, pa se bomo dogovorili ob sprejetju srednjeročne energetske bi- 
lance za obdobje 1981—1985. Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: So delegati iz Krškega zadovoljni z od- 
govorom? (Delno.) 

Pismeni odgovor boste prejeli, objavljen pa bo tudi v Poročevalcu. V ko- 
likor z odgovorom niste zadovoljni, lahko zastavite dodatno vprašanje. Ponov- 
no ima besedo Tovariš Petrovič. 

Drago Petrovič: V Sloveniji bo vsa industrija z letom 1980 plače- 
vala premog po ceni energetskega premoga, to pomeni, da bo ena giga kalo- 
rija velenjskega lignita stala približno 250 din. Giga kalorija iz Kolubare bo 
stala približno enako, morda 5 % več, v kolikor se bodo spremenile železniške 
tarife za prevoz. Tovariši, ki so to vprašanje postavili, točno vedo, kaj pomeni 
cena ene giga kalorije. To pomeni približno 50 000 din za tono. 

Predsednik Emil Tomažič: V zvezi z delegatskim vprašanjem Mati- 
je Zgajnerja, delegata skupine delegatov za prosvetno-kulturno področje, Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik, nas je Izvršni svet obvestil, da je za gradnjo vrtcev in šol 
iz drugega samoprispevka na območju občine Ljubljana-Vič-Rudnik, pristojen 
Operativni odbor za izvedbo drugega samoprispevka pri občini Ljubljana-Vič- 
Rudnik, ki to gradnjo operativno vodi in spremlja. 

O delegatskem vprašanju je Izvršni svet obvestil navedeni odbor in stro- 
kovno službo pri skupnosti »samoprispevek II« Ljubljana, ki naj bi na vpra- 
šanje delegata izčrpno odgovorila. 

Izvršni svet bo na eni prihodnjih sej odgovoril na danes zastavljena dele- 
gatska vprašanja, in sicer: skupine delegatov 5. okoliša, kmetijske dejavnosti 
Ptuj, skupine delegatov 1. okoliša, prosvetno-kulturnega področja, Ljubljana- 
Center in skupine delegatov za obrtne in podobne dejavnosti 5. okoliša, Mari- 
bor. 

Zeli še kdo postaviti novo delegatsko vprašanje? (Ne želi.) 
S tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 

končne odločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom in 
z Zdravstveno skupnostjo Slovenije. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in zaključujem današnjo sejo 
ter se vam zahvaljujem za udeležbo. 

(Seja je bila zaključena ob 18. uri.) 
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31. seja 

(26. decembra 1979) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela in 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9. 10. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 31. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi prvega od- 
stavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej iz- 
volili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo 
sejo zbora in verificirali pooblastila. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Franca Kolenca, za člana pa 
Margareto Markovič in Jožeta Cesarja. So predlagam delegati navzoči? (Da.) 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Ce ne, potem prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim to potrdi z dvigom roke! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je komisija za verifikacijo pooblastil izvoljena v predla- 
ganem sestavu. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane, da pregleda pooblastila in 
pripravi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora vabljeni: člani Sveta repu- 
blike in člani Sveta federacije, predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbor- 
nice Slovenije in Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije. 

Na sejo zbora so vabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
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SFR Jugoslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR 
Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Francka Herga, poro- 
čevalka Odbora za finance, Franc Vičar, poročevalec Odbora za družbenoeko- 
nomski razvoj, Marjeta Adorjan, poročevalka Komisije za narodnosti, Breda 
Kolarič-Lah, poročevalka Zakonodajno-pravne komisije, Stanko Jaki, poro- 
čevalec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Milan 
Klemenčič, poročevalec Komisje za mednarodne odnose. 

Kot običajno, prosim tudi tokrat vse delegate, ki nameravajo zastaviti 
delegatska vprašanja, da to napravijo že sedaj, na začetku seje, da bi ta vpra- 
šanja lahko posredovali Izvršnemu svetu oziroma ustreznim republiškim funk- 
cionarjem in da bi na zastavljena delegatska vprašanja, če bo to seveda mogo- 
če, dobili odgovore že na današnji seji zbora. Delegatska vprašanja oddajte to- 
varišici sekretarki. 

Komisija je končala s svojim delom, prosim predsednika komisije, da 
prebere poročilo. 

Franc Kolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije za 31. sejo dne 26. 12. 1979. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 133 delegatov in sicer: iz gospodarskega področja 82 
delegatov, iz prosvetno-kulturnega področja 16 delegatov, iz socialno-zdrav- 
stvenega področja 11 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 15 delegatov, iz obrt- 
nih in podobnih dejavnosti trije delegati, iz delovnih skupnosti državnih or- 
ganov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 
5 delegatov, iz delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v 
oboroženih silah SFR Jugoslavije en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih področij oziroma 
okolišev: gospodarsko področje, 6. okoliš en delegat, 16. okoliš en delegat, 
19. okoliš en delegat, 24. okoliš en delegat, 27. okol'iš en delegat, 28. okoliš 
en delegat, 29. okoliš en delegat in 36. okoliš en delegat, torej osem delegatov; 
prosvetno-kulturno področje, 2. okoliš en delegat in 7. okoliš en delegat, skupaj 
dva delegata; zdravstveno področje 7. okoliš en delegat in 9. okoliš en delegat, 
skupno dva delegata; kmetijska dejavnost, 1. okolaš en delegat, 4. okoliš en de- 
legat in 10. okoliš en delegat, skupaj trije delegati; obrtne in podobne dejav- 
nosti 1. okoliš en delegat in 4. okoliš en delegat, skupno dva delegata. Skupaj 
17 delegatov. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Zeli kdo razpravljati o poročilu komi- 
sije? (Ne želi.) 

Ce ne, prehajamo na glasovanje. Kdor je za poročilo, naj prosim to po- 
trdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor poročilo Komisije ža verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja potrdil in s tem verificiral pooblastila delegatov za da- 
našnjo, to je 31. sejo Zbora združenega dela. 

6* 
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Ugotavljam, da lahko zbor veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina 
delegatov. 

Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora poslušali dvoje zadev, in sicer, naj- 
prej ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu resolucije o 
politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—^1980 
v letu 1980, ki ga bo posredoval tovariš dr. Anton Vratuša, predsednik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in za tem, poročilo delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o po- 
teku usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega pla- 
na Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, ki ga bo podal tovariš Marko 
Bule, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije. 

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

Z dopisom z dne 17. 12. 1979 sem razširil dnevni red današnje seje: 
— s predlogom zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 

1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 
— s predlogom zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, 

ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 
— s predlogom zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavaro- 

vanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci* ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma, 

— s predlogom zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokriva- 
nju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1980, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma in 

— z osnutkom delovnega programa Zbora združenega dela za leto 1980. 
Ker predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri navedenih zakonih, 

da jih obravnavamo po hitrem postopku, predlagam, da se zbor opredeli do 
predlaganega postopka že sedaj in skupaj za vse intervencijske zakone, ker gre 
za medseboj povezano problematiko. Predstavnika Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije prosim, ga obrazloži razloge, zaradi katerih predlaga izdajo za- 
konov po hitrem postopku. Besedo ima podpredsednik Izvršnega sveta, tovariš 
Dušan Sinigoj. 

Dušan Sinigoj: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet predlaga 
te štiri zakone po hitrem postopku v sprejem iz naslednjih razlogov. 

V Sloveniji smo sprejemali samoupravne sporazume o temeljih planov za 
to petletno obdobje. Večina temeljnih organizacij združenega dela je sprejela 
samoupravne sporazume. Poleg tega smo v lanskem letu sprejeli anekse k sa- 
moupravnim sporazumom, ki veljajo do konca tega petletnega obdobja. Neka- 
teri pa samoupravnih sporazumov niso podpisali. Zaradi izenačitve pogojev 
gospodarjenja vseh organizacij združenega dela in vseh delovnih ljudi, imamo 
v sedanji zakonodaji, v prehodnih določbah zakonov, ki smo jih sprejeli v 
tem in v prejšnjem mesecu, določeno, da se financiranje do konca tega pet- 
letnega obdobja zadrži v okvirih načina poslovanja v tem petletnem obdobju. 

Iz vseh navedenih razlogov predlagamo, da te zakone, danes, po hitrem 
postopku sprejmeta oba zbora. 
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Predsednik Emil Tomažič : Zeli kdo o predlogu za hitri postopek 
razpravljati? (Ne.) 

Ce ne, prehajamo na glasovanje o predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, da obravnavamo po hitrem postopku predloge zakonov o prispevkih 
v letu 1980, kd jih plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spora- 
zuma, in sicer: za usmerjeno izobraževanje, za raziskovalno dejavnost, za po- 
kojninsko in invalidsko zavarovanje in za solidarnostno udeležbo v pokriva- 
nju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov. 

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

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o ob- 
ravnavi naštetih predlogov zakonov po hitrem postopku sprejet soglasno. 

Predlagam, da hkrati s predlogom resolucije o politiki uresničevanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letu 1980, obravnavamo 
tudi poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka resolucije o poli- 
tiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976 do 1980 v letu 
1980 tako, kot smo se dogovorili na-prejšnji seji zbora. 

Glede na navedeno predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 31. seje Zbora združenega dela, 
2. predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slo- 

venije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 in poročilo delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, 

3. predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za re- 
publiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega delia v letu 1980, 

4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks, 

5. predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za 
leto 1980, 

6. predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za 
potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in 
ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniij ža leto 1080, 

7. predlog zakona o spremembi zakona o osnovah in o načinu obraču- 
navanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1979, 

8. predlog zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amor- 
tizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leta 
1977 do 1979, 

9. predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1980, 
ki ga plačujejo zavezanci, kd niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

10. predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

11. predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v 
letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spo- 
razuma, 

12. predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju 
izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 
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13. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

14. predlog zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem pla- 
nu Socialistične republike Slovenije, 

15. predlog odloka o spremembi odloka o prenosu denarnih sredstev druž- 
benopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije, 

16. osnutek delovnega programa Zbora združenega dela za leto 1980, 
17. osnutek zakona o spremembi zakona o ugotavljanju skupnega zneska 

sredstev za financiranje programa integracije skupnih služb za vodenje civil- 
nih in vojaških letal v dobi od 1977 do 1981 in programa modernizacije skup- 
nih služb za vodenje civilnih letal v dobi 1981, 

18. volitve in imenovanja, 
19. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega dnev- 

nega reda? (Nihče.) Ce ne, bomo o njem glasovali. Kdor je za predlagani dnev- 
ni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red soglasno sprejet. 
Na klop ste danes prejeli listo predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije k posameznim točkam dnevnega reda, zato jih v postopku ne 
bom posebej navajal. Prav tako ne bom navajal delovnih teles, ki so pripravila 
poročila k posameznim točkam dnevnega reda glede na to, da ste poročila pre- 
jeli in iz njih lahko ugotovite, katera delovna telesa so posamezne zadeve ob- 
ravnavala. 

Počakali bomo na delegate ostalih dveh zborov, da začnemo skupno za- 
sedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 10.45.) 

Predsednik Emil Tomažič : Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, ki ga je predložil v obravnavo 
Izvršni svet in na poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka reso- 
lucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976 
do 1980 v letu 1980. 

Ekspoze Izvršnega sveta in poročilo delegacije smo poslušali na skupnem 
zasedanju. 

Kljub temu, da smo združili obravnavo poročila delegacije in predlog re- 
solucije, predlagam, da preidemo najprej na obravnavo poročila delegacije o 
poteku usklajevanja osnutka zvezne resolucije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ce ne, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da na osnovi poročila 

sprejme naslednji sklep. 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo dele- 

gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije o poteku usklajevanja o osnutku resolucije o politiki uresniče- 
vanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—<1980 v letu 1980 skupaj 
s predlogi delegacije. 



31. seja 87 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa. 
Ce ne, prosim, da o njem glasujemo. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Prehajamo na obravnavo predloga resolucije o politiki uresničevanja druž- 

benega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980. 
Predlog resolucije je bil objavljen v Poročevalcu št. 25. Posebej ste k pred- 

logu resolucije prejeli pregled pripomb, iz katerih je razvidno, kako se je Iz- 
vršni svet opredelil do pripomb, danih k osnutku resolucije. Kasneje boste pre- 
jeli tudi predlog stališč. 

Danes smo prejeli na klop amandmaje Izvršnega sveta k predlogu reso- 
lucije in prečiščeno besedilo predloga resolucije, v katerega so vključeni ti 
amandmaji. 

Ker Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s posebno obrazložitvijo predlaga, 
naj se amandmaje obravnava na podlagi petega odstavka 277. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije kot sestavni del predloga resoluaije, se je potrebno 
do tega predloga opredeliti. 

Želi kdo o predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije razpravljati? 
(Ne.) Če ne, se bomo o predlogu izrekli. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, 
naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. 
S tem pa o predlaganih amandmajih ne bomo posebej glasovali. 
Danes ste prejeli med. ostalimi gradivi na klop, še poročilo Odbora za 

družbenoekonomski razvoj našega zbora. Ker na današnja seji niso navzoči 
člani Odbora za družbenoekonomski razvoj, je odbor pooblastil skupino dele- 
gatov izmed članov odbora, da spremlja današnjo razpravo na zboru, se opre- 
deli do spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov in sodeluje v usklajevalnem 
postopku s skupinama delegatov Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. To 
skupino delegatov sestavljajo: Gojmir Vizovišek, Janez Cergol in Maja Tejkal. 

Zeli predstavnik te skupine besedo? (Da.) Besedo ima Gojmir Vizovišek. 

Gojmir Vizovišek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati. Resolucijo obravnavamo' in sprejemamo v posebnih pogojih, glede na 
to, da postopek usklajevanja še ni zaključen. Odbor za družbenoekonomski 
razvoj se je zato sestal šele včeraj, neposredno pred obravnavo v zboru. Do 
vprašanj, ki so bila še vedno odprta in do predlaganih amandmajev Izvršnega 
sveta je odbor sprejel tudi nekatera stališča, ki vam jih bom na kratko podal. 

V načelni razpravi je odbor podprl predlog resolucije in amandmaje, ki jih 
je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in ki izhajajo iz predlaganih 
sprememb in dopolnitev zvezne resolucije ter stališč, ki jih je Skupščina SR 
Slovenije sprejela ob zaključku obravnave teh dopolnitev. 

Odbor je ocenil, da predložene rešitve pomenijo konkretizacijo prizadevanj 
za ustvarjanje stabilnejših pogojev gospodarjenja, ob tem pa poudaril, da je 
treba stabilizacijske ukrepe sprejeti na vseh ravneh ter z družbenopolitično 
aktivnostjo zagotoviti dosledno uresničevanje predlaganih usmeritev. 

Ocenjeno je bilo, da je z ukrepi in aktivnostjo vseh dejavnikov potrebno 
zagotoviti hitrejše povečevanje izvoza, ki bo osnovni nosilec in pospeševalec 
gospodarske rasti v naslednjem letu. 
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Glede omejevanja vseh oblik porabe pa je odbor menil, da so predložene 
omejitve v globalu skladne s spremembami zvezne resolucije in taka oprede- 
litev omogoča, da se z ustreznim družbenim dogovorom v SR Sloveniji upo- 
števajo specifične razmere in potrebe na posameznih področjih porabe. To pa 
obenem pomeni, da bo moral Izvršni svet skrbno spremljati gibanja na tem 
področju in sproti predlagati potrebne ukrepe za skladno gibanje vseh oblik 
porabe. 

Delegati so v nadaljevanju poudarili, da mora biti ciljem stabilizacije 
podrejena tudi kreditna politika bank in drugih finančnih organizacij. Uprav- 
ljalci v bankah bi torej morali s sporazumi opredeliti takšne selektivne krite- 
rije, ki bodo v celoti omogočali uresničevanje v predlogu resolucije opredelje- 
nih ciljev in nalog. 

Prav tako so opozorili, da morajo breme stabilizacije nositi vsi, vključno 
s proračunsko porabo federacije. 

V podrobni obravnavi pa je odbor ugotovil, da je predlagatelj ustrezno, 
upošteval stališča, mnenja, pripombe in predloge, dane k osnutku resolucije 
ter sklepe zborov. Kljub temu pa je ocenil, da nekatere pripombe in predlogi 
v besedilu predloga resolucije niso dovolj upoštevani in zato predlaga zboru, da 
sprejme naslednje dopolnitve in spremembe: 

K 6. točki amandmaja Izvršnega sveta, ki se nanaša na 3. točko resolucije 
na strani 2, druga alinea, se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Nizka go- 
spodarska rast in močne omejitve v porabi zahtevajo intenzivno družbeno ak- 
tivnost zaposlovanja in večjo racionalnost pri gospodarjenju z živim in minulim 
delom ter zelo restriktiven pristop do dodatnega zaposlovanja na vseh pod- 
ročjih združenega dela. 

V dejavnostih izven proizvodnje kot so družbene dejavnosti, delovne skup- 
nosti organov družbenopolitičnih skupnosti, banke in druge finančne organi- 
zacije, samoupravne interesne skupnosti, delovne skupnosti skupnih služb, po- 
slovne skupnosti in druge asociacije ter trgovske organizacije na debelo in v 
zunanjetrgovinskih organizacijah, bo moč povečevati število zaposlenih samo 
tam, kjer je to neogibno zlasti zaradi aktivnosti, zmogljivosti«, naprej ostane 
tekst nespremenjen. 

K 11. točki amandmajev Izvršnega sveta, ki se nanašajo na 3. točko, na 
strani 2, sedma alinea, se besedilo dopolni tako, da se glasi: »Ob izvajanju 
stabilizacijskih ukrepov na vseh področjih in ob postopnem prehodu na samo- 
upravno urejanje cen, bo rast cen podrejena kriterijem na novi osnovi zakona 
o sistemu in družbeni kontroli cen in družbenega dogovora o izvajanju poli- 
tike cen, proizvodov in storitev v SR Sloveniji v letu 1980, s čemer bo moč 
v letu 1980 doseči najmanj za petino nižjo rast cen na drobno in življenjskih 
stroškov, kot v letu 1979.« 

K 16. točki amandmajev Izvršnega sveta, ki se nanašajo na točko 6.3., na 
strani 5, se drugi odstavek spremeni in glasi: »Osebni dohodki na zaposlenega 
v neproizvodnih dejavnostih iz druge alinee 3. točke, bodo ras ti i v skladu 
z rastjo osebnih dohodkov na zaposlenega v materialni proizvodnji, vendar 
v masi največ za 16% v primerjavi z letom 1979.« 

Nadalje se naša pripomba nanaša na četrti odstavek točke 6.3 na strani 5 
v »Poročevalcu«. Četrti odstavek se dopolni tako, da se glasi: »Najkasneje do 
sprejema novih srednjeročnih planov bo sprejet in uveljavljen družbeni do- 
govor, ki bo na trajnejših osnovah opredelil skupne osnove in merila za raz- 
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porejanje čistega dohodka ter oblikovanje sredstev za osebne dohodke in pri- 
svajanje osebnih dohodkov.« 

K 24. točki amandmajev Izvršnega sveta, ki se nanašajo na točko 6.5. na 
strani 6, predlagamo dopolnitev in spremembo, ki se glasi: »-Obveznosti SR 
Slovenije za pokrivanje potreb za odpravo posledic v Crni gori bodo v letu 
1980 pokrite s sredstvi iz skladov skupne porabe, iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela, iz sredstev delovnih ljudi in občanov in iz drugin 
sredstev.« 

Odbor je hkrati obravnaval tudi predlog sprememb in dopolnitev, ki jih 
je k predlogu resolucije predložil Koordinacijski odbor Gospodarske zbornice 
za tržišče ter ustvarjanje dohodka in delitev dohodka. 

Po izjavi predlagatelja je bil predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije 
navzoč na seji odborov Izvršnega sveta in jih seznanil, da je večina pripomb, 
ki jih je podala Gospodarska zbornica, upoštevanih v predlogu resolucije in da 
Izvršni odbor Gospodarske zbornice k predlogu nima pripomb. 

Odbor predlaga Zboru združenega dela, da sprejme predlog resolucije sku- 
paj z amandmaji Izvršnega sveta in z amandmaji Odbora združenega dela za 
družbenoekonomski razvoj. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Pričenjam razpravo o predlogu resolucije. 
Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Janko Muraus, delegat Zbora zdru- 

ženega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati 16. okoliša iz Maribora podpiramo prizadevanja in predvidene 

ukrepe za stabilizacijo, vendar menimo, da je v predlogu resolucije za leto 
1980, preveč poudarjena le odgovornost delavcev v združenem delu, premalo pa 
je opredeljena konkretna odgovornost organov in organizacij na nivoju druž- 
benopolitične skupnosti, predvsem Izvršnega sveta, Gospodarske zbornice Slo- 
venije in drugih, ki s svojimi adminis.trativnimi ukrepi in politiko veli- 
kokrat posegajo v pogoje za ustvarjanje dohodka, na kar pa delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela nimajo neposrednega vpliva. 

Strinjamo se s poostreno odgovornostjo, ki jo predvideva resolucija za iz- 
polnjevanje in dosledno izvajanje zakonskih in samoupravno dogovorjenih 
obveznosti ob tem, da je treba jasno izpostaviti predvsem tudi odgovornost 
organov in organizacij družbenopolitične skupnosti za sprejete ukrepe. 

Mnenja smo, da moramo pristopiti k realizaciji predvidenih ukrepov di- 
ferencirano in ne linearno, in sicer moramo vsi na svojem območju in pod- 
ročju prevzeti odgovornost za svoje ravnanje, tako na področju rasti druž- 
benega proizvoda, omejevanja skupne in splošne porabe, investicijske porabe, 
cen, osebnih dohodkov in tako dalje. Zlasti področje osebnih dohodkov je po- 
trebno urejati na nivoju občine, in sicer z družbenim dogovorom, spremljanjem 
izvajanja le-tega preko Službe družbenega knjigovodstva in sankcioniranjem 
tistih, ki ga kršijo. 

V občini Maribor si že več let prizadevamo, da z družbenim dogovorom o 
razporejanju dohodka varujemo temeljne družbenoekonomske odnose pri raz- 
porejanju dohodka in čistega dohodka. Zato delegati ocenjujemo in smo pre- 
pričani, da je potreben sprejem družbenega dogovora o razporejanju dohodka 
na nivoju republike in občin. 



90 Zbor združenega dela 

Seveda pa bo namen dosežen le, če bomo skozi vse leto zagotovili ustrezno 
preverjanje izvajanja le-tega in sproti ugotavljali odstopanja in nepravilnosti 
ter tudi ukrepali. 

Vsi trije zbori Skupščine občine Maribor so že obravnavali osnutek tega 
dogovora za občino Maribor in mu dali vso podporo ob tem, da so delegati 
predlagali vrsto pripomb, predlogov in dopolnitev. Skratka, ugotovimo lahko, 
da je ta dokument vzbudil pri delegatih in delavcih velik interes, še zlasti 
zato, ker smo v letu 1979 prvič pristopili k organiziranemu preverjanju izva- 
janja dogovora in ugotovili velika odstopanja in nepravilnosti na področju 
razporejanja dohodka, čistega dohodka, razporejanja sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo. 

Zato bi morali osnovnemu cilju tega družbenega dogovora, varovanju te- 
meljnih družbenoekonomskih odnosov, ki se kažejo skozi vzpostavitev razmerij 
med ustvarjenim dohodkom, osebno porabo in akumulacijo, posvetiti vso po- 
zornost v družbenem dogovoru, zato konkretiziramo resolucijska načela glede 
zaostajanja rasti osebnih dohodkov za rastjo dohodka, ob hkratni rasti aku- 
mulacije. 

Prav na osnovi pozitivnih izkušenj v občini Maribor podpiramo idejo o 
oblikovanju družbenih dogovorov družbenopolitičnih skupnosti, ki bodo opre- 
deljevali temeljna delitvena razmerja in bodo lahko delavcem v temeljnih 
organizacijah združenega dela služili za konkretizacijo delitvenih razmerij. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovariš Dušan Stanjko, delegat Zbora združenega dela za področje go- 
spodarstva, 38. okoliš, Ljubljana-Siška. 

Dušan Stanjko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov občine Ljubljana-Siška za Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije podpira predlog resolucije o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980 in je 
do tega predloga sprejela naslednja stališča. 

1. S tem, ko se zavestno odločamo za zmanjševainje skupne porabe, se 
delegati zavzemamo tudi za sprejem takih spremljajočih ukrepov na področju 
zbiranja in porabe sredstev za skupno porabo, ki bodo omogočili način obli- 
kovanja in razporejanja teh sredstev na občinskih zbirnih računih. Iz teh pa bi 
dalje financirali potrebe družbenih dejavnosti na podlagi konkretno oprav- 
ljenih nalog v smislu dolžniško-upniškega razmerja. Na ta način bi se preveč 
vplačana sredstva vračala gospodarstvu hitreje kot po poteku štirih ali petih 
mesecev. Lahko pa bi se celo obračala v okviru interne banke, ki bi bila 
ustanovljena z medsebojnim dogovorom uporabnikov družbenih dejavnosti. 
Ob tem pa bo hkrati potrebno zagotoviti ustrezno stopnjo organiziranosti stro- 
kovnih lužb, SIS v občinah. 

2. Delegati podpiramo stališča Odbora za družbenoekonomski razvoj in 
Odbora za finance, da morajo imeti pri naložbah za razširjeno reprodukcijo 
prednost ne le nosilci dejavnosti, ampak nosilci posameznih projektov, ki bodo 
zagotavljali optimalno rast dohodka, izvozno usmerjenost, uporabo domačega 
znanja in onemogočali ekstenzivno zaposlovanje. 

3. Zagotoviti moramo, da bo zaposlovanje ena od planskih in ne stati- 
stičnih kategorij v razvoju. Ne moremo v isti sapi trditi, da pri zaposlovanju 



31. seja 
91 

v družbenih dejavnostih presegamo stopnjo za 10 in več odstotkov, hkrati pa 
odpiramo nove objekte družbenega standarda kot so šole, vzgojnovarstvene 
organizacije in dijaške domove, za katere smo se zavestno odločili z zbiranjem 
sredstev preko samoprispevkov ali drugače in smo objekte in ljudi, ki so v njih 
zaposleni, predvideli vnaprej. 

4. Delegati se zavzemamo za to, da sistem v zunanjetrgovinski menjavi 
uveljavlja večjo izvozno stimulacijo organizacij združenega dela, zato morajo 
biti vse rešitve naravnane tako, da bodo zagotavljale izvajanje sprejetega si- 
stema. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Franc Križnar, dele- 
gat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš. 

Franc Križnar; Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pooblastila s skupine delegatov za razpravo sicer nimam. Poudarjam pa, da je 
delegacija razpravljala o resoluciji in o predlogu 40n/o povečanja obveznosti 
republike Slovenije za pokrivanje obveznosti zveznega proračuna. Sklepov in 
stališč do tega gradiva pa delegacija ni oblikovala. 

Strinjam se z izvajanji tovariša Vratuše in tovariša Bulca. Ob tem pa po- 
udarjam, naj se varčevanje, o katerem govorimo, resnično začne. Začtne naj 
se z vrha naše jugoslovanske piramide in navzdol, torej povsod. Le tako bomo 
zadeve resno dojeli. Tako kot se sedaj ravnajo nekateri, pa seveda prihaja 
do tega, da stvari nihče resno ne jemlje. 

Izpostavil bom vprašanje uvoza. Kako je mogoče, da federacija nastopa 
proti zmanjševanju uvoza, če pa vemo, da sredstva od carin predstavljajo 
skoraj 40 odstotkov sredstev zveznega proračuna. To je približno tako, kot pri 
kajenju, ko govorimo, da smo proti kajenju, da je kajenje škodljivo, vemo pa, 
da so sredstva od prodaje cigaret, dohodek proračuna. Enako velja tudi za 
prodajo alkoholnih pijač. Zato resno poudarjam, da se dogovorimo enkrat za 
vselej, da varčevanje velja za vse, od vrha piramide pa navzdol. Sele tedaj, 
ko bo varčevanje resnično delovalo in prišlo v zavest ljudi, se bomo tudi vsi 
drugače obnašali. 

Pozdravljam obe resoluciji in menim, da če bo to za kar smo se dogovorili, 
resnično zaživelo v praksi, potem bo enkrat tudi to nekoliko drugače. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovarišica Ivica Kavčič, delegatka iz Idrije, 9. okoliš. 

Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši delegati! 
O ukrepih, o katerih nam je govoril tovariš Bule, delegati na zasedanju 

za pripravo današnje seje, nismo razpravljali. 
Vendar menim, da je prav, da tu povemo tisto, o čemer se v združenem 

delu s področja gospodarstva iz dneva v dan pogovarjamo. To je, da podpiramo 
predloge obeh resolucij in želimo, da se stvari stabilizirajo. 

Menim, da je ugodno odmeval tudi sinoćnji intervju s tovarišem Djura- 
novičem in da je najpomembnejše to, kar je povedal, da vsi delovni ljudje 
stojijo za temi ukrepi. 

Menim, da je potrebno, da se na današnjem zboru dogovorimo, da bomo 
resnično zagotovili spremljanje ukrepov in to hitro spremljanje, da ne čakamo 
trimesečja ali polletja, da ugotovimo, ali delamo po sprejetih principih ali ne, 
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temveč da se poslužujemo ocen in da sproti ugotavljamo, kako ta gibanja po- 
tekajo. Ali smo se sposobni ravnati po sprejetih načelih in ali za temi načeli 
dejansko stoji vsa jugoslovanska javnost oziroma ves jugoslovanski delavski 
razred? Menim, da je zato podana velika odgovornost služb, ki bodo zadeve 
spremljale, pa tudi nas V Zboru združenega dela, da stvari prenašamo v svoja 
okolja in da se aktivno vključujemo tu v zboru, predvsem pa v okolju, kjer 
delamo in živimo, da bomo ta stališča resnično sproti in čim dosledneie iz- 
vrševali. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovarišica Julijana Peršič, delegatka Zbora združenega dela za področje go- 
spodarstva, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad. 

Julijana Peršič: Tudi naši skupini delegatov za Zbor občin in Zbor 
združenega dela sta obravnavali omenjeni predlog resolucije. Predlagali sta, 
naj bi se pod točko 5.5. šele proučile možnosti za olajšave pri prispevkih samo- 
upravnim interesnim skupnostim materialne proizvodnje za proizvodnjo, na- 
menjeno za izvoz. Delegati so mnenja, da bi bilo potrebno čimprej sprejeti 
Ustrezne ukrepe, zato naj bi takrat upoštevali pobudo, da bi se prispevki za 
splošno in skupno porabo zmanjšali za 50 % pri proizvodnji namenjeni za izvoz. 

Predsednik Emil Tomažič: Se kdo želi besedo? (Ne.) 
ne' zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda. Nada- 

ljevali jo bomo, ko bo skupina delegatov skupaj s skupinama delegatov obeh 
zborov proučila predlagane amandmaje in o tem poročala zboru. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.15 in se je nadaljevala ob 11.57.) 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olaj- 
šav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 
1980, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca od- 
bora in komisije dopolniti poročila? (Ne;.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih po- 
stavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela v letu 1980. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (104 
delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v letu 1980 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških dav- 
kov in taks, ki ga je predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca odbora in 
komisije? (Tudi ne.) 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje 
predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov 
in taks. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1980, ki ga je predložil v obravnavo Iz- 
vršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože 
Pacek, republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ker 
je predsednik Izvršnega sveta v svojem uvodnem ekspozeju na skupnem za- 
sedanju vseh zborov govoril tudi o republiškem proračunu, vas zatq ne bi želel 
posebej obremenjevati s posameznimi številkami v zvezi s splošno porabo v 
republiki, kajti osnovni podatki, ki jih je povedal, so vam znani. Razen tega 
ste o izhodiščih republiškega proračuna tudi že razpravljali. Poudaril bom to, 
o čemer je govoril že tovariš Marko Bule, vodja delegacije v Zboru republik 
in pokrajin. 

Republiški bruto proračun je v celoti usklajen s predvidenimi potrebami in 
ustrezno naravnan na varčevanje na področju splošne porabe na ravni repu- 
blike. Prispevek federaciji v okviru republiškega bruto proračuna znaša 6110 
milijonov dinarjev, kar pomeni povečanje v letu 1980 v primerjavi z letom 1979 
za približno 29 % oziiroma se republiški proračun skupno povečuje za 117,2 %. 

Glede sredstev, ki se inanašajio na splošno porabo v republiki gre celo za 
zmanjšano stopnjo od dovoljene v resoluciji, ki je v tem delu resolucije že 
usklajena. Skupna sredstva republiškega proračuna za republiške potrebe in za 
prispevek federaciji so v letu 1980 predvidena v višini 117,2%. Menim, da je 
bilo glede na ostro revizijo republiških proračunskih potreb in po usklaje- 
vanju v federaciji potrebno sprejeti predlagano višino proračuna, ki je tudi 
v skladu z zvezno resolucijo, tako glede potreb v republiki, kot glede višine 
sredstev za potrebe federacije. 

Menim, da je bila obrazložitev dovolj jasna. Pripravljen pa sem odgovoriti 
na vsako vprašanje. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Menim, da se strinjamo, da smo dovolj 
dobre obrazložitve slišali že v uvodnem ekspozeju in tudi v poročilu naše de- 
legacije v Zboru republik in pokrajin. 

Želijo poročevalci delovnih teles Skupščine in odbora besedo? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Julijana 

Peršič, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 35. okoliš, 
Bežigrad. 

Julija na Peršič: Delegati skupin za Zbor občin in Zbor združenega 
dela so obravnavali predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980. 
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Opozarjamo na točko 01/1 v tabelarnem delu predloga zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1980, kjer je navedeno indeksno razmerje 118. Resolucija 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za prihodnje leto ome- 
juje oziroma predpisuje, da morajo osebni dohodki zaposlenih v gospodarstvu 
V prihodnjem letu zaostajati za 4% za rastjo družbenega proizvoda, prejemki 
zaposlenih v negospodarstvu pa celo za 7%. 

Delegati opozarjamo tudi na neskladje med točko 9/4 resolucije, kjer je 
določeno, da bodo v letu 1980 zadržana nadomestila v kmetijstvu ter po potrebi 
povečan obseg kompenzacije v potrošnji. V republiškem proračunu pa je indeks 
pod 16/1 »intervencije v proizvodnji hrane«, v tabelarnem delu predloga zakona 
o proračunu, v tabeli 9, str. 35, naveden komaj 104,2. 

Ob sedanjem pomanjkanju mleka in vprašljivi proizvajalčevi ceni, pa me- 
nimo, da je verjetno bolj sprejemljiv predlog upravnega organa za dodelitev 
sredstev, namenjenih za premije za kravje mleko in namenski prispevek za 
modernizacijo mlečne proizvodnje organizacijam združenega dela. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli predstavnik Izvršnega siveta besedo? 
(Da.) Besedo ima tovariš Jože Pacek, republiški sekretar za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun. 

Jože Pacek: V tabeli 1, razdelek 01.1, so navedena sredstva za delo re- 
publiških upravnih organov in so indeksirana v višini 118 nasproti letu 1979. 
Iz obrazložitve k proračunu pa je razvidno, da ne gre le za osebne dohodke, 
temveč tudi za del sredstev opreme. Toivarišice in tovariši delegati, spomnite 
se, da smo sredstva opreme in amortizacijo osnovnih sredstev upravnih orga- 
nov tudi za leto 1980 odložili. Navedeni indeks je odraz tega, da gre vendarle za 
določena sredstva opreme, ki so nujna v letu 1080. 

Glede postavke 16.1. »intervencije v proizvodnji hrane«, moram reči, da je 
problem Izvršnemu svetu dobro poznan. Višina sredstev je usklajena z vsemi 
resornimi organi in tudi z Gospodarsko zbornico glede na to, v kolikšni višini 
naj se intervenira na področju prehrane v letu 1980. Verjetno, pa bo potrebno 
višino sredstev v letu 1980 še spreminjati, odvisno od ciljev tekoče gospodarske 
in socialne politike. Izvršni svet pa bo na današnji ali jutrišnji seji moral po- 
sebej oceniti, kako je s sredstvi za juničje meso, mleko in moko ter pekarskih 
izdelkov in ugotoviti, katere ukrepe bo treba sprejeti v mesecu januarju. 

Glede osebnih dohodkov naj povem še, da gre za kompletna sredstva 
upravnih organov. Višina osebnih dohodkov je usklajena z resolucijo in znaša 
115% v letu 1980 nasproti 1979. letu. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1980. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! <130 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980 
sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških orga- 
nov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih 
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skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980, ki ga je predložil v obravnavo Iz- 
vršni svet. 

Z dopisom z dne 17. 12. 1979 ste k predlogu odloka prejeli informacijo o 
porabi deviznih sredstev, razporejenih z odlokom Skupščine SR Slovenije za 
potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in 
ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji od 1. ti. 1979 do 30. 9. 1979, 
ki jo je pripravil Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun. Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita besedo po- 
ročevalca odbora in komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ce ine želi nihče raz- 
pravljati, potem zaključujem razpravo in prehajamo ina glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega 
zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih 
organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet soglasno. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o osnovah ter o načinu obračunavanja in plačevanja pri- 
spevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti v letih 1975 do 1979, ki ga je predložil v obravnavo Iz- 
vršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca od- 
bora in komisije dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ivo Klobčar, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 6. okoliš, Velenje. 

Ivo Klobčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
delegacija se je posvetovala in meni, da je tu potrebno razrešiti dilemo glede re- 
solucije, ki bo danes sprejeta. Ta določa, da bo splošna poraba lahko rasla naj- 
več do 16 odstotkov. Mi pa sprejemamo zakon, ki se podaljšuje na drugo leto. 
Menim, da se moramo ravnati po resoluciji iin rešiti dilemo o tem ali odložimo 
sprejem tega zakona, ali določimo veljavnost le za en mesec oziroma, da zadevo 
rešimo z odlokom, ker bo sicer nastal problem. 

V SIS teče sedaj sporazumevanje glede na resolucijsko določbo o 16% 
višini skupne porabe pa se sporazumevanje lahko zavre. Samoupravnim inte- 
resnim skupnostim, pa bo verjetno še najbolj ustrezalo, da sporazumi ne bodo 
sprejeti, ker bo takoj začela veljati zakonska regulativa. Ta pa ohranja stare 
pozicije. Menim, da je problem tudi pri ostalih zakonih, ki temu sledijo. 

Predsednik Emil Tomažič: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, 
da odgovori na zastavljeno dilemo. 

Besedo ima tovarišica Milica Ozbič, podpredsednica Izvršnega sveta in re- 
publiška sekretarka za finance. 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovariš delegat je postavil vprašanje ali je ob sprejemanju določil v letni re- 
soluciji za prihodnje leto umestno sprejemati zakon o spremembi zakona o 
osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje 
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samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti, ki naj 
bi veljal še v prihodnjem letu. 

Dilemo, na katero je opozoril delegat, to je, ali bodo višine prispevnih 
stopenj kot so ponuđene v samoupravnih sporazumih za posamezne dejavnosti 
veljale potem, ko bodo z resolucijo začrtani okviri rasti sredstev za skupno 
porabo? To, ali bodo ponuđene stopnje, ponekod že tudi sprejete stopnje za 
prispevke družbenim dejavnostim ostale ali pa bodo morale biti v nadaljevanju 
spremenjene, je drugo vprašanje in nima s tem zakonom nič skupnega. S tem 
zakonom namreč urejamo način plačevanja in osnove, od katerih se prispevki 
obračunavajo in plačujejo. Višina prispevkov se s tem zakonom ne ureja. 

To o čemer delegat sprašuje, ali bomo v resoluciji kaj spremenili, pa je 
višina prispevkov. Glede višine prispevkov pa naj povem, da tudi Izvršni svet 
meni, da bo najbrže nujno, takoj po sprejetju resolucije proučiti, v kakšnem 
razmerju bodo sprejete višine prispevkov in iz njih izvedene vsote pričakovanih 
prilivov prispevkov za posamezne družbene dejavnosti, v odnosu na začrtane 
okvire v resoluciji. 

Opozorim naj tudi na to, da je iz izvajanj vodje naše delegacije v Zboru 
republik in pokrajin tovariša Bulca, ki ste ga na začetku današnjega zasedanja 
poslušali, razvidno, da bodo republike in pokrajini same, znotraj svojih speci- 
fičnih potreb in možnosti, urejale način, kako omejitve iz resolucije uskladiti 
s specifičnostmi posameznih republik in pokrajin. To z drugimi besedami po- 
meni, da bomo tudi v naši republiki, takoj ko bodo resolucije, tako zvezna kot 
republiška sprejete, morali začeti s proučevanjem problema, kako omejitve rea- 
lizirati v odnosu na specifičnosti v posameznih družbenih dejavnostih. To pa 
zopet pomeni, da ni nujno, da se vse družbene dejavnosti v višini mase sred- 
stev, katero v prihodnjem letu po teh omejitvah pričakujejo, ravnajo enako, 
temveč, da se lahko odločimo tudi za diferenciran pristop. 

Se enkrat naj poudarim, kot odgovor na vprašanje tovariša delegata, da 
sprejetje zakona o osnovah in načinu plačevanja prispevkov za financiranje 
SIS na področju družbenih dejavnosti z dejansko vsebino tega vprašanja, na 
katerega je upravičeno opozoril delegat, nima nič skupnega. Zato menimo, da 
ni ovir v resoluciji in da tega zakona, ki je zgolj tehnične narave, ne bi mogli 
danes sprejeti. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi besedo? (Nihče.) Če nihče, 
potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975—1979. Kdor 
je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter na- 
činu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975—1979 spre- 
jet z večino glasov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sred- 
stva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leta 1977 do 1979, ki ga je 
predložil v obravnavo Izvršni svet. 
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Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca odbora 
in komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o odložitvi ob- 
računavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbe- 
nih sredstev za leta 1977—1979. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje. 
(135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembi zakona o odložitvi obra- 
čunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih 
sredstev za leta 1977—1979 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca odbora in 

komisije? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče besede, za- 

ključujem razpravo. 
Prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog zakona o prispev- 

ku za usmerjeno izobraževanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega sporazuma. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje. (130 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževa- 
nje za leto 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Zakon je predložil v obravnavo Izvršni svet. Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca odbora in komisije? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejav- 
nost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma. Kdor je za predlog zakona naj prosim glasuje! (127 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče,.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost 
v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spora- 
zuma, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona" 
o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je predložil v obravnavo Izvršni svet. 
7 
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Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca od- 
bora in komisije poročilo še ustno dopolniti? (Ne.) 

Prehajamo na razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o prispevku za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili sa- 
moupravnega sporazuma. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (131 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En de- 
legat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov za starostno za- 
varovanje kmetov v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili sa- 
moupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je predložil v obravnavo Izvršni svet. Zeli predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca odbora in komisije poro- 
čilo še ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati (Nihče.) Ce ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo iin prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o prispevku za solidarnostno ude- 
ležbo v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1980, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. Kdor je za 
predlog zakona, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo 
v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1980, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, sprejet z večino 
glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je predložil v obravnavo Izvršni svet. 
Predlog zakona ste prejeli danes na klop in upam, da ste ga uspeli pregle- 

dati. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želita poročevalca odbora 
in komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 

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

sovanje. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki 

ga plačujej,o zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. Kdor 
je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, sprejet z večino 
glasov. 
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Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, ki ga 
je predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 26. Z dopisom z dne 
20. 12. 1979 ste prejeli obrazložitev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
predlogu zakona. 

Zeli predstavnik skupine delegatov, ki je obravnavala predlog zakona, po- 
ročilo ustno dopolniti? (Da.) Besedo ima tovariš Franc Vičar, poročevalec sku- 
pine delegatov, ki smo jo imenovali na prejšnji seji zbora. 

Franc Vičar: Tovariš predsednik, tovar išice in tovariši delegati! Do- 
volite mi, da uvodoma podam kratek potek doslej opravljenega dela v zvezi 
z zakonom o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za zakonski osnutek je bil Skupščini 
predložen že v januarju 1978. Številna vprašanja, ki so izhajala iz specifičnosti 
potreb SR Slovenije, zlasti z vidika praktičnih spoznanj in potreb po novih 
konkretnejših rešitvah glede na zvezni zakon, so kljub prizadevanjem ostala 
neusklajena, tako, da osnutka zakona ni bilo mogoče pripraviti. 

Predlog za izdajo zakotna je Skupščina SR Slovenije sprejela v novembru 
1978. leta s pripombo, da so predložene rešitve presplošne, predvsem zaradi 
povzemanja določb zveznega zakona in da bi bilo potrebno razpravo v nasled- 
njih fazah podaljšati, tako da bi bil zakon sprejet do polletja 1979, kar naj bi še 
omogočilo na podlagi rešitev v republiškem zakonu pravočasno pripravo in 
sprejemanje planskih aktov za naslednje srednjeročno obdobje. 

Zaradi številnih usklajevanj in iskanja novih izvirnih rešitev je bil osnu- 
tek zakona sprejet šele na letošnji julijski seji zborov republiške Skupščine. 
Ob obravnavi osnutka zakona se je izoblikovala zahteva, da se planski akti in 
postopki planiranja v temeljnih organizacijah jasno opredelijo, predvsem z 
vidika smernic in elementov oziroma temeljev plana ter da je potrebno pro- 
storski vidik planiranja obravnavati kot neločljivo sestavino družbenega pla- 
niranja na vseh ravneh in tudi za vsa razdobja. 

Opozorjeno je bilo tudi na nekatera vprašanja planiranja v delovnih skup- 
nostih, krajevnih skupnostih ter na poseben pomen strokovnih podlag za pla- 
niranje in enotne metodologije. 

Se posebej je bilo opredeljeno stališče v zvezi s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih planov, ki pomenijo že določanje elementov za njihovo sklepanje, 
pa do vključitve njihovih najpomembnejših oziroma ključnih nalog v dogovore 
o temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti kakor tudi sporazumno prev- 
zete dohodkovne obveznosti za uresničitev s plani opredeljenih usmeritev in 
nalog. 

V mesecu novembru letos so zbori obravnavali delovno zasnovo in s poseb- 
nim sklepom ugotovili, da še vedno niso v zadostni meri razrešena temeljna 
vprašanja, na katera je bilo opozorjeno ob obravnavi osnutka. Zato so v tem 
sklepu zahtevali, da se v predlogu zakona opredeli ali so smernice in elemen- 
ti poseben planski akt ali pa so le del temeljnega plana TOZD, da dogovori o 
temeljih plana družbenopolitičnih skupnosti vsebujejo ključne naloge, ki izha- 
jajo iz sistema temeljnega plana, nosilcev razvojnih nalog glede na skupne 
razvojne usmeritve opredeljene že v smernicah družbenopolitičnih skupnosti. 
Da mora biti prostorski vidik sestavni del vseh planskih aktov, vseh udele- 

7* 
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žencev planiranja in da niso potrebni; posebni prostorski plani, temveč le 
programi in projekti kot izvedbeni planski akti ali kot strokovna podlaga za 
planiranje. 

Glede planiranja v delovni skupnosti je bilo zahtevano, da je potrebno 
postopke poenostaviti in ločiti planiranje v delovnih skupnostih v asociacijah 
združenega dela od planiranja v delovnih skupnostih samoupravnih interesnih 
skupnosti in organov družbenopolitične skupnosti. 

V sklepih je bilo posebej poudarjeno, da je potrebno planiranje v krajevni 
skupnosti čim bolj poenostaviti, tako z vidika referendumskega odločanja kot z 
vidika razvejanih oblik delegatskega usklajevanja in odločanja," na primer 
v skupščinah, v samoupravnih interesnih skupnostih ali v samoupravnih or- 
ganih. 

Poudarjeno je bilo, da naj bi zakon glede na sporazumevanje o temeljih 
planov urejal tudi financiranje skupnih potreb v krajevnih skupnostih. Finan- 
ciranje naj bo torej urejeno s samoupravnim sporazumom o temeljih planov 
vseh tistih subjektov družbenega planiranja, ki delujejo v krajevni skupnosti, 
za njihovo dejavnost pa skrbijo delavci, delovni ljudje in občani, ki združuje- 
jo sredstva, na primer že s samoupravnim sporazumom o temeljih plana posa- 
meznih samoupravnih interesnih skupnosti. 

Glede razdobij planiranja je bilo zahtevano, da je potrebno opredeliti, da 
morajo srednjeročni plani vsebovati tudi tiste naloge na posameznih področ- 
jih družbene reprodukcije, ki se izvajajo v obdobju daljšem od pet let. Dolgo- 
ročni plani pa ne pomenijo dolgoročno razvojno orientacijo in zato ni potreb- 
no sklepati sporazumov in dogovorov o njihovih temeljih. 

Glede planiranja v bankah je bilo poudarjeno, da je potrebno delegat- 
ske zbore upravljalcev bank opredeliti kot mesto usklajevanja elementov čla- 
nic banke za njene planske akte. 

Posebej je bilo tudi opredeljeno stališče glede odgovornosti za pripravo 
strokovnih podlag in upoštevanja enotnih kazalcev gospodarjenja po zakonu o 
združenem delu, v zvezi z enotno metodologijo pa je bila zahtevana večja od- 
govornost Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, ki mora skrbeti tudi 
za skladnost v tako imenovani podmetodologiji, ki jo lahko določajo tudi drugi 
subjekti planiranja, kot je to na primer že urejeno v nedavno sprejetih zako- 
nih za nekatera področja družbenih dejavnosti. 

V zaključku predloga sklepov so bila posebej opredeljena tudi stališča do 
nalog na področju kadrovske politike v sistemu družbenega planiranja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Iz poročila skupine delegatov, ki je bila 
imenovana, je razvidno, da predlog zakona obravnavamo na dveh sejah. Ze v 
obravnavi v delovnih telesih in zborih je bilo enotno ocenjeno, da je v zadnji 
fazi dvakratna obravnava nujno potrebna, zaradi številnih pripomb in pred- 
logov iz dosedanje obravnave. 

V obravnavi delovne zasnove so bila zbrana številna stališča, mnenja in 
konkretni predlogi in to ne le v formalni amandmajski obliki, temveč tudi 
v obliki opredelitev do posameznih še odprtih vprašanj, ki so bila strokovne 
narave in so terjala nadaljnjo proučitev ali pa so bila z vidika bodočega siste- 
ma družbenega planiranja tako pomembna, da je bilo nemogoče brez ponovnih 
poglobljenih razprav dokončno odločati že na novembrskih sejah. Pri tem so 
bili upoštevani tudi sorazmerno kratki roki, saj je bila delovna zasnova ob- 
javljena šele v sredini novembra, kar pa ni omogočilo, da bi se v obravnavo 
vključili vsi dejavniki, predvsem pa delavci v združenem delu. Tako z razpra- 
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vo o osnovnih zasnovah na zborih dne 27. 11. 1979 obravnava ni bila zaklju- 
čena, pač pa je bilo dogovorjeno, da bodo vprašanja in predlogi k delovni 
zasnovi razčiščeni do sredine decembra in bi potem predlagatelj po tej pred- 
hodni obravnavi lahko za zadnje zasedanje zborov konec decembra predložil 
dovolj usklajene rešitve, ki bi omogočile lažje in uspešnejše delo delegatov 
pri končnem odločanju o predlogu zakona. Tudi s tega vidika je bila dva- 
kratna obravnava povsem utemeljena. 

Skupina delegatov je doslej imela tri seje, na katerih je v sodelovanju s 
predlagateljem ugotavljala, ali so sklepi Skupščine, sprejeiti ob obravnavi 
delovne zasnove predloga zakona in drugih udeležencev razprave o delovni 
zasnovi zakona, zlasti sindikata, ustrezno vgrajeni v predlog zakona. 

Skupina delegatov vseh treh zborov je s tem in glede na dvakratno raz- 
pravo o predlogu zakona, čeprav neformalno, opravila tudi del nalog delovnih 
teles zborov Skupščine, saj so delovna telesa zborov in drugi dejavniki že v 
razpravi o delovni zasnovi predloga zakona oblikovali svoje pripombe in pred- 
loge. 

Skupina delegatov vseh treh zborov pa je 'imela nalogo, da ugotovi im 
predlaga spremembe in dopolnitve v smislu predhodne razprave. Te dopol- 
nitve so razvidne iz obrazložitve Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
predlogu zakona. 

Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov ugotavlja, da je predlagatelj 
ustrezno upošteval stališča, pripombe in predloge iz predhodne obravnave in 
da so tako v predlogu zakona razčiščena vsa vprašSanja, na katera je bilo opo- 
zorjeno. Skupina zato meni, da ni ovire, da po tako vsestranski iin poglobljeni 
obravnavi, predloga zakona ne bi sprejeli na današnjih sejah, skupaj z amand- 
maji, ki so razvidni iz poročila delovne skupine in iz poročila Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Skupina delegatov predlaga, da se umakne amandma skupine k 65. členu 
in da se sprejmejo vsi amandmaji Zakonodajno-pravne komisije. Hvala! 

Predsednik Emil Tomaž ič : Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? 
(Da.) Besedo ima tovariš dr. Rastko Močnik, predsednik Pravnega sveta Izvr- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. Prosim! 

Rastko Močnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine je imel sejo dne 24. 12. 1979 in je sprejel vse amandma- 
je, ki jih je predlagala medzborovska skupina delegatov, kakor tudi Zakono- 
dajno-pravna komisija. Izvršni svet pa je sprejel tudi amandma k 178. členu, 
da se črta beseda: »svoj«, kar je razvidno iz obrazložitve v pismenem poro- 
čilu, katerega ste danes prejeli na klop. 

Povedal bi samo še to, da je bila praksa, ki smo jo uporabiili ob spreje- 
manju oziroma izdelavi tega zakona zelo koristna in dobra. Medsebojno sode- 
lovanje delegatov, strokovnih služb Skupščine in medzborovske delovne sku- 
pine kakor tudi Izvršnega sveta pri dokončni izdelavi predloga zakona, pri 
odpravljanju vseh nejasnosti in pomanjkljivosti, ki so bile še sporne in o ka- 
terih se je veliko razpravljalo, je bilo izredno pomembno in prav temu se lah- 
ko zahvalimo, da je predlog zakona tak, kakršnega si lahko le želimo in upa- 
mo, da bo predstavljal dobro osnovo za bodoče delo. Hvala lepa. 



102 Zbor združenega dela 

Predsednik Emil Tomažič: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo dn prehajamo na gla- 
sovanje. 

Najprej dajem na glasovanje amandmaje skupine delegatov Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora za pripravo predloga 
zakona k 21., 23., 32. in 75. členu. Predlagatelj in Zakonodajno-pravna komisija 
z amandmaji soglašata. 

Kdor je za amandmaje skupine delegatov, naj prosim glasuje! (130 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo protii? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji skupine delegatov vseh treh zborov k 21., 
23., 32., in 75. členu sprejeti z večino glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k 178. členu predloga zakona, ki smo ga prejeli danes. Zakonodajno- 
pravna komisija se strinja z amandmajem, prav tako se z amandmajem strin- 
ja tudi skupina delegatov. 

Kdor je za amandma Izvršnega sveta naj prosim glasuje! (127 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
178. členu sprejet z večino glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 
184., 207. in 208. členu. Predlagatelj z amandmaji soglaša. 

Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (125 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 184., 207. 
in 208. členu sprejeti z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o sistemu družbenega planiranja in 
o družbenem planu SR Slovenije v celoti. 

Kdor je za predlog zakona naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

Predsednica Zbora občin me je obvestila, da smo pri 5. točki dnevne- 
ga reda, to se pravi pri predlogu zakona o proračunu Socialistične repu- 
blike Slovenije za leto 1980, neusklajeni z Zborom občin in sicer v 2. členu 
zakona. 

Prosim, če vzamete zakon v roke, da vam bom lažje razložil. 
2. člen prikazuje skupne prihodke republiškega proračuna. Tovariš Pa- 

cek nas je v svoji obrazložitvi seznanil, da je prišlo do sprememb na strani 
skupnih prihodkov, in sicer do znižanja zneska skupnih prihodkov. Glede na 
to, da je bila ta sprememba v Zboru občin sprejeta v obliki amandmaja, mo- 
ramo tudi mi sprejeti ta amandma, da bomo usklajeni z Zborom občin. 

Izvršni svet predlaga, da se v 2. členu, kjer gre za skupne prihodke repu- 
bliškega proračuna spremeni številka 13 981 400 000 din na 13 305 500 000 din. 
Gre za znižanje zneska skupnih prihodkov republiškega proračuna, kot je v 
uvodu obrazložil tovariš Pacek. V skladu s to spremembo pa se spremeni tudi 
postavka za prispevek federaciji, in sicer od 6 786 500 000 din na 6 110 600 000 
dinarjev. 
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Zeli kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Ce ne, predlagam, da o predlaga- 
nem amandmaju glasujemo. 

Kdor je za predlagani amandma k 2. členu naj prosim glasuje. (123 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani amandma Izvršnega sveta k 2. členu zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1980, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembi odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti 
v depozit pri Narodni banki Slovenije, ki ga je predložil v obravnavo Izvrš- 
ni svet. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca od- 
bora in komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o spremembi odloka o prenosu denar- 
nih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slo- 
venije. Kdor je za predlog odloka naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o spremembi odloka o prenosu denarnih 
sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije, 
sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek delov- 
nega programa Zbora združenega dela za leto 1980. 

Pri pripravi osnutka delovnega programa zbora za prihodnje leto se je iz- 
hajalo iz izhodišč, ki so bila uveljavljena in potrjena že v letošnjih programih 
dela. Tako je predloženi program najširši dogovor vseh družbenih dejavnikov 
v republiki, ki sodelujejo pri delu republiške Skupščine. Zal moram ob tej pri- 
ložnosti opozoriti, da so se ob nastajanju osnutka programa, vse premalo vklju- 
čevale delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in ta ugo- 
tovitev velja tudi za občinske skupščine, ne velja pa za samoupravne interes- 
ne skupnosti, saj je bil z njimi program posebej usklajen. Program je uskla- 
jen tudi z družbenopolitičnimi organizacijami in z Izvršnim svetom. Ugotovi- 
mo lahko, da je osnutek programa po vsebinski zasnovi program družbenopo- 
litične aktivnosti v republiki za prihodnje leto. 

Nadaljnja naloga je, da se v času do sprejema predloga programa, to je 
do 30 januarja 1980, preveri vsebina predvidenega programa, če program vse- 
buje vse aktualne naloge, ki jih bo potrebno razrešiti v prihodnjem letu. Po- 
trebno bo, da delovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih ocenijo ali so v programu zajete vse naloge, ki jih bo potrebno 
v okviru republike kot prioritetne opraviti v letu, ki je pred nami. Ze v ne- 
katerih dosedanjih razpravah se je pokazalo, da v osnutku programa dela ni 
nekaterih pomembnih nalog, ki so širšega pomena in katerim bo potrebno po- 
svečati posebno pozornost ne samo v letu 1980, ampak tudi v naslednjem 
mamdatnem obdobju. Med take dolgoročne naloge sodi vsekakor uresničeva- 
nje sistema samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja. To 
je pomembna naloga, ki se nanaša na uresničevanje sistema v celoti in ki pred- 
stavlja enega najpomembnejših vzvodov, ki naj nadomesti oziroma, ki vse 
bolj nadomešča institut oblastnega odločanja. 
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^ Verjetno bo potrebno skrbno pretehtati, vsako nalogo, katero si bomo na- 
ložili, saj nam mora biti cilj v bodočem delu, da delo programiramo realno in 
da naloge, ki jih sprejemamo kot prioritetne tudi kvalitetno in učinkovito 
opravimo. 

Vse to pa seveda ne pomeni, da bi morali vztrajati na predvidenih nalo- 
gah za vsako ceno, če ugotovimo, da te nimajo več ustrezne prioritete. Po 
drugi strani pa bo potrebno delati prožno, saj je naše načelno izhodišče, da je 
program odprt za pobude glede obravnav aktualnih, neodložljivih pa tudi te- 
kočih vprašanj. Mislim, da bo to vse bolj prisotno glede na naloge, ki jih bo 
potrebno glede na oceno razmer in potreb v republiki sproti obravnavati in 
tudi reševati v Zboru združenega dela. 

O konkretnih nalogah se bo potrebno dogovarjati v periodičnih delovnih 
načrtih, ki bodo tudi v letu 1980 predstavljali časovno in delovno konkretiza- 
cijo nalog vseh družbenih dejavnikov, ki sodelujejo v delu Skupščine. 

Nadaljnja razprava o programu dela za prihodnje leto, zlasti v mesecu 
januarju, naj bi prispevala k temu, da se preveri, ali so v programu zajeta vsa 
pomembna vprašanja, ki jih bo potrebno obravnavati v letu 1980. Zato pred- 
lagam, da bi v ta namen na današnji seji, po končani razpravi, imenovali 
skupino delegatov, ki bi spremljala nadaljnjo razpravo, proučila predloge, 
mnenja in stališča dane k osnutku programa ter pripravila predlog programa 
za sejo Zbora združenega dela, ki bo dne 30. januarja 1980. 

Osnutek programa je bil objavljen v Poročevalcu št. 26. Mislim, da lahko 
preidemo k razpravi. 

Zeli kdo razpravljati o osnutku programa? (Da.) Besedo ima tovariš Franc 
Kovačič, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 11. oko- 
liš, Kranj. 

Franc Kovačič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije, s sedežem v občini Kranj, sta na zasedanju dne 24. decembra 1979 ob- 
ravnavali osnutek programa zborov Skupščine SR Slovenije. Delegati niso 
imeli pripomb na vsebino predlaganih točk za dnevne rede sej zborov delo- 
ma tudi zato, ker je bilo premalo časa, da bi imeli širšo razpravo o programu 
dela v organizacijah združenega dela in tudi v organih skupščine. 

Zato skupina delegatov predlaga, da bi v času razprave še oblikovali pri- 
pombe in eventualne predloge za program dela in da se pred oblikovanjem 
predloga programa dela skliče s strani republiške Skupščine posvet, na kate- 
rega naj bi povabili vse družbenopolitične skupnosti, kar je bila praksa tudi v 
preteklem letu. 

Tako pričakujemo, da se bomo lahko tvorne je vključili v oblikovanje 
programa dela Skupščine SR Slovenije in da bo ta dejansko postal program 
družbenopolitične aktivnosti. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Kljub 
temu, da danes razpravljamo in formalno obravnavamo osnutek programa, pa 
menim, da to ne pomeni, da ne bi mogli predlogi in ideje prihajati tudi v sa- 
mem času priprave predloga programa dela. V vseh tistih sredinah kjer ni bilo 
dovolj časa za pripravo pripomb, so pa določeni interesi, da bi se pripombe in 
predlogi oblikovali, zato prosim, da le-te pošljete Skupščini, da bi lahko de- 
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lovna skupina, katero bomo kasneje imenovali, na podlagi prejetih pripomb 
in predlogov pripravila predlog programa dela za leto 1980. 

Zeli še kdo razpravljati! (Nihče.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 

zboru, da sprejme naslednji sklep. 
1. Osnutek programa dela Zbora združenega dela za leto 1980 se sprejme. 
2. Predlog programa dela Zbora združenega dela za leto 1980 pripravi 

skupina delegatov, ki naj prouči in v skladu z načelnimi izhodišči za pripravo 
programa, upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupščine 
in zborov, delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, druž- 
benopolitičnih organizacij in drugih zainteresiranih družbenih subjektov ka- 
kor tudi predlog, ki je bil danes posredovan v razpravi na seji zbora. 

3. V skupino delegatov za pripravo predloga programa Zbor združenega 
dela imenuje Emila Tomažiča, predsednika Zbora združenega dela, Vilija Pa- 
horja, predsednika Odbora za družbenopolitični sistem in Antona Jelenka, 
predsednika Odbora za družbenoekonomske odnose. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 
loga sklepa? (Nihče.) 

Ce ne, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo! Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En dele- 
gat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi zakona o ugotavljanju skupnega zneska sredstev za financiranje 
programa integracije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških letal v dobi 
od 1977 do 1981 in programa modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih 
letal v dobi 1981, ki ga je predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije. 

Z dopisom z dne 17. 12. 1979 ste prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Prejeli ste tudi predlog sklepa k osnutku zakona, ki je priprav- 
ljen na podlagi dosedanje razprave. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za predlagani sklep, ki ste ga prejeli na klop, naj prosim glasuje! 
(124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 18. t o č k o dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o imenovanju namestnika javnega pravobranilca SR 
Slovenije je na predlog Izvršnega sveta predložila v obravnavo Komisija za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Zeli kdo o predlogu odloka razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju namestnika javnega 
pravobranilca SR Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
S tem je za namestnika javnega pravobranilca SR Slovenije imenovan 

tovariš Tit Stanovnik. 
2. Predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednice in članov Uprav- 

nega odbora sklada Borisa Kidriča, je predložila v obravnavo Komisija za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve. 

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

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne želi.) Ce ne, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednice 
in članov Upravnega odbora sklada Borisa Kidriča. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 
S tem so v Upravni odbor sklada Borisa Kidriča imenovani: za predsed- 

nico dr. Aleksandra Kornhauser, za člane pa dr. France Adamič, dr. Adolf 
Bibič, dr. Dalij Djonlagić, Dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Miha Japelj, Branko 
Jerkič, Ivica Kavčič, Miloš Kobe, Anton Ladava, dr. Boris Majer, dr. Milan 
Osredkar, Marko Stokin, dr. Iztok Winkler in Mile Zupančič. 

3. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Zakonodajno-pravne komi- 
sije in dveh članov Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije, je pred- 
ložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu odloka? (Ne želi.) Če ne, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Zako- 
nodajno-pravne komisije in dveh članov Komisije za pravosodje Skupščine SR 
Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (126 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Zakonodaj- 
no-pravne komisije in dveh članov Komisije za pravosodje Skupščine SR Slo- 
venije sprejet z večino glasov. 

S tem je v Zakonodajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije razrešen 
dolžnosti člana komisije Emil Šuštar, izvoljen pa Vili Vindiš. V Komisiji za 
pravosodje Skupščine SR Slovenije pa sta razrešena dolžnosti člana komisije 
Stane Boštjančič in Rudi Kropivnik, izvoljena Vida Mikuž in Andrej Polak. 

Prehajamo na 19. t o č k o dnevnega r e d a , to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje, ki ga je postavila skupina delegatov za prosvet- 
no-kulturno področje 1. okoliša Ljubljana-Center v zvezi z ugotovitvijo deviz- 
nih sredstev za nabavo notnih materialov in pridobitev izvajalskih pravic za 
nemoteno delovanje opreme in baleta Slovenskega narodnega gledališča, bo 
odgovoril tovariš Andrej Sotelšek, pomočnik predsednika Republiškega ko- 
miteja za ekonomske odnose s tujino. Prosim! 

Andrej Sotelšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino je bila 
ustanovljena z republiškim zakonom v mesecu juliju leta 1977 ter konstituira- 
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na 19. septembra 1977. V predhodnih določbah zakona o Samoupravni interesni 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino so bile določene tudi enote samouprav- 
ne interesne skupnosti, ki predstavljajo temeljni nivo delovanja skupnosti kot 
tudi mesta dogovarjanja članov skupnosti temeljnih organizacij združenega 
dela ki so kakorkoli udeležene v ekonomskih odnosih naše republike s tujino. 
Enote skupnosti po zakonu oblikujejo člani skupnosti, ki v medsebojni poveza- 
nosti pri proizvodnji izdelkov, ki se vgrajujejo v enotni proizvod m v drugi 
medsebojni povezanosti pri prometni in storitveni soodvisnosti ustvarjajo in 
uporabljajo devizni dohodek ali, ki so pri tem medsebojno povezani v okviru 
svobodne menjave dela. 

Enota skupnosti za vse samoupravne interesne skupnosti, temeljne orga- 
nizacije združenega dela in organizacije združenega dela s področja kulturne 
dejavnosti je po predhodnih določbah zakona Kulturne skupnosti Slovenije, 
18. enota. S samoupravnim sporazumom o merilih in pogojih, načinih in po- 
stopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter odliva 
deviz v letu 1979, ki so ga sklenili člani Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino je bila Kulturni skupnosti Slovenije kot enoti 
skupnosti določena možnost uvoza in medblagovnega odliva deviz v letu 1979, 
razdelitev teh deviz v okviru Kulturne skupnosti kot enote pa prepuščena do- 
govoru članu enote v skladu s planiranimi potrebami le-teh. Izven uvoznih 
pravic, ki so bile s samoupravnim sporazumom opredeljene za Kulturno skup- 
nost kot enoto, torej ni možnosti iskanja in zagotavljanja možnosti uvoza in 
plačevanja v tujino za organizacije združenega dela s področja kulturne de- 
javnosti. V okviru opredeljenih uvoznih možnosti za 18. enoto bi morala najti 
svoj delež tudi opera in balet Slovenskega narodnega gledališča ter Slovenska 
filharmonija, v dogovoru z drugimi člani enote. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! So delegati zadovoljni z 
odgovorom! (Da.) 

Na delegatsko vprašanje, ki ga je postavila skupina delegatov za pod- 
ročje kmetijstva, 5. okoliš, Ptuj v zvezi z obveznim izobraževanjem kmetoval- 
cev, bo odgovoril Karel Gošler, direktor Veterinarske uprave SR Slovenije. 
Je tovariš Gošler navzoč na seji? (Ne.) Z odgovorom bomo počakali, ker je 
verjetno tovariš Gošler na drugem zboru. 

Prehajamo na delegatsko vprašanje v zvezi z zakonom o spremembah za- 
kona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Na to vprašanje bo odgovorila podpredsednica Izvršnega sveta in repu- 
bliška sekretarka za finance tovarišica Milica Ozbič. 

Milica Ozbič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Danes bom zelo na kratko podala nekaj pojasnil na postavljeno dele- 
gatsko vprašanje glede na to, da bo za prihodnje zasedanje zbora Izvršni svet 
pripravil obsežen pismeni odgovor. 

Naj omenim, da smo na prejšnjem zasedanju zborov obravnavali osnutek 
sistemskega zakona o davkih občanov, ki obravnava 10 davčnih vrst, ki se na- 
našajo na občane oziroma na obdavčevanje njihovih dohodkov in premoženja. 
To poudarjam zaradi tega, ker je bilo v razpravah o osnutku tega sistemskega 
zakona, ki naj bi ga sprejeli in uveljavili prihodnje leto poudarjeno, da ni 
mogoče opazovati obdavčevanja občanov samo z vidika ene davčne vrste. 
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Drugo kar želim poudariti pa je to, da v zbiru vseh davčnih vrst in nji- 
hovega učinka moramo ocenjevati učinkovanje davčne politike. Tretje kar 
želim povedati je naslednje. Sedanji davčni sistem in iz njega izvajani izved- 
beni davčni zakoni so že zastareli. Zato smo tudi po obširnih, skoraj dvo- 
letnih pripravah dali v obravnavo nove sistemske zakone s tega področja, 
predvsem z namenom, da jih preuredimo in moderniziramo glede na današnje 
razmere tako, da bi zadovoljili vsem sedanjim zahtevam na tem področju. Naj 
dodam k tej obrazložitvi, še to, da v široki javni razpravi prejemamo številne 
pripombe, dodatne predloge in da vse te pripombe in predlogi niso med seboj 
usklajeni, mnogo pa jih je tudi povsem kontradiktornih in podobno. Zato tudi 
strokovno delo na pripravi predloga zakona zahteva več časa in še dodatne 
javne razprave. 

Verjetno se spominjate, da smo že pri obravnavi osnutka zakona poudarili, 
da bomo za pripravo predloga zakona potrebovali mnogo več časa, kot to obi- 
čajno potrebujemo med obema fazama, prav zaradi tega, ker je področje ob- 
davčevanja dohodka kot tudi premoženja občanov zelo zahtevna in v mnogočem 
tudi zelo občutljiva tema. 

Davek iz skupnega dohodka občanov je korekcijski davek, ki ima za cilj, 
da v delu vpliva na manjšanje socialnih razlik, ni pa cilj tega davka, da bi de- 
stimuliral občane za boljše delo, za več dela in za pridobivanje dohodka, ki iz- 
vira iz dela. Zato so se tudi republike in pokrajini v posebnem dogovoru do- 
govorile, da naj bo ta davek tak, da ne bo destimulativno vplival na motivi- 
ranost občanov za pridobivanje dohodka, da pa so na razpolago še druge 
davčne vrste, ki morajo prav tako učinkovati v smeri zmanjševanja socialnih 
razlik in jih je potrebno uporabljati v večji meri. Med temi davčnimi vrstami 
velja, da z obdavčevanjem posameznih vrst blaga v prometu izvajamo tako 
politiko. 

Naj vas spomnim na to, da so prometni davki za posamezne vrste blaga v 
prometu zelo različni, da so osnovni prehrambeni proizvodi neobdavčeni in da 
so proizvodi, ki so potrebni za eksistenco občanov obdavčeni v prometu z mi- 
nimalnimi davčnimi stopnjami, da pa davčne stopnje postopoma naraščajo in 
da iso pri proizvodih, ki so ocenjeni za luksuzno blago mnogo višje. Naj po- 
udarim, da so davčne stopnje za luksuzno blago prav v letošnjem letu doživele 
izredno močne spremembe in so se zelo povečevale. Tako imamo danes pri davč- 
nih stopnjah razpone v obdavčevanju blaga v prometu od najnižjih 3% stop- 
njah, ki veljajo za največji del proizvodov potrebnih za vsakodnevno življenje 
do visokih, 65/o davčnih stopenj. Pri večini proizvodov pa dosežejo davčne 
stopnje višino 80 /0 in celo več. Te davčne stopnje se nanašajo na luksuzne 
proizvode, katere je potrebno uvažati. 

Predlogi, ki so dodatno vsebovani v postavljenem delegatskem vprašanju 
in se nanašajo na vprašanje, kaj bomo glede davčne osnove, ki se v dohodku 
občanov ne obdavčuje storili v bodoče, poudarjam, da bomo podrobnejši od- 
govor z obrazložitvami dali pismeno, menim pa, da bo potrebno v naslednjem 
obdobju sedanjo osnovo spremeniti. 

Kako bi to spremembo izvedli, pa bomo morali še razmisliti, vendar pa se 
bo še prej potrebno dogovoriti in urediti mnogo drugih pomembnih vprašanj. 
Gre za vedno bolj aktualno temo, kako zajeti in registrirati vse dohodke ob- 
čanov in ne samo tiste, ki jih občani prejemajo kot osebne dohodke, pač pa tudi 
tete, ki jih občani prejemajo iz drugih delovnih razmerij in so registrirani 
na žiro računih in tekočih računih. 
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Proučiti je potrebno, kako bi v bodoče tiste dohodke občanov, ki se ne re- 
gistrirajo, evidentirali, da bi jih lahko naknadno tudi obdavčili. Vsi skupaj 
ugotavljamo, da je ta del prejemkov prebivalstva, ki ni evidentiran kot doho- 
dek posameznega prebivalca, znaten in čedalje večji in vnaša v davčno poli- 
tiko največ problemov. 

Glede predlogov kaj naj bi še vnesli med olajšave pri tem davku — iz- 
datke prebivalstva za stanovanjsko izgradnjo, za zavarovanje stanovanjske 
opreme in podobno — pa bomo vsi skupaj imeli priložnosti, da v široki raz- 
pravi podamo svoje predloge. 

Toliko za sedaj, ker kot sem že uvodoma povedala, bo Izvršni svet pri- 
pravil pismeni odgovor na postavljeno vprašanje. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčiči Hvala lepa! So delegati zadovoljni z 
odgovorom? (Da.) Na delegatsko vprašanje, ki ga je postavila skupina dele- 
gatov za področje kmetijstva, 5. okoliš, Ptuj v zvezi z obveznim izobraževa- 
njem kmetovalcev, bo odgovoril tovariš Lojze Senegačnik, pomočnik republi- 
škega sekretarja za kmetijstvo. 

Lojze Senegačnik: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Na 
pobudo delegata Mirana Kranjca iz 5. okoliša kmetijske dejavnosti za Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije, da sekretariat za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano, skupaj z republiško veterinarsko upravo, dvoli uporabo sred- 
stev na posebnem računu za zdravstveno varstvo živali v proračunu občine z 
zakonom naloženemu izobraževanju in da prouči možnost financiranja te oblike 
izobraževanja v celoti ali deloma iz združenih sredstev za izobraževanje ob 
delu, odgovarjam naslednje. 

Učinkovitost pri preprečevanju in zatiranju kužnih bolezni ter pravočasno 
odkrivanje teh bolezni, je prav gotovo v prvi vrsti odvisna od posestnikov ži- 
vali in od njihovega znanja, o zdravju živali in o ukrepih, ki jih mora v danem 
trenutku storiti, da bo zavaroval svoje živali in živali sosedov. 

V preteklosti je prav neznanje posestnikov živali in delavcev v živilski in- 
dustriji ter v drugih industrijah kot so predelava surovin, odpadkov in podobno, 
vplivalo na prepočasno ugotavljanje bolezni oziroma povzročilo, da se je bo- 
lezen razširila. 

Zaradi tega je z zakonom o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (Ur. 1. 
SR Slovenije, št. 18/77 in 2/78) predpisano, da morajo posestniki živali in 
delavci, ki prihajajo na svojih delovnih mestih v proizvodnji v neposredni stik 
z živalmi, živili živalskega izvora, trupli in odpadki, poznati živalske kužne 
bolezni ter vedeti, kako se prenašajo na ljudi in biti seznanjeni s predpisi s pod- 
ročja varstva živali pred kužnimi boleznimi. 

Na tečajih, ki jih bodo organizirale veterinarske organizacije v vseh krajih 
Slovenije, si bodo udeleženci pridobili osnovno znanje, brez katerega si ne 
moremo zamišljati sodobnega živinorejca, oziroma delavca v industriji na tem 
področju. 

Po zakonu o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, so sredstva na po- 
sebnih računih namenjena samo za določene preventivne in diagnostične vete- 
rinarske storitve na živalih in za odškodnine v določenih primerih in jih zato 
ni mogoče uporabiti v namene, ki jih predlaga skupina delegatov. 

Doslej so organizacije združenega dela, ki so organizatorice mlečne pro- 
izvodnje na svojem območju, zagotovile finančna sredstva v višini 40 do 50 
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dinarjev za udeleženca, povsod tam, kjer so tečaji že potekali. Pri tem pripo- 
minjamo, da prejemajo te organizacije združenega della, v okviru premije za 
mleko, tudi sredstva namenjena za organiziranje kvalitetne proizvodnje. 

Zato menimo, da ni razloga, da se v okviru vsake občine oziroma organi- 
zacije združenega dela ta minimalna sredstva ne bi zagotovila iz drugih virov 
in sredstev posebnih računov za zdravstveno varstvo živali v proračunu občin. 
Hvala! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa. Zeli še kdo postaviti de- 
legatsko vprašanje? (Ne.) Če ne, zaključujem to točko dnevnega reda in pre- 
kinjam sejo, ker moramo počakati, da konča z usklajevanjem skupina dele- 
gatov, ki smo jo imenovali k 2. točki dnevnega reda, k predlogu resolucije. 
Odrejam 15 minut odmora. Po odmoru bi nadaljevali z 2. točko dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.25 in se je nadaljevala ob 14,55.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom. Opravičujem se, 
ker je bil odmor malo daljši kot smo predvidevali. 

Vračamo se torej na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog 
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976 do 1980 v letu 1980. 

Prosim predstavnika skupine, tovariša Gojmira Vizoviška, da poroča zboru. 

Gojmir Vizovišek: Na osnovi razprav v zborih, je skupina dele- 
gatov izoblikovala predlog dodatnih amandmajev, ki vam jih bom prebral, ker 
ni bilo možnosti, da bi jih sedaj še razmnoževali. Amandmaji se nanašajo na 
prečiščeno besedilo, ki smo ga danes prejeli na klop, kot podlaga pa služijo tudi 
amandmaji Izvršnega sveta. 

Prvi amandma se nanaša na tretjo točko resolucije. Besedilo sedme alinee 
se sipremeni tako, da glasi: »Ob izvajanju stabilizacijskih ukrepov na vseh pod- 
ročjih in ob postopnem prehodu na samoupravno urejanje cen, bo rast cen pod- 
rejena kriterijem opredeljenim v družbenem dogovoru o izvajanju politike cen 
proizvodov in storitev v SR Sloiveniji v letu 1980, s čimer bo v letu 1980 moč 
doseči najmanj za petino nižjo rast cen na drobno in življenjskih stroškov kot 
v letu 1979.« 

S tem umikam amandma Odbora za družbenoekonomski razvoj našega 
zbora k 3. točki, ki ste ga prejeli s poročilom odbora. 

Naslednji amandmia se; nanaša na 6.1. točko prečiščenega besedila resolu- 
cije. To je novi amandma, usklajen z Zborom občin. V predzadnjem stavku 
prvega odstavka se črta pika in nadaljuje z naslednjim besedilom: »in v pro- 
izvodnji naprav, ki znatno zmanjšujejo porabo energije«. 

Na to isto točko se nanaša tudi naslednja dopolnitev. Četrti odstavek te 
točke naj se črta. V posebni, novi točki 6.1. a, pa naj se opredeli politika kme- 
tijskega razvoja v letu 1980 in naj se besedilo te točke v celoti glasi: »V letu 
1980 bo posebna pozornost posvečena proizvodnji hrane kot prioritetni nalogi 
tega srednjeročnega obdobja. V ta namen bodo nosilci kmetijske politike po- 
speševali intenzifikacijo in povečanje tržne kmetijske proizvodnje, zlasti pro- 
izvodnjo žit in sladkorne pese ter proizvodnjo mesa in mleka in postopno iz- 
boljšali prehrambeno bilanco SR Slovenije z osnovnimi kmetijskimi proizvodi. 
V letu 1980 bodo proučeni ukrepi za oživljanje kmetijstva v hribovitih območ- 
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jih in za povečevanje vlaganj v zemljiško-prostorske ureditve, na podlagi zdru- 
ženih sredstev in sprejeti ukrepi za učinkovitejšo organizacijo kmetijske po- 
speševalne službe in za racionalizacijo mesnopredelovalne industrije. Za hi- 
trejše pospeševanje kmetijstva v prihodnjem srednjeročnem obdobju, bo Iz- 
vršni svet ob osnutku družbenega plana, glede na poseben značaj kmetijstva 
za skladen gospodarski, socialni in prostorski razvoj SR Slovenije predloži 
Skupščini SR. Slovenije izhodišča za ekonomsko politiko na tem področju v 
obdobju 1981—1985.« 

Naslednji amandma se nanaša na točko 6.3., tako da se peti odstavek spre- 
meni in se v celoti glasi: »Te usmeritve morajo delavci v organizacijah zdru- 
ženega dela uveljaviti v svojih planskih dokumentih za leto 1980. S predvi- 
denimi planskima proporci razporejanja dohodka in čistega dohodka ter stal- 
nim spremljanjem njihovega uveljavljanja glede na dejansko ustvarjeni do- 
hodek, morajo zagotoviti, da se med letom in v letu 1980 kot celoti, uveljavijo 
te usmeritve.« 

Sesti odstavek točke 6.3. se spremeni in glasi: »Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in izvršni sveti skupščin občin, bodo skupaj z republiškim svetom 
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Službo družbe- 
nega knjigovodstva Slovenije sklenili dogovor o svojih obveznostih in nalogah 
pri uresničevanju teh usmeritev v letu 1980, v planskih dokumentih družbeno- 
političnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnostih in organizacij ah zdru- 
ženega dela. V tem dogovoru se bodo dogovorili zlasti o merilih, postopkih za 
spremljanje izvajanja obveznosti organizacij združenega dela, da v svojih plan- 
skih aktih za leto 1980 predvidijo razmerja v razporejanju dohodka in čistega 
dohodka, kot jih predvideva ta resolucija; redno spremljajo uresničevanje 
predvidenih razmerij v razporejanju dohodka in čistega dohodka po tej reso- 
luciji v organizacijah združenega dela; družbeno presojo razporejanja dohodka 
in čistega dohodka v organizacijah združenega dela, ki je v nasprotju z usme- 
ritvami po tej resoluciji; ukrepanje v skladu z določili zakona o združenem 
delu o družbenem varstvu samoupravnih pravic in družbene lastnine, kadar v 
organizacijah združenega dela ne bodo uveljavili delitvenih razmerij, predvide- 
nih s to resolucijo.« 

Ti amandmaji so predlagani na predlog Družbenopolitičnega zbora. 
Prvi stavek v enajstem odstavku, to je predzadnji odstavek na strani 16, 

se spremeni tako, da se v celoti glasi: »Najkasneje do sprejema novih srednje- 
ročnih planov, bo sprejet in uveljavljen družbeni dogovor, ki bo na trajnejših 
osnovah za naslednje srednjeročno obdobje opredelil skupne osnove in merila 
za razporejanje čistega dohodka ter oblikovanja sredstev za osebne dohodke in 
prisvajanje osebnih dohodkov.« 

S tem amandmajem umikamo amandma v poročilu odbora k točki 6.3. na 
četrti strani poročila. 

Naslednji amandma se nanaša na točko 6.4. Tretji stavek v četrtem od- 
stavku se spremeni in dopolni tako, da se v celoti glasi: »V letu 1980 bodo 
udeleženci sporazumov proučili ustreznost veljavnih normativov in standardov 
izvajalcev storitev, ne glede na realne materialne možnosti in jih ne bodo 
izboljševali.« 

Naslednji amandma se nanaša na točko 6.6. K amandmaju odborov se be- 
seda: »sredstev« nadomesti z besedo: »virov«. S tem dopolnjujemo naš amand- 
ma k sklepu Izvršnega sveta pod točko 24 na peti strani poročila. 
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K točki 7. resolucije. V drugi alinei tretjega odstavka, naj se na koncu 
doda naslednje besedilo: »In programom, ki bodo nadomeščali racionalnejšo 
porabo energije.« 

S tem so izčrpani dodatni in spremenjeni amandmaji. Skupina pa je tudi 
ocenjevala odgovornosti na posameznih področjih Izvršnega sveta in predlaga, 
da po sprejemu resolucije sprejmemo še dodaten sklep, ki ga bom prebral. 

Skupina delegatov je proučila tudi načelno razpravo delegatov na seji 
Zbora združenega dela in na podlagi teh razprav ugotovila, da je potrebno zbor 
sproti obveščati o izvajanju v resoluciji sprejetih usmeritev. Zato predlagam 
Zboru združenega dela, da sprejme naslednji sklep: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj čimprej, najkasneje pa do konca 
prvega trimesečja 1980, poroča Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije 
kako se izvajajo z resolucijo dogovorjene naloge, zlasti na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino, razporejanja dohodka in čistega dohodka in delitve 
sredstev za osebne dohodke, oblikovanje sredstev za zadovoljevanje splošnih 
in skupnih potreb na področju zaposlovanja, politike cen in investicij, zlasti 
pa o tem, kako Izvršni svet sam ukrepa oziroma namerava ukrepati za zago- 
tovitev izvajanja v resoluciji dogovorjenih usmeritev. 

2. Izvršni svet naj v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in po- 
slovnimi bankami čimprej pripravi pregled investicijskih projektov ter v skladu 
z usmeritvami v resoluciji sprejme v okviru svojih pristojnosti ukrepe za do- 
sledno izvajanje sprejete politike na področju investicij. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo poročilo skupine 
delegatov. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

Zeli kdo o poročilu razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Odbora za družbenoekonomski raz- 
voj našega zbora, ki so razvidni iz poročila odbora. 

To poročilo ste dobili in ga imate na klopi, zato prosim, da ga vzamete v 
roke. Ker se je odbor opredeljeval tudi do amandmajev Izvršnega sveta, prosim, 
če zaradi lažje primerjave oziroma pregleda, pogledate tudi te. 

Dajem na glasovanje amandmaje odbora k drugi alinei 3. točke, stran 2., 
k drugemu odstavku točke 6.3., stran 5.,; k novi 6.6. točki, stran 6. z dopolni- 
tvijo, ki jo je predlagala skupina delegatov. 

Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Odbora za družbenoekonomski razvoj k drugi 
alinei 3. točke, k drugemu odstavku točke 6.3. in k novi 6.6. točki sprejeti z ve- 
čino glasov. 

Kot smo slišali tudi medzborovska skupina delegatov predlaga amandmaje. 
Prosim, da vzamete v roke prečiščeno besedilo predloga resolucije, ki nam ga 
je predložil Izvršni svet. 

Dajem na glasovanje amandmaje medzborovske skupine. Gre za amand- 
maje k točki 3., k točki 6.1., k točki 6.3., k točki 6.4., k točki 6.6., in k točki 7. 
Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji medzborovske skupine delegatov sprejeti z 
večino glasov. 
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Dajem na glasovanje predlog resolucije o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 v celoti. 

Kdor je za predlog resolucije, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 sprejet z večino glasov. 

Ugotavljam tudi, da je predlog resolucije sprejet v skladu s stališči Druž- 
benopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora obvestil. 

Slišali smo tudi predlog skupine delegatov, da naj zbor sprejme dodatni 
sklep o resoluciji, ki se glasi: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj čimprej, najkasneje pa do konca 
prvega trimesečja 1980, poroča Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije 
kako se izvajajo z resolucijo dogovorjene naloge, zlasti na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino, razporejanja dohodka in čistega dohodka in delitve sred- 
stev za osebne dohodke, oblikovanja sredstev za zadovoljevanje splošnih in 
skupnih potreb na področju zaposlovanja, politike cen in investicij, zlasti pa 
o tem, kako Izvršni svet sam ukrepa oziroma namerava ukrepati za zagotovitev 
izvajanja v resoluciji dogovorjenih usmeritev. 

2. Izvršni svet naj v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in po- 
slovnimi bankami čimprej pripravi pregled investicijskih projektov ter v skladu 
z usmeritvami v resoluciji sprejme v okviru svojih pristojnosti ukrepe za do- 
sledno izvajanje sprejete politike na področju investicij. 

Zeli kdo razpravljati o dodatnem sklepu? (Ne.) 
Ce ne, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo! Kdor je za predlagani 

sklep, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Dolžan sem vas obvestiti, da je na seji 21. decembra 1979 Izobraževalna 

skupnost Slovenije sprejela zakon o izobraževalnih skupnostih v enakem be- 
sedilu, kot Zbor združenega dela. 

Prav tako vas želim obvestiti, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo 
sprejemali končne odločitve,, usklajeni z Zborom občin, Družbenopolitičnim 
zborom, Skupnostjo socialnega varstva Slovenije, Izobraževalno skupnostjo 
Slovenije in Raziskovalno skupnostjo Slovenije. 

Predno se raziđemo mi dovolite, tovarišice in tovariši delegati, da ob kon- 
cu zadnje seje v letošnjem letu ugotovim, da smo v tem letu opravili veliko 
nalog. Imel smo 18 sej zbora, kar je nenavadno veliko. Na sejah smo spreje- 
mali in sprejeli celo vrsto zakonov ter drugih aktov s področja družbenopoli- 
tičnega in družbenoekonomskega sistema. 

Kot ste lahko razbrali iz osnutka programa dela za naslednje leto nas tudi 
v prihodnjem letu čaka veliko dela. Prepričan sem, da bomo tudi naloge, ki so 
pred nami, kar najbolje in najučinkoviteje opravili. 

Dovolite mi, da se vam vsem zahvalim za delo, za aktivno sodelovanje na 
zboru in v delavnih telesih zbora, preko vas pa tudi vsem tistim delegatom, ki 
delajo v skupinah delegatov, pa tudi vsem tistim, ki se vključujejo v delo sku- 
pin delegatov z željo, da bi leto 1980, ki je pred nami kar najlepše preživeli in 
da bi vsi dosegali pri našem delu kar največ uspehov. S tem zaključujem v 
letošnjem letu zadnjo, 31. sejo Zbora združenega dela. Hvala lepa! 

(Seja je bila zaključena ob 15.15.) 
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(30. januarja 1980) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 32. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi prvega od- 
stavka 97. člena poslovnika Skupščine SiR Slovenije. 

Na podlagi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej iz- 
volili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo 
sejo zbora in verificirali pooblastila. 

Predlagam, da v to komisijo izvolimo naslednje delegate: za predsednika 
Alojza Završnika, za člana pa Jelko Marš in Srečka Šajna. So predlagani dele- 
gati navzoči? (Da.) 

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

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

Prosim komisijo, da se sestane in pregleda pooblastila ter sestavi poročilo 
za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora vabljeni predstavniki Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slo- 
venije, Gospodarske zbornice Slovenije, Republiške konference SZDL Slove- 
nije, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, Skup- 
nosti za zaposlovanje Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 

Na sejo zbora so vabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
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Jugoslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugosla- 
vije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Ranko Krašič, poročevalec 
Odbora za družbenopolitični sistem, Stanislava Pospiš, poročevalka Odbora za 
finance, Franc Vičar, poročevalec Odbora za družbenoekonomski razvoj, Matjaž 
Cerar, poročevalec Odbora za agrarno politiko, Branko Kozamernik, poročeva- 
lec Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Igor Von- 
čina, poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, Andrej Polak, poro- 
čevalec Komisije za pravosodje, Viljem Pahor, poročevalec Komisije za med- 
narodne odnose in Anton Kugonič, poročevalec Zakonodajno-pravne komisije. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo na današnji seji zbora postaviti 
delegatska vprašanja, da ta vprašanja posredujejo tovarišici sekretarki že na 
začetku seje, da bi lahko takoj o tem obvestili Izvršni svet oziroma pristojne 
republiške funkcionarje. S tem bi omogočili Izvršnemu svetu oziroma posamez- 
nim republiškim funkcionarjem, da se na odgovor pripravijo in na vprašanja 
odgovore, če je le mogoče, že na današnji seji. 

Ugotavljam, da je komisija končala z delom. Prosim predstavnika komisije, 
da poročilo posreduje zboru. 

Alojz Završniik : Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo zbora je pred- 
ložilo delegatska pooblastila 144 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 
je navzočih 86 delegatov, iz prosvetno-kultumega področja 17 delegatov, iz so- 
cialno-zdravstvenega področja 13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 18 dele- 
gatov, iz obrtnih in podobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovnih iskupnosti držav- 
nih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih 
skupnosti 5 delegatov, iz delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb 
v službi oboroženih sil SFRJ en delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati iz naslednjih področij oziroma občin: 
iz gospodarskega področja, iz 7. okoliša en delegat,- iz 16. okoliša en delegat, iz 
22. okoliša en delegat, iz 29. okoliša en delegat, skupaj štirje delegati; pro- 
svetno-kulturno področje 5. okoliš en delegat, iz obrtne in druge dejavnosti 
iz 1. okoliša en delegat. Skupaj torej ni navzočih šest delegatov. Hvala lepa! 

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

Ce ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. Slišali smo, da nobeno poobla- 
stilo ni sporno, zato bomo o poročilu glasovali v celoti. 

Kdor je za poročilo, naj prosiim glasuje! (Vsii delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 32. sejo Zbora združenega dela. 

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

Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom občin in Druž- 
benopolitičnim zborom poslušali informacijo o uresničevanju nalog in usmeri- 
tev zvezne in republiške resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 
1980, ki jo bo podal tovariš Jože Hujs, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

8* 
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Preden nadaljujemo, želim povedati še naslednje. 10. februarja letos bo 
poteklo eno leto od smrti tovariša Edvarda Kardelja, velikega revolucionarja, 
misleca in državnik?.. Počastili bomo njegov spomin tako, da bo delegacija 
Skupščine SR Slovenije položila venec na Grobnico narodnih herojev in se ob 
prvi obletnici njegiove smrti poklonila njegovemu spominu. 

Predlagam, da v to delegacijo zbor imenuje tovarišico Stanko Pospiš, de- 
legatko iz 38. okoliša, Ljubljana-Siška. Se zbor s tem predlogom strinja? (Da.) 

Ugotavljam, da se zbor, s tem strinja. Venec bo delegacija položila na Grob- 
nico narodnih herojev 10. februarja 1980. 

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

Z dopisom z dne 15. 1. 1080 sem razširil dnevni red današnje seje z: 
— informacijo o uresničevanju naliog in usmeritev zvezne in republiške 

resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980, 
— s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugo- 

slavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1756), 
— s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugo- 

slavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1768), 
— s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugo- 

slavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1769). 
Ker zaseda danes tudi Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugosla- 

vije, ki je razpravljal o nekaterih zakonih, ki jih imamo na dnevnem redu, 
predlagam, da zaradi pravočasnega sporočanja o odločitvi v Zboru združenega 
dela, te zakone uvrstimo na dnevni red na začetku seje. 

Ker nam Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve ni predložila predlogov za volitve in imenovanja, umikam 
točko volitve in imenovanja z dnevnega reda današnje seje. 

Glede na to, predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 32. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnikov 30. in 31. seje Zbora združenega dela, 
3. predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije, 
4. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugosla- 

vijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1756), 
5. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugosla- 

vijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1768), 
6. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugosla- 

vijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1769), 
7. informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in republi- 

ške resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980, 
8. predlog stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakono- 

dajne politike republike, 
9. predlog priporočil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljud- 

ske obrambe in družbene samozaščite, 
10. informacija o zagotavljanju socialne varnosti invalidnim osebam v 

SR Sloveniji, 
11. predlog zakona o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne 

pomoči, 
12. predlog za izdajo zakona o višini zavarovanja proti odgovornosti za 

jedrsko škodo in določitev organov za izvajanje nekaterih nalog v zvezi s pre- 
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vozom jedrskega materiala in zavarovanjem odgovornosti za jedrsko škodo, z 
osnutkom zakona, 

13. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o srednjeročnem 
programu izvajanja in financiranja geodetskih del na območju SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980, 

14. predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj SR Slovenije v letu 
1980, 

15. predlog družbenega dogovora o organiziranju vzgoje in izobraževanja 
državljanov SFR Jugoslavije, ki so na začasnem delu in bivanju v tujini, 

16. predlog programa dela Zbora združenega dela za leto 1980, s predlogom 
periodičnega delovnega načrta za prvo trimesečje 19>80, 

17. predlogi in vprašaji j a delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega dnev- 

nega reda? (Nihče.) 
Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati gla- 

sujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora sprejet soglasno. 
Danes ste prejeli na klop listo predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije k posameznim točkam dnevnega reda, zato teh posebej ne bom 
navajal. Prav tako ste za današnjo sejo prejeli seznam gradiv k posameznim 
točkam dnevnega reda, tako da tudi teh ne bom posebej navajal. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 30. in 31. seje Zbora združenega dela. 

Oba zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za dopol- 
nitev obeh zapisnikov? (Nihče.) 

Ker nima nihče pripomb, oziroma predlogov za dopolnitev, ugotavljam, da 
sta zapisnika 30. in 31. seje Zbora združenega dela odobrena. 

Sedaj bomo počakali na delegate ostalih dveh zborov, da opravimo skupno 
zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 9.45.) 

Predsednik Emil Tomaž ič : Nadaljujemo z delom zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog, da se 
začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije. 

Pobudo za začetek tega postopka je dala Komisija Skupščine SR Slovenije 
za ustavna vprašanja v svojem poročilu z dne 27. 12. 1979. 

Na seji zbora, dne 21. novembra 1979, smo dali soglasje k predlogu Pred- 
sedstva SFR Jugoslavije, da se začne postopek za spremembo ustave SFR Ju- 
goslavije. Danes pa naj bi odločali o predlogu, da se začne postopek za spre- 
membo ustave SR Slovenije. 

Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije, naj bi 
v skladu s 436. členom naše ustave po dogovoru družbenopolitičnih dejavnikov 
naše republike, dali vsi zbori Skupščine SR Slovenije, kar pomeni, da je pred- 
lagani odlok predlog za začetek postopka za spremembo ustave SR Slovenije 
in hkrati tudi že odločitev o tem predlogu. 
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Poročilo Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je torej 
le pobuda, ne pa tudi formalni predlog, ker zanj komisija po naši ustavi ni 
pooblaščena. 

Z današnjo razpravo in odločanjem se je naša Skupščina tudi formalno 
vključila v uresničevanje pobude tovariša Tita in sklepov Predsedstva Central- 
nega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, katerih cilj je dograjevanje in- 
stitucionalnih osnov političnega sistema z namenom, da se vse institucije poli- 
tičnega sistema z demokratizacijo notranjih odnosov ter bolj izraženo kolektivno 
odgovornostjo, kar najbolj prilagodijo socialističnemu samoupravnemu značaju 
proizvajalnih odnosov, delegatskemu skupščinskemu sistemu ter interesu in po- 
trebam samoupravne delegatske baze. 

S spremembo ustave bo naša Skupščina dala ustavno-pravno podporo ce- 
lotni politični aktivnosti organiziranih subjektivnih družbenih dejavnikov v 
boju za uresničevanje družbenopolitične vsebine sklepov Predsedstva Central- 
nega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. 

Le povezanost ustavnih sprememb in politične akcije lahko zagotovi pri- 
čakovane rezultate. Čeprav gre za ustavne spremembe, ki sicer ne posegajo v 
temelje ustavne ureditve, so posledice teh sprememb pomembne, saj gre za to, 
da se težišče družbenega odločanja še bolj približa samoupravno organiziranim 
delovnim ljudem in občanom. 

Predlagane ustavne spremembe naj bi še dosledneje in koreniteje preobra- 
zile odnose v procesu spreminjanja sprejemanja družbenih odločitev na iz- 
hodiščih in osnovah, ki jih je opredelila ustava v okviru delegatskega sistema 
in delegatskih odnosov. 

Iz poročila Komisije za ustavna vprašanja izhaja ugotovitev, da za uresni- 
čevanje sklepov Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugosla- 
vije niso potrebne večje spremembe ustave, načelo restriktivnosti sprememb, ki 
ga je posebej naglasilo. Predsedstvo SFR Jugoslavije v predlogu za spremembo 
ustave SFR Jugoslavije pa zahteva, da te spremembe po vsebini ne spremi- 
njajo ustavnega položaja in funkcije posamezinih organov ter odnosov med 
njimi. Spremembe ustave naj se omejijo le na tiste določbe, ki urejajo orga- 
nizacijo in sestavo organov in trajanje mandata predsednika ter na druge 
ustavne določbe, ki bi lahko ovirale doslednejše uresničevanje načel o kolektiv- 
nem delu, odločanju in odgovornosti in bi jih bilo treba zato spremeniti. 

Takšno stališče komisije je skladno s hotenji sklepov Predsedstva Cen- 
tralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije in družbeno politično akcijo, 
ki jih v naši republiki, na podlagi skupnega dogovora vseh družbenopolitičnih 
dejavnikov, ustvarja Socialistična zveza delovnih ljudi. Takšno stališče je obe- 
nem tudi poziv k doslednejšemu uresničevanju obstoječih ustavnih odnosov in- 
stitucij, ki že sedaj omogočajo uveljavljanje demokratične kontrole nad delom 
in ravnanjem organov in posameznikov le, da se teh institucij premalo zave- 
damo in jih premalo tudi uporabljamo. 

Na takšnih izhodiščih, ki so podrobneje razčlenjena v poročilu komisije, 
je grajen tudi predlog odloka s katerim naj bi se formalno začel postopek za 
spremembo ustave SR Slovenije. 

Končno lahko tudi ugotovimo, da dosedanje delo Komisije za ustavna 
vprašanja dokazuje, da bo ta komisija kos tudi nadaljnji nalogi, to je pripravi 
besedila sprememb ustave. Ob taki ugotovitvi ni potrebe, da ustanovimo novo 
komisijo, ampak zaupajmo pripravo besedila sprememb ustave komisiji, ki smo 
jo izvolili na zasedanjih vseh treh zborov naše Skupščine, 26. septembra 1979, 
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z nalogo, da prouči, katera določila ustave SR Slovenije je potrebno spremeniti 
za uresničitev intenc sklepov Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komu- 
nistov Jugoslavije. 

Dejstvo je, da prav člani te komisije najbolj podrobno poznajo vso proble- 
matiko, saj so doslej ne le pripravljali pregled obsega nalog, ki zadevajo spre- 
membo ustave SR Slovenije, ampak so aktivno sodelovali tudi pri proučevanju 
predlogov sprememb ustave SFR Jugoslavije, ki jih je pripravila Komisija za 
ustavna vprašanja Skupščine SFR Jugoslavije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da sprejmemo predloženi odlok 
in s tem omogočimo, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o začetku postopka za spremembo 
ustave SR Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (139 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat). Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o začetku postopka za spremembo ustave 
SR Sloivenilje sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj (YU-1756), ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Želi kdo besedo pred razpravo? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 

ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati- 

fikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj (YU-1576). Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat). Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj (YU-1768), ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v ob- 
ravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca odbora in 
komisije? (Tudi ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati- 
fikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj (YU-1768). Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(144 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj (YU-1769), ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v ob- 
ravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 
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Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Vprašujem poročevalca od- 
bora in komisij? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o 
ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj (YU 1769). Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(143 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na informacijo o ures- 
ničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in republiške resolucije o politiki iz- 
vajanja družbenega plana za leto 1980. 

Informacijo smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Gradivi »Informacijo o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in re- 

publiške resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980« in »In- 
formacijo o aktivnostih na področju družbenih dejavnosti v zvezi z izvajanjem 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 
do 1980 v letu 1980«, so prejeli delegati na skupnem zasedanju, ki je bilo v 
soboto, dne 26. 1. 1980, s prošnjo, da jih izročijo delegatom, ki se udeležujejo 
današnje seje. Obe gradivi ste prejeli še dodatno danes na klop. 

Želijo poročevalci delovnih teles še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prijavljenih razpravljalcev ni. Me- 

nim, da je glede na kratek čas, ki smo ga imeli na razpolago, zelo težko danes, 
razpravljati. Prepričan sem, da bodo delegati Zbora združenega dela najbrže 
zelo bogato razpravljali ob ponovnem poročilu Izvršnega sveta konec febru- 
arja, kajti takrat bodo nekatera vprašanja že dosti bolj znana kot so danes, 
pa tudi sami delegati v združenem delu se bodo lahko s konkretnimi posle- 
dicami in aktivnostjo bolje seznanili kot so se lahko v tem trenutku. Videti 
je, da je to vzrok, da ni posebne želje po razpravi. 

Zeli kdo vendarle razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Marjan Marki, 
23. okoliš, Krško. 

Marjan Marki: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi nekaj besed v zvezi z obravnavo, ki jo je Skupščina občine Krško 
posredovala tudi republiški Skupščini. Delegacija za gospodarsko področje 
Posavja je na seji delegatov izoblikovala k tej točki naslednja stališča. 

Podpiramo akcijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi z aktiv- 
nostjo za uresničevanje nalog in usmeritev iz zvezne in republiške resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana v letu 1980. Za uspešno izvajanje ukre- 
pov v celotni družbeni reprodukciji menimo, da je potrebno takoj učinkovito 
pristopiti k aktivnostim, predvsem na področju ekonomskih odnosov s tujino, 
kjer je potrebno takoj sprejeti take ukrepe, ki bodo dejansko stimulativno 
vplivali na izvozno usmerjene organizacije združenega dela oziroma na orga- 
nizacije združenega dela, ki racionalno nadomeščajo uvoz. Pri tem je potrebno 
zagotoviti vsem organizacijam združenega dela tudi ostale pogoje, ki zagotav- 
ljajo nemoten proces reprodukcije, kot je oskrba s surovinami in ustrezno 
izvajanje politike cen na posameznih področjih. 

V položaju, v katerem je slovensko gospodarstvo, je naš razvoj v letošnjem 
letu v veliki meri odvisen od organizacij združenega dela, ki izvažajo oziroma 
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nadomeščajo uvoz. Zato je od pravočasne aktivnosti na tem področju odvisno, 
kako bomo gospodarske tokove usmerili in obvladovali. 

Izhajamo iz razmer v občini Krško in iz težav, v katerih, se nahaja naj- 
večja delovna organizacija, to je tovarna celuloze in papirja Djuro Salaj. To- 
varna je v občini zastopana v družbenem proizvodu s 30% in s 70% deležem v 
izvozu, hkrati pa je v izvozu papirna industrija Jugoslavije udeležena z 42 %, 
celotna slovenska papirna industrija pa je v izvozu jugoslovanske papirne in- 
dustrije udeležena z 80 %, s tem predstavlja 3-odstotni celotni izvoz v SR 
Sloveniji. 

Kot primer ali bomo realizirali družbeni plan SR Slovenije v letu 1980, 
za kar nas zavezuje resolucija o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije v letu 1980, navajamo konkreten primer iz te tovarne celuloze in 
papirja. 

Tovarna porabi poleg velikih količin osnovnih surovin tudi 240 000 ton 
premoga, ki ga dobiva iz REK Velenje. Za to količino premoga je tovarna 
v letu 1979 plačala za premog 75,6 milijonov dinarjev, v kar niso vključeni 
prevozni stroški, ki so znašali približno 17 milijonov dinarjev. V letu 1980 
bo enaka količina premoga za to tovarno stala 148,8 milijona dinarjev, kar 
predstavlja za 97 % večji strošek za to gorivo. 

Večjii strošek je nastal zaradi tega, ker se je cena premoga v oktobru 1979 
povečala za 20%. S. 1. februarjem 1980 se izenačuje cena industrijskega pre- 
moga z energetskim premogom, kar pomeni za 23 % višjo ceno. S 1. februar- 
jem 1980 se povečuje tudi cena energetskega premoga za 46%. Pri tem gre 
za tolikšno povišanje cene, Iki prav gotovo ne izhaja iz začrtane ekonomske 
politike in ekonomskih ukrepov za leto 1980. Verjetno ta konkretni primer 
dovolj zgovorno kaže, kako začenjamo izvajati resolucijo o politiki izvajanja 
družbenega plana. 

Nadalje, ne strinjamo se s stališčem, da si mora ta tovarna zagotavljati 
premog 'iz Kolubarskega bazena, o čemer je glede na delegatsko vprašanje 
delegatov Skupščine občine Krško že odgovoril predsednik Republiškega ko- 
miteja za energetiko, tovariš Drago Petrovič. 

Mnenja smo, da so -stroški transporta iz tako oddaljenega kraja preveliki, 
saj znašajo pri 240 tisoč tonah premoga 54,5 milijonov dinarjev več, kot iz REK 
Velenje. Razen tega je premog neustrezne kalorične vrednosti, z veliko ja- 
lovine. Tovarna je za leto 1979 imela zaključene zadostne količine celuloznega 
lesa za redno obratovanje kot tudi za potrebe zalog za prvo trimesečje 1980. 
Vendar je tovarna predvsem zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti firme 
Exportles, prišla v tak položaj, da bo morala imeti v mesecu februarju 14 
dni do 3 tedne prisilni remont. S to firmo je bilo zaključenih 280 tisoč prostor- 
ninskih metrov lesa, dobavljenih pa je bilo le 118 tisoč prostorninskih metrov, 
kar predstavlja le 42 odstotkov pogodbene količine. Vzrok temu naj bi bile 
neugodne vremenske razmere, ki so jih opredelili kot višjo ailo. 

Z madžarsko firmo Lignimpex ima tovarna dvajsetletno pogodbo o po- 
slovnem sodelovanju, in sicer tako, da tovarna izvaža celulozo, madžarski 
partner pa dobavlja les. Tovarna je prizadeta predvsem zaradi tega, ker ima 
pri izvozu nižje premije kot jlih ima na zahodu, in sicer za 10,5 odstotkov, na 
zahodu 16 % in višje carinske dajatve kot na vzhodu, in sicer za celulozni les 
bukve 25 odstotkov, za celulozni les smreke 22 odstotkov in celulozni les topole 
17 odstotkov. Pri vzhodno klirinškem uvozu znaša to le 6 odstotkov. Na za- 
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htevo, ki smo jo posredovali Zveznemu sekretariatu za finance za odobritev 
nižjih carinskih stopenj, v skladu z Uradnim listom št. 40, z dne 14. 7. 1978, 
smo dobili odgovor, da še ni sprejet odlok, ki se menda še medrepubliško 
usklajuje. Ta odgovor smo dobili 25. 6. 1979 in še do danes ne vemo, če je bilo 
to vprašanje rešeno. 

Za uvoz surovin.in repromateriala smo za prvo trimesečje dobili samo 
20 odstotne avanse, kljub temu, da so naše potrebe v prvem trimesečju večje, 
da moramo uvoziti prepotrebne surovine, na primer lesovino, ki nam nado- 
mešča celulozni les, da so cene v prvem trimesečju nižje, ker se za drugo tri- 
mesečje že najavlja povečanje cen surovinam in kljub temu, da je naša iz- 
vozno-uvozna bilanca pozitivna. Menimo, da bi morali z izvoznimi pravicami, 
ki smo si jih ustvarili z uvozom, terminsko sami prosto razpolagati. 

Problem cen rotacijskih papirjev ni rešen zaradi nerazumevanja večjih 
kupcev iz drugih republik, kot sta Vijesnik iz Zagreba in Politika iz Beograda, 
ki hočejo ne glede nato, da se zaradi izredno povečanih proizvodnih stroškov 
trenutno proizvaja z izgubo, rešiti vnaprej svoj materialni položaj s povečanjem 
cen listov ali kako drugače. Krško s sto tisočimi tonami za domači trg pokriva 
80 odstotkov vseh potreb po časopisnem papirju in je v njegovem interesu, v 
kolikor se bo takšno stanje ponavljalo, da preusmeri del proizvodnje v izvoz 
ali pa v rentabilnejšo proizvodnjo drugih papirjev za domači trg. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Ivica 
Kavčič, delegatka iz Idrtije, 9. okoliš. 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
O poročilu Izvršnega sveta v zvezi s stabilizacijskimi ukrepi nismo razprav- 
ljali na seji delegacije, ker smo poročilo dobili prepozno. 

Menim, da je na vsak način zadoščeno našemu sklepu, da obravnavamo 
ukrepe vsak mesec sproti. Bilo bi zelo dobro, če bi dobili ta poročila v bodoče 
vsaj teden dni prej, tako da bi jih obravnavali na delegacijah in da bi lahko 
delegati izrazili svoja mnenja. 

Ne glede na to, da tako ni bilo, bi pa vendarle želela poudariti, v zvezi 
z ekspozejem tovariša Jožeta Hujša, in s poročilom, da gre čas zelo hitro na- 
prej. Glavni poudarki zvezne in republiške resolucije so dani predvsem izvozu 
in izvozno-uvoznim ukrepom in učinkom plačilne bilance. Zato menim, da je 
potrebno poudariti, da v kolikor ne bodo pravočasno sprejeti ustrezni ukrepi, 
tako za večje vzpodbujanje izvoza kot tudi za delitev sredstev za uvoz, bomo 
morali pri glavni točki stabilizacijskih ukrepov odstopati in ne bomo dosegli 
tistih učinkov, ki so v letošnjem letu pričakovani. Mesec je že mimo, in če bo 
tako, kot je bilo lansko leto ob sprejemanju dogovorov, potem ni pričakovati 
ustreznih rezultatov. Menim, da bi se morala predvsem zvezna administracija 
in vsi drugi zavedati, da je pač potrebno pospešeno in odgovorno te ukrepe 
pripraviti. To velja tudi za združeno delo, ki se bo moralo z veliko energije 
lotiti večje usmeritve na izvoz in seveda večjega nadomeščanja z domačimi 
surovinami in repromaterialom. Tista, ki pripravlja ukrepe, je v prvi vrsti 
odgovoren, če ne bo skladnosti in pričakovanih dosežkov. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razprav- 
ljati? (Ne.) 



32. seja 
123 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. , _ 

Na podlagi vseh dosedanjih razprav in gradiv predlagam zboru, da sprej- 
me naslednji sklep: . 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema informacijo 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju nalog in usmeritev iz 
Zvezne in republiške resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 
1980 in podpira dosedanje aktivnosti in ukrepe Izvršnega sveta pri izvajanju 
stabilizacijske politike, opredeljene v republiški in zvezni resoluciji. 

2. Zbor poudarja, da je za uresničevanje resolucijskih usmeritev najpo- 
membnejše učinkovito samoupravno sporazumevanje na področju ekonomskih 
odnosov s tujino, predvsem o učinkovitih izvoznih vzpodbudah, dosledno iz- 
polnjevanje in konkretiziran je ukrepov za omejevanje vseh oblik porabe, upo- 
števaje selektiven pristop, čimprejšnja družbena verifikacija vseh investicijskih 
programov, sklenitev dogovorov o politiki cen ter sprejem bilanc zaposlo- 
vanja, upoštevaje selektivne kriterije, skladno s politiko investiranja. 

Izvršni svet naj Skupščini SR Slovenije o uresničevanju teh ključnih nalog 
ponovno poroča do konca februarja. 

3. Zbor poziva vse nosilce družbenega planiranja, da na podlagi ugoto- 
vitev v razpravi o zaključnih računih konkretizirajo ukrepe za stabilizacijo, 
upoštevaje usmeritve opredeljene v dogovorih in sporazumih, sprejetih za 
uresničevanje nalog iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980, v letu 1980. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri nadaljnjih aktivnostih 
upošteva stališča, mnenja, pripombe in predloge, izražene na sejah^ delovnih 
teles in v razpravi na današnji seji zbora in sproti poroča Skupščini SR Slo- 
venije o aktivnostih pri uresničevanju v resolucijah sprejetih usmeritev in o 
izvajanju sprejetih ukrepov ter po potrebi predlaga dodatne ukrepe za do- 
sledno izvajanje politike stabilizacije. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev oziroma drugačno obli- 
kovanje tega sklepa? (Nihče.) 

Ker ne predlaga nihče dopolnitev, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je 
za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (143 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč 
in sklepov o uresničetvainju resolucije o temeljih zakonodajne politike repu- 
blike, ki ga je predložila Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Anton 
Kugonič, predstavnik Zakonodajno-pravne komisije. 

Anton Kugonič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V osnutku stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne 
politike republike so zbori Skupščine SR Slovenije razpravljali in odločali 
10. oktobra lanskega leta. Na podlagi mnenj, predlogov, stališč in pripomb, ki 
so jih izoblikovali delegati v delovnih telesih zborov in na zborih, je Zakono- 
dajno-pravna komisija pripravila predlog stališč in sklepov, o katerih odloča 
ta zbor danes. 
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V predlog stališč in sklepov so bile, vnesene zlasti naslednje ugotovitve: 
— da morajo zakoni predvsem vzpodbujati razvoj samoupravnih odnosov, 

uveljavljanje pravic delovnih ljudi in občanov ter usmerjati samoupravno 
normativno dejavnost, ne pa, da te odnose v celoti in podrobno urejajo, 

— da so predpisi, ki jih sprejema skupščina družbenopolitične skupnosti 
še vedno preštevilni, pa tudi preobsežni, kar zožuje možnost samoupravnega 
urejanja odnosov s samoupravnimi sporazumi in drugimi samoupravnimi 
splošnimi akti, 

— da se v postopke priprav zakonov še vedno premalo vključujejo delegati 
temeljnih organizacij, kar otežkoča preverjanje učinkovitosti oziroma mož- 
nosti za realizacijo posameznih zakonskih rešitev. Še vedno nimajo dovolj 
veljave delegatske pobude in zahteve za spremembe zakonov, ki se zlasti izra- 
žajo v predlogih in zahtevah za obvezno razlago zakonov in v delegatskih 
vprašanjih, 

— da so predložene obrazložitve zakonov in drugih aktov še vedno po- 
manjkljive in nekvalitetne in da je zlasti pomanjkljiva obrazložitev material- 
nih posledic, ki izhajajo iz posameznih zakonov, 

—• da se je treba bolj zavzemati za razumljivost in jasnost zakonskih be- 
sedil in da je treba na tistih področjih, na katerih je normativna pristojnost 
razdeljena med republiko in občino, skrbeti, da republiški predpisi ne bodo 
posegali v pristojnost občine oziroma, da je ne bodo omejevali le na formalno 
in izvršilno pristojnost. 

To so glavni predlogi in pobude, ki jih je Zakonodajno-pravna komisija kot 
predlagatelj vključila v besedilo predloga stališč in sklepov. 

Ko so delovna telesa zborov razpravljala o tem predlogu, so se ponovno 
izoblikovala različna stališča, mnenja in predlogi, o katerih je Zakonodajno- 
pravna komisija razpravljala in na njihovi podlagi, dne 21. 1. 1980 izoblikovala 
amandmaja. Ker so bili amandmaji vloženi v roku več kot osem dni pred da- 
našnjimi zasedanji zborov, je treba šteti te amandmaje za sestavni del pred- 
loga stališč in sklepov po četrtem odstavku 277. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Naj na kratko, v imenu Zakonodajno-pravne komisije, obrazložim bistvo 
teh amandmajev. 

1. Amandma k četrtemu odstavku 4. točke ugotovitev, uveljavlja zahtevo, 
naj se v postopke samih priprav zakonskih besedil vključujejo delegati te- 
meljnih organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, občine, družbenopolitične organizacije in zainteresirane strokovne 
in znanstvene organizacije. Le tako je namreč mogoče vnaprej preveriti mož- 
nosti za uresničitev posameznih zakonskih besedil. 

2. Amandma k šestemu odstavku 4. točke ugotovitev, uveljavlja zahtevo 
po popolnejših obrazložitvah, zlasti pa tudi po popolnejših obrazložitvah ma- 
terialnih obveznosti, ki izhajajo iz zakonov in drugih aktov. 

Predlagatelj se pogosto zadovolji le z ugotovitvijo, da uveljavitev zakona 
ali drugega akta ne bo terjala posebnih sredstev, ki bi jih bilo treba zagoto- 
viti v republiškem proračunu. Manjka pa prikaz materialnih obveznosti, ki 
bodo nastale za občine, organizacije združenega dela, druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti ter za občane. 

Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora je sicer iz- 
razil pomislek o tem amandmaju, češ, da je pri večjem številu zakonov, zlasti 
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tistih, ki urejajo družbenoekonomski razvoj nemogoče predvideti materialne 
posledice. 

Zakonodajno-pra/vna komisija meni, da ta pripomba niti ni v nasprotju 
s predlaganim amandmajem. Zahteva po navedbi materialnih obveznosti, ki 
izhajajo iz zakona, mora biti sicer v skladu s poslovnikom in mora kot taka 
biti tudi poudarjena v stališčih in sklepih. Seveda pa nekateri zakoni, zlasti 
sistemski, nimajo neposrednih materialnih posledic oziroma je posledice vna- 
prej dejansko nemogoče predvideti. 

Vendar so taki zakoni redkejši in le pri njih je mogoče odstopati od zahteve 
o navedbi materialnih posledic. 

3. Največ pozornosti so delovna telesa zborov razumljivo posvetila po- 
skusu razmejitve zakonodajne in samoupravne normativne dejavnosti pod 
točko II. stališč in sklepov. Ob osnutku in v predlogu je Zakonodajno-pravna 
komisija skušala izoblikovati vsebinske kriterije za razmejitev zakonodajne in 
samoupravne normativne dejavnosti, vendar je v delovnih telesih zborov pri- 
šlo do izraza stališče, da je taka razmejitev deloma nepopolna in da bi vse- 
binska razmejitev terjala še precej širšo in globljo razpravo. 

Sprejeto je bilo zlasti stališče, da je v sedanjem stanju razvoja družbe- 
nih odnosov pogosto odločitev, ali naj se določena družbena razmerja urejajo 
z zakoni v celoti ali pa le deloma oziroma ali je mogoče v celoti prepustiti 
samoupravnemu urejanju, odvisna od različnih okoliščin, zlasti tudi od stanja 
na posameznih področjih, od časa, ko se želi posamezna področja urediti in 
podobno. 

Nikakor tudi ne gre načenjati problema tako, kot da bi bilo urejanje druž- 
benih odnosov z zakoni kvalitativno, nekaj povsem drugega kot urejanje s sa- 
moupravnimi splošnimi akti, zlasti z družbenimi dogovori in samoupravnimi 
sporazumi. Tudi odločanje delegatske skupščine je samoupravno odločanje. 

Zaradi vseh teh pripomb je Zakonodajno-pravna komisija izoblikovala 
amandma, ki predvsem poudarja, naj zakonodaja vedno vzpodbuja samouprav- 
no urejanje družbenih razmerij, zlasti tedaj, kadar zakonodaja uveljavlja te- 
meljne družbene usmeritve, pa tudi v primeru tako imenovane intervencijske 
zakonodaje si je treba prizadevati, da taka zakonodaja ne bi ovirala samo- 
upravnega urejanja družbenih razmerij. 

4. Amandma k 3. točki stališč in sklepov pod II. poudarja potrebo po 
skupnem programiranju vseh dejavnikov zakonodajnega postopka, kot pogoju 
za vključitev družbenopolitičnih organizacij, strokovnih in drugih dejavnikov 
v zakonodajni postopek. Ti dejavniki naj sodelujejo v zakonodajnem postopku 
neposredno ali pa prek družbenih svetov. 

5. Amandma k četrti alinei 5. točke stališč in sklepov pod II. se zavzema 
za enostavnost in razumljivost zakonskih rešitev in samih zakonskih besedil. 

Amandma k sedmi alinei 5. točke stališč in sklepov pa uveljavlja stališče, 
da je na področjih, na katerih je normativna pristojnost razdeljena med re- 
publiko in občino le skrbeti, da republiški predpisi ne bodo posegali v pri- 
stojnost občine oziroma, da te pristojnosti ne bodo omejevali le na formalno 
in izvršilno pristojnost, ampak, da si je treba tudi prizadevati, da republiška 
zakonodaja ne bo v nasprotju z ustavnim konceptom občine zavezovala občin, 
na kakšen način naj izvršujejo republiške zakone in druge predpise. 

Amandma k 9. točki stališč in sklepov pod II. pa natančneje opredeljuje 
delegatsko bazo za oblikovanje smernic delegatov v zveznem zboru. 



126 Zbor združenega dela 

Zlasti je treba v postopku sprejemanja zakonov v Zveznem zboru Skup- 
ščine SFR Jugoslavije zagotoviti njihovo obravnavo v občinah, posebej še v 
konferencah delegacij, z vključitvijo družbenopolitičnih organizacij, strokov- 
nih organizacij in vseh drugih dejavnikov. 

V primerih, ko gre za poseben interes republike, je treba zagotoviti raz- 
pravo v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in v njenih zborih, z vklju- 
čitvijo družbenopolitičnih organizacij v republiki, Gospodarske zbornice Slo- 
venije, ter samoupravnih interesnih skupnosti na območju občin. 

V zvezi s tem amandmajem je treba poudariti, da bo v prihodnje treba 
večjo pozornost posvetiti tudi razmerju med zvezno in republiško zakonodajo. 
Proučiti bo treba ali v posameznih primerih federacija s svojimi zakoni in 
drugimi predpisi ne posega tudi v zakonodajno pristojnost republik. Proučiti 
bo treba vprašanje, kdaj je mogoče v republiške zakone povzemati določbe 
zveznih zakonov. Tako povezovanje sme biti, kot poudarjajo stališča in sklepi, 
le izjemno. Ob tem bo treba v prihodnje razpravljati in sprejeti stališče še o 
nekaterih odprtih pravno-sistemskih vprašanjih, kot je na primer vprašanje 
ali je mogoče določbo, ki jo povzame republiški zakon iz zveznega zakona 
sploh obravnavati kot republiško normo in ali ne bi kazalo tako povzemanje 
tudi v zakonodaj no-tehničnem pogledu v republiških predpisih izrecno in po- 
drobno navesti. Menimo tudi, da bi kazalo vsa ta in druga vprašanja obrav- 
navati v okviru Skupščine SFR Jugoslavije in njenih delovnih teles. Dele- 
gati iz SR Slovenije naj bi tudi predlagali, naj se v Skupščini SFR Jugosla- 
vije pripravi posebna resolucija o temeljih zakonodajne politike federacije. 

Poleg teh amandmajev naj opozorim še na vprašanje, ki izhaja iz pred- 
laganih sklepov. Sklepi zahtevajo od Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da naj v letu 1980 poroča Skupščini SR Slovenije o tem, kako se uresničuje 
njegova funkcija in funkcija republiških upravnih organov pri sprejemanju 
izvršilnih in upravnih predpisov. Ta sklep temelji na ugotovitvi, da je zakono- 
daja pogosto preveč podrobna in da bi bilo mogoče številna vprašanja, ki smo 
jih doslej urejali z zakoni, urediti tudi s podzakonskimi izvršilnimi in uprav- 
nimi predpisi. 

Na podlagi razprav, pa tudi amandmajev v nekaterih delovnih telesih 
posameznih zborov, je Zakonodajno-pravma komisija izoblikovala še nove tri 
amandmaje, ki jih predlaga današnjim zborom. 

Prvič. V 3. točki stališč in sklepov, naj se besedilo drugega stavka, ki se 
glasi: »Zato je treba še dosledneje uveljaviti prakso«, nadomestiti z besedilom: 
»To je pogoj za doslednejše uveljavljanje prakse«. Gre za redakcijski amand- 
ma, ki le izboljšuje besedilo stališč in sklepov. 

Drugič. V 3. točki stališč in sklepov pod II, naj se na koncu prvega od- 
stavka doda besedilo, ki se glasi: »Prav tako je treba zagotoviti, da na preostala 
vprašanja, ki se pojavljajo ob zakonih v posameznih fazah zakonodajnega po- 
stopka predlagatelji posebej odgovorijo«. Ta amandma uveljavlja zahtevo, 
da mora predlagatelj odgovoriti ne le na formalno zastavljena delegatska vpra- 
šanja, ampak tudi na tista vprašanja delegatov, ki mu jih le-ti zastavljajo v 
različnih fazah zakonodajnega postopka, ki pa se ne nanašajo neposredno na 
vprašanja, ki jih zakon ureja, so pa s tem področjem povezana. 

Tretjič. V 3. točki stališč in sklepov pod II, naj se za prvim odstavkom doda 
novi, drugi odstavek, ki se glasi: »Kadar se predlagatelj zaradi pomembnosti 
predlaganih zakonskih rešitev odloča za širše preverjanje le-teh, mora to sto- 
riti v prvi fazi zakonodajnega postopka in po možnosti poleg temeljnih dilem, 
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ki jih vsebuje predlog za izdajo zakona predložiti tudi teze za izdelavo za- 
konskega osnutka in popolneje obrazložiti posamezne predlagane rešitve«. Ta 
amandma uveljavlja zahtevo, da je treba vselej, kadar se predlagatelj odloči 
za širše preverjanje zakonskih rešitev, zlasti na primer pri tako imenovanih 
sistemskih zakonih, to preverjanje zagotoviti že v prvi fazi zakonodajnega 
postopka, da kasneje ne bi prihajalo do številnih variant oziroma, da v pred- 
logih zakonov in drugih splošnih aktov ne bi prihajalo do številnih amandma- 
jev, ki so pogosto posledica nerešenih sistemskih vprašanj. 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga zboru, maj najprej sprejme vse 
tri amandmaje, ki jih je predložila danes im nato sprejme tudi celoten pred- 
log stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne poli- 
tike republike. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? {Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Ana Grum, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. Prosim! 

Ana Grum: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov iz občine Kranj, je na svoji seji, dne 23. 1. 1980, obravnavala 
stališča in sklepe o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike re- 
publike. Ta stališča in sklepe podpirajo, skupaj s poročilom Komisije za 
pravosodje. 

V kolikor pa na osnovi poročila komisije ne bo prišlo do spremembe 
teksta, skupina delegatov predlaga, da se pred zadnjim stavkom 1. točke dnev- 
nega reda, drugega dela, vnese naslednje besedilo: »Opredeliti je potrebno 
tudi kriterije, po katerih bo pri določanju pristojnosti občin mogoče v naj- 
večji meri razbremeniti občinske skupščine in zagotoviti sprejemanje pred- 
pisov izvršnega sveta in drugih upravnih organov«. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! To je v bistvu amandma. 
Vprašujem predstavnika Zakonodajno-pravne komisije, kakšno je njegovo 
mnenje o predlogu? Ugotavljam tudi, da amandma ni vložen v skladu z do- 
ločili poslovnika. 

Besedo ima tovariš Anton Kugonič. 

Anton Kugonič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Menim, da je dopolnilo tovarišice delegatke vključeno v besedilo, ki je 
sestavni del teksta, ki sem ga prej prebral in ki se glasi: »Na področjih, na ka- 
terih je normativna pristojnost razdeljena med republiko in občino je potrebno 
skrbeti, da republiški predpisi ne bodo posegali v pristojnosti občine oziroma, 
da jo ne bodo omejevali le na formalno in izvršilno pristojnost ter da republi- 
ška zakonodaja ne bo v nasprotju z ustavnim konceptom občine zavezovala 
občin, na kakšen način naj izvršujejo republiške zakone in druge predpise.« 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Je ta razlaga sprejem- 
ljiva? (Da.) 

Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Prijavljenih razpravljalcev ni več. Ker 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. 
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O amandmajih Zakonodajno-pravne komisije ne bomo posebej glasovali, 
ker jih predlaga na podlagi 4. odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije, kot sestavni del akta. 

Tako bomo glasovali le o amandmajih Odbora za družbenopolitični sistem, 
ki so predlagani k 3. točki stališč in sklepov pod II, in ki jih Zakonodajno- 
pravna komisija kot predlagatelj tega akta prevzema tudi kot svoje amandmaje. 

Dajem na glasovanje amandmaje odbora k 3. točki stališč in sklepov pod II. 
Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Odbora za družbenopolitični sistem k 3. točki 
stališč in sklepov pod II. soglasno sprejeti. 

Dajem na glasovanje predlog stališč in sklepov o uresničevanju resolu- 
cije o temeljih zakonodajne politike republike v celoti. Kdor je za predlog 
stališč in sklepov, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o 
temeljih zakonodajne politike republike sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog pri- 
poročil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite. 

Na podlagi sklepa Zbora združenega dela, ki ga je sprejel na seji dne 
19. decembra 1979 ob obravnavi poročila o uresničevanju zasnove splošne 
ljudske obrambe v SR Sloveniji, je Odbor za družbenopolitični sistem našega 
zbora skupaj s pristojnima odboroma ostalih zborov pripravil in predložil 
predlog priporočil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske ob- 
rambe iin družbene samozaščite v SR Sloveniji. 

V zvezi s tem aktom naj pojasnim, da ste s sklicem prejeli delovno zasnovo 
predloga akta, z dopisom z dne 25. januarja 1980 pa predlog priporočil in 
sklepov. 

Obveščam vas, da je na seji prisotna skupina delegatov, ki jo je določil 
Odbor za družbenopolitični sistem z nalogo, da se v imenu odbora kot predla- 
gatelja akta opredeli do morebitnih spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov. 
Po končani razpravi, če bo potrebno, se bo skupina sestala skupaj s skupinama 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora zaradi morebitnega usklajevanja 
besedila predloga priporočil in sklepov. 

Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ranko 
Krašič, predstavnik Odbora za družbenopolitični sistem. Prosim! 

Ranko Krašič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob obravnavi poročila o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v 
SR Sloveniji so odbori Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora za družbenopolitični oziroma družbenopolitični in komunalni si- 
stem na sejah dne 5., 6. in 7. decembra 1979 obravnavali tudi delovni osnutek 
stališč in sklepov k poročilu o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe 
v SR Sloveniji, ki ga je skupaj z navedenim poročilom predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Odbori so ocenili, da je delovni osnutek predloženih stališč in sklepov pre- 
obširen in da bi ga bilo potrebno ustrezno skrajšati in v njem dati nekatere 
konkretnejše usmeritve. 
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Odbori so menili, naj bi skupščinski akt o uresničevanju zasnove splošne 
ljudske obrambe in tudi družbene samozaščite vseboval le priporočila in sklepe, 
glede na to, da ni odprtih načelnih vprašanj, do katerih bi se bilo potrebno 
s stališči v tem aktu posebej opredeliti. V sklepih naj bi bil dan poseben po- 
udarek tistim nalogam, ki zavezujejo Izvršni svet in republiške upravne orga- 
ne ter organizacije, v priporočilih pa naj bi se opredelile naloge drugih druž- 
benih subjektov odgovornih za uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite. 

Na podlagi takšne ocene so odbori sami pripravili osnutek priporočil in 
sklepov za uresničevanje splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
v SR Sloveniji, ki so jih na seji dne 19. decembra 1979 ob obravnavi poročila 
o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji obravnavali 
in sprejeli Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor. 

Zbori so v svojih sklepih naložili odborom za družbenopolitični oziroma 
komunalni sistem, naj pripravijo predlog priporočil in sklepov in pri tem 
upoštevajo stališča, mnenja in predloge delovnih teles Skupščine ter raz- 
prave na sejah zborov. 

Odbori vseh treh zborov so na svojih sejah, in sicer Odbor za družbeno- 
politični sistem Zbora združenega dela dne 22. januarja 1980, Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem Zbora občin dne 18. januarja 1980 in Od- 
bor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora dne 21. januarja 
1980 kot predlagatelji akta obravnavali delovno zasnovo predloga priporočil in 
sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite v SR Sloveniji in določili delovno skupino, ki jo sestavljajo delegati 
vseh odborov, ki je na podlagi dosedanje delegatske razprave v skladu s sklepi 
zborov in obravnave na odborih, na seji dne 24. januarja 1980 določila besedilo 
predloga priporočil in sklepov. 

Dopolnitve k predlogu priporočil in sklepov so delegati prejeli s sklicem 
sej zborov za 30. januar 1980 in so napisane z velikimi črkami. Najpomemb- 
nejše vsebinske dopolnitve so naslednje. 

V priporočilih je v 2. odstavku 1. točke dodan nov odstavek, ki določa, 
da naj delovni ljudje in občani pri izpolnjevanju svojih osnovnih delovnih na- 
log upoštevajo tudi varnostne ocene. V isti točki priporočil je dodan nov od- 
stavek, ki opredeljuje povezanost med izpolnjevanjem gospodarskih nalog in 
krepitvijo obrambne in samozaščitne pripravljenosti. Boljše gospodarjenje in 
krepitev materialne osnove združenega dela lahko pomembno prispeva k 
uveljavljanju družbene samozaščite in krepitvi obrambne pripravljenosti. 

V priporočilih je dana tudi nova 4. točka, ki opredeljuje naloge na pod- 
ročju teritorialne obrambe. 

6. točka priporočil, ki določa naloge glede na razvijanje in usposabljanje 
narodne zaščite, vsebinsko ni bistveno spremenjena, je pa le jasneje in na- 
tančneje formulirana. 

Na koncu priporočil je dodana nova 7. točka, ki določa naloge na področju 
obveščanja o dejavnosti ljudske obrambe in družbene samozaščite. V raz- 
pravah na sejah odborov je bilo namreč poudarjeno, da je potrebno dati več 
pozornosti informiranju občanov o vprašanjih, ki so pomembna za njihovo 
sodelovanje v obrambnih in samozaščitnih nalogah. 

V sklepih ni pomembnejših dopolnitev glede delovne zasnove, saj so bili 
predloženi sklepi v razpravah na sejah odborov podprti. 

g 
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Odbori predlagajo zborom, da sprejmejo priporočila in sklepe za uresni- 
čevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR 
Sloveniji. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) 

Tovarišica sekretarka me opozarja, da je pri tej točki predstavnik Izvrš- 
nega sveta, tovarišica Dina Potočar, samostojna svetovalka Republiškega se- 
kretariata za ljudsko obrambo in ne tovariš Martin Košir kot smo bili prvotno 
obveščeni. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? ((Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog priporočil in sklepov za uresničevanje splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji. Kdor je za predlog 
priporočil in sklepov, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog priporočil in sklepov za uresničevanje zasnove 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji sprejet z 
večino glasov. 

Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.50 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom zbora. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
zagotavljanju socialne varnosti invalidnim osebam v SR Sloveniji, ki jo je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc 
Hočevar, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstvo in so- 
cialno varstvo. 

Franc Hočevar: Iz informacije o socialni varnosti invalidnih oseb, 
ki jo je pripravila Skupnost socialnega varstva skupaj s Sekretariatom za delo 
in Komitejem za zdravstvo in socialno varstvo, je razvidno, da smo uspeli 
vzpostaviti dokaj napreden sistem socialnega varstva invalidnih oseb. V zad- 
njem času sprejeti akti in usmeritve kažejo, da težimo za tem, da bi invalide 
enakopravno vključili v vse oblike družbenega življenja in dela. Vendar pa 
moramo ob tem ugotoviti, da vse te usmeritve, ki dajejo le okvir za družbeno 
in samoupravno urejanje in razreševanje problematike invalidnih oseb, še 
niso v zadostni meri spodbudile aktivnosti za učinkovito razreševanje le-te 
v vseh njenih vidikih. 

Združeno delo se v vedno večjem obsegu vključuje v razreševanje prob- 
lematike invalidnih oseb vendar še vedno ne celovito in tudi ne vedno siste- 
matično, zlasti z vidika usposabljanja in zaposlovanja invalidov. Menimo, da 
bi se velik del invalidne populacije z ustrezno usposobitvijo, z adaptacijo de- 
lovnih mest in zlasti z ustreznejšo izbiro dela povsem enakopravno vključil v 
proizvodni proces. 
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Dosedanje razprave v odborih, pa tudi drugje, so opozorile, da se zdru- 
ženo delo loteva razreševanja problematike invalidov preveč kratkovidno ter 
da bi morala skrb za preprečevanje invalidnosti in ponovno vključevanje in- 
validnih oseb v delo, postati sestavni del razvojnih načrtov organizacij zdru- 
ženega dela. 

Problem usposabljanja invalidov ne moremo reševati ločeno od proble- 
mov zaposlovanja. Brez poznavanja zaposlitvenih možnosti bi bilo verjetno 
vsako usposabljanje nesmotrno in nenačrtovano. Velja tudi ugotovitev, da 
združeno delo pogosto še vedno z nezaupanjem sprejema invalide, kajti učin- 
ki socialne in poklicne rehabilitacije so še premalo vidni. Nimamo podatkov, 
ali organizacije združenega dela dajejo pri zaposlovanju na prostih delovnih 
mestih prednost invalidnim osebam. Prav ta določba pa izraža posebno druž- 
beno pomoč invalidnim osebam, zato bi se prav tu moral kazati nov in bolj 
human odnos do invalidov. 

V informaciji tudi ugotavljamo, da je bolezen najpogostejši vzrok za na- 
stanek invalidnosti, saj je ta zastopana z več kot 80 odstotki. Premalo skrbi 
posvečamo preventivnemu zdravstvenemu varstvu, prav tako pa tudi ni ustre- 
zno organizirana oziroma prisotna medicina dela na tistih področjih, kjer 
je invalidnost največja. V okviru teh ugotovitev je potrebno opozoriti, da je 
bolezen kot vzrok za nastanek invalidnosti tako visoko zastopana tudi zaradi 
neustreznih delovnih pogojev in zaradi premajhne delovne zaščite nasploh. 
Vse te ugotovitve so povezane z vprašanji humanizacije delovnih pogojev in z 
vprašanji ustrezne organizacije konkretnega delovnega procesa. V pogojih dela 
verjetno lahko iščemo tudi vzrok za tako številne zahteve po benifikaciji de- 
lovne dobe v vedno večjem številu poklicnih profilov. Menimo, da bi se mo- 
ralo vprašanje benifikacije delovne dobe v kontekstu teh problemov povezati 
z vprašanji konkretnih delovnih pogojev in organizacije dela, pri čemer bi 
morali slediti težnji po ustvarjanju takih delovnih pogojev, ki ne bodo silili 
v benifikacijo delovne dobe oziroma, ki ne bodo povzročali invalidnosti in 
invalidskega upokojevanja. 

Informacija opozarja tudi na druge pomanjkljivosti v uresničevanju si- 
stema socialne varnosti invalidnih oseb. V zvezi s tem je potrebno opozoriti 
na slabo koordinacijo dela na tem področju, na različnost kriterijev pri dolo- 
čanju invalidnosti, na parcialnost razreševanja problematike invalidov in tudi 
na splošne življenjske pogoje in možnost za vključevanje invalidov v življe- 
nje in delo kakor tudi na slab pregled razmer, v katerih živijo invalidi. 

Informacija je izpustila nekatere ugotovitve. Meinimo, da manjka pozitiv- 
na ocena aktivnosti družbenih organizacij, ki vključujejo invalide ter pozi- 
tivna ocena njihovih naporov v procesu vključevanja invalidov v delo in 
življenje. 

Glede na to, da ste prejeli že nekatere pripombe k tej informaciji, bi v na- 
daljevanju, v kolikor bi delegati zahtevali, pojasnili nekatere ugotovitve 
Društva mišično in živčno-mišično obolelih. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želita poročevalca odbora 
in komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Janez Vivod, delegat Zbora zdru- 
ženega dela, socialno-zdravstveno področje, 3. okoliš, L j ubijana-Vič. Prosim! 

9» 
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Janez Vivod: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 3. okoliša, za socialno-zdravstveno področje ugotavlja, da 
informacija o zagotavljanju socialne varnosti invalidnih oseb v Sloveniji, pri- 
kazuje zelo široko področje pomembne družbene dejavnosti pri kateri sodelu- 
jejo številni dejavniki in da verjetno zaradi tega v informaciji ni bilo mogoče 
da bi v celoti prikazali vse pereče probleme, ki pravzaprav tudi preprečujejo, 
da bi bili rezultati pri izvajanju celotne invalidske zakonodaje še boljši. Pred- 
vsem velja to za zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, ki je 
bil sprejet pred dobrimi dvemi leti, menimo pa, da niso ustvarjeni vsi pogoji, 
da bi se ta zakon tudi bolj učinkovito izvajal. Naj omenim predvsem naslednje 
probleme. 

Problem razvijanja oblik usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb 
na domu. Po podatkih socialnega skrbstva, skupnosti za zaposlovanje in invalid- 
skih organizacij ocenjujemo, da gre za populacijo nad 1000 oseb, katerim bi 
prav oblika usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb na domu omogo- 
čila, da bi se le-ti vključili v življenje in delo. 

Potrebno bi bilo opraviti raziskavo, ki naj bi veljala dva milijona osem- 
stotisoč dinarjev. Ce to preračunamo na populacijo 1000 invalidov, bi za enega 
invalida porabili dva tisoč osemsto dinarjev. Vendar pa se o pomembnosti 
omenjene raziskave še vedno razpravlja. Kolikor ne bomo opravili te raziskave 
in uvedli oblike usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb na domu, bodo 
nepokretni invalidi, ki so priklenjeni na posteljo oziroma vezani na invalid- 
ske vozičke, tudi v prihodnje ostajali v breme družbe. Ce je potrebno takega 
invalida dati v dom oskrbovancev, vemo, da bodo izdatki mnogo večji, saj 
znaša oskrba v domu za nepokretne od 3000 do 5000 dinarjev mesečno. Ce 
to preračunamo na populacijo 1000 invalidov, bodo izdatki še znatno večji. 
Zato menimo, da bo nujno potrebno ta model usposabljanja in zaposlovanja 
invalidnih oseb na domu le razviti in tudi zagotoviti potrebna sredstva ter s 
tem omogočiti invalidnim osebam dostojno življenje in delo. 

Opozoril bi tudi na usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb v or- 
ganizacijah združenega dela. Informacija ugotavlja, da le 10% organizacij 
združenega dela sodeluje v taki obliki usposabljanja in zaposlovanja. 

Menim, da se tudi organizacije združenega dela znajdejo v težavnem 
položaju, saj niso razvite vsebine takega usposabljanja, niso zagotovljeni so- 
cialno-ekonomski regulativi glede stimulacijskega značaja, prav tako pa niso 
proučeni kriteriji in pogoji za uvedbo in izdelavo kvotnega sistema. 

Omenim naj probleme, ki se pojavljajo zaradi neusklajene zakonodaje. 
Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb in zakon o izobraževa- 
nju in usposabljanju otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju vsak 
po svoje v prvem členu izključujeta otroke iz teh pravic in se zato pogosto po- 
služujemo samoupravnih sporazumov, ki poskušajo te nepravilnosti popraviti. 
Prihaja pa do različne razlage v samoupravnih sporazumih in tudi do različ- 
nega izvajanja. 

V informaciji je premalo poudarjeno vprašanje invalidskih delavnic. 
Predstavniki invalidskih delavnic so nas v razgovoru opozorili, da položaj v 
teh delavnicah le ni tako rožnat kot ga v celoti prikazuje informacija. Delavci 
razpolagajo z zastarelo tehnologijo, vrednost njihovih osnovnih sredstev pred- 
stavlja le eno tretjino vrednosti osnovnih sredstev, ki odpade na posameznika, 
zaposlenega v gospodarstvu, medtem ko se zaposlenost invalidov v gospodar- 
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stvu giblje povprečno 2—3 % se v teh delavnicah giblje zaposlenost invalidov 
od 40 do 50 %. 

Edina družbena pomoč invalidnim delavcem je oprostitev družbenih daja- 
tev. Družbene dajatve se uporabljajo za izboljšanje tehnologije dela, za pre- 
urejanje prostorov, za varstvo pri delu specifično prizadetih invalidnih oseb 
in podobno. 

Ce primerjamo to oprostitev s prispevki, ki jih morajo invalidske delav- 
nice odvajati od svojega dohodka, vidimo, da je ta oprostitev pravzaprav niz- 
ka in da so invalidske delavnice v nezavidljivem položaju pri razreševanju 
problemov usposabljanja in zaposlovanja invalidov. Za izboljšanje položaja 
invalidskih delavnic je potrebno razmisliti, da bi nadaljevali s povečevanjem 
oprostitev družbenih dajatev, kajti le na ta način bi se lahko te delavnice 
sanirale in tudi opravljale tisto nalogo, ki jim je po zakonu naložena. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ivan Kastrevc, dele- 
gat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Ivan Kastrevc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Stališča naše skupine delegatov k informaciji o zagotavljanju socialne var- 
nosti invalidnim osebam so naslednja. 

Med našo napredno zakonodajo o invalidskem varstvu in vsakdanjo prak- 
so obstaja razkorak. Poklicna rehabilitacija kot najbolj napredna prvina naše 
zakonodaje, ki naj bi omogočala ponovno vračanje ljudi na delo, se je v zadnjih 
20 letih le malo uporabljala v primerjavi s klasično obliko invalidske zaščite, to 
je z upokojevanjem dokaj velikega števila ljudi in to večkrat relativno mla- 
dih ljudi. O tem zgovorno priča podatek, da je bilo v letu 1978 le 322 invali- 
dov na poklicni rehabilitaciji, to je na usposabljanju za drugo delo, kar pred- 
stavlja le 0,4% vseh invalidov. Od skupnega števila vseh invalidov odpade na 
invalidsko upokojene 54 000, kar predstavlja 77 %, le 16 000 jih je ustrezno 
zaposlenih ali pa delajo v skrajšanem delovnem času, kar je 23% vseh inva- 
lidov. 

Pri nas odpade na 100 starostnih upokojencev 93 invalidskih upokojencev, 
kar praktično pomeni da je vsak drugi upokojenec invalid. Res je, da so ta 
razmerja v drugih republikah še manj ugodna, število invalidskih upokojitev 
pri nas pa se ne ujema s prav nobeno statistiko drugod po svetu. 

V zadnjem času pri nas posvečamo več pozornosti naraščajočemu bolniš- 
kemu dopustu in se izogibamo problematike invalidskega upokojevanja kot 
da tukaj ni skritih rezerv in kot da tu nimamo opravka s podobnimi slabost- 
mi kot jih v zadnjem času odkrivamo na področju problematike bolniškega 
dopusta. Postaja namreč jasno, da naraščajoči bolniški dopusti in število in- 
validskih upokojitev in drugih invalidskih dajatev ni vedno in povsod v soraz- 
merju s stopnjo delovne oviranosti zaradi bolezni in poškodb. 

Domnevamo lahko, da na te pojave vpliva cela vrsta dejavnikov kot so 
življenjske navade, sociološke posebnosti, razlike v sistemu vrednot, med- 
sebojni odnosi in delovna morala v organizacijah združenega dela, možnosti 
za zaposlovanje delovnih invalidov in izčrpanost povojne generacije, ki je v 
največji meri nosila breme vojne in povojnega napredka, zakonodaja, ki v 
nekaterih primerih naravnost pospešuje pri posameznikih pojavljanje tendenc 
po upokojitvi in drugo. 
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Menimo, da se bo Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije še moral 
vračati k problematiki invalidskega varstva, toda takrat bolj z namenom, da 
se razjasnijo vzroki, ki so privedli do takega stanja. Pričujoča informacija da- 
je dober opis stanja na področju invalidskega varstva, manjka pa ji kavzalni 
pristop. 

Vzrok za razkorak med možnostmi, ki jih nudi zakonodaja in resničnim 
stanjem ni toliko v pomanjkanju denarja, saj se za neproduktivne izdatke in- 
validskega varstva porabijo velike vsote, temveč v tem, da je denar nepravilno 
razdeljen. Do sedaj ni bilo učinkovitih prizadevanj, ki bi ustvarila skladnejše 
razmere za reševanje te problematike. Prepričljiv primer takega zaostajanja 
za potrebami je en sam rehabilitacijski zavod v SR Sloveniji, in sicer v Celju, 
ki pa ima še vedno značaj invalidske delavnice in je prisiljen poudarjati pro- 
izvodnjo, v kateri zaposluje invalide, medtem ko so njegove prioritetne na- 
loge — poklicna rehabilitacija, psihosocialna rehabilitacija, organizacija za- 
poslovanja v rednih delovnih organizacijah — zapostavljene, ker mu je pri 
dosedanjem načinu financiranja neprestano zmanjkovalo sredstev za učinko- 
vito opravljanje nalog. 

Ze resolucija Skupščine SR Slovenije iz leta 1963 ter stališča o rehabilita- 
ciji in zaposlovanju invalidov v SR Sloveniji za leto 1964 sta predvideli štiri 
rehabilitacijske zavode za Slovenijo. V zadnjih letih smo dobili tudi zakon o 
usposabljanju in zaposlovanju invalidov, v katerem je dana zakonska osnova 
za take zavode, a kljub temu pravega napredka ni. Preveč živi so še različni 
odpori. Tako imamo v Mariboru že od leta 1969 namensko zgrajeno poslopje, 
pa vse do danes še ni prišlo do otvoritve. Ta se je vselej odlagala na kasnejši, 
družbenoekonomsko ugodnejši trenutek, medtem ko sama ideja o nujnosti uva- 
janja novih poglobljenih oblik dela z invalidnimi osebami v za to posebej or- 
ganizirani ustanovi, nikdar ni zamrla ali bi bila ocenjena kot nesprejemljiva 
ali neustrezna. Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Maribor se je v zadnjih dveh letih s to problematiko poglobljeno in v široki 
javni razpravi ukvarjala in sprejela tudi stališča, katerih bistvo je podpora 
vsem nadaljnjim aktivnostim, ki imajo za cilj ustanovitev strokovne službe, 
ki bi nudila pomoč združenemu delu pri usposabljanju ter zaposlovanju inva- 
lidov. 

Poudariti je potrebno, da je po spremenjeni zakonodaji težišče skrbi za 
invalide, preneseno v organizacije združenega dela, kjer je delavec postal 
invalid. Po invalidsko-pokojninski zakonodaji je delovna organizacija dolžna 
obdržati in zaposliti svojega invalida na ustreznem delovnem mestu. Ta no- 
vost je izrednega pomena, čeravno v sedanjem času na začetku svojega uve- 
ljavljanja povzroča težave. S tako ureditvijo naj bi se povečal interes delov- 
nih organizacij za svoje invalidne delavce. S tem je dana tudi možnost, da se v 
to dejavnost vnašajo pravila demokratičnosti in samoupravljanja, kar v bistvu 
pomeni humanizacijo. Seveda pa bodo organizacije združenega dela potrebo- 
vale pomoč pri reševanju te problematike, ki pa jim bo lahko nudila le stro- 
kovno dobro organizirana služba. 

Želeli bi, da bi se služba rehabilitacije invalidov približala možnostim, ka- 
kršne ima pri nas medicinska rehabilitacija. Ta vrsta rehabilitacije ima danes 
že lepe možnosti za reševanje in podaljševanje človeških življenj. Poklicna in 
psihosocialna rehabilitacija pa močno zaostaja. Danes je tako, da delo v mnogih 
službah, ki se ukvarjajo z invalidi, temelji bolj na administrativnih ukrepih, 
ki so med seboj nepovezani in iztrgani iz celote, zaradi česar se pojavljajo 
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hitre in celo trenutne, začasne rešitve. Takšna praksa ima za posledico, da se 
invalidi vračajo na delo nepripravljeni in nerehabilitirani in povzročajo težave 
sebi in delovni organizaciji, kar se navzven kaže v pritožbah invalidov, da 
delovna organizacija zanje nima posluha, jih ne razume, delovna organizacija 
pa se pritožuje nad invalidi, da niso sposobni za delo, da izrabljajo svojo bo- 
lezen, da so premalo rehabilitirani, kar tudi povzroča večje pritiske na inva- 
lidske komisije. 

Izkušnje kažejo, da le en del notranje najbolj trdnih in mentalno najbolj 
zdravih oseb črpa moč iz lastnih sil in se uspešno upira negativnim posledicam 
invalidnosti in doseže na spontan način prilagoditev na invalidnost. Toda šte- 
vilni invalidi ne dosežejo psihosocialne rehabilitacije na tako lahek in neboleč 
način. Vsem tem je potrebno nuditi take razmere, ki bodo omogočile njihovo 
popolno rehabilitacijo, to je medicinsko, poklicno in psihosocialno. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: K razpravi se je prijavila tovarišica Na- 
da Bule, predstavnica Republiškega sveta sindikatov Slovenije. Prosim! 

Nada Bule: V svojem izvajanju bi želela dopolniti govornika pred 
menoj, ki je tudi že opozoril na obveznosti združenega dela do delovnih in 
drugih invalidov. 

Kot je razvidno iz informacije, imamo v naši družbi dokaj dobro in kom- 
pleksno zakonodajo o varstvu in zaposlovanju invalidnih oseb. Vprašanje pa 
je, v kolikšni meri in kako dosledno to zakonodajo v praksi izvajamo. Naša 
družba v primeru, ko gre za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, 
kar je eina od bistvenih, temeljnih sestavin njihove materialne in socialne var- 
nosti, izhaja iz ustavnih določb, da je zaposlovanje invalidov pravica iz dela 
in nikakor ne dobrodelna dejavnost, v kateri naj bi bil invalid samo objekt 
njenega uresničevanja. Menim, da je vprašanje, ali je zaposlovanje invalidov 
produktivno ali ne, v naši miselnosti preseženo. Predvsem je potrebno proble- 
matiko invalidnosti obravnavati kot družbenoekonomski odnos, v katerem 
uresničevanje ustavne pravice do dela terja, da ustvarimo ustrezne pogoje, da 
bo to ustavno načelo tudi v praksi zaživelo. 

Ko govorimo o problematiki invalidnosti ne moremo mimo varovanja 
zdravstvene in delovne sposobnosti slehernega izmed nas, k čemer sodi tudi 
lastna odgovornost. Na tem področju smo v preteklosti prav gotovo dosegli 
pomembne rezultate, res pa je tudi, da nismo posvečali dovolj skrbi preven- 
tivnemu zdravstvenemu varstvu, na kar je bilo v današnji razpravi že opo- 
zorjeno. Danes se lahko še toliko bolj zamislimo nad podatkom, da je skoraj 
90 odstotkov vzrokov predčasne invalidnosti potrebno iskati v raznih bolez- 
nih in da le manjši odstotek invalidnosti izhaja iz nesreč pri delu, drugih 
nesreč in drugih vzrokov. Ob teh podatkih se kot ena izmed najpomembnejših 
nalog postavlja zahteva, na katero smo v sindikatih že večkrat opozorili, tako 
na zadnjem kongresu kot ob razpravi o zakonu o zdravstvenem varstvu, da je 
potrebno v najkrajšem času pripraviti razvojni program medicine dela za na- 
slednje srednjeročno obdobje, ki bi moral biti kar najbolj prilagojen potrebam 
in možnostim združenega dela, prav tako pa tudi vključen v celoten sistem 
zdravstvenega varstva kot njegov integralni del. 

Sindikati so v svojih stališčih, ob obravnavi zakona o zdravstvenem var- 
stvu menili, da je potrebno zdravstveno varstvo približati združenemu delu, 
povečati odgovornost združenega dela pri ocenjevanju zdravstvenega stanja in 
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varstva v organizacijah združenega dela ter pri njegovem načrtovanju. Prav 
tako pa smo opozorili tudi na potrebo po večji povezanosti sistema invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja in zdravstvenega varstva. Podpiramo ustanavlja- 
nje in potrebo po večji vlogi in odgovornosti odborov za varstvo pri delu, 
za katere vemo, da v preteklosti niso zaživeli. 

Menimo, da je potrebno invalidsko varstvo vključiti v načrtovanje pri ob- 
likovanju planskih dokumentov, v načrtovanje kadrovskih potreb oziroma ce- 
lovite politike zaposlovanja, varstva pri delu, zdravstvenega varstva, v na- 
črtovanje novih investicij, nakupa opreme, organizacije dela, kar vse je bilo 
doslej premalo prisotno. 

Glede obratnih ambulant menimo, da jih kaže ustanavljati predvsem tam, 
kjer gre za reševanje problemov delovnega okolja, delovnih razmer, ki pogo- 
jujejo invalidnost in v primerih, ko gre za zdravju škodljivo in nevarno delo. 
Preventivno zdravstveno varstvo mora biti bolj kot doslej naravnano k zmanj- 
ševanju invalidnosti in preprečevanju predčasnega upadanja delovnih zmož- 
nosti. To pa pomeni, da bo moralo to področje postati sestavina planov v vseh 
organizacijah združenega dela v mnogo večji meri kot doslej in v večji meri 
tudi predmet obravnavanja ter analiziranja vzrokov in ukrepov za njihovo 
obvladovanje. Tam, kjer dohodkovne možnosti ne bi omogočale lastnih obrat- 
nih ambulant in globljih ukrepov, bi sredstva morali zagotoviti z združeva- 
njem sredstev, pa tudi z ustanavljanjem skupnih obratnih ambulant. 

Izpostavila bi le še en vidik, ki se mi zdi pomemben zato, da bo v bodoče 
združeno delo postalo tisto mesto, kjer bo delavec z zmanjšano oziroma pre- 
ostalo delovno sposobnostjo postal subjekt odločanja o svojem materialno-so- 
cialnem položaju. Danes vse prevečkrat govorimo o invalidu kot objektu, za 
katerega je odgovoren nekdo izven delovne organizacije kjer dela, ali morda 
nekdo v imaginarni družbi. Zato menimo, da je zelo pomembno, da se v naši 
zavesti utrdi spoznanje, da se skrb za zdravo, varno in humano delo in pre- 
prečevanje vzrokov invalidnosti začenja že pri načrtovanju investicij, v naku- 
pih opreme tujih licenc in podobnega, kar prenašamo precej nekritično iz 
ražinih zahodnih dežel in da se ta skrb nadaljuje tudi seveda pri ustrezni or- 
ganizaciji in sistemu dela v samih organizacijah združenega dela. 

Nekritično prenašanje tehnologije in dela na tekočem traku je vse prepo- 
gosto posledica tradicionalističnega mišljenja in odločitev poslovodnih in teh- 
ničnih kadrov, ki menijo, da je optimalno produktivnost mogoče doseči le z 
delom ob tekočem traku, z nizko kvalificiranimi delavci, ki nimajo možnosti, 
da dosežejo višjo kvalifikacijo. Ta sistem teži zatem, da posameznik nenehno 
iz dneva v dan ponavlja avtomatično nekaj gibov, namesto, da bi se to njegovo 
delo povezovalo v neka skupna opravila tako, da bi izdelek ali polizdelek na- 
stajal kot rezultat skupnega dela skupine delavcev. 

Premagati bi morali tradicionalistično delitev dela s tem, da bi bolj pro- 
učili in prilagodili novo tehnologijo potrebam naših delovnih ljudi, samouprav- 
ljalcev in bolj kot doslej proučevali, kako jo bomo humanizirali ter s tem pri- 
spevali, da bo delavec ne glede na to ali je danes še polno delovno sposoben, 
jutri pa morda me bo več, ob svojem delu zadovoljen, da ga bo opravljal zdrav, 
da ga bo opravljal v varnih, humanih delovnih pogojih in kjer je to možno, da 
bo usposobljen za več delovnih operacij, ne le za eno samo. 

Z razvojem proizvajalnih sil in samoupravnih odnosov se širijo možnosti in 
potrebe po tem, da se vsak delavec seznani z možnostmi in posledicami dela na 
novih sistemih v procesni proizvodnji. Ljudje morajo biti potemtakem sezna- 
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njeni z načrtovanjem novih investicij in neposredno vključeni v aktivnost za 
izbor tehnologije, ki ne bo razčlovečevala, ki ne bo uničevala človeka, temveč 
bo humanizirala njegovo delo, delovno okolje in ne nazadnje tudi naše de- 
lovne odnose. 

Del te humanizacije pomeni tudi uresničevanje sklepov IX. kongresa 
Zveze sindikatov, da se predvsem zavzemamo za to, da se vse invalidne ose- 
be, rekli bi jim lahko delavci z zmanjšano oziroma preostalo delovno sposob- 
nostjp, ustrezino usposabljajo, če je le mogoče v organizacijah združenega dela, 
da se tam zaposlijo, z izjemo tistih, ki so težje prizadeti in za katere je skrb 
širše družbene skupnosti potrebna. Sodobna tehnologija že omogoča, da poišče- 
mo več del in nalog, ki jih lahko takšni delavci opravljajo z enako delovno 
uspešnostjo kot zdravi. Osnovno pa je, da ustvarimo pogoje za praktično ures- 
ničevanje tega načela, da tudi delovne naprave in predmete vsakdanje rabe 
bolj prilagodimo potrebam teh ljudi in da njihovim potrebam prilagodimo tudi 
celotno delovno in življenjsko okolje. 

To je mogoče doseči le z načrtnim in dolgoročnim usmerjanjem, pa tudi 
s spremembo naše miselnosti. Ena izmed pomembnih zahtev naj bi bila, da se v 
delovnih organizacijah poiščejo in opredelijo vsa dela in naloge, ki jih lahko 
opravlja oseba z določeno preostalo sposobnostjo, s tem, da se natančno opre- 
deli to, katere preostale delovne sposobnosti se zahtevajo za to delo. 

Menimo, da so problemi invalidnih oseb z izjemo tistih kategorij, ki prav- 
zaprav terjajo posebno družbeno skrb, glede vprašanj, ki se nanašajo na delo 
in življenje, povsem enaki ali zelo podobni problemom, ki jih imamo ostali 
delavci, zato moramo težiti k izenačevanju njihovega položaja in ne obravna- 
vati teh kategorij ljudi po nekih drugih kriterijih. Sindikati smo že pričeli 
z nekaterimi aktivnostmi, ki naj bi prispevale k uresničevanju omenjenih na- 
čel kot je denimo usmeritev za čimprejšnjo ustanovitev odborov za varstvo 
pri delu in njihovo aktiviranje, usmeritev na preventivno zdravstveno var- 
stvo v ustanavljanju obratnih ambulant, varstvo pri delu, zdravstveno var- 
stvo kot ga opredeljuje novi zakon in na osnovi katerega naj bi se zdravstveno 
varstvo približalo potrebam in zahtevam pa tudi materialnim možnostim de- 
lovnega človeka. Predsedstvo republiškega sveta bo ob polletju še posebej ob- 
ravnavalo temo o varstvu pri delu in invalidnosti in menimo, da bo to pri- 
meren trenutek za objektivno oceno vloge sindikatov pri razreševanju teh 
problemov. 

V zvezi z zaključki oziroma s predlogi za aktivnosti v prihodnjem obdob- 
ju bi rada opozorila, da je v 10. točki, predvideno, da naj bi informacijo po- 
sredovali tudi Republiškemu odboru Zveze sindikatov Slovenije. Gre verjet- 
no za Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, vendar pa bi rada opozorila, 
da bi bilo zelo koristno, če bi informacijo dobili tudi vsi republiški odbori, ki 
imajo to problematiko v svojih programih dela in bi lahko te pobude ko- 
ristno vključili v eventualne dopolnitve svojih programov. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Olga 
Mavrič, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 11. okoliš, 
Kranj. 

Olga Mavrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za zbore Skupščine SR Slovenije iz občine Kranj je na 
svoji redni seji dne 23. januarja 1980 obravnavala informacijo o zagotavlja- 
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nju socialne varnosti invalidnim osebam v S!R Sloveniji in v razpravi ugoto- 
vila, da je informacija v načelu sprejemljiva, v razpravi pa so se s področja 
socialnega varstva invalidnih oseb oblikovala naslednja stališča, za katera 
menimo, da jih je potrebno proučiti predvsem s stališča dosedanjega urejanja 
problemov. 

1. Pogoj za pridobitev statusa invalidskih delavnic je, da mora biti zapo- 
slenih najmanj 40% invalidov. Menimo, da je ta odstotek previsok. 

2. V informaciji je premalo poudarjena potreba po internatskih kapacite- 
tah varovancev v delavnicah s posebnimi pogoji. Pojavlja pa se tudi problem, 
da imajo ti varovanci le status oskrbovanca, nimajo pa pravic iz dela. 

3. Invalidni osebi se čas, ki ga prebije na usposabljanju, ne šteje v de- 
lovno dobo. Navedenemu problemu bi kazalo posvetiti več pozornosti in si 
prizadevati, da se v prihodnje ta problem ustrezno uredi. 

4. Večji poudarek bi kazalo dati usmerjenemu izobraževanju mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

5. Vpliv alkoholizma na invalidnost je v informaciji le bežno nakazan, 
čeprav je znano, da je alkoholizem pogost vzrok za nastanek invalidnosti. 

6. V občinah se kaže potreba po ustanovitvi koordinacijskih odborov za 
reševanje problematike invalidnih oseb. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Zeli 
še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem raz- 
pravo in prehajamo na glasovanje. 

Na podlagi vseh dosedanjih razprav o informaciji predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela sprejme informacijo o zagotavljanju socialne 
varnosti invalidnim osebam v SR Sloveniji, ki je objektivna in kritično ana- 
lizira stanje na tem področju, ter jo v celoti podpira skupaj s predlogi za ak- 
tivnost v prihodnjem obdobju. Zbor prav tako sprejema ocene, mnenja in 
predloge dane v poročilih Odbora za družbenoekonomske odnose in Komisije 
za vprašanja borcev NOV. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da kljub humanemu in naprednemu 
sistemu družbenega varstva invalidnih oseb, ki zagotavlja invalidom usposo- 
bitev za življenje in delo, vključevanje v družbeno življenje in odločanje, kon- 
kretna družbena aktivnost pri uresničevanju začrtanih ciljev in nalog ni zado- 
voljiva, ker je dokaj nepovezana in nenačrtna zlasti v organizacijah združe- 
nega dela. Zaradi naraščajočega števila invalidnosti kot posledice bolezni, 
je potrebno posvetiti večjo skrb preventivnemu zdravstvenemu varstvu de- 
lavcev. Glede na takšno stanje je potrebno na vseh ravneh in pri vseh nosilcih 
družbenega varstva invalidnih oseb v organizacijah združenega dela, samo- 
upravnih interesnih skupnostih, v upravnih organih ter drugje dosledno upo- 
števati sprejeto družbeno usmeritev, po kateri je potrebno stimulirati daljše 
aktivno delo in zmanjševati rast invalidskih upokojencev ter zagotoviti bolj- 
šo organiziranost in večjo učinkovitost pri uresničevanju sprejetih družbe- 
nih stališč. Zbor združenega dela priporoča, v skladu z zakonskimi obvez- 
nostmi, naj postane skrb za preprečevanje invalidnosti in ponovno vključe- 
vanje invalidov v združeno delo sestavni del razvojnih načrtov organizacij 
združenega dela kot nosilcev varstva invalidnih oseb. 
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Poudarek mora biti zlasti na izoboljševanju oziroma humanizaciji delovnih 
pogojev, usposabljanju in ponovnem zaposlovanju invalidov ter v boljšem 
preventivnem zdravstvenem varstvu aktivnih delavcev. 

Samoupravne interesne skupnosti, ki so zadolžene za reševanje proble- 
matike invalidnih oseb naj v prihodnje medsebojno tesno sodelujejo ter uskla- 
jujejo programe aktivnosti na področju družbenega varstva invalidov. P°leg 
tega je potrebno vsebinskim in metodološkim pogledom uskladiti in izboljšati 
delo pri ocenjevanju invalidnosti in preostalih delovnih zmožnosti ter poeno- 
titi kriterije za ugotavljanje invalidnosti. 

Glede na opozorila iz razprave, da so nekatere določbe zakona o varstvu 
pri delu preohlapne oziroma neprecizne, Zbor združenega dela nalaga Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da prouči, ali je potrebno zaradi zagoto- 
vitve boljšega ter učinkovitejšega varstva delavcev pri delu, posamezne do- 
ločbe zakona ustrezno dopolniti in spremeniti. Izvršni svet naj v sistemu druž- 
benega varstva invalidov prouči tudi druge pomanjkljivosti in praznine, na 
katere opozarja informacija in razprave delegatov v zboru in v zvezi s tem 
predlaga ustrezne rešitve. 

O uresničevanju s tem sklepom sprejetih priporočil in nalog naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije občasno poroča Odboru za družbenoekonomske 
odnose Zbora združenega dela. V nadaljnjem poročanju o tej problematiki naj 
Izvršni svet prouči in ustrezno upošteva predloge, pripombe in stališča, ki iz- 
hajajo iz poročil delovnih teles, razprave na seji zbora in drugih gradiv, ki so 
bila predložena zboru. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega predloga 
sklepa? (Nihče.) Menim, da tako oblikovan sklep vsebuje vse predhodne raz- 
prave v delovnih telesih, kakor tudi razpravo na sami seji zbora. 

Ce nihče ne predlaga spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov, pred- 
lagam, da o sklepu glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
suje! (114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Predsednica Zbora občin predlaga in prosi naš zbor, da bi preskočili 11. 

in 12. točko dnevnega reda in dali prednost 13. in 14. točki, pri katerih gre za 
predloge dveh odlokov, glede na to, da je Zbor občin oba odloka že obrav- 
naval in sprejel v predloženem besedilu. Sejo zbora bi lahko zaključili, vendar 
morajo počakati na odločitev našega zbora. V primeru, da ne sprejmemo pred- 
loženih odlokov v enakem besedilu kot Zbor občin, bomo morali opraviti 
usklajevalni postopek. Vprašujem zbor, če se strinja, da preskočimo 11. in 12. 
točko in da najprej obravnavamo 13. in 14. točko dnevnega reda? (Da.) 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o srednjeročnem programu izvajanja in 
financiranja geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1976—1980, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Milan 
Naprudnik, direktor Geodetske uprave SR Slovenije. 

Milan Naprudnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupščina SR Slovenije je v letu 1976 sprejela odlok o srednjeročnem 
programu izvajanja in financiranja geodetskih del na območju naše republike. 
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S predloženo spremembo navedenega odloka predlagamo dopolnitve glede ob- 
sega del, financiranja in finančne tehnike ter glede rokov za izvedbo programa. 

V skladu realizacijo politike na področju kmetijstva, vključujemo ko- 
masacijo zemljišč, v manjši meri pa spreminjamo obseg del pri nekaterih dru- 
gih postavkah. Povečujemo obseg del, pomembnih za izdelavo prostorskih 
planov in nalog v zvezi s pripravo za popis prebivalstva v letu 1981 v naši re- 
publiki, zmanjšujemo pa obseg del na mrežah temeljnih geodetskih točk. Tako 
dajemo prednost nalogam, ki so v tem trenutku družbeno pomembnejše. 

Glede finančne tehnike pa bi opozoril na naslednje. Vrednost del sedanjega 
programa je bila izračunana na osnovi predvidenih cen za leto 1076. Zato je 
bilo z odlokom tudi določeno, da se za vsako leto od 1977 naprej zneski valori- 
zirajo glede na stopnjo povečanja življenjskih stroškov. Valorizacija pa je bila 
sprejeta le za leto 1977. Sredstva za te namene so se zaradi proračunske teh- 
nike lahko zagotavljala izvajalcem z dokajšnjo, tudi dvoletno zamudo. Vse to 
je geodetskim organizacijam združenega dela, kot izvajalcem programa geo- 
detskih del, onemogočilo pravočasno zagotoviti sredstva za izvedbo s pogodbo 
prevzetih del in povzročilo težave pri sestavljanju finančnih bilanc, kar se vse 
odraža v povečani fluktuaciji kadrov. 

^Zato predlagamo spremembo v tehniki izplačevanja, ki bo zagotavljala fi- 
nančna sredstva v tekočem letu za dela, ki se v tem obdobju tudi opravijo. Vsa 
dela v letu 1978 in 1979 so ovrednotena glede na dejanske cene v tekočem letu, 
za leti 1980 i-n 1981 pa glede na predvidene cene v teh dveh letih, ob upošte- 
vanju kriterijev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 v letu 1980. 

Pri pripravi spremembe odloka je Izvršni svet upošteval stabilizacijska pri- 
zadevanja, čeprav je bil predlog odloka pripravljen praktično že v juliju prej- 
šnjega leta. Izvršni svet se je v pripravi spremembe odloka zavzel, da se po- 
treben obseg sredstev zmanjša za 10 %, kar je v spremembi odloka upoštevano. 
Navedeno finančno zmanjšanje je bilo možno sprejeti vzporedno z ukrepi geo- 
detskih organizacij združenega dela, s katerimi se zagotavlja večja produktiv- 
nost, z boljšim izkoriščanjem tehničnih sredstev in organizacijo dela. Potrebna 
finančna sredstva za leto 1979 so bila zagotovljena v rebalansu republiškega 
proračuna za leto 1979, za leto 1980 pa so zagotovljena v proračunu za leto 1980 

Glede rokov želim poudariti naslednje. Zaradi dosedanje tehnike izplačila 
valorizacije in ker je bil družbeni dogovor za izdelavo temeljnih topografskih 
načrtov v večjem merilu podpisan šele v drugem letu tega srednjeročnega ob- 

nastale zamude v izvajanju programa, na koncu leta 1979 za približno 16 /0. Zato predlagamo, da se izvedba programa v tem obsegu prenese v leto 
1981. V tako kratkem času zamude ne bi mogli nadomestiti, vendar so izva- 
jalci sprejeli obveznost, da bodo organizirali izdelavo geodetskih del in evi- 
denc tako, da jih bo možno kot vmesne in začasne rešitve po posamezni fazi 
uporabljati v pripravah strokovnih osnov pri izdelavi občinskih prostorskih 
planov, komasacijah zemljišč in drugih nalogah. 

Nadalje je z izvajalci dogovorjeno, da bo večina del končanih v prvi po- 
lovici leta 1981, da ne bo ogrožen program izvajanja del za naslednje srednje- 
ročno obdobje. 

Prenos zaostanka v program naslednjega srednjeročnega obdobja ne mo- 
remo zagovarjati iz naslednjih razlogov. Financiranje in izdelava temeljnih 
topografskih načrtov v večjem merilu, se izvaja na osnovi družbenega dogo- 
vora, sklenjenega v letu 1977 za sedanje srednjeročno obdobje, med vsemi ob- 
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činami in mestom Ljubljana in SR Slovenijo v skladu z republiškim zakonom 
o temeljni geodetski izmeri. Prenehanje izvajanja teh del po kriterijih, dolo- 
čenih v navedenem družbenem dogovoru, bi prizadel manj razvite občine, ki 
sredstva, potrebna za sofinanciranje, zagotavljajo pretežno v tem in prihod- 
njem letu. 

Zaradi tehničnega procesa dela je izvedba večine programskih postavk po- 
godbeno že prevzeta, za naslednje srednjeročno obdobje pa predvidevamo si- 
stemsko spremembo pri sprejemanju, financiranju in izvajanju programa geo- 
detskih del. 

Predlog sprememb odloka je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poslal v 
mnenje vsem občinskim skupščinam in Skupščini mesta Ljubljane. Vse občine 
se strinjajo s spremembo odloka glede sprememb v financiranju in rokih. De- 
vet občin pa ima pripombe na programske postavke. Večina teh pripomb je 
take narave, da predloga odloka ni potrebno spreminjati, gre za pripombe, ki 
se lahko nanašajo samo na naslednje srednjeročno obdobje, del pripomb pa bo 
možno upoštevati v sedanjem srednjeročnem programu geodetskih del, vendar 
za to ni potrebna sprememba predloga odloka. Predlogi za povečanje obsega 
del pa so vezani tudi na dodatna sredstva iz republiškega proračuna in jih ne 
moremo zagovarjati. 

Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se predlog odloka 
o spremembah in financiranju geodetskih del na območju naše republike za 
obdobje 1976—1980 sprejme v predloženem besedilu. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci odborov in komisije 
poročilo ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. V poročilu našega Odbora za finance ste prav gotovo 
opazili pripombe, na katere opozarja odbor. Menim, da smo na pomisleke od- 
bora dobili izčrpno obrazložitev. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem raz- 
pravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o srednjeročnem programu izvajanja in financiranja geodetskih del na območju 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
srednjeročnem programu izvajanja in financiranja geodetskih del na območju 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o načrtu statističnih raziskovanj SR Slovenije v letu 1980, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je na podlagi sklepa Odbora za družbenopolitični sistem 
našega zbora predložil dopolnilno obrazložitev predloga odloka. Obrazložitev 
ste prejeli danes na klop in upam, da ste jo uspeli tudi prebrati. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franta 
Komel, direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko. 

Franta Komel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela je na svoji seji dne 
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22. januarja 1980 ob obravnavanju predloga odloka naložil predlagatelju, da 
širše obrazloži utemeljenost vseh raziskovanj, navedenih v prilogi odloka in o 
tem poroča Zboru združenega dela na seji zbora dne 30. januarja 1980. 

Podana je bila zahteva, da je potrebno oceniti potrebo po raziskovanjih 
s stališča širših družbenih potreb, o čemer je razpravljal tudi Odbor za družbe- 
nopolitični in komunalni sistem Zbora občin, ki pa ni postavil predlagatelju 
zahtevo po dpolnilni obrazložitvi. 

Zavod SR Slovenje za statistiko je pripravil dopolnilno obrazložitev po- 
treb po raziskovanjih, v katerih je utemeljil širšo družbeno uporabnost pri ve- 
čini raziskovanj, medtem ko so raziskovanja, ki se izvajajo tudi za potrebe 
posameznih interesnih skupnosti v načrtu zato, ker te skupnosti same niso po- 
oblaščene za izvajanje statističnih raziskovanj. 

Obrazložitev zavoda je bila obravnavana na Odboru za družbenopolitični 
sistem, organizacijo republiške uprave, pravosodja in proračun Izvršnega sveta 
in na seji Izvršnega sveta dne 29. tega meseca in je bila poslana Skupščini SR 
Slovenije v pismeni obliki. Obrazložitev ste prejeli danes na klop. Na seji Iz- 
vršnega sveta je bilo priporočeno, da se v prihodnje vključi v sistem zbiranja 
podatkov po vsakoletnem načrtu statističnih raziskovanj tudi zbiranje podat- 
kov, ki jih določijo na podlagi posebnih sporazumov in dogovorov samoupravne 
interesne skupnosti in so pomembni za pripravljanje in spremljanje družbenih 
planov. Ob upoštevanju dopolnilne obrazložitve predlagatelja k odloku in 
dejstva, da je potrebno začeti načrt statističnih raziskovanj za leto 1080 čim- 
preje izvajati, predlagam Zboru združenega dela Skupščine; SR Slovenije, da 
sprejme odlok o statističnem raziskovanju SR Slovenije v letu 1980. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želita poročevalca odbora 
in komisije poročilo ustno dopolniti? (Da.) Besedo ima tovariš Ranko Krašič, 
poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem našega zbora. 

Ranko Krašič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za družbenopolitični sistem je na svoji seji ob obravnavanju predloga 
odloka naložil predlagatelju, da delegatom Zbora združenega dela poda širšo 
obrazložitev in utemelji vsa raziskovanja, navedena v predlogu odloka ter še 
enkrat pregleda potrebna sredstva za izvedbo raziskovanj in jih skuša zmanj- 
šati glede na stabilizacijske ukrepe v letu 1980. Dodatna obrazložitev k pred- 
logu odloka izčrpneje osvetljuje potrebnost teh raziskovanj, opravljeni pregled 
finančnih sredstev za republiška raziskovanja v letu 1980, pa le-ta zmanjšuje, 
zato delegatom predlagam, da sprejmejo predlog odloka o načrtu statističnih 
raziskovanj SR Slovenije v letu 1980. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Besedo 
ima tovariš Jože Mavric, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 
16. okoliš Maribor. 

Jože Mavrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legati 16. okoliša s področja gospodarstva smo obravnavali predlog odloka o 
načrtu statističnih raziskovanj SR Slovenije v letu 1980 in ugotovili, da je bil 
ta akt pripravljen pred 8. sejo Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugo- 
slavije. Zato delegati sprašujemo, ali je bil ta dokument revidiran glede na 
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novo nastalo situacijo in ali je usklajen s sprejetimi in znanimi stabilizacij- 
skimi ukrepi. Delegati ugotavljamo, da je večina nalog iz načrta statističnih 
raziskovanj SR Slovenije rutinskih, niso pa te raziskave usklajene s poglavit- 
nimi nalogami, ki smo si jih zastavili, na primer raziskave kmetijske obdelo- 
valne površine, kadrovskega potenciala in tako dalje. Menimo, da je potrebno 
vnaprej pripraviti dogovorjena izhodišča za naloge statističnih raziskovanj in 
usmerjati financiranje raziskav v skladu z novo nastalimi družbenimi raz- 
merami. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Slobodan Srdoč, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 35. okoliš, Ljubljana- 
Bežigrad. 

Slobodan Srdoč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V skupini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela iz gospodar- 
skega področja, 35. okoliš, ki delegirajo delegate v Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije smo dali predloge k odloku o načrtu stati- 
stičnih raziskovanj v SR Sloveniji v letu 1980. Glede na to, da so nekateri go- 
vorniki v razpravi izpostavili to, kar smo tudi mi predlagali, bom dodal samo 
še naslednje. Glede na potrebe po širši uporabi rezultatov statističnih razisko- 
vanj bi morali v bodoče v sistem samofinanciranja vključiti tudi organizacije 
združenega dela in samoupravne interesne skupnosti ob skupnem načrtovanju 
statističnih raziskovanj za prihodnje leto. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovariš Franta Komel, direktor Zavoda za statistiko SR Slo- 

venije. 

Franta Komel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vprašanja, ki so bila pravkar omenjena v teh dveh razpravah in tudi v pismeni 
obliki posredovana od delegatov iz občine Šiška, se nanašajo na aktivnosti, ki 
jih skušamo v okvirih poenotenja statističnega sistema razreševati že dalj časa. 
Vprašanji, ki sta bili danes postavljeni, bom pojasnil. 

Vprašanje raziskovanja proizvodnje na področju kmetijstva z uporabo nove 
tehnologije, ki naj bi jo izdelali, je predvsem problem točnejših podatkov, ki 
naj bi jih dobili za celotno kmetijsko proizvodnjo. Metodologija in sistem zbi- 
ranja oziroma obdelave podatkov s področja kmetijske proizvodnje so že več 
let v uporabi in terjajo spremembo. Da bi lahko tako spremembo vpeljali, ni 
dovolj, da se v Zavodu za statistiko samo dogovorimo, kako bomo na nov na- 
čin zbirali podatke, temveč moramo stvari metodološko dobro pripraviti in jih 
potem tudi uskladiti v okviru Jugoslavije, kajti podatkov o kmetijski proizvod- 
nji ne zbiramo na način, ki velja samo za Slovenijo, temveč za vso Jugoslavijo. 
V primeru določitve uporabe nove metodologije pa bi se ta začela uporab- 
ljati v vsej Jugoslaviji. Dejstvo pa je, da je nova metodologija, ki se v svetu 
uporablja, bistveno dražja od postopka, ki ga uporabljamo sedaj. To pomeni, 
da bi na osnovi priprave nove metodologije in metodoloških navodil, raziskave 
bile bistveno dražje. 

Naslednje vprašanje, ki je bilo omenjeno v razpravi, je vprašanje sofi- 
nanciranja združenega dela in posameznih interesnih skupnosti. Problem de- 
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jansko obstaja. Dejstvo pa je, da je tako financiranje z družbenega vidika 
vprašljivo. Dosedanje izkušnje so pokazale, da ta oblika financiranja pomeni 
tudi več porabljenega družbenega denarja, predvsem zato, ker je način izva- 
janja takšnih raziskovanj že zaradi delitve dela znatno bolj kompliciran. V 
praksi so doslej raziskovanja, kjer je prisoten ožji in ne širši družbeni interes, 
financirali uporabniki. Naloge, ki jih sprejemamo v okviru načrta statističnih 
raziskovanj so širšega interesa, in je zato teže opredeliti uporabnika, ki naj 
bi nosil glavno breme financiranja določene raziskave, glede na to, da je število 
uporabnikov izredno široko, tako, da smo samo manjše število raziskovanj 
vključili v načrt. 

Hkrati pa načrt pomeni formalno pravno obveznost, po kateri se organi- 
zacije ali pa tisti, ki s podatki razpolagajo, zavezujejo, da te posredujejo stati- 
stiki. Problem formallno pravne narave se prav tako pojavlja pri problematiki 
spremljanja telesne kulture. V razpravah se je postavilo vprašanje, zakaj ne 
bi samoupravna interesna skupnost sama opravljala to raziskovanje. Pri tem 
nastopa prav ta pravni problem, da je interes družbe širši in ni omejen samo 
na tiste organizacije, ki so vključene v interesno skupnost za telesno kulturo, 
temveč so posredovalci podatkov v tem primeru tudi drugi organi ozi- 
roma organizacije, ki imajo v določenem smislu zvezo s telesno kulturo, kot na 
primer šolske organizacije. Vse temeljne organizacije združenega dela na pod- 
ročju šolstva, morajo izpolniti določene podatke za področje telesne kulture, 
čeprav niso avtomatično vključene v interesno skupnost na področju telesne 
kulture. 

V uvodnem delu sem že povedal, da bi želeli v načrt statističnih razisko- 
vanj vključiti vsa raziskovanja, ki jih opravlja ne le Zavod SR Slovenije za 
statistiko, temveč tudi drugi organi in organizacije. Le tako bi zožili iniciative, 
ideje in tudi konkretne akcije, ki jih posamezni organi in organizacije izva- 
jajo. V organizacijah združenega dela pogosto težko razlikujejo, kaj prihaja od 
Zavoda SR Slovenije za statistiko, od bank, interesnih skupnosti pa tudi od 
drugih organov in organizacij, ki jih podatki za določeno področje sicer zani- 
majo in jih potem tudi terjajo od organizacij združenega dela. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj So- 
cialistične republike Slovenije v letu 1980. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj Sociali- 
stične republike Slovenije v letu 1980 sprejet z večino glasov. 

Vračamo se na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želijo poročevalci odborov 
in komisije š'e ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Mihael Demšar, predstavnik Za- 
družne zveze Slovenije. 
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Mihael Demšar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Želim spregovoriti le o enem vprašanju, ki se nanaša na novi zakon o hra- 
nilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči. 

Z novim zakonom o hranilnih službah se ukinja zakon o nadomestilu dela 
obresti od kreditov, ki jih hranilne službe dajejo kmetom za investicije, in si- 
cer iz sredstev hranilnih vlog. Ta zakon naj bi prenehal veljati s 1. 1. 1981. 
Zakon se ukinja zato, ker izplačila teh nadomestil iz proračuna družbenopoli- 
tične skupnosti sistemsko niso več sprejemljiva, kar je ugotovil Republiški 
svet za vprašanja družbene ureditve. 

V Zadružni zvezi Slovenije smo zelo zaskrbljeni, kako bo v bodoče urejeno 
to vprašanje. Nadomestila obresti so namreč omogočala, da so kmetje dobili 
kredite po nizki obrestni meri, ki jih je vzpodbujala k vlaganjem sredstev za 
povečanje proizvodnje hrane. Ta politika obrestnih mer je skupaj z drugimi po- 
goji naložb sredstev dala in daje dobre rezultate. Kmetje sedanji sistem spre- 
jemajo kot dober, vendar je treba najti za naslednje srednjeročno obdobje 
takšno rešitev, ki bo uspešno nadomestila sedanji način zagotavljanja sredstev 
za znižanje obrestne mere. 

Zadružna zveza ni nikoli nasprotovala, da se sedanji sistem izplačevanja 
nadomesti iz proračuna družbenopolitičnih skupnosti ne spremeni. Vendar pa 
zagovarja stališče, posebno glede na nekatere dosedanje predloge, da je treba 
tudi v bodoče vzpodbujati pogoje za naložbe, zagotoviti kontinuiteto delovanja 
hranilno-kreditnih služb, kot materialnega temelja kmetijskega zadružništva, 
ki najmočneje delujejo v funkciji združevanja kmetov v različne oblike med- 
sebojnega sodelovanja, da se zagotovi samouprava tistih, ki združujejo sred- 
stva v hranilno-kreditnih službah, to je kmetom in drugim varčevalcem, da 
se denar kmetom v nobenem primeru ne odtujuje in da jim je vsak čas na 
razpolago na mestu, kjer se zbira. 

Nadalje, da je treba vprašanje zagotavljanja sredstev za nadomestilo obre- 
sti oziroma za zagotavljanje vzpodbudnih pogojv naložb v zadružnem sektorju 
kmetijstva, zagotavljati v okviru SR Slovenije kot celote, ne pa v okviru po- 
sameznih občin ali območij temeljnih bank. Le tako bo doseženo, da k stro- 
škom proizvodnje hrane prispevajo vsi porabniki hrane. 

Zadružna zveza se strinja oziroma podpira sklepe odborov za finance in 
agrarno politiko tega zbora, naj zbor zadolži Izvršni svet, da pripravi predlog 
iskanja možnosti za nadomestilo obresti v novem srednjeročnem obdobju, in 
sicer najkasneje do meseca junija letos. Zadružna zveza bo pri tem aktivno 
sodelovala. 

Glede novega zakona o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne 
pomoči menim, da je sprejemljiv, kar pomeni nadaljnjo materialno, organi- 
zacijsko in samoupravno organiziranost hranilno-kreditnih služb. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Omenjeni problem je bil prisoten na 
obeh naših odborih, na Odboru za finance in na Odboru za agrarno politiko. 
Odbora sta s tem v zvezi sprejela sklep in zadolžila predlagatelja, da skupaj 
z vsemi drugimi zainteresiranimi subjekti pripravi predlog, glede iskanja mož- 
nosti za nadomestilo obresti v novem srednjeročnem obdobju. Delegatom v od- 
borih pa določilo, da se ustrezen predlog pripravi do konca leta 1980 ni ustre- 
zalo, glede na to, da smo pred novim srednjeročnim obdobjem in da je treba 
nekatere pogoje vendarle vnaprej spoznati. Zato sta odbora predlagatelja za- 
dolžila, da pripravi predlog najkasneje do meseca junija in ga predloži od- 
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boroma, oziroma naj sproti obvešča odbora, kako potekajo priprave za iskanja 
možnih rešitev. 

Naslednji ima besedo tovariš Ivan Mahor, delegat Zbora združenega dela 
za področje kmetijstva, 8. okoliš, Žalec. 

Ivan Mahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela za kmetijsko 
področje, 8. okoliša, iz Žalca, je na seji dne 25. januarja 1980 obravnavala 
predlog zakona o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči 
ter sprejela naslednja stališča. 

Proizvodnja hrane ima v resoluciji o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 prioriteten pomen. Uresničevanje na- 
log naj zagotavljajo sistemske rešitve naložb v zasebno kmetijstvo, katerega 
pogoji se ne bi smeli poslabšati v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Predlog zakona o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne po- 
moči dokončno ne zagotavlja nadomestil za obresti od kreditov, ki jih dajejo 
hranilno-kreditne službe iz svojih sredstev. 

Opozarjamo na pomen kontinuitete kot je poudarjeno v poročilu Odbora 
za agrarno politiko. Dodatno pa predlagamo, da Zbor združenega dela repu- 
bliške Skupščine zadolži odgovorne dejavnike, da do konca meseca junija 1980 
poročajo o možnih rešitvah. Do 30. septembra 1980 pa pripravijo osnutke kon- 
kretnih rešitev, po katerih bodo hranilno-kreditne službe kreditirale naložbe v 
zasebnem kmetijstvu po 1. januarju 1981. 

V okviru predlaganih rešitev v naslednjem srednjeročnem obdobju opo- 
zarjamo še na nekatere težave v dosedanji praksi, ki se kažejo predvsem v 
dolgotrajnosti postopka za odobritev kreditov, kar naj bi se v naslednjem 
srednjeročnem obdobju upoštevalo oziroma, da bi se kriteriji reševali na ravni 
temeljne zadružne banke in kmetijske razvojne skupnosti. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Menim, da glede na razpravo ni po- 
trebno sprejemati v zboru dodatnega sklepa, ker sta odbora za finance in 
agrarno politiko tak sklep že sprejela. Ob polletju pa, v kolikor bi odbora ugo- 
tovila, da priprave za nove rešitve niso v skladu z dogovorjenim sklepom, bosta 
odbora o zadevi tudi razpravljala in poročala zboru. 

Kdo še želi prosim razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o hranilno-kreditnih službah in bla- 
gajnah vzajemne pomoči. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (129 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (4 
delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o hranilno-kreditnih službah in blagaj- 
nah vzajemne pomoči sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o višini zavarovanja proti odgovornosti za jedrsko škodo in določitvi 
organov za izvajanje nekaterih nalog v zvezi s prevozom jedrskega materiala 
in zavarovanjem odgovornosti za jedrsko škodo, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
obravnava zakon v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije, in sicer, da se združita prva in druga faza tako, da se hkrati 
obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Zeli o predlogu Izvršnega sveta kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, potem bomo 
o tem predlogu Izvršnega sveta glasovali, Kdor je za predlog Izvršnega sveta 
o združitvi obeh faz, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sprejet 
soglasno. 

Tako bomo obravnavali in sprejemali hkrati predlog za izdajo zakona, z 
osnutkom zakona. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Drago 
Petrovič, predsednik Republiškega komiteja za energetiko. 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vprašanje odgovornosti za jedrske škode in zavarovanje te odgovornosti, ure- 
jata dunajska konvencija o civilni odgovornosti za jedrske škode, ki je z dne- 
vom ratifikacije v Jugoslaviji tudi pričela veljati ter zvezni zakon o odgovor- 
nosti za jedrsko škodo. Sama konvencija vsebuje temeljna načela sistema od- 
govornosti za jedrske škode, do katerih pride v zvezi z uporabo jedrske ener- 
gije v miroljubne namene. Zvezni zakon je ta načela tudi konkretiziral. Eno 
od teh načel je tudi načelo zanesljivosti v zagotovitvi sredstev za primer 
škode oziroma povračilo te škode. To načelo se izraža skozi obveznost uporab- 
nika jedrske naprave, da si preskrbi ta sredstva, bodisi z zavarovanjem bodisi 
s pridobitvijo finančne garancije ali pa z obveznostjo družbenopolitične skup- 
nosti, da sodeluje pri zagotavljanju teh sredstev. Zvezni zakon namreč določa, 
da mora uporabnik jedrske naprave skleniti zavarovanje in ostati zavarovan 
proti odgovornosti za jedrsko škodo, ali imeti za njeno kritje finančno garan- 
cijo v znesku, določenem z republiškim predpisom, ki pa ne more biti manjši 
od 150 milijonov, pri čemer pa je za vsako jedrsko nesrečo odgovoren do 
višine 450 milijonov novih dinarjev. 

Predlagani zakon tako ureja tista vprašanja, ki jih zvezni zakon prepušča 
republiški ureditvi. Določa, kateri organ v republiki je pristojen za reševanje 
vprašanj s tega področja kot tudi višino obveznega zavarovanja uporabnika 
jedrske naprave. Predvideno je, da je ta enaka višini, do katere je sicer ome- 
jena njegova odgovornost za škodo, razen za kritje jedrske škode, nastale med 
prevozom jedrskega materiala in jedrske škode, ki nastane od jedrskih reaktor- 
jev manjše moči, ki se uporabljajo v znanstvene namene. 

Manjša obvezna višina zavarovanja za kritje jedrske škode odgovarja tudi 
ustaljeni praksi drugih držav, ki izkoriščajo jedrsko energijo v miroljubne na- 
mene. V teh dveh primerih lahko tudi nastopi finančna obveznost republike, 
v kolikor bi jedrska škoda presegla zavarovani znesek. Iz teh razlogov in ker 
mora imeti Nuklearna elektrarna Krško po pogodbi z glavnim izvajalcem 
Westinghouse čimpreje urejeno vprašanje pokritja odgovornosti za jedrske 
škode, Westinghouse namreč ni dolžan poslati jedrskega goriva iz ZDA vse do- 
tlej, dokler Nuklearna elektrarna Krško ne zagotovi zadostnega zavarovanja. 
Le-to pa ne more urediti, predno se ne uredijo vprašanja, ki jih je zvezni za- 
kon pustil odprta in se morajo urediti v republiki. Zato predlagamo v sprejem 
navedeni zakon, torej predlog za izdajo, z osnutkom. 

10» 



148 Zbor združenega dela 

Tovarišice in tovariši! Pri pripravi končnega predloga zakona bomo upošte- 
vali mnenja in pripombe skupščinskih teles. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič : Želita poročevalca odbora in komisij 
ustno dopolniti poročila? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep. 

1. Predlog za izdajo zakona o višini zavarovanja proti odgovornosti za 
jedrsko škodo in določitvi organov za izvajanje nekaterih nalog v zvezi s pre- 
vozom jedrskega materiala in zavarovanjem odgovornosti za jedrsko škodo, z 
osnutkom zakona, se sprejme. 

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

lovnih teles zbora in skupščine. 
Predlaga kdo kakšne spremembe ali dopolnitve tako oblikovanega sklepa? 

(Ne.) Potem se bomo o njem izrekli. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog druž- 
benega dogovora o organiziranju vzgoje in izobraževanja državljanov SFR 
Jugoslavije, ki so na začasnem delu in bivanju v tujini, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca odbora in 
komisij? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju in opristopu k sklenitvi 
družbenega dogovora o organiziranju vzgoje in izobraževanja državljanov 
SFR Jugoslavije, ki so na začasnem delu in bivanju v tujini. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 
V zvezi z družbenim dogovorom o organiziranju vzgoje in izobraževanja 

državljanov SFR Jugoslavije, ki so na začasnem delu in bivanju v tujini vas 
obveščam, da mora Skupščina SR Slovenije določiti predstavnika, ki bo ta 
dogovor v njenem imenu podpisal. Zato predlagam, da na predlog Predsedstva 
Skupščine SR Slovenije sprejmemo še naslednji sklep: 

Skupščina SR Slovenije pooblašča tovarišico Majdo Poljanšek, članico Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednico Republiškega komiteja 
za vzgojo in izobraževanje, da v imenu Skupščine SR Slovenije podpiše druž- 
beni dogovor o organiziranju vzgoje in izobraževanja državljanov SFR Jugo- 
slavije, ki so na začasnem delu in bivanju v tujini. 

Ima kdo kakšne pripombe k tako predlaganemu sklepu? (Ne.) Ce ne, pro- 
sim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
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Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog pro- 
grama dela Zbora združenega dela za leto 1980, s predlogom periodičnega de- 
lovnega načrta za prvo trimesečje 1980. 

Oba akta je pripravila in predložila v obravnavo skupina delegatov za 
pripravo programa dela zbora, imenovana na seji zbora 26. 12. 1979. 

Dovolite, da vas v imenu te skupine delegatov, ki je bila zadolžena za 
pripravo programa za letošnje leto in periodičnega delovnega načrta za prvo 
trimesečje, seznanim s pripravo obeh aktov. 

Skupina je pripravila za današnjo obravnavo predlog sprememb in do- 
polnitev k osnutku programa, ki smo ga obravnavali in sprejeli na zadnji 
seji zbora v preteklem letu. Tako so predstavljale te spremembe in dopolnitve, 
skupaj z osnutkom programa, predlog programa za letošnje leto, o katerem 
danes razpravljamo in odločamo. 

Predlog programa je bil pripravljen na podlagi izhodišč, ki so podrobno 
navedena v uvodu k osnutku programa, ter na podlagi predlogov, ki so jih k 
osnutku programa dala delovna telesa Skupščine in zborov, predsedstvo Skup- 
ščine, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, samoupravne interesne skupnosti, 
Republiška konferenca SZDL Slovenije in drugi družbeni dejavniki. Večina 
teh predlogov je vključenih v program. 

Med najpomembnejšimi je naloga, da bo Skupščina SR Slovenije tekoče 
spremljala uresničevanje politike ekonomske stabilizacije, predvidene v reso- 
lucijah o izvajanju družbenega plana SR Slovenije in SFR Jugoslavije v letu 
1980, kar je gotovo prioritetna naloga Skupščine za to programsko obdobje. 

Med pomembnejšimi spremembami v predlogu programa so upoštevani 
tudi predlogi, da se nekateri akti iz priloge programa uvrstijo v prioritetni 
program, kot zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja SR Slo- 
venije, zakon o višini zavarovanja proti odgovornosti za jedrsko škodo, ki je 
že bil na dnevnem redu. 

Ni pa bilo mogoče upoštevati nekaterih predlogov, ki zahtevajo, da se do- 
ločena vprašanja obravnavajo prej, kot je predvideno v programu, ker se s tem 
ni strinjal Izvršbi svet. Zato ne bi bilo smiselno vztrajati na takih predlogih, 
ker teh zadev predlagatelj ne bi mogel pravočasno pripraviti oziroma, če bi jih 
pa vendarle, bi gotovo pri tem trpela kvaliteta pripravljenih aktov. 

V predlogu sprememb in dopolnitev so že upoštevani predlogi, ki jih je 
dala komisija za pravosodje. Sicer pa so dali k predlogu programa svoje pred- 
loge še Izvršni odbor Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije, Komisija za vprašanja borcev NOV, Odbor za 
finance Zbora združenega dela in Odbora Zbora občin za finance in družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj. Nekatere naloge, ki jih predlaga Socialistična 
zveza delovnega ljudstva Slovenije so že vključene v predlog programa. Sku- 
pina delegatov pa sporazumno s Socialistično zvezo predlaga, da se v program 
vključi še analiza družbenih dogovorov o odpravljanju posledic večjih elemen- 
tarnih nesreč, sprejetih v letih 1974 do 1979 kot tudi uresničevanje sklepov 
in stališč, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela aprila 1979 ob obravnavi 
informacije o enotnem sistemu solidarnosti v primeru elementarnih nesreč. 
Prav tako je sprejemljiv tudi predlog Komisije za vprašanja borcev NOV glede 
vsebine, ki naj jo zajame poročilo o problematiki borcev NOV ter drugih bor- 
cev in vojaških invalidov v SR Sloveniji. 

O predlogu Odbora za finance Zbora združenega dela, da se zakon o druž- 
beni kontroli cen sprejme že v prvem polletju 1980 in da naj se zakon o za- 
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časnih ukrepih družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine 
obravnava v prioritetnem delu programa, se mora vsekakor izreči predlagatelj 
zakonov. V kolikor to ne bo mogoče že na današnji seji, potem predlagam 
zboru, da prej imenovana skupina delegatov te predloge kot tudi vse druge, 
ki bodo še dani v današnji razpravi, prouči skupaj z Izvršnim svetom. 

Glede na načelno izhodišče, da ostaja program dela odprt, ne bo nobenih 
posebnhi težav, da v dogovoru z Izvršnim svetom, ne bi uvrstili tudi takšnih 
vprašanj in drugih odprtih vprašanj in predlogov v naslednje periodične de- 
lovne načrte. 

Predlog odborov Zbora občin za družbenoekonomske odnose in razvoj ter 
finance je, naj se v program vključi tudi problematika tekstilne in konfekcij- 
ske industrije. Specifičen položaj in pomen te panoge bo potrebno upoštevati 
tako, da se o tej problematiki izvede razprava ob sprejemanju uresničevanja 
letnih planskih dokumentov, oziroma ob spremljanju planskih dokumentov 
za naslednje srednjeročno obdobje. Zato naj se v tem smislu tudi dopolni pred- 
log programa. 

Glede ostalih vprašanj, ki naj bi bila vključena v programu po predlogu 
Socialistične zveze, nekaterih delovnih teles Skupščine in zborov ter tudi dru- 
gih predlagateljev pa je treba poudariti, da je program kot sem že povedal, 
odprt za vse pobude, za obravnavo aktualnih vprašanj, ki jih bo potrebno 
glede na oceno razmer v republiki in glede na njihovo družbeno aktualnost 
sproti reševati tudi tako, da jih bomo uvrščali na dnevne rede zborov Skupščine. 

V zvezi s predlogom periodičnega delovnega načrta za prvo trimesečje 
1980, ki je prav tako predmet današnje obravnave, naj poudarim, da se bo še 
bolj kot doslej potrebno usmeriti v povezovanje podobnih in sorodnih zadev, 
v vsebinsko zaokrožene sklope upoštevajoč pri tem prednostne naloge. Pri 
tem pa mora biti osnovno vodilo spoštovanje rokov in ne odlaganje v periodič- 
nem delovnem načrtu z vsemi samoupravnimi družbenimi dejavniki dogovor- 
jenih nalog, kar se nam je v preteklosti nekajkrat dogajalo. Zato bo potrebno 
dosledno vztrajati na tem, da se vsako odstopanje od sprejetih in načrtovanih 
nalog posebej obrazloži in da se o teh obrazložitvah razpravlja v zboru. 

Skupina tudi predlaga, da se predlog Izvršnega sveta o vključitvi infor- 
macije o nekaterih problemih slovenskega turizma v periodični delovni načrt, 
sprejme. 

Predlagam, da predloženi program in periodični delovni načrt s predlaga- 
nimi spremembami in dopolnitvami sprejmete in da pooblastite skupino de- 
legatov, ki je pripravila predlog programa, da v končni redakciji programa 
ustrezno vključi dopolnilne in spreminjevalne predloge podane na seji zbora. 

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Emil Tomašič, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj. 

Emil Tomašič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V skladu z 277. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije predlagam dopol- 
nitev predloga programa dela Zbora združenega dela in Zbora občin za leto 
1980, s predlogom periodičnega delovnega načrta za prvo trimesečje 1980, 
ESA 398. 

3. poglavje o »Družbenoekonomskih odnosih« naj se dopolni z novo točko: 
»Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih«. Pred- 
lagatelj naj bi bil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Zakon naj bi pripravil 
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Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Osnutek in pred- 
log zakona naj bi bil pripravljen v prvem trimesečju 1980. 

Obrazložitev k predlogu dopolnitev. Skupini delegatov 17. okoliša, gospo- 
darsko področje in 5. okoliša, kmetijska dejavnost, sta bili na sestanku dne 
28. 1. 1980 seznanjeni s predlogom Izvršnega sveta Skupščine občine Ptuj, da 
je potrebno spremeniti oziroma dopolniti zakon o kmetijskih zemljiščih iz 
naslednjih razlogov. 

Hitra melioracija kmetijskih zemljišč sodi v tem srednjeročnem obdobju 
med najpomembnejše naloge na področju kmetijstva. Predvideno je bilo, da bi 
v obdobju 1976—'1980 meliorirali v Sloveniji okoli 17 000 ha zemljišč, v občini 
Ptuj pa 4000 ha. Ta naloga je opravljena le 50 do 60%. 

Splošna potreba po povečanju pridelovanja hrane je na novo zgrajena 
Tovarna sladkorja v Ormožu. Ta pa terja intenzivnejša prizadevanja pri uspo- 
sabljanju zemljišč za boljšo kmetijsko proizvodnjo, posebej še, ker nam površin 
za pridelovanje sladkorne pese primanjkuje. Ker je za melioracijo potrebno 
veliko denarja, predstavlja kljub ugodnim kreditnim pogojem in zagotavljanju 
sredstev Zveze vodnih skupnosti v višini 40 %, Kmetijsko-živilske razvojne 
skupnosti v višini 15 % in bančnih sredstev v višini 45 %, strošek melioracije 
preveliko breme za kmetijske proizvajalce. 

Edina študija za Pesniško dolino iz leta 1977 v občini Ptuj, prikazuje stro- 
ške melioracije od 43 000 do 88 000 po hektarju. Glavni projekti izdelani v 
poznejših letih pa so bistveno dražji. To predstavlja objektivno zavoro pri 
izvajanju del. V zasebnem sektorju se dodatno k temu pridružuje še upor in 
strah pred zadolževanjem. Zato je obseg melioracije pogojen z vlaganjem ne- 
povratnih sredstev v melioracijo. 

V občini Ptuj je po programu v letošnjem letu predvidenih 620 ha melio- 
racije zasebnih zemljišč v Pesniški dolini, v naslednjem srednjeročnem obdobju 
pa okoli 800 ha zasebnih zemljišč v Pesniški dolini in celotno območje Polskave, 
kjer so zasebna in družbena zemljišča. 

Zveza vodnih skupnosti Slovenije je že razpravljala o možnosti večjega 
zagotavljanja nepovratnih sredstev, tudi v korist zasebnega sektorja, pri čemer 
bi se moral povečati del odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega 
zemljišča Zveze vodnih skupnosti Slovenije od sedanjih 5 din po m2 na 15 din 
po m2 (17. člen zakona o kmetijskih zemljiščih, Uradni list SFRJ št. 1/79). 

Dodatne vire za melioracijo bo potrebno iskati tudi v sredstvih za pospe- 
ševanje kmetijstva, kar je bilo ob razpravah o resoluciji za leto 1980 prisotno. 

V smislu zakona o kmetijskih zemljiščih lahko znesek 5 dinarjev valori- 
zira Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vsaki dve leti. Ker je zakon v veljavi 
šele eno leto, takšen ukrep Izvršnega sveta seveda ni mogoč. 

Zato dajemo pobudo za spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih v smi- 
slu te obrazložitve in predlagamo, da se sprejem zakona vključi v program 
dela zborov Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik Emil Tomažič: Menim, da naj pobudo za spremembo za- 
kona prouči Odbor za agrarno politiko Zbora združenega dela in Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, nakar se bo zakon lahko vključil v program dela 
oziroma v periodični delovni načrt. 

Besedo ima tovariš Slobodan Srdoč, delegat Zbora združenega dela za 
področje gospodarstva, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad. 
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Slobodan Srdoč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na sestanku skupine delegatov 28. 1. 1980 smo obravnavali gradivo za 32. sejo 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije in sprejeli naslednji sklep. 

Delegati skupin bi radi opozorili na sprejem zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju. Iz periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora za prvo trimesečje 1980 je razvidno, da je pred- 
log zakona o usmerjenem izobraževanju na dnevnem redu 19. marca 1980 z 
obrazložitvijo, da bo potrebno presoditi, ali naj bo zakon dokončno sprejet na 
tej seji ali pa naj se na tej seji opravi le predhodna obravnava. 

Delegati smo mnenja, da nas resolucija zavezuje, da bi morala reforma 
izobraževanja začeti v šolskem letu 1980/81, zato je seveda potrebno sprejeti 
zakon pravočasno. V kolikor se opravi predhodna obravnava, je potrebno do- 
končno sprejetje zakona brez odlašanja, uvrstiti takoj na aprilsko sejo. 

V kolikor pa predlagatelj zakona do takrat ne bi predložil, naj se sprejem 
zakona odloži in zaostri predlagateljeva odgovornost, saj je časovno razdobje 
april—september zelo kratko za realizacijo tako zahtevne naloge kot je re- 
forma izobraževanja. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Obrazložitev, ki jo je podal delegat, je 
posledica tega, da se vsi zavedamo, da mora biti zakon dovolj temeljito pri- 
pravljen za končno odločanje. V primeru, da ne bi bil pripravljen, se na škodo 
kvalitete zakona ne bi bilo primerno ravnati po določenih rokih. To pa seveda 
ne pomeni, da ta zakon ne bi bil uvrščen za 19. marec. 

Besedo ima tovariš Jože Gabrovšek, delegat Zbora združenega dela za 
področje gospodarstva, 38. okoliš, Ljubljana-Siška. 

Jože Gabrovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Glede na to, da smo gradivo za pripravo in izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o graditvi objektov, ki ga je pripravila skupina dele- 
gatov gospodarskega področja 38. okoliša, Skupščine občine Ljubljana-Šiška 
dobili danes na klop, ne bi želel o tem še posebej razpravljati. 

Delegati s tem v zvezi le prosimo, da nas Izvršni svet o odgovoru na po- 
stavljena vprašanja čimprej pismeno obvesti. 

Predlagamo tudi, da se nas ob pripravi zadevnega gradiva vključi v pri- 
pravo predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gra- 
ditvi objektov. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? 
(Da.) Besedo ima tovariš Lojze Janko, pomočnik sekretarja Sekretariata Iz- 
vršnega sveta za zakonodajo. 

Lojze Janko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
zvezi s poročilom Odbora za finance tega zbora k predlogu programa dela 
Zbora združenega dela za leto 1980, s predlogom periodičnega delovnega na- 
črta za prvo trimesečje 1980, Izvršni svet meni, da je predlog sprejemljiv in 
utemeljen in se zato z njim strinja. Gre za zakon o družbeni kontroli cen, ki 
bi ga obravnavali in sprejeli že v prvem polletju in pa zakon o začasnih 
ukrepih družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine, ki bi 
ga dali v prioritetni del tega programa. 
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Glede zakona o usmerjenem izobraževanju, ki naj bi bil po predlogu to- 
variša delegata čimprej uvrščen na dnevni red Skupščine, je treba povedati, 
da mora biti zakon zrel in usklajen med vsemi različnimi dejavniki, ki sode- 
lujejo pri pripravi ustreznih zakonskih rešitev. To pa ne pomeni, da moramo 
že vnaprej določiti končni rok, ker je tudi rokovno nemogoče v tako kratkem 
času uskladiti vse rešitve tako, da bi bil zakon ustrezen. 

Glede zakona o graditvi objektov je že povedano, da ni mogoče tega zakona 
takoj in prioritetno obravnavati, ker so nekatera vprašanja take narave, da 
terjajo medrepubliško usklajevanje. Zakon o graditvi objektov bo prinesel 
dokaj obsežne spremembe in dopolnitve, ki bodo rezultat usklajevanja med 
posameznimi republikami in avtonomnima pokrajinama. V praksi se je pokaza- 
lo, da so nekatere osnovne rešitve zakonov bistveno različno urejene. Zakon pa 
terja zaradi enotnosti jugoslovanskega trga in tega prostora usklajene rešitve. 
Zato bo tudi ta zakon pripravljen in usklajen takoj, ko bo to mogoče. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Ker ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in preha- 

jamo na glasovanje. 
Predlagam, da bi sprejeli predlog programa, periodični načrt in še poseben 

sklep, v katerem bomo naložili te naloge tudi skupini delegatov. 
Najprej dajem na glasovanje predlog programa dela Zbora združenega dela 

za leto 1980. Kdor je za predlog programa, naj prosim glasuje! (139 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog programa dela Zbora združenega dela za leto 
1980 sprejet z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog periodičnega delovnega načrta za prvo tri- 
mesečje 1980. Kdor je za predlog periodičnega delovnega načrta, naj prosim 
glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog periodičnega delovnega načrta za prvo trime- 
sečje 1980 sprejet z večino glasov. 

Glede na pripombe in predloge delovnih teles ter razprave na seji zbora 
predlagam, da sprejme zbor še naslednji sklep. 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije pooblašča skupino dele- 
gatov za pripravo programa dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije za leto 1980, da opravi končno redakcijo programa dela zbora in perio- 
dičnega delovnega načrta za prvo trimesečje 1980, pri čemer naj v sodelovanju 
z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije prouči pripombe in predloge de- 
lovnih teles in predloge, izražene v razpravi na seji zbora in jih ustrezno 
upošteva. 

2. Program dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za leto 
1980 in periodični delovni načrt za prvo trimesečje 1980 se objavi v »Poroče- 
valcu« Skupščine SR Slovenije. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega pred- 
loga sklepa? (Ne.) 

Ce ne, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
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Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje, ki ga je postavil Franc Cafnik, delegat za go- 
spodarsko področje 16. okoliša, Maribor, v zvezi z zakonom o spremembah za- 
kona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, bo odgovorila tovari- 
šica Milica Ozbič, podpredsednica Izvršnega sveta in republiška sekretarka 
za finance. 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Ker je delegatskih 
vprašanj z našega področja dela precej, bom odgovorila na vsa tista, ki so od 
prejšnjih sej še odprta pa tudi na vprašanje, ki je bilo danes postavljeno. 

Najprej vam bom podala odgovor na delegatsko vprašanje tovariša Caf- 
nika, delegata za gospodarsko področje 16. okoliš, Maribor. Tovariš Cafnik je 
postavil delegatsko vprašanje v zvezi z zakonom o spremembah zakona o uved- 
bi in stopnjah republiških davkov in taks. Sprašuje, kaj je vodilo republike 
in pokrajini, da so se dogovorile za tako visok znesek neobdavčljive osnove za 
plačilo davka iz skupnega dohodka občanov za leto 1979 v sedanji kritični go- 
spodarski situaciji. 

Odgovor je naslednji. Zakon o davkih občanov določa, da občani plaču- 
jejo po tem zakonu davek iz osebnega dohodka, iz delovnega razmerja, iz kme- 
tijske dejavnosti, iz samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih 
dejavnosti, iz samostojnega opravljanja intelektualnih storitev, iz avtorskih 
Pravic, patentov in tehničnih izboljšav, davek na dohodke od premoženja in 
premoženjskih pravic, davek na dediščine in darila, davek od premoženja, da- 
vek na dobitke od iger na srečo ter davek iz skupnega dohodka občanov. ' 

Iz navedenih davčnih vrst izhaja, da se po veljavnem sistemu obdavčeva- 
nja občanov, obdavčujejo že dohodki iz posameznih virov dohodkov, medtem 
ko ima davek od skupnega dohodka občanov korektivno funkcijo. Davek od 
skupnega dohodka občanov je namreč edini davek, ki upošteva vse dohodke 
in prihodke, ki jih dosega posamezni davčni zavezanec. Glede na to, da je ob- 
davčevanje osebnih dohodkov iz delovnega razmerja po proporcionalnih stop- 
njah, je obdavčevanje skupnega dohodka občanov po progresivnih stopnjah. 
Z obdavčitvijo po progresivnih stopnjah se uresničuje ustavno načelo, da ob- 
čani plačujejo obveznosti, odvisno od svoje ekonomske moči. 

Dogovor o usklajevanju temeljev sistema in politike obdavčevanja celot- 
nega prihodka občanov so sprejele republike in avtonomni pokrajini v pre- 
teklem letu. Ta dogovor se je pripravljal in usklajeval od konca leta 1975 dalje. 
V dogovoru je enotno opredeljen davčni zavezanec, kriteriji za določevanje 
davčne osnove in davčne olajšave ter način obdavčevanja. 

Medrepubliški dogovor o usklajevanju temeljev sistema in politike ob- 
davčevanja celotnega prihodka občanov je bil predviden že v pregledu ukre- 
pov, predpisov in družbenih dogovorov za izvedbo resolucije o skupni poli- 
tiki ekonomskega in socialnega razvoja v letu 1976. Potreba po sprejetju ustrez- 
nega medrepubliškega dogovora je nastala zaradi tega, ker so se pri uporabi 
obstoječih sistemov davkov od skupnega dohodka občanov pokazali poleg po- 
zitivnih tudi negativni učinki. V zadnjih nekaj letih so bile dane poleg prej- 
šnjih ugovorov in pomanjkljivosti še dodatne pripombe, in sicer, da pomeni 
ta davek pretežno obdavčevanje osebnih dohodkov iz delovnega razmerja in 
zato v nekaterih primerih deluje destimulativno na visoko produktivno delo 
in na doseganje nadpoprečnih osebnih dohodkov iz dela. Iz analiz je bilo nam- 
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reč ugotovljeno, da so bili osebni dohodki udeleženi v skupnem čistem do- 
hodku, od katerega se mora plačevati ta davek okoli 90%, pri čemer je bil ta 
delež pri nekaterih poklicih še večji. Dane so bile pripombe tudi v zvezi z ve- 
likimi razlikami med republikami in avtonomnima pokrajinama v tej ureditvi. 
Poleg tega se je ugotavljalo, da je ta davek iz fiskalnega vidika neznaten, 
hkrati za zahteva veliko angažiranost strokovnih služb, ob velikih stroških v 
zvezi z odmero in pobiranjem, zaradi česar je tudi neracionalen. Zaradi vseh 
naštetih pomanjkljivosti je ponekod postal vprašljiv nadaljnji obstoj davka 
od celotnega prihodka občanov. 

Ugotovitev, da predstavljajo pri obdavčevanju skupnega dohodka občanov 
osebni dohodki okoli 90 % v skupnem čistem dohodku, nas opozarja, da pri 
obdavčitvi skupnega dohodka registriramo pretežno le osebne dohodke m druge 
vire dohodkov, ki se plačujejo preko žiro računov, ne pa tudi drugih virov 
dohodkov občanov, ki se ne plačujejo preko žiro računov in^ zato niso bili ob- 
davčljivi glede na vir dohodka, niti niso izstopali pri obdavčitvi skupnega do- 
hodka občanov. 

Zaradi tega bi bilo neprimerno, ob sedanjem stanju ugotavljanja in ob- 
davčevanja dohodkov občanov, določiti nižji znesek neobdavčenega skupnega 
dohodka, ker bi s tem še dodatno obdavčili osebne dohodke iz delovnega raz- 
merja, medtem ko neregistrirani osebni dohodki niso obdavčeni niti enkrat. 

Ob tem pa lahko ugotovimo, da ta kategorija zavezancev ni tista, na ka- 
tero bi želeli delovati destimulativno z davkom, temveč moramo najprej 
zagotoviti, da se registrirajo oziroma evidentirajo vsi pretežni dohodki občanov. 
Zaradi tega moramo pri pripravi sistemskega zakona o službi družbenih pri- 
hodkov zagotoviti, da se službi zagotovijo ustrezni pogoji in pooblastila, da 
bomo lahko registrirali tudi druge dohodke, ki jih sedaj še ne moremo in jih 
bomo zato šele potem ustrezno obdavčili. 

Statistični podatki o osebnih dohodkih po posameznih kvalifikacijah, vir 
podatkov je Statistični letopis — rezultat raziskovanj — osebni dohodki po 
poklicih za 217 izbranih poklicev, ki ga je pripravil Zavod SR Slovenije za sta- 
tistiko, ugotavlja: Ugotovljena kvalifikacijska razmerja v obdobju od leta 
1970 do 1978 potrjujejo, da so se razmerja med poprečnimi osebnimi dohodki 
delavcev po posameznih stopnjah šolske izobrazbe ter kvalifikacij zmanjšala, 
na primer med delavcem z visokošolsko izobrazbo in nekvalificiranim delav- 
cem; razlika med njima je bila v letu 1970, v povprečju 2,81-kratna, v letu 1976 
le še 2,47-kratna. Medtem ko so pri delavcih z ustrezno strokovno usposoblje- 
nostjo ostala razmerja približno enaka. V letih 1977 in 1978 so se navedena 
razmerja v dohodkih po kvalifikacijah ponovno povečala na 2,87. 

Določitev nižjega zneska neobdavčenega zneska dohodka bi torej pomenila, 
da se z davkom iz skupnega dohodka občanov razmerja v osebnih dohodkih 
zmanjšujejo, to bi imelo vsekakor negativne posledice, ker se že tako ugotavlja, 
da je delitev osebnih dohodkov premalo stimulativna. 

Davek iz celotnega prihodka občanov je bil uveden v naš davčni sistem 
konec leta 1958, ko je bil ukinjen sistem progresivnega obdavčevanja osebnih 
dohodkov. Uvedba tega davka je bila utemeljena predvsem s socialno-politič- 
nimi razlogi in z njim naj bi bili zajeti izrazito visoki osebni dohodki. Tako so 
bili po tem sistemu progresivno obdavčeni dohodki občanov, ki so imeli za več 
kot 2,8-krat večje »plače« od poprečnih v gospodarstvu. 

Glede na navedene pomanjkljivosti, predvsem pa na ugotovitve o destimu- 
lativnem delovanju obstoječega sistema obdavčevanja skupnega dohodka ob- 
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čanov na doseganje večjih dohodkov v delovnem razmerju, je bilo v postopku 
priprave in usklajevanja predlagano, da se osebni dohodki iz redne zaposlitve 
niti ne bi vključevali v skupni čisti dohodek, od katerega se plačuje davek iz 
skupnega dohodka. Vendar je bilo ob ugotovitvi, da delitev osebnih dohodkov 
ni povsod vedno v skladu z načelom delitve po delu in družbeno določenimi 
osnovami ter merili, sprejeto soglasje, da se davek plačuje tudi od skupnega 
dohodka, torej vključujoč tudi osebni dohodek iz redne zaposlitve. Zaradi tega 
je bilo dogovorjeno, da predstavlja osnovo davka od skupnega dohodka občanov 
dohodek, ki presega znesek trikratnega poprečnega osebnega dohodka delavcev 
v gospodarstvu v devetih mesecih tistega leta, za katero se določa davek. S tem 
je bilo doseženo, da niso obdavčeni tudi razmeroma visoki osebni dohodki iz 
redne zaposlitve razen izjemno visokih osebnih dohodkov. S tem smo zadržali 
prvotno korektivno funkcijo davka iz skupnega dohodka občanov, zaradi ka- 
tere je bil ta tudi uveden, hkrati pa se izognili pomanjkljivostim in pripombam, 
da destimulativno delujemo na doseganje večjih osebnih dohodkov. 

V zvezi s predlogom, da naj bi s tem davkom vplivali na zmanjšanje ne- 
potrebnega trošenja ter obdavčili izdatke za luksuz, pa pripominjamo, da to 
področje urejajo predpisi o prometnih davkih. Pri politiki obdavčevanja pro- 
izvodov v prometu se tudi izvaja politika, da se po višji stopnji prometnega 
davka obdavčujejo luksuzni proizvodi oziroma proizvodi takoimenovanega viš- 
jega standarda. 

Stopnje temeljnega prometnega davka za te proizvode so določene v višini 
od 30 % do 180 %. Veljajo za tobačne izdelke, višjo kategorijo osebnih avtomo- 
bilov zlasti uvoženih osebnih avtomobilov, parfumerijske, kozmetične in toa- 
letne proizvode, naravno drago kamenje, naravne bisere, izdelke iz tega ka- 
menja, usnje plazilcev, naravno krzno ter izdelke iz usnja in krzna in tako 
dalje. 

Medtem ko so za proizvode, ki so pomembnejši za življenjski standard 
kot je to na primer obleka, obutev, določeni gospodinjski stroji in aparati, po- 
hištvo, zdravila, detergenti in drugo, določene stopnje prometnega davka v 
višini 3, 4 in 8 %. Za proizvode, ki so nujni za življenjski standard občanov pa 
je predpisana davčna oprostitev. Ta velja za osnovne proizvode kmetijstva, 
prehrane in ribištva, živilske proizvode in sploh, kurjavo, električno energijo^ 
otroško obleko in obutev, knjige, časopise in podobno. 

V letu 1979 so bile predpisane še 50 % višje stopnje temeljnega promet- 
nega davka za nekatere nove proizvode iz tega spiska, ki smo jih vse dodatno 
vključevali v tako imenovane proizvode višjega standarda. 

Ker luksuzne oziroma dražje proizvode kupujejo predvsem občani z viš- 
jimi dohodki, se jim s tem višjim prometnim davkom dodatno zajema še del 
njihovih višjih dohodkov. 

To bi bil odgovor na vprašanje, ki ga je postavil tovariš Cafnik. 
Naslednje vprašanje je postavila skupina delegatov za obrtne in podobne 

dejavnosti, 5. okoliš, Maribor. 
Vprašanje se glasi: Ali je možno, da Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije izda naslednja priporočila, ali na drug način, prek ustreznih organov 
vpliva na uporabnike družbenih sredstev. 

a) priporočamo samoupravnim interesnim skupnostim, da prilagodijo svojo 
politiko obremenjevanja obrtnikov s prispevki davčni politiki, ki jo vodijo 
davčne uprave skupščine občin; 
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b) priporočamo vsem uporabnikom družbenih sredstev, da v svojem finanč- 
nem poslovanju uporabljajo določila zakona o dolžniško-upniških razmerjih 
tudi za poslovanje z zasebnimi obrtniki, ker ustava in zakon o združenem delu 
načeloma daje enak položaj dejavnikom osebnega in združenega dela. 

Pripravili smo naslednji odgovor: 
Pod a): V zvezi s priporočilom samoupravnim interesnim skupnostim, da 

prilagodijo politiko obremenjevanja obrtnikov plačilni zmožnosti in davčni 
politiki, ugotavljamo, da uporabniki in izvajalci v skladu s prvim odstavkom 
8. člena zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela urejajo pravice in 
obveznosti v svobodni menjavi dela s samoupravnimi sporazumi. 

Po prvem odstavku 9. člena navedenega zakona pa v postopku sprejema- 
nja samoupravnih odločitev, udeleženci v svobodni menjavi dela upoštevajo 
dohodkovne možnosti uporabnikov ter določajo medsebojne obveznosti. Glede 
na navedena določila menimo, da imajo obrtniki oziroma njihovo združenje 
možnost, v postopku samoupravnega sporazumevanja o temeljih planov ozi- 
roma v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti, uveljavljanja pobud 
za ustreznejšo politiko določanja obveznosti obrtnikov do samoupravnih inte- 
resnih skupnosti ter za prilagoditev teh obveznosti davčni politiki. 

Podobno pobudo za določevanje obveznosti samoupravnim interesnim skup- 
nostim so dale in uveljavile, na primer invalidske delavnice pri določevanju 
višine obveznosti do samoupravnih interesnih skupnosti za svobodno menjavo 
dela. 

Pod b): Iz analize izvajanja zakona o zavarovanju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev ugotavljamo, da resnično upada plačilna disciplina med 
uporabniki družbenih sredstev. Ob razpravi o tej analizi je bilo zahtevano, da 
se zakon o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev dosledno 
izvaja, kar je bilo deležno najširše družbene podpore. 

Menimo, da je predvsem v doslednem izvajanju zakona o zavarovanju 
plačil med uporabniki družbenih sredstev dano največje zagotovilo, da se bo 
povečala tudi plačilna disciplina v tistih primerih, ko nastane upniško-dolžniško 
razmerje med uporabnikom družbenih sredstev in delovnimi ljudmi, ki samo- 
stojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost. 

Zato se strinjamo, da se z doslednim izvajanjem navedenega zakona do- 
seže, da se poveča tudi finančna disciplina pri poravnavanju obveznosti do de- 
lovnih ljudi, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost. 

Vprašanje, ki ga je postavila skupina delegatov, prav tako za obrtne in 
podobne dejavnosti 5. okoliša, Maribor, se glasi: 

1. Zakaj moramo obrtniki plačevati uvoz opreme in rezervnih delov iz 
klirinškega področja v konvertibilnih valutah in ne v dinarjih kot to velja 
za organizacije združenega dela? 

2. Zakaj se letno ali vsaj dveletno ne prilagajajo cenzusi za uvoz opreme 
in rezervnih delov ter repromateriala? 

3. Ali je možno, da Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije izda na- 
slednja priporočila, ali na drug način preko ustreznih organov vpliva na 
uporabnike družbenih sredstev? 

V delu, kjer se vprašanje nanaša na uvoz opreme in rezervnih delov, na 
cenzuse za uvoz opreme, smo pripravili naslednji odgovor. 

Uvoz opreme in reprodukcijskega materiala, ki ga potrebujejo delovni 
ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, s sredstvi, ki so 
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lastnina občanov, za opravljanje dovoljene dejavnosti, je urejen z odlokom 
o pogojih, ob katerih smejo fizične osebe uvažati, prinašati in sprejemati pred- 
mete iz tujine. 

Po 4. točki tega odloka lahko delovni ljudje, ki samostojno opravljajo de- 
javnost z osebnim delom, s sredstvi, ki so lastnina občanov, uvažajo blago, ki 
ga potrebujejo za opravljanje dovoljene dejavnosti z osebnim delom v količini, 
ki je potrebna za zadevno dejavnost, in sicer: opremo, če posamična carinska 
osnova ne presega 120 000 din, reprodukcijski material v skupni vrednosti do 
40 000 din letno. Blago, ki ga uvozijo po tem odloku, plačajo fizične osebe z 
devizami, ki jih imajo pri pooblaščeni banki na svojem deviznem računu, ali 
kot devizno hranilno vlogo in v dinarjih, ki jih v skladu s predpisi odnesejo iz 
Jugoslavije v potniškem prometu. 

V skladu z 88. in 108. členom zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino oziroma v skladu z odlokom o uporabi deviz, ki jih občani in 
civilno-pravne osebe imajo na devizno-hranilno vlogo in v skladu s sklepom 
o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, lahko občani in civilno- 
pravne osebe uporabljajo devize iz deviznega računa, ali devizne hranilne vloge 
v tisti vrsti deviz, v kateri so jih deponirali. Na prošnjo občana ali civilno- 
pravne osebe lahko pooblaščena banka zamenja posamezno konvertibilno va- 
luto za drugo, za plačilo v tujini in za stroške potovanja v tujino. 

Nalogodajalec, torej domača fizična ali pravna oseba, mora ob izdaji na- 
loga za plačilo v tujini vplačati v korist računa pooblaščene banke pokritje 
z devizami, to je v obračunski valuti ali v drugi devizi, ki je predvidena z 
določenim plačilnim sporazumom ali posebnim aranžmajem. 

Sprejeta vplačila v obračunskih valutah, za katere se uporabniki, obrati, 
organizacije združenega dela, ki izvajajo investicijska dela v tujini, špedicijske 
organizacije, pomorske in potovalne agencije, organizacije združenega dela, ki 
se ukvarjajo s posredniškimi posli v zunanjetrgovinskem prometu, imetniki 
konsignacijskih skladišč, tujih firm in drugi kot tudi občani in civilno-pravne 
osebe, ki se izplačujejo z odobritvijo računov v obračunskih valutah. 

Uporabniki prejetih plačil v teh obračunskih valutah lahko plačujejo v tu- 
jini s sredstvi z računov v obračunskih valutah. Torej, če obrtnik želi uvoziti 
opremo ali rezervne dele iz klirinškega področja in ima na svojem računu ob- 
računsko-klirinško valuto, plača s to valuto. Če pa teh sredstev nima, mora 
izvršiti konverzijo valut, da lahko uvozi to blago in ga plača s svojega kli- 
rinškega ali konvertibilnega deviznega računa. 

V zakonu o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino so ločeno 
obravnavane devize, ki jih ustvarjajo in pridobivajo, z njimi razpolagajo in 
.jih združujejo organizacije združenega dela in druge družbenopravne osebe od 
deviz, s katerimi razpolagajo civilnopravne osebe. 

V skladu s 86. členom zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih 
s tujino ter na njegovi podlagi sprejetim odlokom o zneskih in pogojih, ob ka- 
terih lahko kupujejo občani in civilno-pravne osebe devize pri pooblaščeni 
banki, lahko občani in civilno-pravne osebe kupujejo devize pri pooblaščenih 
bankah le za zadovoljevanje lastnih potreb na področju zdravstvenega varstva 
in izobraževanja, za potne in selitvene stroške v tujini, za preživljanje svojih 
družinskih članov v tujini, za poravnavo sodnih in drugih stroškov in za druge 
namene, določene v citiranem odloku, ne pa tudi za uvoz opreme. 
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V zvezi z vprašanjem, zakaj se letno ali vsaj dveletno ne prilagajajo cen- 
zusi za uvoz opreme, rezervnih delov in repromateriala, dajemo naslednji 
odgovor. 

Ze v začetku leta 1979 je, na podlagi dopisa Zveze združenj samostojnih 
obrtnikov, bil s strani republiških upravnih organov dan predlog, za spre- 
membo odloka o pogojih, ob katerih smejo fizične osebe uvažati, prinašati in 
sprejemati predmete iz tujine, in sicer v tem smislu, da bi delovni ljudje, ki 
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina ob- 
čanov, smeli uvažati opremo, ki jo potrebujejo za opravljanje dovoljene dejav- 
nosti z osebnim delom, v količini, ki je potrebna za zadevno dejavnost, če po- 
samična carinska osnova zanje ne presega 350 tisoč din in repromaterial, ki 
ga potrebujejo za opravljanje dovoljene dejavnosti z osebnim delom v skupni 
vrednosti do 100 tisoč din letno. Ta predlog je na svoji seji obravnaval in 
podprl tudi Odbor Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za tekočo gospo- 
darsko in socialno politiko. 

Problematika razvoja drobnega gospodarstva, s programom ukrepov in 
aktivnosti za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva, je bila v začetku 
leta 1979 predložena v obravnavo Zveznemu izvršnemu svetu. V maju leta 
1979 pa je to problematiko obravnaval tudi Zvezni svet za gospodarski razvoj 
in ekonomsko politiko ob obravnavi predloga družbenega dogovora o razvoju 
drobnega gospodarstva. 

Poudarjeno je bilo, da je potrebno s tem dogovorom predvsem zagotoviti 
enake pogoje za razvoj enot drobnega gospodarstva kot veljajo za združeno 
delo nasploh, pripravijo pa naj se tudi elementi, ki bodo spodbujali preraščanje 
osebnega dela v združeno delo in preraščanje enot drobnega gospodarstva v 
večje delovne organizacije. 

Ob koncu je bilo sprejeto tudi stališče, da naj zvezna medresorska delovna 
skupina pri pripravi teksta novega družbenega dogovora, upošteva dane pred- 
loge in sugestije, ki omogočajo nadaljnje pospeševanje drobnega gospodarstva. 

Zvezni izvršni svet je ob obravnavi družbenega dogovora o enotnih osnovah 
za razvoj drobnega gospodarstva, sprožil postopek za ureditev tega vprašanja. 
Pri nadaljnjem delu se bo tudi naša republika še naprej zavzemala za realiza- 
cijo zgoraj navedenih stališč. 

Na koncu dovolite, da na kratko podam odgovor na vprašanje,'ki smo ga 
prejeli danes, prav tako s področja gospodarstva 16. okoliš, Maribor. 

Skupina delegatov je postavila vprašanje, zakaj se neupravičeno odlaša 
ureditev odnosov po 100. členu samoupravnega sporazuma o združevanju te- 
meljnih bank v Ljubljansko banko — združeno banko. 

Skupina delegatov v pojasnilu k svojemu delegatskemu vprašanju sama 
ugotavlja, da je dokončna ureditev odnosov, ki so bili ob transformaciji banč- 
nega sistema začasno urejeni s 100. členom samoupravnega sporazuma v zdru- 
ževanju temeljnih bank v združeno banko — Ljubljansko banko, izredno za- 
htevna naloga, ki terja skrbno presojo. Upravljalci bank, združeni v Ljubljan- 
ski banki — združeni banki skupaj s poslovodnimi kadri v bankah in orga- 
nizacijah združenega dela ter samoupravnih interesnih skupnostih, katere imajo 
svoja sredstva deponirana v skladu z ureditvijo po tem členu še v Ljubljanski 
banki — združeni banki, se namreč pri iskanju dokončnih rešitev srečujejo 
predvsem z dvema težavama. 

1. Hkrati s prenosom sredstev posameznih nosilcev računov v Ljubljanski 
banki — združeni banki je potrebno proučiti tudi načine, ki bi onemogočili 
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koncentracijo teh depozitov le pri eni od temeljnih bank, hkrati pa omogočili, 
še več, zagotovili nemoteno finančno poslovanje deponentom. V iskanju teh 
rešitev je vključen s pripravami potrebnih predpisov tudi Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 

2. Sredstva deponentov pa so seveda plasirana v obliki kreditov raznim 
kreditojemalcem. Zal je velik del teh sredstev, po odločitvah posebnega samo- 
upravnega telesa, ki v Ljubljanski banki — združeni banki upravlja s temi 
sredstvi, dan kot dolgoročni kredit, ki ga uporabniki teh kreditov ne bomo 
mogli tako hitro odplačati. 

Zato je obenem s prenosi računov iz Ljubljanske banke — združene banke 
na temeljne banke, potrebno razporediti, na te temeljne banke tudi vse te plas- 
maje. S to nalogo se ukvarja posebna skupina strokovnjakov v Ljubljanski 
banki, ki pa le počasi napreduje s svojim delom. Prevzem sredstev oziroma 
računov iz Ljubljanske banke — združene banke v temeljne banke je povezan 
z mehanizmom, ki naj zagotovi, da se v bodoče ne bodo na teh računih, posebej 
pa na računih samoupravnih interesnih skupnosti, po nepotrebnem zbirala 
sredstva plačnikov raznih prispevkov. Vendar je to dokaj zapleteno delo, pri 
katerem ni mogoče tvegati, da bi redno financiranje programov samoupravnih 
interesnih skupnosti ob eventualno prenaglih odločitvah zašlo v težave. 

Po drugi strani pa prevzem plasmajev, opravljenih iz teh sredstev v 
Ljubljanski banki — združeni banki, za mnoge temeljne banke predstavlja trd 
oreh, ki ga niso pripravljene, niti ga ne morejo nekritično prevzeti. Zato me- 
nimo, da je nestrpnost pri teh opravilih neprimerna oziroma, da je v skladu 
s samoupravno ureditvijo v bankah potrebno zagotoviti pravico in možnost 
upravljalcem bank, da se o vseh teh problemih in o vsakem posebej sami od- 
ločajo. Potrebno pa je pri tem tudi vedeti, da niso realna pričakovanja, da bodo 
temeljne banke, s končno ureditvijo odnosov po členu 100 samoupravnega 
sporazuma o združevanju temeljnih bank v Ljubljansko banko — združeno 
banko, pridobile v svojem kreditnem potencialu oziroma v sredstvih, saj se vsi 
ti depoziti nahajajo tudi v plasmajih oziroma so že plasirani. Poleg tega je 
potrebno vedeti tudi to, da se že dve leti postopoma zmanjšuje število teh de- 
ponentov in so ostali le še najteže rešljivi primeri samoupravnih interesnih 
skupnosti in železnice. S tem seveda ne želimo zagovarjati nadaljnjega zadrže- 
vanja tega problema do končne likvidacije. Tudi mi menimo, da je že čas, da 
se kljub problemom stvar dokončno zaključi in s tem konča proces prenosov 
vseh sredstev na temeljne banke, s tem pa tudi razprave o financiranju Ljub- 
ljanske banke — združene banke, ter da se tako odpravi z dnevnega reda še 
drugo, za vsebinsko obravnavo transformacij bančnega sistema enako po- 
membno vprašanje. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: So delegati s posameznih področij 
zadovoljni z odgovori? Opozarjam, da bodo odgovori objavljeni v Poročevalcu. 

Odgovor na delegatsko vprašanje, ki ga je postavila skupina delegatov za 
Zbor združenega dela, Skupščine SR Slovenije, 20. okoliša, Gornja Radgona, 
v zvezi z rastjo skupne porabe, bo podal Marko Selan, pomočnik direktorja Za- 
voda SR Slovenije za družbeno planiranje. (Ni navzoč.) 

Ima še kdo kakšno delegatsko vprašanje, ki bi ga danes postavil? 
Ker tovariša Selana ni, bomo to točko dnevnega reda zaključili, odgovor 

pa posredovali na prihodnji seji. 
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Predsednik Emil Tomažič : Obveščam vas, da smo pri točkah dnev- 
nega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom občin 
in Družbenopolitičnim zborom. 

Glede na sprejeti sklep k informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in republiške resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980, je za izvajanje teh nalog po- 
trebno brez odlašanja sprejeti nekatere ukrepe. Zato vas obveščam, da sem 
razširil dnevni red 33. seje zbora, ki je sklicana 20. februarja 1980, z nasled- 
njimi zakoni: 

— s predlogom zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 1980 
in 1981, 

— s predlogom zakona o spremembi zakona o prispevku za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso skle- 
nili samoupravnega sporazuma, 

— s predlogom zakona o spremembi zakona o prispevku za raziskovalno 
dejavnost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma in 

— s predlogom zakona o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno izo- 
braževanje za leto 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma. 

Na prihodnji seji bo potrebno seznaniti zbor tudi s poročilom delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku 
usklajevanja osnutka zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega 
potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v lanskem letu. 

Prosim, da vsa ta vprašanja obravnavate tudi v temeljnih delegacijah, v 
skupinah delegatov in povsod tam, kjer je to le mogoče, tudi na zborih zdru- 
ženega dela občinskih skupščin. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in se vam zahvaljujem za so- 
delovanje. Hvala lepa! 

(Seja zbora je bila končana ob 14. uri.) 
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33. seja 

(20. februarja 1980) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela in 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Pričetek seje ob 9.10. 

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

Na podlagi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej iz- 
volili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo 
sejo zbora in verificirali pooblastila. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
izvolimo naslednje delegate: za predsednico Bernardo Fatur-Nikolič, za člana 
pa Darka Zorka in Borisa Kralja. So predlagani delegati prisotni? (Da.) 

Želi kdo izmed delegatov o predlogu razpravljati? (Ne želi.) 
Če ne, potem prehajamo na glasovanje. Glasovali bomo javno z dviganjem 

rok. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 33. sejo Zbora združenega dela izvoljeni delegati v predlaga- 
nem sestavu. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane in da pregleda pooblastila 
delegatov ter pripravi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora vabljeni tudi predstavniki 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiške konference Socialistične 
zveze Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske 
zbornice Slovenije in Ustavnega sodišča SR Slovenije. 
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Na sejo zbora so vabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugo- 
slavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Vitomir Dekleva, poroče- 
valec Odbora za družbenoekonomske odnose, Viljem Pahor, poročevalec Odbora 
za družbenopolitični sistem, Francka Herga, poročevalka Odbora za finance, 
Evlalija Pajer, poročevalka Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, Stanko Jaki, poročevalec Komisije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve, Elio Musizza, poročevalec Komisije za narodnosti, Du- 
šan Žorž, poročevalec Komisije za pravosodje in Tone Kugonič, poročevalec 
Zakonodajno-pravne komisije. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja — 
nekateri so to že storili — da posredujejo ta vprašanja tovarišici sekretarki 
sedaj na začetku zbora, da bi tako omogočili Izvršnemu svetu in republiškim 
funkcionarjem, da pripravijo odgovore na zastavljena delegatska vprašanja po 
možnosti že na današnji seji. 

Glede na to, da danes obravnavamo nekatere zakone v zadnji fazi, pozivam 
delegate, ki nameravajo predložiti k tem zakonom amandmaje, da to storijo 
čimprej. Amandmaje naj vložijo v skladu z določili poslovnika, to pomeni, da 
jih je treba predložiti z desetimi podpisi. 

Skupino delegatov iz 10. in 21. okoliša, Novo mesto, ki je vložila amandma 
k zakonu o osnovni šoli prosim, da v skladu z določili poslovnika predloži 
amandma z desetimi podpisi. 

Prosim, da gradiva, ki ste jih dobili na klop pregledate in se seznanite 
z njihovo vsebino. 

Ugotavljam, da je verifikacijska komisija končala z delom. Prosim poro- 
čevalko komisije, da posreduje zboru poročilo. 

Bernarda Fatur-Nikolič: Poročilo Komisije za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
za 33. sejo, z dne 20. 2. 1980. 

Komisija je ugotovila, da je za Zbor združenega dela, ki šteje 150 delega- 
tov, za današnjo sejo, predložilo delegatska pooblastila 144 delegatov, in sicer: 
iz gospodarskega področja 87 delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 de- 
legatov, s socialno-zdravstvenega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 
16 delegatov, iz obrtne in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skup- 
nosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih 
delovnih skupnosti 5 delegatov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih 
oseb v službi v oboroženih silah SFR Jugoslavije en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: iz gospodarskega področja, 4. okoliš en delegat, 16. okoliš en delegat, 
28. okoliš en delegat, skupno trije delegati; iz socialno-zdravstvenega področja, 
1. okoliš en delegat, skupno en delegat; s kmetijske dejavnosti, 4. okoliš en 
delegat, 6. okoliš en delegat, skupno dva delegata. Na današnji seji skupno ni 
prisotnih šest delegatov. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi kdo o poročilu komisije razprav- 
ljati? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati potem prehajamo na glasovanje. O poročilu 
bomo glasovali v celoti, ker kot smo slišali, nobeno pooblastilo ni sporno. Gla- 

li* 



164 Zbor združenega dela 

sovali bomo javno z dviganjem rok. Kdor je za poročilo, naj prosim to potrdi 
z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

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

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

Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom občin in Druž- 
benopolitičnim zborom poslušali ekspoze k predlogu zakona o družbenih svetih 
in k predlogu zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih 
organov in republiških organizacij; ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, ki ga bo posredoval tovariš dr. Anton Vratuša, 
predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Na skupnem zasedanju bo predsednik Izvršnega sveta tovariš dr. Anton 
Vratuša podal tudi predlog sprememb v sestavi Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Na skupnem zasedanju bo podano tudi poročilo delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik ki pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
usklajevanja osnutka zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega 
potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v lanskem letu. 

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

Z dopisom z dne 31. 1. 1980 sem razširil dnevni red današnje seje: 
— s predlogom zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 1980 

in 1981, 
— s predlogom zakona o spremembi zakona o prispevku za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma, 

— s predlogom zakona o spremembi zakona o prispevku za raziskovalno 
dejavnost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma, 

— s predlogom zakona o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno 
izobraževanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma, 

— s predlogom za izdajo zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obvez- 
nosti SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni 
pokrajini Kosovo iz Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v dobi do leta 1980, 
z osnutkom zakona in 

— s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka zakona 
o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje 
SR Črne gore v letu 1979. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se predlog zakona o do- 
datnem prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981 obravnava kot osnutek zako- 
na, zato bomo na današnji seji obravnavali osnutek tega zakona. 

Ker Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri predlogih zakonov o spre- 
membnih zakonov, ki so navedeni v razširitvi, predlaga, da jih obravnavamo po 
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hitrem postopku, predlagam, da se zbor opredeli do hitrega postopka že sedaj, 
in sicer skupaj za vse intervencijske zakone, ker gre za medseboj povezano pro- 
blematiko. 

Nasprotuje kdo temu predlogu? (Nihče.) Potem prosim predstavnika Izvrš- 
nega sveta, tovariša dr. Iztoka Winklerja, člana Izvršnega sveta in predsednika 
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost, da obrazloži razloge, zaradi 
katerih Izvršni svet predlaga sprejem zakonov po hitrem postopku. 

Dr. Iztok Winkler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Decembra lani ste prejeli zakone o prispevku za samoupravne interesne 
skupnosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, raziskovalno dejavnost 
ter vzgojo in izobraževanje, s katerim so določeni prispevki, ki jih plačujejo 
tisti zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
teh skupnosti. 

" Medtem ste z resolucijo za leto 1980 zavezali samoupravne interesne skup- 
nosti, da uskladijo obseg svoje porabe z določili te resolucije na 16%, kar je 
seveda manj od programa, ki so ga te interesne skupnosti prejele v lanskem 
letu. Samoupravne interesne skupnosti so to storile v januarju tega leta. Raz- 
iskovalna skupnost Slovenije in Skupnost za vzgojo in izobraževanje sta znižali 
prispevni stopnji, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pa je 
morala glede na predvidena gibanja, stopnjo neznatno povečati. Sklepi o tem 
so v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti sprejeti in veljajo za tiste 
zavezance, ki so sporazume podpisali. 

Treba je sprejeti nove stopnje tudi za tiste zavezance, ki sporazuma niso 
podpisali in jih zavezati, da tudi za njih veljajo take stopnje, kot so jih določile 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. Zato predlagamo navedene tri 
spremembe zakona, v katerih določamo enake prispevne stopnje, kot so jih 
določile interesne skupnosti. ' , 

Na ta način bomo že v začetku leta uskladili obseg porabe v teh samouprav- 
nih interesnih skupnostih s predvidevanji v resoluciji in tudi olajšali postopek 
obačunavanja, ker se ti prispevki plačujejo iz dohodka. Zato menimo, da je 
upravičeno, da tudi za te zavezance sprejmemo intervencijski zakon po hitrem 
postopku. Hvala lepa. ,,., . : 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli kdo razpravljati o predlogu za hitri 
postopek? (Ne želi.) -i, ■ 

Če ne, prehajamo na glasovanje o predlogu Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da obravnavamo predloge zakonov o spremembah zakonov o pri- 
spevku za nekatere SIS v letu 1980, ki jih plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma, in sicer za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
za raziskovalno dejavnost in za usmerjeno izobraževanje, po hitrem postopku. 

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

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o obrav- 
navi predlogov zakonov po hitrem postopku soglasno sprejet. 

Z dopisom z dne 14. 2. 1980 sem razširil dnevni red današnje seje še 
s predlogom odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju republiških sekretarjev in predsed- 
nikov republiških komitejev. 
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Danes ste iprejeli na klop predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namest- 
nikov republiških sekretarjev in namestnikov predsednikov republiških komi- 
tejev, s katerim prav tako razširjam dnevni red današnje seje. 

Glede na vse to predlagam zboru, da sprejme za današnjo sejo naslednji 
dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 33. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 32. seje Zbora združenega dela, 
3. predlog zakona o družbenih svetih, 
4. predlog zakona o organizaciji in delovnem področju republiških uprav- 

nih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, 

5. predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju republiških sekretarjev in 
predsednikov republiških komitejev, 

6. predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov republiških 
sekretarjev in namestnikov predsednikov republiških komitejev, 

7. predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, 

8. predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu neprimičnin v druž- 
beni lastnini, 

9. predlog zakona o osnovni šoli, 
10. predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 
11. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 

jin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka zakona o sred- 
stvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje Socia- 
listične republike Črne gore v letu 1979, 

12. osnutek zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981, 
13. predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma, 

14. predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za raziskovalno dejav- 
nost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma, 

15. predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno izobra- 
ževanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma, 

16. predlog za izdajo zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti 
Socialistične republike Slovenije za vračanje anuitet za kredite, dane Sociali- 
stični avtonomni pokrajini Kosovo iz Sklada federacije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v dobi 
od leta 1980, z osnutkom zakona, 

17. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene dogovor o zagotavljanju sredstev za uresničevanje programa proslav- 
ljanja 125. obletnice rojstva Mihajla Pupina, 

18. odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije, da tretji odstavek 63. člena 
zakona o varnosti cestnega prometa ni v skladu z ustavo Socialistične republike 
Slovenije, 

19. osnutek zakona o skupnem obsegu sredstev za financiranje programa 
graditve in modernizacije tehnične baze Radia Jugoslavija v obdobju od leta 
1981 do 1990, 
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20. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije in vlado Ljudske socialistične republike Albanije 
o povezavi dveh držav z železniško progo, 

21. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o ekvivalencah na univerzitetnem 
področju, 

22. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o vzajemnem priznavanju spri- 
čeval, diplom in znanstvenih stopenj med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Socialistično ljudsko libijsko arabsko džamahirijo, 

23. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in vlado Socialistične republike Romunije o pri- 
znavanju enakopravnosti listin o izobrazbi, izdanih v obeh državah, 

24. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in vlado Nemške demokratične republike o vza- 
jemnem priznavanju spričeval, diplom visokošolskih ustanov, akademskih naslo- 
vov in nazivov, izdanih in dodeljenih v obeh državah, 

25. volitve in imenovanja, 
26. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev? (Ne.) Kdor je za predla- 

gani dnevni red, naj to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
Opozarjam še na naslednje. Ker ste na klop prejeli listo predstavnikov 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k posameznim točkam dnevnega reda 
jih posebej ne bom navajal. 

Prav tako ste prejeli seznam vseh gradiv k posameznim točkam dnevnega 
reda in zato tudi teh gradiv ne bom posebej navajal. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 32. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe ali predloge za dopolnitev 
zaspisnika? (Ne.) 

Ker nima nihče pripomb in predlogov za dopolnitev, ugotavljam, da je 
zapisnik 32. seje Zbora združenega dela odobren. 

Sedaj bomo počakali delegate ostalih dveh zborov, da bomo opravili skupno 
zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.35.) 

Predsednik Emil Tomažič: Preden preidemo na naslednjo točko 
dnevnega reda bi želel razčistiti naslednje: 

K zakonu o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini 
je skupina delegatov vložila k tretjemu odstavku 17. člena amandma. Amandma 
je podpisan, vendar ne moremo ugotoviti, katera skupina delegatov ga je 
predložila. 

Franc Fašalek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ta amandma so podpisale vse kmetijske skupine v katerih je 18 delegatov, 
amandma pa je podpisalo 15 delegatov. 
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Predsednik Emil Tomažič: Amandma je bil torej dan na pobudo 
delegatov za področje kmetijske dejavnosti. Obravnavan pa je bil tudi na delov- 
nih telesih Skupščine. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o družbenih svetih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Ekspoze smo poslušali na skupnem zasedanju. Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta glede na stališča Odbora za družbenopolitični sistem našega zbora še 
dodatno obrazložiti predlog zakona? (Da.) 

Lojze Janko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
poročilu Odbora za družbenopolitični sistem tega zbora so bili izraženi nekateri 
pomisleki glede praktične izvedbe udeležbe delegatov republiške Skupščine 
v družbenih svetih SR Slovenije. Ob tem je bilo predlagatelju naloženo, da 
to vprašanje prouči in predlaga v zvezi s tem konkretne rešitve oziroma, da da 
ustrezno pojasnilo. 

Najprej je treba pojasniti, da ves čas priprave zakona o družbenih svetih, 
tako zveznega kot republiškega, udeležba skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti v družbenih svetih ni bila vprašljiva. Sicer pa skupščine na ravni republik 
in federacije že vrsto let sodelujejo v republiških in zveznih svetih, ki so pred- 
hodniki družbenih svetov po novem zakonu. Zato so skupščine družbenopolitič- 
nih skupnosti tako po zveznem kot po predlaganem republiškem zakonu eden 
od udeležencev v delu družbenih svetov. Seveda pa bodo skupščine družbeno- 
političnih skupnosti same odločale o tem, v katerih družbenih svetih bodo ude- 
ležene glede na svojo družbeno vlogo, odgovornost ter interes. 

Praktična izvedba delegatskih razmerij, ki se oblikujejo pri udeležencih 
v delu družbenega sveta, pa je pri posameznih organih in organizacijah medse- 
boj različna glede na specifičnosti strukture, metod dela ter pooblastila organov 
in organizacij. Zaradi tega je zakonski predlog lahko predvidel le splošno 
določbo v 7. členu, ki pravi, da udeleženci pri delu družbenega sveta določijo 
v svojih splošnih aktih organe oziroma druga telesa, ki delegirajo delegate in 
urede način njihovega delegiranja ter postopek za oblikovanje smernic za nji- 
hovo delo v družbenem svetu. 

Skupščina SR Slovenije naj bi zato v skladu s tem splošnim načelom v svo- 
jem splošnem aktu — glede sedanjih republiških svetov je bil ta odnos urejen 
v poslovniku Skupščine — uredila navedena vprašanja samostojno, glede na 
svoje potrebe in možnosti. Pri tem bo seveda nujno treba upoštevati specifič- 
nost navedenih delegatskih razmerij glede na udeležbo pri delu družbenih 
svetov. Zaradi funkcije Skupščine, njene sestave in načina dela, bo pri tej 
ureditvi po našem mnenju treba upoštevati tudi možnost, da imajo pri obliko- 
vanju smernic in delegiranju delegatov za delo v družbenih svetih, pomembno 
vlogo delovna telesa Skupščine ter njeni zbori, ki se sicer ukvarjajo z ustrezno 
problematiko. 

Ker gre pri delu družbenih svetov predvsem za medsebojno posvetovanje, 
izmenjavo in usklajevanje stališč ter oblikovanj mnenj in predlogov za razre- 
šitev posameznih družbeno pomembnih vprašanj, ne bi bilo nujno oblikovanje 
smernic oziroma stališč z vključevanjem celotne delegatske baze ter s sklepa- 
njem na zasedanjih skupščinskih zborov. 
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To bi praktično pomenilo že njeno odločitev v primerih, kadar gre za 
vprašanja, ki so v pristojnosti Skupščine. V delu družbenih svetov pa so ta 
vprašanja zelo pogosta. Kot že povedano, gre torej, v primeru skupščine druž- 
benopolitične skupnosti glede delegatskih razmerij v okviru družbenega sveta 
za določene specifičnosti in različne možnosti, ki jih bo potrebno podrobno 
proučiti in razdelati v pripravi skupščinskega akta, ki bo ta vprašanja uredil. 

Predsednik Emil Tomaž i č: Želijo poročevalci odbora in komisije še 
ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-ipravne komisije k 13. 
in 23. členu. 

Predlagatelj se z amandmajema strinja. Se tudi odbor strinja z amandma- 
jema? (Da.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagana amandmaja Zakonodajno- 
pravne komisije, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Za-konodajno-pravne komisije k 13. in 
23. členu sprejeta z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o družbenih svetih v celoti. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona o družbenih svetih sprejet z večino 

glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in repu- 
bliških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvrš- 
ni svet. 

Ekspoze k predlogu zakona smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Danes ste prejeli na klop predlog amandmajev Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije k predlogu zakona. Izvršni svet predlaga v dopisu, ki ste ga danes 
prav tako prejeli na klop, da na podlagi petega odstavka 277. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije obravnavamo amandmaje k 8., 13., 16., 21., 28., 30., 38., 
47., 50. in 58. členu predloga zakona kot sestavni del zakonskega predloga. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Če ne, bomo o njem glaso- 
vali. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (137 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da 
obravnavamo amandmaje k 8., 13., 16., 21., 28., 30., 38., 47., 50. in 58. členu, kot 

. sestavni del predloga zakona, sprejet z večino glasov. 
Želijo poročevalci odbora in komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne 

želijo.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 

ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Na glasovanje dajem predlog zakona o organizaciji in delovnem področju 

republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih stro- 
kovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Kdor je za predlog zako- 
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na, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o organizaciji in delovnem področju repu- 
bliških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije ter o imenovanju republiških sekretarjev in predsednikov republiških 
komitejev. 

Predlog sprememb in dopolnitev v sestavi Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije je predložil predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki ga 
je tudi obrazložil na skupnem zasedanju. 

Na podlagi tega predloga je Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve Skupščine SR Slovenije pripravila predlog odloka. 

Želi predstavnik komisije besedo? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče rasprav- 

ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih čla- 

nov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju republiških 
sekretarjev in predsednikov republiških komitejev. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se 
je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 
S tem so v Zboru združenega dela razrešeni: Livij Jakomin, dolžnosti 

člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za/promet in zveze; 
mgr. Štefan Korošec, dolžnosti člana Izvršnega sveta in predsednika Repu- 
bliškega komiteja za tržišče in cene; Tone Kovič, dolžnosti člana Izvršnega sveta 
in republiškega sekretarja za industrijo; dr. Avguštin Lah, dolžnosti člana Izvrš- 
nega sveta in predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja; Drago 
Petrovič, dolžnosti člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja 
za energetiko; Andrej Ujčič, dolžnosti člana Izvršnega sveta in predsednika 
Republiškega komiteja za kulturo in Marjan Osolnik, dolžnosti republiškega 
sekretarja za mednarodno sodelovanje. 

Izvoljeni pa: Milan Baškovič, za člana Izvršnega sveta in imenovan za 
predsednika Republiškega komiteja za zakonodajo; Tatjana Kosovel, za članico 
Izvršnega sveta; Borut Snuderl, za člana Izvršnega sveta in imenovan za pred- 
sednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve; Anton 
Vahen, za člana Izvršnega sveta in imenovan za predsednika Republiškega 
komiteja za informiranje; Ivan Vinkler, za člana Izvršnega sveta in imenovan 
za predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze; Marko Vraničar, 
za člana Izvršnega sveta in imenovan za predsednika Republiškega komiteja 
za energetiko, industrijo in gradbeništvo. 

Izmed podpredsednikov in drugih članov Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije opravljajo na podlagi 11. in 16. člena zakona o organizaciji in delov- 
nem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter 
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, dolžnosti: 

a) v republiških sekretariatih: Ljudmila Ozbič, kot republiška sekretarka 
za finance; Martin Košir, kot republiški sekretar za ljudsko obrambo; Janez 
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Zemljarič, kot republiški sekretar za notranje zadeve; Jože Pacek, kot repu- 
bliški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, 

b) v republiških komitejih: Andrej Grahor, kot predsednik Republiškega 
komiteja za delo; Jože Novinšek, kot predsednik Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje; Anton Vahen, kot predsednik Republiškega komiteja za 
informiranje; Milan Baškovič kot predsednik Republiškega komiteja za zako- 
nodajo; Jernej Jan, kot predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sode- 
lovanje; Marija Zupančič-Vičar, kot predsednica Republiškega komiteja za var- 
stvo okolja in urejanje prostora; Marko Vraničar, kot predsednik Republiškega 
komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo; Borut Snuderl, kot predsed- 
nik Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve; Ivo Ma- 
renk kot predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo m pre- 
hrano; Ivan Vinkler, kot predsednik Republiškega komiteja za promet m zveze; 
Boris Čižmek, kot predsednik Republiškega komiteja za borce in vojaške inva- 
lide- dr Anton Fazarinc, kot predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno 
in socialno varstvo; Majda Poljanšek, kot predsednica Republiškega komiteja 
za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo in dr. Iztok Winkler, kot pred- 
sednik Republiškega komiteja za kulturo in znanost. 

Sestava Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je torej naslednja. 
Predsednik dr. Anton Vratuša. . . 
Podpredsedniki: Jože Hujs, Ljudmila Ozbič, Vitja Rode, Dušan Simgoj, 

Mara Zlebnik. ^ . 
Člani pa: Milan Baškovič, Boris Cižmek, dr. Anton Fazarinc, Andrej Gra- 

hor Jernej Jan, Tatjana Kosovel, Martin Košir, Ivo Marenk, Jože Novmsek, 
Marjan Osolnik, Jože Pacek, Majda Poljanšek, Franc Razdevšek, Borut Snu- 
derl, Anton Vahen, Ivan Vinkler, Marko Vraničar, Janez Zemljane, Marija Zu- 
pančič-Vičar, dr. Iztok Winkler. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
razrešitvi in imenovanju namestnikov republiških sekretarjev in namestnikov 
predsednikov republiških komitejev. 

Predlog sprememb in dopolnitev je predložil predsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in ga tudi obrazložil na skupnem zasedanju. 

Na podlagi tega predloga je Komisija za volitve, imenovanja ui administra- 
tivne zadeve Skupščine SR Slovenije pripravila predlog odloka. Zeli predstav- 
nik komisije besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče ne želi razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestni- 
kov republiških sekretarjev in namestnikov predsednikov republiških komite- 
jev. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet soglasno. S tem so v Zboru zdru- 
ženega dela razrešeni: Danica Bresjanac, dolžnosti namestnice predsednika 
Republiškega komiteja za varstvo okolja; Peter Ogrin, dolžnosti namestnika 
predsednika Republiškega komiteja za kulturo; Tone Poljšak, dolžnosti namest- 
nika republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje. 

Imenovani pa: Dore Dovečar, za namestnika republiškega sekretarja za 
notranje zadeve; Tomaž Ertl, za namestnika republiškega sekretarja za notra- 
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nje zadeve; dr. Vladimir Fatur, za namestnika predsednika Republiškega komi- 
teja za energetiko, industrijo in gradbeništvo; Edo Gaspari, za namestnika 
predsednika Republiškega komiteja za delo; Jože Humer, za namestnika pred- 
sednika Republiškega komiteja za kulturo in znanost; Alojz Janko, za namest- 
nika predsednika Republiškega komiteja za zakonodajo; Drago Mirošič, za na- 
mestnika predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje; 
Slavko Polanič, za namestnika republiškega sekretarja za finance, Peter Wink- 
ler, za namestnika predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo. 

Kot namestniki predstojnikov pa nadaljujejo svoje dolžnosti: Dušan Brglez, 
kot namestnik predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelova- 
nje, Maver Jerkič, kot namestnik predsednika Republiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora; Andrej Miklavčič, kot namestnik predsednika 
Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo; Aleksander 
Skraban, kot namestnik predsednika Republiškega komiteja za tržišče in sploš- 
ne gospodarske zadeve; Karmelo Budihna, kot namestnik predsednika Repu- 
bliškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Na predlog vodje naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije predlagam, da 11. točko dnevnega reda obravnavamo sedaj, 
ker je to potrebno zaradi aktivnosti naše delegacije v Beogradu. 

Se zbor strinja s tem predlogom? (Da.) 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na poročilo dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka zakona o sredstvih za odpravo posle- 
dic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje Socialistične republike Črne 
gore v letu 1979. 

Poročilo smo poslušali na skupnem zasedanju. Na klop ste prejeli pred- 
log sklepa. 

Zeli predstavnik Izvršnega, sveta besedo? (Ne želi.) 
Zeli besedo poročevalec odbora? (Da.) Besedo ima poročevalka Odbora za 

finance našega zbora, tovarišica Francka Herga. 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za finance je poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije obravnaval na seji 8. 2. 1980 skupaj 
z republiškim zakonom o dodatnem prispevku solidarnosti za odpravo posledic 
potresa v Črni gori. 

Odbor je poročilo delegacije o dosedanjem usklajevanju zveznega zakona 
v celoti podprl. 

Odbor se je danes zjutraj ponovno sestal in poslušal informacijo o nadalj- 
njem poteku usklajevanja, torej po seji 8. 2. 1980. Na podlagi tega je odbor 
pripravil predlog sklepa, ki ste ga dobili na klop in zato -dovolite, da ga 
preberem. 

Skupščina SR Slovenije je v skladu s sklepom z dne 19. 2. 1979 obravnavala 
in sprejela poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije o dosedanjem delu pri 
usklajevanju stališč republiških in pokrajinskih skupščin o osnutku zakona za 
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel SR Črno goro leta 1979 
in odobrila delo delegacije. 
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Upoštevajoč dosedanjo razpravo in doseženo stopnjo soglasja glede posa- 
meznih vprašanjih, naj delegacija Skupščine SR Slovenije v nadaljevanju raz- 
čisti predvsem še naslednja vprašanja: 

Vprašanje v zvezi z oceno višine škode na stanovanjskem fondu in pre- 
mičnem premoženju občanov, to je način ugotavljanja površine zgradb in sta- 
novanj, poškodovanih in uničenih ob potresu, način ugotavljanja škode po m2 

za poškodovane in uničene površine zgradb in stanovanj, način ocenjevanja 
škode na poškodovanem in uničenem premičnem premoženju občanov, način 
prikazovanja ocenjene škode na komunalni infrastrukturi v odnosu na škodo 
na stanovanjskem fondu in škodo na kulturno-zgodovinskih spomenikih. 

V zvezi z oceno škode na cestah in drugih komunikacijah je potrebno ugo- 
toviti način ugotavljanja stopnje poškodovanosti, po kateri se neka komunika- 
cija šteje za poškodovano. 

V zvezi z oceno škode na kulturno zgodovinskih spomenikih naj republiška 
komisija za oceno škode na kulturno-zgodovinskih spomenikih v SR Črni gori 
predloži poročilo o oceni škode s podatki o poškodovanih in uničenih spome- 
nikih kakor tudi višino škode na posameznem spomeniku in predlog vrste sana- 
cij, kateri spomeniki so neobnovljivi in katere spomenike je potrebno spraviti 
v takšno stanje kot je bilo pred potresom skupaj s seizmično konstruktivno 
sanacijo in kateri so potrebni integralne revitalizacije in program obnove kul- 
turnih spomenikov, posebno z vidika zmogljivosti, ki so na razpolago za sana- 
cijo kulturnih spomenikov. 

Skupščina SR Slovenije pooblašča svojo delegacijo, da v skladu z 2. od- 
stavkom 300. člena ustave SFRJ, v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje 
k predlogu zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki 
je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979. 

Iz predloga tega sklepa je razvidno, da odbor dosedanje delo delegacije 
v celoti podpira in hkrati posebej v točkah a), b) in c) ponovno poudarja ključna 
vprašanja, ki so v nadaljnjem usklajevanju, po naši oceni tista, o katerih je 
potrebno doseči soglasje. 

Iz informacije delegacije, ki je bila podana na skupnem zasedanju, pa tudi 
izhaja, da so realne možnosti, da bi se delegacije skupščin republik in pokrajin 
prav o teh vprašanjih lahko uskladile do konca tega meseca in bi torej že 
nekajkrat odložena obravnava zveznega zakona bila zaključena na zasedanju 
Zbora republik in pokrajin 26. tega meseca. 

Odbor k predlogu sklepa tudi predlaga, da zbor pooblasti delegacijo, da 
v imenu Skupščine SR Slovenije, da soglasje k predlogu zakona. 

Odbor pa je hkrati tudi ugotovil, da bo v skladu s poslovnikom, v primeru 
neuspešnega usklajevanja, delegacija pooblastilo vrnila, o čemer bodo zbori 
ponovno odločali na naslednjem zasedanju. 

Predsednik Emil Tomažič: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo ki prehajamo na gla- 
sovanje o sklepu, ki ga zboru predlaga Odbor za finance našega zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.50.) 
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Predsednik Emil Tomažič : Nadaljujemo delo zbora. Prejel sem obve- 
stilo, da je Zbor občin sprejel zakon o družbenih svetih z amandmajem k 6. in 
22. členu. To pa pomeni, da besedili sedaj nista usklajeni. 

Zato predlagam, da se vrnemo na 3. točko dnevnega reda. 
Opredeliti bi se morali do navedenih dveh amandmajev, in sicer: 
k 6. členu, točka b) tega člena, ki se spremeni tako, da se v celoti glasi: »V 

družbenih svetih občine oziroma skupnosti občin kot posebne družbenopolitične 
skupnosti pa organi in organizacije, ki ustrezajo organom in organizacijam iz 
prejšnje točke.« 

K 22. členu, točka b) tega člena, ki se spremeni tako, da se v celoti glasi: 
»Za upravna področja iz občinske pristojnosti oziroma za občinske upravne 
organe pa organi in organizacije, ki ustrezajo organom in organizacijam iz 
prejšnje točke.« 

Z amandmajema soglaša Izvršni svet, prav tako pa tudi Zakonodajno- 
pravna komisija, ki jih tudi navaja v svojem dodatnem poročilu. 

Zeli kdo o tem razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Predlagam, da 

glasujemo o obeh amandmajih hkrati. Kdo nasprotuje temu predlogu? (Nihče.) 
Kdor je za amandmaja, naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 
Ugotavljam, da sta amandmaja k 6. in 22. členu sprejeta z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe 
delavcev v državni upravi in pravosodju, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet. 

Na klop ste prejeli predlog amandmajev Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in dopis, v katerem ta umika svoj amandma k 37. členu in hkrati pred- 
laga, da na podlagi petega odstavka 277. člena poslovnika ohravnavamo amand- 
maje k 14., 15., 17., 25., 30., 35., 36., 41., 46., 48., 49., 50. in 51. členu kot sestavni 
del predloga zakona. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta še ustno dopolniti ta predlog? (Ne želi.) 
Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) 
Dajem na glasovanje predlog Izvršnega sveta. Kdor je za predlog Izvršnega 

sveta, naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva dele- 
gata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da 
obravnavamo amandmaje, ki sem jih prej naštel kot sestavni del predloga 
zakona, sprejet z večino glasov. 

Želijo poročevalci odbora in komisij še ustno dopolniti poročila? (Da.) 
Besedo ima tovariš Tone Kugonič, poročevalec Zakonodajno-pravne komisije. 

Tone Kugonič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Podal bom obrazložitev k umiku amandmaja predlagatelja k 37. členu predloga 
zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izo- 
brazbe delavcev v državni upravi in pravosodju. 

Komisija je v svojem dodatnem poročilu sicer menila, da je s pravno sistem- 
skega vidika amandma predlagatelja k 37. členu tega predloga zakona sicer 
mogoč, vendar izključno zato, ker predstavlja ureditev v 37. členu izjemo od 
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splošnega pravila v 36. členUj ki predvideva, da morajo imeti vsi sodniki rednih 
sodišč in sodišč združenega dela pravosodni izpit. 

Komisija soglaša z umikom tega amandmaja, kar vsebinsko pomeni, da bo 
le sodnike posebnih sodišč združenega dela mogoče izjemoma izvoliti za sodnike 
teh sodišč, ne da bi imeli opravljen pravosodni izpit. 

Taka ureditev je glede na zahteve po čimvečji strokovnosti, ki je potrebna 
za opravljanje sodniške funkcije tudi na sodiščih združenega dela, ki odločajo 
o izredno pomembnih sporih iz samoupravnih odnosov in iz družbenoekonom- 
skih razmerij, primernejša. 

Predsednik Emil Tomažič: Pričenjam razpravo. K besedi se je pri- 
javil tovariš Feliks Sprogar, delegat Zbora združenega dela za področje gospo- 
darstva, 18. okoliš, Slovenska Bistrica. 

Feliks Sprogar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na 28. seji je skupina delegatov Skupščine občine Slovenska Bistrica za Zbor 
občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije z dne 13. 2. 1980, na 
predlog strokovne službe, oddelka za skupne in družbene službe skupščine ob- 
čine, sprejela naslednja mnenja in stališča. 

K točki 7: Vprašljiva je določba 35. člena, ki določa, da funkcionar, ki vodi 
upravni organ, lahko oprosti preizkusa uradno osebo, ki ima strokovni izpit po 
tem zakonu. 

Če že zakon dopušča možnost oprostitve, naj bi po našem mnenju o opro- 
stitvi odločal organ iz 34. člena tega zakona na predlog funkcionarja, ki vodi 
upravni organ. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Ker gre v bistvu za vprašanje, vprašu- 
jem predstavnika predlagatelja, če želi besedo? Predstavnik predlagatelja ugo- 
tavlja, da je to vprašanje upoštevano v amandmajih. 

Kdo še želi besedo? Besedo ima poročevalec komisije za pravosodje, tova- 
riš Dušan Zorž. 

Dušan Zorž: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
klop ste prejeli dodatno poročilo Komisije za pravosodje. Na današnji seji je 
Komisija za pravosodje obravnavala predlog amandmajev Izvršnega sveta, 
predvsem pa amandma k 37. členu zakona. 

Seznanjeni smo bili s tem, da je bil ta predlog na včerajšnji seji umaknjen. 
Ta predlog oziroma amandma je pravzaprav določal, da bi lahko funkcijo pro- 
fesionalnega sodnika splošnih sodišč združenega dela, opravljali tudi diplomi- 
rani pravniki brez pravosodnega izpita, če bi se ugotovilo, da imajo ustrezne 
delovne izkušnje in potrebna znanja. 

Komisija z umikom tega amandmaja soglaša. Na današnji seji je večina 
razpravljalcev na naši komisiji, razen predstavnikov sodišč združenega dela 
ter družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije, soglašala s tem 
umikom. Menimo, da mora biti v enotnem pravosodnem sistemu tudi za profe- 
sionalne sodnike sodišč združenega dela določen pravosodni izpit kot pogoj za 
opravljanje te funkcije. 

Za tako rešitev govorijo predvsem naslednji trije razlogi. S takšno ureditvi- 
jo se zagotavlja enotnost sistema glede pogojev za opravljanje sodniške funk- 
cije pri rednih in samoupravnih sodiščih, ker so seveda izločeni oziroma velja 
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izjema le za določene profesionalne sodnike [posebnih sodišč združenega dela. 
Splošna sodišča združenega dela imajo predvsem to nalogo, da v interesu širše 
družbene skupnosti varujejo družbeno lastnino in samoupravna razmerja, kar 
prav gotovo zahteva visoke strokovne kvalitete teh sodnikov. Pravo jamstvo je 
po mnenju komisije v tem, da imajo ti ljudje, ki opravljajo te funkcije, oprav- 
ljen pravosodni izpit, ki zajema vsa temeljna področja in ki omogoča uradno 
preverjanje dejanskega znanja bodočih sodnikov splošnih sodišč združenega 
dela. 

Predlog, da naj bi profesionalni sodniki splošnih sodišč združenega dela bili 
oproščeni pravosodnega izpita, je bil utemeljevan predvsem s slabo kadrovsko 
situacijo, s katero pa se navsezadnje srečujemo tudi pri rednih sodiščih zdru- 
ženega dela. Zato komisija meni, da taka kompromisna rešitev ni sprejemljiva. 

Komisija za pravosodje predlaga, da zbori Skupščine sprejmejo predlog 
obravnavanega zakona z amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
kot sestavni del predloga. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne 
želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih 
in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravo- 
sodju. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in 
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, 
sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Miha 
Wohinz, svetovalec Izvršnega sveta. Prosim! 

Miha W o h i n z : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini, ki je danes v obravnavi, ureja enega izmed pomembnejših — ne edinega, 
gotovo pa najpomembnejšega — inštrumenta pri izvajanju zemljiške politike,' 
določene z družbenimi plani družbenopolitičnih skupnosti, ker posega v zelo 
občutljive, z ustavo zajamčene lastninske odnose občanov, kot tudi v pravice 
družbenih pravnih oseb pri razpolaganju z nepremičninami. Razumljivo je, da 
je bil že osnutek zakona deležen izjemne pozornosti, kar se kaže tudi v velikem 
številu pripomb, predlogov in mnenj, ki so jih skupščinska telesa in delegati 
dali k osnutku zakona. Prejeli smo jih okoli 200. Zaradi tega je tudi obrazložitev 
zakonskega predloga bolj obširna. 

Bistvo predlaganega zakona je, zagotoviti investitorjem čim hitrejšo prido- 
bitev potrebne zemljiške površine za načrtovano gradnjo objekta ali za izvedbo 
drugih del. Ob tem moram poudariti, da ureja pridobivanje stavbnih zemljišč 
v mestih in naseljih mestnega značaja in na drugih območjih, namenjenih za 
kompleksno graditev, drug zakon, to je zakon o prenehanju lastninske pravice 
in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, ki je bil 
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sprejet v letu 1976. Predlagani zakon ureja v odnosu na pravkar navedeni 
zakon prehod posamičnih zemljišč v družbeno lastnino ozi'roma na druge 
družbene pravne osebe. Zato pripomb, ki so bile dane v zvezi s pridobivanjem 
kompleksov zemljišč, tako ob osnutku, kot tudi v dosedanji razpravi o predlogu 
zakona, predlagatelj ni mogel upoštevati. 

Kot je navedeno že v obrazložitvi predloga1 zakona, so v predloženem za- 
konu stališča Družbenopolitičnega zbora, ki so se nanašala na ugotovitev sploš- 
nega interesa in odškodnino družbenim pravnim osebam za odvzeto nepremič- 
nino, v celoti upoštevana. 

V predlogu zakona so upoštevana tudi mnenja in predlogi skupščinskih 
teles. Tudi ta mnenja in predlogi so se v glavnem nanašali na ugotovitev sploš- 
nega interesa in na odškodnino za razlaščene nepremičnine, kot tudi odškod- 
nino za prisilni prenos nepremičnine v družbeni lastnini. Splošna pripomba 
vseh skupščinskih teles glede ugotovitve splošnega interesa je bila, da je po- 
trebna uskladitev teh določb z zakonom o sistemu družbenega planiranja. 

V predlogu zakona so te in druge določbe z navedenim zakonom termino- 
loško usklajene. V predlogu zakona so nekoliko drugače urejena vprašanja 
ugotovitve splošnega interesa kot v osnutku. Skladno s stališčem Družbeno- 
političnega zbora je v predlogu zakona opredeljen splošni interes tako, da se 
šteje za ugotovljenega, če je s prostorskim izvedbenim aktom predvidena na 
določenem zemljišču graditev po namenu določenega objekta. V vseh drugih 
primerih ugotavlja občinska skupščina splošni interes na seji z odločbo. 

V predlogu zakona je tako opuščeno ugotavljanje splošnega interesa s 
splošnim aktom izvršnega sveta občinske skupščine. Glede na to, da je pro- 
storski vidik neločljiva sestavina družbenega planiranja, njegovo uresničitev pa 
morajo zagotoviti ustrezni izvedbeni akti, je tako ugotavljanje splošnega inte- 
resa praviloma pogojeno z družbenim planiranjem. 

Prostorske izvedbene akte iz 16. člena predloga zakona bo določil poseben 
zakon, ki je v pripravi. Do njegove uveljavitve pa bo treba šteti za take akte 
predvsem urbanistične dokumente po zakonu o urbanističnem planiranju. Tako 
bo v primeru ugotovitve splošnega interesa iz 16. člena, štel kot prostorski iz- 
vedbeni akt zazidalni načrt, kajti le-ta je tako natančen, da na določenem 
zemljišču predvideva graditev po namenu določenega objekta. 

Z namenom, da se izključi vsak dvom, predlagatelj v skladu s pripombami 
delegatov, ki so bile dane k predlogu zakona, predlaga amandma v obliki no- 
vega 66. člena, ki se glasi: »Do uveljavitve predpisov o urejanju prostora, se 
šteje za prostorski izvedbeni akt v smislu 16. člena tega zakona zazidalni načrt 
po zakonu o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 22/72 in 
8/78).« Oba naslednja člena se ustrezno preštevilčita. 

Pri tem poudarjamo, da gre pri ugotavljanju splošnega interesa po 16. in 
17. členu za stavbna zemljišča. Kadar gre za ugotovitev splošnega interesa na 
kmetijskem zemljišču, ki mu je po zakonu o kmetijskih zemljiščih mogoče 
spremeniti namembnost, pa predlog zakona predvideva, da mora razlastitveni 
upravičenec k svojemu predlogu za ugotovitev splošnega interesa priložiti pred- 
log oziroma mnenje, kot predvideva amandma skupščinskih teles, ki ga da 
kmetijska zemljiška skupnost o možnih lokacijah za graditev predvidenega 
objekta ali za izvedbo drugih del. 

Kot je razvidno iz poročil skupščinskih teles, je k tretjemu odstavku 17. 
člena zakonskega predloga predložen amandma, po katerem se v tretji vrsti 
tretjega odstavka 17. člena beseda: »predlog« nadomesti z besedo: »mnenje«. 

12 
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Glede tega so bile obširne razprave in po teh razpravah v pristojnih skup- 
ščinskih telesih, se je izoblikovalo stališče, da tako spremenjena določba tretje- 
ga odstavka 17. člena povsem zadostuje, saj sprejme odločitev o splošnem inte- 
resu slej ko prej občinska skupščina na svoji seji. 

Delegatsko oblikovana skupščina bo kot organ družbenega samoupravlja- 
nja in najvišji organ oblasti v okviru pravic in dolžnosti občine pri odločanju 
upoštevala vse interese, med drugim tudi interes smotrnega izkoriščanja in 
varovanja kmetijskih zemljišč. Kmetijska zemljiška skupnost bo s svojim mne- 
njem pri tem sodelovala. Predlagatelj se s tem amandmajem strinja in ga tudi 
sprejema. 

Pri določbah o odškodninah ostaja zakonski predlog pri načelnih rešitvah, 
ki jih je skupščina sprejela ob obravnavanju osnutka zakona. Pri tem mislim 
predvsem na osnove in merila, po katerih se določa odškodnina za posamezne 
vrste premičnin. Posamezne razlike med besedilom osnutka in besedilom pred- 
loga zakona so razvidne iz obrazložitve, enako je iz obrazložitve razvidno, 
katerih mnenj, predlogov in pripomb ni bilo mogoče upoštevati in zakaj ne. 

Vprašanja, ali naj se pri določanju odškodnine obravnavajo vsa zemljišča 
kot kmetijska zemljišča, prejšnjemu lastniku pa naj se priznajo vsa vlaganja 
in razlikovanje zemljišč na kmetijska, stavbna in gozdna zemljišča, so bila 
v osnutku opredeljena z variantnimi rešitvami. Vsa skupščinska telesa in vsi 
delegati v zborih Skupščine SR Slovenije so se opredelili za razlikovanje pri 
določanju odškodnine za kmetijska in za stavbna zemljišča. Tako razlikovanje 
zemljišč izhaja že iz načela, ki ga vsebuje 100. člen republiške ustave, ki določa, 
da uresničujejo občani lastninsko pravico v skladu z naravo in namenom ne- 
premičnine. 

Iz te ustavne določbe izhaja tudi temeljna opredelitev odškodnine kot ko- 
risti, ki jo daje nepremičnina prejšnjemu lastniku, pri čemer se ne upošteva 
korist, ki je posledica neposrednega ali posrednega vlaganja družbenih sredstev 
v razlaščeno nepremičnino, upoštevajo pa se neamortizirana lastna vlaganja 
razlaščenca kot tudi morebitno bistveno poslabšanje pogojev za življenje in 
delo prejšnjega lastnika. 

Glede opredelitve odškodnine v 32. členu predlaganega zakona kot koristi, 
ki bi jo nepremičnina lahko dajala prejšnjemu lastniku v normalni uporabi, 
se je med razpravo v skupščinskih telesih pojavilo vprašanje o skladnosti te 
določbe z določbo 2. odstavka 99. člena republiške ustave. 

Amandma, ki ga predlaga Zakonodajno-pravna komisija k 1. in 3. od- 
stavku, da naj se besede: »ki bi jo nepremičnina lahko dajala prejšnjemu last- 
niku ob normalni uporabi«, nadomesti iz besedami: »ki jo je prejšnji lastnik 
imel na podlagi uporabe nepremičnine«, pomeni tudi po našem mnenju uskla- 
ditev z ustavno določbo. Taka opredelitev odškodnine kot korist, ki jo je imel 
prejšnji lastnik na podlagi uporabe nepremičnine, je tudi po mnenju predlaga- 
telja bližje pojmu pravične odškodnine. Zato predlagatelj tudi s tem amand- 
majem soglaša in ga sprejema. 

Glede odškodnine za razlaščeno kmetijsko zemljišče predlog zakona v 38. 
členu določa kot osnovo tržno vrednost, ki se oblikuje na območju krajevne 
skupnosti oziroma občine. Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja Zbora občin je dal k tej določbi amandma, da naj za 
tržno vrednost velja vrednost, ki se oblikuje zgolj na območju občine, ne pa na 
območju krajevne skupnosti, medtem ko je v poznejši obravnavi v okviru 
Zakonodajno^pravne komisije le-ta zavzela stališče, da je tudi ta določba v 
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zakonu odveč in še celotni 2. odstavek, saj je pojem tržne vrednosti že sam po 
sebi v teoriji in praksi dovolj opredeljen. Zaradi tega je predlagala amandma, 
da se besedilo 2. odstavka, 38. člena v celoti črta. Predlagatelj se s tem amand- 
majem Zakonodajnonpravne komisije strinja in ga siprejema. 

Osnova za določitev odškodnine za kmetijsko zemljišče je torej tržna vred- 
nost. Tako v razpravi o osnutku kot sedaj v razpravi o predlogu zakona, so bili 
sicer izraženi pomisleki, da tržna vrednost ni najbolj ustrezna osnova za do- 
ločitev te odškodnine za kmetijska zemljišča. Vendar moram poudariti, da pred- 
loga za drugačno, boljšo rešitev, v razpravi ni bilo. Zato predlagatelj meni, da 
je tržna vrednost kljub težavam pri njenem ugotavljanju, še vedno najprimer- 
nejša osnova za določitev odškodnine za kmetijska zemljišča, z upoštevanjem 
splošnih odškodninskih določb iz 32. člena zakona. 

Končno bi opozoril le še na dvoje vprašanj. Vprašanje razlastitve raz- 
padajočih objektov je bilo ob obravnavi osnutka zakona predmet številnih in 
tudi nasprotujočih si mnenj in predlogov. Kljub večinskemu mnenju, da je 
določba iz zakonskega osnutka, ki je predvidevala razlastitev razpadajočih 
objektov, ki ogrožajo varnost življenja, prometa, sosednih objektov ali znatno 
kvarijo podobo naselja ali kraja, v zakonu potrebna, take določbe predlog za- 
kona nima več. V zvezi s pripombami Zakonodajno-pravne komisije in neka- 
terih skupščinskih teles je predlagatelj to vprašanje posebej proučil, kar je 
poudarjeno v obrazložitvi. Res je, da je ta problem prisoten, toda zgolj z raz- 
lastitvijo ga ni mogoče učinkovito urediti. Drugi predpisi bodo morali zagoto- 
viti predvsem dolžnost popravila oziroma odstranitev takih objektov, zagotoviti 
učinkovit inšpekcijski nadzor in podobno. Ali bo ta vprašanja ali vsaj del teh 
vprašanj urejal zakon o urejanju prostora, ki je v pripravi ali kak drug predpis, 
še ni mogoče z gotovostjo reči. Predlagatelj je naročil Republiškemu komiteju 
za varstvo okolja in urejanje prostora, da to vprašanje prouči in predlaga 
ustrezne rešitve. 

Drugo vprašanje so tako imenovane črne gradnje Glede teh je zakonski 
predlog kljub nekaterim pripombam iz razprave obdržal rešitev, da prejšnji 
lastnik takega objekta nima pravice do odškodnine in ne do primernega na- 
domestnega stanovanja, ima pa pravico do najpotrebnejših prostorov, enako 
velja tudi za osebe, ki uporabljajo hišo oziroma stanovanje v nedovoljeni grad- 
nji, na podlagi pogodbe s prejšnjim lastnikom. V zvezi s temi določbami so bile 
najštevilnejše ipripombe, da bi bilo morda potrebno v zakonu določiti, da glede 
objektov, ki so bili zgrajeni pred več leti sploh ne bi ob razlastitvi ugotavljali 
ali so bili zgrajeni na podlagi dovoljenj ali ne. Kot je že v obrazložitvi poudar- 
jeno, predlagatelj meni, da tega vprašanja v tem zakonu ni mogoče urediti, 
ker je to vprašanje sistemsko rešeno v zakonu o urbanističnem planiranju. Z 
ukrepi, ki jih predpisuje zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urba- 
nističnem planiranju iz leta 1978 bo to vprašanje tudi dejansko rešeno. Občinske 
skupščine pa morajo zagotoviti, da bodo ti ukrepi čimprej dokončno izvedeni. 

Tovarišice in tovariši delegati! V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije predlagam, da predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu ne- 
premičnin v družbeni lastnini sprejmete v predloženem besedilu, skupaj s pred- 
loženimi amandmaji. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomaž i č: Vprašujem poročevalce odborov in ko- 
misije, če želijo še ustno dopolniti poročila? (Da.) Besedo ima tovariš Tone 
Kugonič, poročevalec Zakonodajno-pravne komisije. 

12* 
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Tome Kugonič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakonodajno-pravna komisija je zaradi skladnosti z ustavo in pravnim siste- 
mom obravnavala predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepre- 
mičnin v družbeni lastnini. Z vidika te svoje pristojnosti je komisija sprejela 
dva amandmaja, in sicer k 32. in k 38. členu. 

Predlog zakona v 32. členu opredeljuje odškodnino kot korist, ki bi jo 
nepremičnina lahko dajala prejšnjemu lastniku. Komisija je bila mnenja, da 
taka interpretacija odškodnine v zakonu ni v skladu z 29. členom ustave SR 
Slovenije. Drugi odstavek 99. člena ustave SR Slovenije določa, da osnove in 
merila za pravično odškodnino določa zakon. Z njihovo določitvijo in uporabo 
se ne smejo bistveno poslabšati pogoji za življenje in delo, ki jih je imel na 
podlagi nepremičnine lastnik, čigar nepremičnina se razlašča. 

Iz ustavne določbe torej izhaja, da se s pravično odškodnino ne smejo 
bistveno poslabšati pogoji za življenje in delo, ki jih je bivši lastnik imel na 
podlagi uporabe nepremičnine, ki se razlašča, medtem ko iz določbe 32. člena 
predloga zakona izhajia, da pravična odškodnina obsega korist, ki bi jo nepre- 
mičnina lahko dajala prejšnjemu lastniku ob normalni uporabi Po mnenju 
komisije ibi taka zakonska določba lahko priviligirala tiste lastnike razlaščenih 
nepremičnin, ki teh nepremičnin ne obdelujejo ali pa jih sami sploh ne upo- 
rabljajo. Ker je torej v skladu z ustavo SR Slovenije pri pravični odškodnini 
potrebno upoštevati koristi, ki jih je lastnik imel na podlagi uporabe nepre- 
mičnine, ki se razlašča, je komisija predlagala k 32. členu predloga zakona 
amandma. 

Komiisija je predlagala amandma tudi k 38. členu predloga zakona, i® sicer 
tako, da se črta besedilo drugega odstavka tega člena. Po mnenju komisije je 
pojem tržna vrednost že sam po sebi tako v teoriji kot v praksi dovolj jasno 
opredeljen in mu zato v zakonu ni potrebno posebej določiti elemente. Indivi- 
dualizacija odškodnine v vsakem posameznem primeru je mogoča že z uporabo 
32. člena, ki izključuje rento, hkrati pa predvideva, da je potrebno pri odmeri 
odškodnine uipoštevati tudi morebitno bistveno poslabšanje ipogojev za življenje 
in delo prejšnjega lastnika. Z uporabo kriterijev tržne vrednosti, ob hkratnem 
upoštevanju elementov iz 32. člena, je mogoče v vsakem posameznem primeru 
priti do pravične odškodnine. 

Komisija je bila seznanjena z amandmajem skupine delegatov s področja 
gospodarstva, 16. okoliša, Zbora združenega dela Skupščine občine Maribor, ki 
predlaga, da dokler ne bo sprejet republiški zakon o urejanju prostora, v ka- 
terem bo določeno, kaj je šteti za prostorski izvedbeni akt, naj se v prihodnjih 
določilih določi, da do sprejetja zakona o urejanju prostora, pomeni prostorski 
izvedbeni akt v smislu tega zakona zazidalni načrt. Z zakonodajno-tpravmega 
stališča, po mnenju komisije, ini ovir za tak amandma. Po zakonu o urbanistič- 
nem planiranju obstaja več prostorskih izvedbenih aktov, urbanistični načrt, 
urbanistični red, zazidalni načrt, od katerih pa je le zazidalni načrt neposredna 
podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije in za izdajo lokacijskega dovo- 
ljenja. Ker torej le zazidalni načrt konkretno opredeljuje zemljišče po svoji 
namembnosti, je po -mnenju komisije primerno, da je ta prostorski izvedbeni 
akt podlaga za ugotavljanje splošnega interesa za graditev po namenu določe- 
nega objekta ali izvedbo drugih del na določenem zemljišču V zvezi s tako 
ugotovitvijo je komisija predlagala predlagatelju, da v smislu ideje, izražene 
v predlaganem amandmaju, pripravi k predlogu zakona ustrezen amandma. 
Ker predlagani amandma ni bil primemo oblikovan, je komisija predlagala 
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predlagatelju, naj amandma popravi. Predlagatelj je v tem smislu pripravil 
amandma, in sicer tako, da predlaga novi 66. člen. Komisija se s takim amand- 
majem strinja. 

Komisija je bila seznanjena s predlogom amandmaja skupine delegatov za 
delegiranje delegatov v Zbor združenega dela za področje državnih organov 
Skupščine občine Ljubljana-Center, po katerem naj bi se v 65. členu naziv: 
»republiški sekretar« nadomestil z nazivom: »predstojnik republiškega uprav- 
nega organa«. 

S tem predlogom komisija soglaša ter predlaga zboru, da sprejme naslednji 
amandma komisije. Besedilo: »republiški sekretar« se nadomesti z besedilom: 
»republiški komite«. Ta naziv se spremeni glede na organizacijske spremembe 
v predlogu zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih 
organov. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašujem tudi poročevalce 
odborov, če želijo besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Franc Fašalek, 
delegat Zbora združenega dela za področje kmetijstva, 7. okoliš, Murska Sobota. 

Franc Fašalek: Pred seboj imam amandma k tretjemu odstavku 17. 
člena predloga zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 
beni lastnini. Ta amandma podpirajo vse kmetijske delegacije, ki delegirajo 
delegate v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, o katerem so se 
izrekle s 17 podpisi. 

Predlagamo, da se na koncu tretjega odstavka 17. člena dodata dva nova 
stavka, ki se glasita: »Pri svojem predlogu o možnih lokacijah je kmetijska 
zemljiška skupnost dolžna skrbeti za razvoj in smotrno rabo kmetijskih zem- 
ljišč ter pri tem zagotavljati tudi druge splošne interese na teh zemljiščih. 
Splošni interes se lahko za graditev predvidenega objekta ali za izvedbo drugih 
del v tem primeru ugotovi samo na lokacijah, ki jih je predlagala kmetijska 
zemljiška skupnost.« 

Obrazložitev. S predlaganim amandmajem naj bi se popolneje opredelila 
vloga kmetijske zemljiške skupnosti kot nosilca kmetijske zemljiške politike 
v občini, pri razpolaganju s kmetijskim zemljiščem v primeru ugotovitve sploš- 
nega interesa za gradnjo ali izvedbo drugih del na kmetijskih zemljiščih. S tem 
naj bi se tudi izključila možnost, da bi se v tem primeru gradnja objektov ali 
izvrševanje drugih del izvajalo na kmetijskih zemljiščih, ki so pomembna za 
intenzivno kmetijsko proizvodnjo, torej možnost, da bi se gradili objekti ali 
izvajala druga dela na njivah že melioriranih kmetijskih zemljišč in da ne bi 
ovirale predvidene kmetijsko prostorsko ureditvene operacije, to so komasacije, 
melioracije in tako dalje. 

S predlaganim amandmajem se nalaga kmetijski zemljiški skupnosti tudi 
dolžnost, da zagotavlja v tem primeru tudi druge splošne interese in tako 
obvezno predlaga primerne lokacije, pri tem pa ostane ugotovitev splošnega 
interesa za gradnjo objekta ali izvedbo drugih del izključno v pristojnosti ob- 
činske skupščine. 

Predlagani amandma je v skladu z ustavo in zakonsko vlogo kmetijske 
zemljiške skupnosti. V skladu z drugim odstavkom 103. člena ustave SR Slo- 
venije, po katerem je naloga kmetijske zemljiške skupnosti, da skrbi za smotrno 
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izkoriščanje kmetijskih zemljišč in zagotavljanje drugih splošnih interesov na 
teh zemljiščih, določa med drugim tudi 6. člen zakona o kmetijskih zemljiščih, 
da kmetijska zemljiška skuipnost skrbi za pravilno raibo, izboljševanje in zdru- 
ževanje kmetijskih zemljišč v občini ter na ta način pospešuje kmetijsko pro- 
izvodnjo ter sodeluje pri pripravi in izvedbi kmetijsko prostorsko ureditvenih 
operacij in pri -drugih posegih, s katerimi se ureja raba kmetijskih zemljišč. 

V zvezi z navedeno vlogo kmetijske zemljiške skupnosti je potrebno upo- 
števati še njen sestav. Kmetijska zemljiška skupnost ni ozka skupnost nekega 
sektorja, saj jo poleg kmetijskih organizacij združenega dela sestavljajo še ži- 
vilske in gozdnogospodarske organizacije združenega dela, krajevne skupnosti 
in občina ter tiste samoupravne organizacije in skupnosti, ki so zaradi svoje 
dejavnosti neposredno zainteresirane za rabo kmetijskih zemljišč. Kmetijska 
zemljiška skupnost je tako mesto, kjer sodelujejo pri (usklajevanju interesov in 
oblikovanju kmetijske zemljiške politike tudi tisti, ki so zainteresirani za splošni 
gospodarski in družbeni razvoj, to sta krajevna skupnost in občina. 

Predlagani amandma je glede na varstvo kmetijskih zemljišč in vlogo kme- 
tijskih zemljiških skupnosti, v celoti v skladu s kmetijsko zemljiško politiko, 
kakor je bila opredeljena v ocenah druge seje konference Zveze komunistov 
Slovenije o kmetijstvu in nadaljnjih nalogah v kmetijstvu na 26. seji Centralne- 
ga komiteja Zveze komunistov Jugoslavije in v stališčih javne razprave o pro- 
blemih kmetijstva, ki je potekala v okviru SZDL Slovenije. 

Menim, da gre za izjemen položaj poseganja v kmetijski prostor. Po pred- 
logu zakona ni upoštevana ustavna in zakonska vloga kmetijske zemljiške 
skupnosti. Ce sprejmemo predlagano rešitev, se pojavlja vprašanje ponovne 
proučitve ustavne in zakonske vloge kmetijske zemljiške skupnosti. 

V konkretnem primeru predlagamo amandma v skladu s sedanjo vlogo 
kmetijske zemljiške skupnosti pri razpolaganju s kmetijskimi zemljišči v pri- 
meru razlastitve. Kmetijska zemljiška skupnost predlaga obvezne lokacije za 
gradnjo. Občinska skupščina pa izključno odloča o tem, ali je gradnja tudi 
sicer v splošnem interesu. S tako ureditvijo bi se varovale tudi tiste kmetijske 
površine, ki so pomembne za intenzivno kmetijsko proizvodnjo. Ne moremo 
priti v položaj, da zemljo najprej pripravimo za obdelavo in jio morda celo ure- 
jujemo, da bi jo pozneje pozidali. 

Ta Skupščina je v smernicah za pripravo družbenega plana SR Slovenije 
sprejela med drugim tudi smernico, da naj bi pomenil družbeni plan SR Slo- 
venije prelomnico pri načrtovanju rabe prostora in da je treba varovati posege 
v neobnovljive naravne vire, med katere moramo praviloma šteti tudi kmetij- 
sko zemljišče. 

Menimo, da je potrebno prenehati z nekontrolirano uporabo kmetijskih 
zemljišč in pri tem upoštevati samo želje tistih, katerih dejavnost je naravnana 
k uporabi zemlje v nekmetijske namene, tistih, ki pa od zemlje živijo, skoraj ni 
slišati, ker so v manjšini. Nekaj zemlje moramo prepustiti tudi bodočim gene- 
racijam za njihove nadaljnje eksperimente! 

Pri razpolaganju s kmetijskim zemljiščem gre za družbenoekonomski odnos, 
ki ga je treba razvijati kot sestavni del samoupravnega odnosa in pri tem upo- 
števati družbenoekonomski položaj vseh delovnih ljudi v kmetijstvu. 

Predelovanje hrane je ena od strateških panog, ki je pomembna za izva- 
janje politike stabilizacije in premagovanja težav Jugoslavije tudi v plačilni 
bilanci s tujino. 
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Na koncu predlagamo, da predlog amandmaja, ki so ga s podpisom podprle 
vse kmetijske delegacije iz Slovenije za Zbor združenega dela, zbor tudi sprejme. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Jože Lesar, delegat Zbora združenega dela za področje 
gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. Prosim! 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pri 
obravnavi predloga zakona smo pri 62. členu, v drugem odstavku, opazili 
napako redakcijske narave, in sicer bi zgornja meja denarne kazni morala biti 
5000 dinarjev in ne 50 000 kot je navedeno. 

Predsednik Emil Tomažič: To je opazila že Zakonodajno^pravna 
komisija in je to v njenem poročilu navedeno. 

Kdo še želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Odbora za stanovanjsko-ko.munalna 
vprašanja in varstvo okolja našega zbora k 17. členu. Predlagatelj in Zakonodaj- 
no-pravna komisija se z amandmajem strinjata. Kdor je za predlagani amandma, 
naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja k 17. členu sprejet z večino glasov. 

Sedaj bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 32., 
38. in 65. členu, za katere predlagam, da o njih glasujemo skupaj. Pri 65. členu 
gre za amandma v besedilu, iki je bilo obrazloženo in prebrano. Prebral ga je 
tovariš Tone Kugonič, predstavnik Zakonodajno-pravne komisije. Predlagatelj 
se strinja z amandmajem. Vprašujem tudi poročevalca odbora, če se strinjata 
z amandmajem? (Da.) 

Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-ipravne komisije k 32., 38. 
in 65. členu. Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (132 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 32., 38. in 
65. členu sprejeti z večino glasov. 

Amandma je predlagala tudi skupina delegatov 16. okoliša za gospodarsko 
področje Maribor. Izvršni svet je ta amandma nekoliko preoblikoval in ga 
predlaga kot svoj amandma, in sicer kot novi 66. člen. Vprašujem delegate 
iz 16. okoliša, ali se s tem strinjajo? (Da.) Vprašujem tudi odbora, ali se stri- 
njata s tem amandmajem? (Da.) 

Dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
66. členu. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (139 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam da je amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 66. 
členu sprejet z večino glasov. 

Med sejo ste prejeli tudi amandma skupine delegatov s področja kmetijske 
dejavnosti k 17. členu. Amandma je opremljen z ustreznih številom podpis- 
nikov in predložen pismeno. Glede tega amandmaja se je predstavnik Izvršne- 
ga sveta pravzaprav že izrekel v svojem nastopu, prav tako pa je zavzel 
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stališče do ,tega amandmaja tudi predstavnik Zakonodajno-pravne komisije. 
Vabim predstavnika Izvršnega sveta, tovariša Miho Wohinza k besedi. 

Miha Wohinz: Hvala lepa. Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Ob pripravah na zakonski predlog smo o tem vprašanju obsežneje 
razpravljali. Popolnoma je razumljiva zaskrbljenost delegatov s področja kme- 
tijstva 2a usodo kmetijskih površin in s tem v zvezi s hotenjem, da se tudi 
v predlaganem zakonu doda v 3. odstavku 17. člena predlagano besedilo. Vendar 
pa menimo, da je treba pri tem upoštevati nekatera dejstva. 

3. odstavek 17. člena predloga zakona določa posebnost v tem smislu, da 
dopušča gradnjo tudi na kmetijskem zemljišču, čeprav je praviloma normalno, 
da se gradi na stavbnem zemljišču. Tu gre za kmetijska zemljišča določene 
kategorije, ne prve, temveč slabše, ampak vendarle za kmetijska zemljišča. 
Zaradi tega pa razlastitveni zakon še ni v neskladju s sistemskim zakonom o 
kmetijskih zemljiščih, ki praviloma varuje kmetijska zemljišča. Ta zakon na- 
mreč dopušča graditev tudi na kmetijskih zemljiščih, in sicer na takih, katerih 
namembnost se lahko spremeni. Ker kmetijski zakon dopušča gradnjo na takih 
zemljiščih, ni razloga, da bi katerikoli subjekt tako gradnjo načeloma oporekal, 
pa četudi je ta subjekt kmetijska zemljiška skupnost, katere ena od nalog je 
tudi ta, kot je že tovariš pred menoj pravilno poudaril, da je nosilec kmetijske 
zemljiške politike. Gre sedaj samo za to, kdaj in kje ter v kateri fazi skrbi in 
uveljavlja kmetijsko politiko. Kmetijska zemljiška skupnost torej ne more 
dajati dovoljenja za gradnjo oziroma v fazi sprejemanja odločitve o splošnem 
družbenem interesu, nekega soglasja ali nesoglasja ali celo predloga, ampak 
lahko da samo mnenje, o čemer ste se s sprejemom amandmaja tudi izrekli. 

Gre za gradnjo, ki je v splošnem družbenem interesu, ne pa v interesu 
nekega individualnega razlastitvenega upravičenca. Ob takem družbenem in- 
teresu odloča skupščina družbenopolitične skupnosti. Nelogično in v sistemu 
nezdružljivo bi bilo, če bi namesto delegatsko sestavljene skupščine družbeno- 
politične skupnosti določili kmetijsko skupnost kot enakopravnega partnerja 
pri odločanju ali neodločanju o splošnem interesu. Res je, da splošni interes 
ugotavlja občinska skupščina, vendar zelo omejeno, ker je pri svojem delu veza- 
na na mnenje zemljiške skupnosti. Moramo vedeti, da so delegati v treh zborih 
delegatsko sestavljeni, vključno s predstavniki kmetijskega področja, in tu se 
rešujejo konflikti in nesporazumevanja, če se ne rešijo že prej. Funkcija 
kmetijske zemljiške skupnosti, kot nosilca kmetijske zemljiške politike v občini, 
se izraža v fazi sprejemanja prostorskega plana in v nadaljnjih fazah. Ko pa 
gre za konkretne posege v rabo kmetijskih zemljišč, pa kmetijska zemljiška 
skupnost pri tem sodeluje. Tako sodelovanje pa ni odločanje in zlasti ne do- 
končno. 

Pri uporabi zemljišč je normalno, kar zakon v velikem delu tudi rešuje, da 
prihaja do soočenja dveh interesov, to je interes razlastitvenega upravičenca, 
v primerih, ko gre za gradnjo na kmetijskem zemljišču, pa še interes kmetijske 
zemljiške skupnosti. Ta interesa se morata uskladiti v okviru družbenega pla- 
niranja. Rezultat tega je sprejet prostorski plan v občini. 

V primerih, ko prostorskega plana še ni in ob dejstvu, da ga v večini občin 
v naši republiki še ni, je treba interese omenjenih dveh subjektov usklajevati 
od primera do primera. Taka usklajevalna funkcija je v razlastitvenem zakonu 
predvidena, in sicer v 3. odstavku 17. člena, ki določa, da mora občinska skup- 
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ščina odločiti, kateri interes bo prevladal. Občinska skupščina pa ob presoji 
mnenja kmetijske zemljiške skupnosti odloči, ali ga bo sprejela ali ne. To 
pomeni, da skupščina sprejme odločitev o splošnem družbenem interesu ali pa 
tako odločitev ne sprejme. 

Menim, da vsakršno oženje pristojnosti skupščine družbenopolitične skup- 
nosti ni v skladu s sistemom in pomeni nezaupanje do vloge skupščine družbe- 
nopolitične skupnosti. Zaradi tega predlagam, da tega amandmaja ne sprejmete. 
V imenu Izvršnega sveta izjavljam, da ga ne moremo sprejeti. Hvala lepa! 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Hvala lepa! K. besedi se je prijavil to- 
variš Tone Kugonič, poročevalec Zakonodajno-pravne komisije. 

Tone Kugonič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede amandmaja k tretjemu odstavku 17. člena, katerega bistvo je v tem, da 
bi pri ugotavljanju splošnega interesa, v primerih, kadar je potrebno posebej 
ugotavljati splošni interes, ker natančna lokacija predvidenega objekta ni do- 
ločena v prostorskem in izvedbenem aktu, obvezno upoštevali predlog zemljiške 
skupnosti, se komisija sklicuje na svoje poročilo. 

Temu amandmaju komisija nasprotuje. Tudi v takih primerih se namreč 
ugotavlja splošni interes v skladu s prostorskimi vidiki družbenega plana. 
Kmetijska zemljiška skupnost naj ima odločilno vlogo pri prostorskem plani- 
ranju in oblikovanju vseh izvedbenih aktov. Kadar pa se odloča o splošnem 
interesu, je prav, da o tem odloča delegatsko oblikovana skupščina, kot organ 
družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti v okviru pravic in dolž- 
nosti občine. Tudi pri takem odločanju pridejo do izraza vsi interesi, med njimi 
tudi interes smotrnega izkoriščanja in varovanja kmetijskih zemljišč. 

Vloga kmetijske zemljiške skupnosti je pri tem odločanju dovolj poudar- 
jena, ker sodeluje s svojim mnenjem. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašujem tudi poročevalca 
obeh odborov ali želita besedo glede na to, da sta tudi odbora razpravljala 
o tem amandmaju? (Da.) Besedo ima tovarišica Evlalija Pajer, poročevalka 
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. 

Evlalija Pajer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja je že ob razpravi o predlogu zakona obravnaval predlog Zveze kmetij- 
skih zemljiških skupnosti k 17. členu s podobno vsebino, kot je danes predlo- 
ženi amandma skupine delegatov za delegiranje delegatov iz kmetijske dejav- 
nosti. 

Odbor vztraja pri svojih ugotovitvah, ker ponovno meni, da amandma ni 
ustrezen, ker kmetijska zemljiška skupnost ne more imeti posebne vloge pri 
postopku razlaščanja. 

V procesu planiranja so vsi udeleženci planiranja, in tako tudi kmetijska 
zemljiška skupnost, enaki in z medsebojnim dogovarjanjem in usklajevanjem 
lastnih interesov ugotavljajo skupni interes. Amandma ni ustrezen tudi zaradi 
tega, ker se splošni interes za graditev objektov lahko ugotavlja le v skupščini 
družbenopolitične skupnosti, kjer se morajo med seboj sporazumeti vsi zainte- 
resirani subjekti in ugotoviti splošni družbeni interes, kar ugotavlja tudi Druž- 
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benopolitični zbor Skupščine SR Slovenije v svojih stališčih, s katerimi se tudi 
odbor strinja. 

Zato odbor ta amandma odklanja. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Viljem 
Pahor, poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem našega zbora. 

Viljem Pahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Že 
iz poročila Odbora za družbenopolitični sistem je razvidno, da je odbor v raz- 
pravi opozoril na naloge in odgovornosti, ki jih ima celotna družba za ohranje- 
vanje kmetijskih zemljišč. Taka usmeritev je še posebej poudarjena tudi v 
resolucijah o družbenoekonomskem in splošnem razvoju, ki jih sprejemajo 
družbenopolitične skupnosti. 

Vendar odbor ni mogel sprejeti amandmaja kmetijske zemljiške skupnosti, 
saj morajo biti v procesu planiranja in ugotavljanja splošnega družbenega inte- 
resa na določenem zemljišču vsi udeleženci enakopravni, tako pri izražanju 
svojih posebnih interesov, kot pri določanju splošnega interesa. Dokončna odlo- 
čitev pa mora biti pridržana skupščini družbenopolitične skupnosti, v kateri 
se usklajuje in odloča o vseh interesih delovnih ljudi in občanov, torej tudi 
o tem. 

Zaradi tega odbor ne podpira danes predloženega amandmaja skupine 
delegatov kmetijskega področja. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ugotavljam, da so vsi, ki so 
do sedaj nastopali, to so: predstavnik Izvršnega sveta, Zakonodajno-pravne 
komisije in obeh odborov, zavrnili amandma k tretjemu odstavku 17. člena iz 
razlogov, ki so bili zboru posredovani. Identična so tudi stališča Družbenopoli- 
tičnega zbora. Glede ma vse, kar smo slišali o tem amandmaju, vprašujem pred- 
lagatelje ali vztrajajo pri predloženem amandmaju? (Da.) 

Prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje amandma skupine delega- 
tov k tretjemu odstavku 17. člena. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim 
glasuje! (43 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (72 delegatov.) Se je kdo vzdr- 
žal? (16 delegatov.) 

Ugotavljam, da predlagani amandma k 17. členu ni sprejet. 
Na glasovanje dajem predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu 

nepremičnin v družbeni lastnini, v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (8 delegatov.) Se je kdo vzdr- 
žal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepre- 
mičnin v družbeni lastnini, sprejet z večino glasov. 

Prav tako ugotavljam, da je predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini sprejet v skladu s stališči Družbenopo- 
litičnega zbora, o čemer bom obvestil predsednico tega zbora. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o osnovni šoli, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvrš- 
ni svet. 

Danes ste prejeli na klop predlog amandmajev Izvršnega sveta. Zeli pred- 
stavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Leopold Kejžar, 
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namestnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 
Prosim! 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog zakona o osnovni šoli predstavlja temeljni dokument, na podlagi kate- 
rega bo v okviru celotne preobrazbe vzgoje m izobraževanja, kakršna je bila 
začrtana v kongresnih dokumentih Zveze komunistov, rasla nova vsebinsko 
bogatejša osnovna šola, ki bo dajala vsakemu otroku možnost da do največje 
možne mere razvije svoje sposobnosti in interese m jih uveljavi v skladu z 

naS1 utku zakona je v celoti potrdila njegovo temeljno usmeritev. 
Prinesla je tudi številne predloge in pobude za izpopolnitev predlaganega bese 
dila. Med temi je bil sprejet tudi zakon o svobodni menjavi dela na podrocj 
vzgoje in izobraževanja, ki je celovito uredil družbenoekonomske odnose na 
tem področju. Zato zakon ureja samo tista vprašanja ki so specifična za osnovno 
šolanje. V javni razpravi o zakonu so bila pozorno obravnavana določila o zago 
to vi j enem programu in solidarnosti delovnih ljudi m občanov pri njegovem 
zagotavljanju. Zakon določa, da zajema program najmanj obvezni predmetnik 
in učni načrt, kot zagotovljeni standard osnovne šole, ki se zagotavlja vsem 
občanom v Sloveniji, ne glede na gospodarsko razvitost obcme. Uporahmki m 
izvajalci se bodo v občinskih izobraževalnih skupnostih dogovarjali o pogojih 
za solidarno zagotavljanje tega programa in o razširjanju njegovega obsega, kar 
bo omogočalo stalen napredek osnovnega šolanja, v skladu s potrebami m mož- 
nostmi okolja in celotne družbene skupnosti. 

Javna razprava se je dokaj soglasno opredelila, da za obvezni del pro 
grama ni mogoče predpisovati soudeležbe staršev. Predlagatelj je pobudo spre- 
fel Zato predlog zakona dopušča možnost, da se določi soudeležba starsev 
samo za tiste storitve osnovne šole, ki presegajo zagotovljeni (program. 

Na podlagi pobud iz javne razprave, predlog zakona določneje usmerja 
razvoj celodnevne šole, saj zavezuje vsako osnovno šolo, da v skladu z mate- 
rialnimi in drugimi možnostmi okolja, v katerem deluje, uveljavlja svoja vzgoj- 
na prizadevanja po načelih, ki veljajo za celodnevno šolo m s tem zagotavlja 
vsem učencem možnosti za uspešno vzgojo in izobraževanje ter se v ta namen 
povezuje z vsemi dejavniki v svojem okolju, kar ji omogoča nacrtno uresni- 
čevanje družbenih vzgojno-izobraževalnih smotrov. ^ 

V skladu s tako usmeritvijo zakon uveljavlja težnjo, da se tudi tam, Kjer 
še ni pogojev za izoblikovanje celodnevne šole, z razširjenim programom inte- 
resnih dejavnosti in podaljšanim bivanjem, uveljavijo vsaj elementi celod 
T1G Š0l6. 

Glede možnosti, da učenec uspešno konča osnovno šolo, čeprav ima nega- 
tivno oceno iz tujega jezika, se je predlagatelj po ponovni proučitvi vseh vid - 
kov tega vprašanja, opredelil za rešitev, kakršna je tudi v sedanjem zakonu 
o osnovni šoli saj tudi veljavni predmetnik osnovne šole za odrasle ne vključuje 
tujSaTezika! S tem zakon odpira možnost, da se vsak otrok po končani osnovn 
šoli vključi v delo. Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju mu daje 
možnost, da se vključi v nadaljnje izobraževanje. 

Predlagatelj ni mogel sprejeti pobude, naj bi zakon za učitelje snovne 
šole predpisal obvezno visoko izobrazbo. Taka zelja je nedvomno v skladu 
s težnjo naj bi imel tisti, ki dela z otrokom najvišjo možno izobrazbo v svoji 
stoki Vendar ocenjujemo, da bi taka dolooba .presegala nase trenntne moz- 
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nosti. Zato ostajamo pni dosedanji rešitvi, ki predvideva alternativno višjo ali 
visoko izobrazbo. 

V skladu s kadrovskimi in materialnimi možnostmi naše družbe, bo mogoče 
postopoma uveljavljati za učitelje visoko izobrazbo, pri čemer predloženi zakon 
ne bo ovira. 

Na vprašanje skupine delegatov 1. okoliša pojasnjujemo, da je predlagatelj 
v 90. členu opredelil tako kot za druge strokovne delavce tudi pogoje za knjiž- 
ničarje, mi pa mogel v skladu z načeli zakonodajne politike sprejeti predlogov, 
da naj bi zakon podrobneje urejal vprašanje strokovne narave, kar je pojas- 
njeno v pismeni obrazložitvi zakona. Med temi je tudi podrobno izvajanje 
dela knjižnic v osnovni šoli. Pač pa zakon določa v 26. in 27. členu, da se kot 
sestavni del programa dela in življenja osnovne šole, sprejemajo smernice 
za delo osnovnih šol. V 27. členu opredeljuje njihovo vsebino, ki je taka, da bo 
z njimi mogoče dati ustrezna obvezna napotila osnovnim šolam za organizacijo 
vzgojno-izobraževalnega dela ter v tem okviru urediti tudi navedena vprašanja 
v zvezi z delom šolskih knjižnic. 

Podobno bo podrobneje urejeno delo drugih strokovnih delavcev v osnovni 
šoli, ki jih zakon navaja v 92. in 93. členu, saj zakon določa le pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati za opravljanje tega dela, v smernicah pa bodo dana obvezna 
napotila glede njihovega vključevanja v vzgojno-izobraževalno delo osnov- 
ne šole. 

Ob obravnavi predloga zakona v telesih Skupščine SR Slovenije in Skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti Slovenije, so bile dane pobude za dopolnitev 
nekaterih določb v predloženem besedilu predloga zakona, s katerimi bi jas- 
nejše opredelili posamezne rešitve. Zato je predlagatelj predložil amandmaje 
k 14., 48. in 138. členu ter predlaga, da jih zbori Skupščine obravnavajo in sprej- 
mejo kot sestavni del predloga zakona. 

Predlagatelj v celoti sprejema amandmaje Zakomodajno-pravne komisije. 
Prosim, da Skupščina predloženi zakon sprejme. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in komisij še ustno dopolniti svoja poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Geza Cahuk, 
predstavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Geza Čahuk: V dosedanjih razpravah v vseh fazah zakonodajnega 
postopka o osnutku in delovni zasnovi predloga zakona, smo oblikovali sta- 
lišča, pripombe in predloge, ki so se izoblikovali pri organizacijah Zveze sin- 
dikatov Slovenije, Republiškem odboru sindikata delavcev vzgoje in izobraže- 
vanja ter znanosti in občinskih svetih Zveze sindikatov Slovenije. 

Stališča in predloge smo posredovali predlagatelju. Večino mnenj in pri- 
pomb k osnutku obeh zakonov je predlagatelj smiselno upošteval v predlogih 
obeh zakonov, tako tudi zakona o predšolski vzgoji, zlasti pa so smiselno upo- 
števana v zakonu o osnovni šoli, glede celodnevne osnovne šole kot prevladu- 
joče oblike in metode dela v osnovni šoli, zahteve za organizirano pripravo otrok 
za vstop v osnovno šolo, vsebino in načrtovanje izobraževalnega dela, določnejša 
opredelitev zagotovljenega programa, pristojnost in nalog strokovnih svetov, 
ocenjevanje in napredovanje učencev, pripravništvo in izpopolnjevanje delav- 
cev, izpopolnitev določb o šolskih svetih, sodelovanje in povezovanje šol. 
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V razipravah o predlogu zakona je Zveza sindikatov Slovenije izoblikovala 
naslednja stališča: 

1. Večina pripomb k osnutku je smiselno upoštevana v predlogu zakona. 
Republiški odbor sindikata delavcev vzgoje in izobraževanja, znanosti in Svet 
za izobraževanje in kulturo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije sta 
opozorila, da v predlogu zakona niso ustrezno upoštevane pripombe glede 
normativov v vzgojmo-izobraževalnem programu. V 14. členu je sklicevanje na 
normativ iz 108. člena neustrezno, ker zakon določa v 108. členu samo najvišjo 
dopustno obremenitev učitelja v vzgojmo-izobraževalnem delu neposredno z 
učenci. Predstavlja torej mehanizem zaščite kvalitete vzgojno-izobraževalnega 
dela. 14. člen pa opredeljuje elemente, ki jih vključuje zagotovljeni program in 
hkrati normativ za vrednotenje zagotovljenega programa, če se uporabniki in 
izvajalci ne bi medsebojno drugače sporazumeli. Zato je ob tem neprimerno 
vključevanje 108. člena, ki ne opredeljuje osnov za vrednotenje programov, 
temveč za zaščito kvalitete dela. Zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije je s tako pripombo soglašala in predlaga predlagatelju zakona, da 
na tej osnovi pripravi amandma k 14. členu. 

2. Uresničevanje samoupravnih pravic delavcev glede soodločanja v svetu 
osnovne šole, 128. in 130. člen. Uresničevanje samoupravnih pravic delavcev 
v osnovni šoli je povzročalo v dosedanji praksi nejasnosti glede načina uresni- 
čevanja samoupravnih ipravic delavcev. Poudarjeno je bilo, da je treba z zako- 
nom določiti zadeve, o katerih odločajo delavci sami, kakor tudi na kakšen 
način odločajo o teh zadevah. Zakon naj bi jasneje opredelil zadeve, o katerih 
soodločajo v svetu osnovne šole, skupaj z delegati delavcev delegati staršev. 
O teh pripombah sta razpravljala Odbor Družbenopolitičnega zbora za druž- 
benopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, 
ki je pripombo smiselno upoštevala v amandmaju k 126. členu. 

Predlagamo, da se predlog zakona o osnovni šoli sprejme, ob upoštevanju 
amandmaja predlagatelja zakona k 14. členu in amandmaja Zakonodajno-prav- 
ne komisije Skupščine SR Slovenije k 126. členu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Menim, da lahko preidemo na 
razpravo. Besedo ima tovarišica Romana Krevh, delegatka Zbora združenega 
dela za področje kulture in prosvete, 7. okoliš Maribor. 

Romana Krevh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za kulturo in prosveto Zbora združenega dela 7. okoliš Mari- 
bor, je ob predlogu zakona o osnovni šoli ugotovila, da so bile upoštevane šte- 
vilne pripombe, ki so k osnutku bile dane v javni razpravi. 

Sedanji predlog zakona o osnovni šoli pa ni upošteval pripomb, ki so bile 
dane k 108. členu. Drugi odstavek tega člena normira celo do 25 ur neposred- 
nega vzgojno-izobraževalnega dela v okviru 42 urnega delovnega tedna. Zahteva 
iz tega odstavka postavlja vrsto vprašanj pri pedagoški praksi. 

V veljavni šolski zakonodaji je učiteljeva delovna obveznost izenačena z 
obveznostjo vseh drugih delavcev po zakonu o združenem delu, torej 42 delov- 
nih ur tedensko. To delovno obveznost doseže z 20 urami neposrednega vzgojno- 
izobraževalnega dela v enotnem programu osnovne šole in z uro izvajanja 
dopolnilnega programa. Ostali čas porabi za pripravo na učno vzgojni proces, 
za delo z oddelčno skupnostjo, za stike s starši in z okoljem. Zviševanje zahteve 
za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela bo povečalo obseg pedagoškega dela 
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daleč prek uzakonjenega delovnega tednika. Učni predmeti normirajo za posa- 
mezne razrede število ur na teden. Na razredni stopnji ni na voljo toliko ur za 
pedagoškega delavca zato bo poučeval tudi v drugem oddelku, ali v drugem 
razredu. Zaradi pomanjkanja šolskega prostora in finančnih sredstev ni mogoče 
širiti vzgojno-izobraževalnega programa in s tem dati osnove za prevzem dodat- 
nih del in nalog v osnovni šoli. 

Prosimo, da nam navedena vprašanja pojasnite. Predlagamo, da se nave- 
dena problematika upošteva pri pripravi standardov in normativov za peda- 
goške delavce v osnovni šoli. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Irena 
Kernel, delegat Zbora združenega dela za področje kulture in prosvete, 1. okoliš, 
Ljublj ana-Center. 

Irena Kernel: Zahvaljujem se tovarišu Leopoldu Kej žar ju, ki je ver- 
jetno že dobil /predhodni tekst in je tudi delno že odgovoril na naša vprašanja. 

Delegate seznanjam, da je naša skupina aktivno sodelovala pri predlogu za 
izdajo zakona o Osnovni šoli in kasneje pri osnutku zakona, bili pa smo pri- 
sotni tudi pri predlogu za izdajo zakona o osnovni šoli. 

Ves čas se borimo, da bi bila vloga šolske knjižnice v osnovni šoli ustrezno 
vključena v ta zakon, saj brez knjige in brez razvite šolske knjižnice ne bomo 
mogli imeti sodobne osnovne šole in ne prave vloge v izobraževalnem procesu. 

Ker mi je tovariš Kejžar delno že odgovoril na vprašanje, zakaj niso bile 
naše konkretne dopolnitve vključene v predlog zakona o osnovni šoli, bi vpra- 
šanje vseeno ponovila. Kam sodijo po mnenju predlagatelja zakona o osnovni 
šoli taka konkretna določila? Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovariš Slobodan Srdoč, delegat Zbora združenega dela za področje 
gospodarstva, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad. 

Slobodan Srdoč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Skupina 
delegatov, ki delegira delegate v Zbor občin in Zboru združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije, je na sestanku dne 18. 2. 1980 k obravnavanemu gradivu 
za 32. sejo Zbora občin in 33. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije dala naslednjo pripombo k predlogu zakona o osnovni šoli in k predlogu 
zakona o 'vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Glede na to, da v občinah obstaja velik interes za sodelovanje med organi- 
zacijami združenega dela in šolami, ki so na območju iste krajevne skupnosti, 
nas zanima vloga in mesto enot izobraževalnih skupnosti pri vzgojnovarstve- 
nih organizacijah — osnovnih šolah — kjer naj ne bi potekala samo razprava 
o svobodni menjavi dela v smislu zagotavljanja sredstev za dodatne in predvsem 
izvirne programe, ampak bi bilo potrebno v teh enotah razpravljati tudi o vse- 
bini teh programov, glede na interes združenega dela kot tudi vrsti drugih oblik 
sodelovanja med omenjenimi tremi subjekti, kot na primer poklicno usmerja- 
nje, popoldanske interesne dejavnosti, kulturne dejavnosti in tako dalje. 

Upoštevaje dejstvo, da so enote, omenjene v 129. členu zakona o osnovni 
šoli in 65. člena zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, le možna oblika, 
prek katere uporabniki delegirajo svojega delegata v organ upravljanja, ne 
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opredeljuje pa se vloga in položaj enot v samoupravni organiziranosti vzgojno- 
izobraževalnega procesa, prosimo predlagatelja za pojasnilo. Hvala lepa! 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tova- 
riš Franc Mali, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 68. oko- 
liš, Grosuplje—Litija. 

Franc Mali: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupina 
delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije, Skupščin občin Litija in Grosuplje, ki je imela sejo 15. 2. 1980 skupaj 
s Skupščino izobraževalne skupnosti Grosuplje, daje naslednje pripombe k pred- 
logu zakona o osnovni šoli. 

V 74. členu se za drugim stavkom vstavi nov odstavek, ki se glasi: »Če 
komisija za sprejem šolskih novincev predvideva, da gre pri otroku za telesno 
ali duševno prizadetost, ga v smislu ustrezne vključitve v vzgojnoizobraževalni 
proces napoti v obravnavo komisiji za razvrščanje otrok z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju.« 

Dosedanji tretji odstavek, postane četrti in se dopolni takole: »O ugotovit- 
vah komisije morajo biti starši obveščeni najmanj dva meseca pred začetkom 
pouka. Ce je bilo otroku odloženo obiskovanje prvega razreda oziroma, če je 
bil otrok .predlagan v obravnavo komisiji za razvrščanje, mora komisija svojo 
odločitev pismeno obrazložiti. Ce se starši z odločitvijo komisije ne strinjajo, 
imajo pravico ugovora na svet osnovne šole.« Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati, ponovno 
moram opozoriti, čeprav nerad, da je zakon v zadnji fazi. Ce želimo vplivati na 
njegovo vsebino in na besedilo, je treba tako kot (poslovnik določa, predlagati 
amandmaje. 

Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Evlalila Pajer, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, Idrija, 9. okoliš. 

Evlalija Pajer: V javni razpravi se je pojavilo vprašanje, kako je 
s pogoji za delo vzgojiteljev v domovih za učence osnovnih šol. V obrazložitvi 
in ko smo to pripombo dali k osnutku zakona nam je bilo rečeno, da takih 
domov ni. Samo na našem območju oziroma v bližini našega mesta sta dva 
taka domova, verjetno pa so še kje. Vprašujem, ali bo to vprašanje vključeno 
v zakon o usmerjenem izobraževanju ali pa bo kako drugače urejeno, glede 
na to, da zakon o osnovni šoli teh določil sedaj nima. Menim pa, da določila o 
vzgojiteljih za delo v domovih za učence osnovnih šol semkaj ne sodijo. 

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

Ce ne, dajem besedo tovarišu Leopoldu Kejžarju, ki bo odgovoril na neka- 
tera konkretna vprašanja, zastavljena v razpravi. 

Besedo ima tovariš Leopold Kejžar, namestnik predsednice Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje. Prosim! 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede zastavljenih vprašanj moram odgovoriti naslednje. 
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Vprašanje učne obveznosti učiteljev v okviru celotne delovne obveznosti 
je vsekakor eno od pomembnejših vprašanj, ki je bilo deležno velike pozornosti 
ves čas priprave zakona. Predlagatelj je oblikoval rešitve predvsem v skladu 
s tovrstnimi določbami zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in 
zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja. Po teh 
zakonih so namreč normativi za opravljeno dejavnost predvsem zadeva, o kateri 
se sporazumevajo uporabniki in izvajalci v okviru dogovarjanja o svobodni 
menjavi dela in o pogojih te menjave. Naloga zakona pa je, da določi tiste 
skrajne meje, v katerih se še sme opravljati dejavnost, kadar je to za oprav- 
ljanje dejavnosti pomembno. Zato je v vseh zakonih sprejeto načelo, da zakon 
določa samo zgornje meje. 

Ob določanju te zgornje meje za neposredno vzgojnoizobraževalno delo z 
učenci je bilo potrebno seveda upoštevati, da delo osnovnih šol, in s tem tudi 
delo učiteljev v osnovni šoli, postaja vse bolj raznovrstno, da vključuje tudi delo 
v oddelkih podaljšanega bivanja, da vključuje številne, zelo razvejane oblike 
dela v celodnevni osnovni šoli, kjer so razmerja med .posameznimi oblikami dela 
že precej različna, od klasične oblike dela osnovne šole, kjer je potekalo pretežno 
v obliki frontalnega pouka v razredu. Z upoštevanjem vseh teh sprememb je 
določena kot zgornja meja 25 ur, ki je ni dopustno prekoračiti, tako zaradi 
zaščite otrok in zaščite kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela, kot tudi zaradi 
zaščite učitelja kot delavca. 

Upoštevajoč to mejo, se bodo o konkretnih obveznostih opredeljevali 
delavci v samoupravnih aktih in letnih delovnih načrtih z razporejanjem dela 
posameznih šol, o povprečnih obveznostih kot sestavini vrednotenja dela pa s sa- 
moupravnim sporazumevanjem v okviru izobraževalnih skupnosti. Za primer, 
ko ne bi prišlo do isporazuma in bi v skladu z zakonom bila potrebna interven- 
cija družbenopolitične skupnosti, da se zagotovi uresničevanje minimalnega pro- 
grama, pa je tako povprečje izrecno navedeno v 14. členu tega zakona. Menimo, 
da taka ureditev omogoča razvoj samoupravnega sporazumevanja, ne da bi 
ob tem moralo priti, kot je tovarišica izrazila bojazen, do povečevanja učne 
obveznosti učitelja kot posameznika in s tem do padca kvalitete vzgojno-izobra- 
ževalnega dela. Zakon sam za kaj takega ne daje osnove. Razume pa se, da bo 
potrebno v procesu samoupravnega sporazumevanja tudi s strani delavcev, ki 
imajo za to vse možnosti, saj imajo v tem sporazumevanju zagotovljen enako- 
praven položaj, ta stališča na primeren način uveljavljati. 

Na vprašanje, kam sodijo konkretna določila o knjižnicah, lahko odgovorim, 
da predvsem v smernice za delo osnovnih šol iz 26. člena tega zakona, deloma 
pa tudi v učne načrte in navodila za izvajanje načrtov ustreznih predmetov, kot 
tudi v letni načrt vsake posamezne šole. 

Glede enot izobraževalnih skupnosti ob šolah moram opozoriti, da so ta 
vprašanja v glavnem urejena z zakonom o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja in da ta zakon ureja samo tiste vidike, ki zadevajo 
vlogo enot v sistemu delegiranja delegatov uporabnikov v organe upravljanja 
šol. Menim pa, da je iz celotne vsebine zakona razvidno, da se bo lahko v skladu 
z njihovimi odločitvami dobršen del programa osnovne šole, poleg tistega, kar 
bo določeno in predpisano kot obvezno, oblikoval tako z odločitvami v organih 
upravljanja, kot v samoupravnih interesnih skupnostih. Menimo, da to nudi 
dovolj možnosti, da se tudi enote samoupravnih interesnih skupnosti uve- 
ljavijo. 



33. seja 193 

Glede pomislekov v zvezi s 74. členom o šolskih novincih in zavarovanju 
interesa učencev z motnjami v razvoju, lahko povem, da imamo za to poseben 
zakon. Le-ta nalaga izrecne odgovornosti šolam, da na ustrezen, z zakonom 
predpisan način, poskrbijo za njihovo usposabljanje, med drugim tudi za njihovo 
predstavitev komisijam za razvrščanje in podobno. Odgovornost šol po tem za- 
konu je seveda neprimerno širša in je ni mogoče zožiti zgolj na delo komisije 
za sprejemanje. 

Glede domov za učence je naše stališče, da ni takšnih, ki bi bih grajeni in 
ustanovljeni izključno za učence osnovnih šol, da pa imamo, čeravno ne veliko, 
vendarle določene število domov, kjer imajo tudi nekaj učencev osnovnih šol. 
Zato bo z določbami zakona o usmerjenem izobraževanju, ki ureja dejavnost 
domov, predvsem pa z oblikovanjem vzgojnih programov za domove, mogoče 
urediti tudi to posebnost, kolikor zadeva delo in vzgojne programe v domovih 
za učence, ki imajo tudi učence osnovnih šol. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašujem delegate, ki so 
razpravljali in zastavili vprašanja, ali so z odgovori zadovoljni? Tovarišica 
Pajerjeva ima besedo. 

Evlalija Pa jer: Vprašana sem bila, če sem z odgovorom zadovoljna. 
Moram reči, da nisem. Eden takšnih domov, ki imajo izključno samo učence 
osnovnih šol, je 20 km od našega mesta, v Čepovanu je drugi, za več jih ne vem. 
Ta dva imata izključno učence osnovnih šol. Zato se z ugotovitvijo, da jih ni 
ali pa, da imajo v drugih domovih samo nekaj učencev iz osnovnih šol, ne 
morem zadovoljiti. 

Ne moremo namreč zapirati oči pred dejstvom, da ti domovi obstajajo. 
Vprašujem kam jih boste uvrstili? Nič drugega Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Predlagam, glede na to, kar je bilo pove- 
dano, da 9. okoliš skuša dobiti odgovor prek posebej oblikovanega delegatskega 
vprašanja, predlagatelj pa naj do druge seje pripravi izčrpen odgovor, kolikor 
danes tovariš Kejžar nanj ne more odgovoriti. 

Besedo ima tovariš Leopold Kejžar. 

Leopold Kejžar: Dejavnost domov za učence se pretežno ureja z 
zakonom o usmerjenem izobraževanju. Opozoril sem, da bo z oblikovanjem 
ustreznih določb tega zakona, zlasti pa vzgojnega programa za delo v domovih, 
po našem mnenju mogoče rešiti tudi to specifično problematiko, ne da bi uvajali 
posebno kategorijo domov. Nihče jih ne bo izpustil, niti jih odpravil, ker je 
povsem jasno, da jih bo treba ustanavljati in da bodo morali delovati, če se bo 
pokazalo, da so potrebni. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vladimir 
Vorih, delegat za prosvetno-kulturno področje, 7. okoliš, Maribor. 

Vladimir Vorih: Prosim, če bi lahko odgovor na naše vprašanje 
dobili v pismeni obliki na sedež naše delegacije. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

13 
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Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k 14., 48. in 156. členu. Zakonodajno-pravna komisija se z amandma- 
ji strinja. 

Vprašujem tudi poročevalca obeh odborov ali se strinjata z amandma- 
ji? (Da.) 

Predlagam, da o vseh amandmajih glasujemo hkrati. Ali kdo nasprotuje 
temu predlogu? (Ne.) Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje? 
(124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(Trije delegati.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 14., 48. in 156. členu sprejeti z večino glasov. 

Na glasovanje dajem amandmaje Zakonođajno-pravne komisije, in sicer 
k 55., 71., 104., 106., 146., 148. in 156. členu, ki so redakcijskega značaja in 
amandmaja k 126. in 128. členu. Izvršni svet se z amandmaji strinja. 

Vprašujem tudi poročevalce odborov ali se strinjajo z amandmaji? (Da.) 
Predlagam, še posebej zato, ker gre za redakcijske amandmaje, da glasujemo 
o njih skupaj. Ali kdo nasprotuje temu predlogu? (Ne.) 

Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 55., 71., 
104., 106., 146., 148. in 156. členu, ki so redakcijskega značaja in amandmaja k 
126. in 128. členu. Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (130 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije sprejeti z 
večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o osnovni šoli v celoti. Kdor je za 
predlog zakona, -naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o osnovni šoli sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. Na klop ste prejeli predlog amandmajev Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije k predlogu zakona. Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) 

Besedo ima tovariš Leopold Kejžar, namestnik predsednice Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje. Prosim! 

Leopold Kejžar: Predlog zakona o varstvu in vzgoji predšolskih 
otrok, ki ga je predložil Skupščini v obravnavo Izvršni svet, je eden od zakon- 
skih aktov, ki temeljijo na preobrazbi vzgoje in izobraževanja in pomeni skupaj 
z že sprejetim zakonom o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega 
varstva podlago za razširitev in poglobitev predšolske vzgoje kot sestavine vzgoj- 
no-izobraževalnega sistema v SR Sloveniji. 

Predlog zakona je bil izoblikovan na podlagi razprave o osnutku, ki je 
potekala v organizacijah združenega dela, v delegacijah Skupščine SR Slovenije, 
izobraževalnih skupnostih, skupnostih otroškega varstva in Socialistični zvezi 
delovnega ljudstva. 

Javna razprava je v celoti potrdila temeljno usmeritev, ki je bila predlagana 
v osnutku, to je uveljaviti tudi na področju predšolske vzgoje družbenoekonom- 
ske odnose na podlagi svobodne menjave dela, zagotoviti večje podružbljanje 
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dela v vzgojno-varstvenih organizacijah in spodbuditi hitrejše odpiranje vzgoj- 
novarstvenih organizacij v okolje, da bodo v skladu s potrebami in materialnimi 
možnostmi naše družbe postopoma prerasle v odprte centre za predšolsko 
vzgojo, ki bodo z različnimi oblikami vzgojnovarstvenega dela zajeli vse pred- 
šolske otroke v krajevni skupnosti. Tej temeljni usmeritvi v celoti sledi tudi 
predlog zakona. Poleg redakcijskih izboljšav in manjših dopolnitev v skladu 
z javno razpravo, je treba posebej poudariti naslednje spremembe. 

Celotno'poglavje družbenoekonomskih odnosov je vključeno v zakon o druž- 
benem varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva. Ohranjene so le tiste 
določbe, ki se neposredno nanašajo na vzgojnovarstveno organizacijo in pome- 
nijo vsebinsko povezavo med zakonoma. 

Po programski usmeritvi predšolske vzgoje je javna razprava opozorila 
zlasti na dve področji, ki sta bili v osnutku zakona premalo jasno opredeljeni, 
to je priprava otrok na osnovno šolo in skrb za otroke z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju. Priprava otrok na osnovno šolo je v predlogu zakona 
opredeljena kot sestavina predšolske vzgoje. Njen obseg se določa z vzgojnim 
programom, ki ga sprejme strokovni Svet SR Slovenije za vzgojo in izobraže- 
vanje. S tako opredelitvijo zagotavljamo predšolskim otrokom vsaj minimalen 
obseg priprave na šolo, obenem pa odpiramo proces, da v skladu z materialnimi 
možnostmi naše družbe postopoma vsakemu otroku zagotovimo celoletno pred- 
šolsko vzgojo pred vstopom v osnovno šolo. 

Prav tako je predlagatelj upošteval opozorila iz javne razprave in bolj opre- 
delil družbeno skrb za predšolske otroke z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju. Predlog zakona zavezuje vzgojnovarstveno organizacijo, da otrokom, ki 
zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju potrebujejo posebno skrb in 
nego, primerno prilagodi vsebino in organizacijo dela, za predšolske otroke 
s težjimi motnjami pa v skladu z zakonom o izobraževanju in usposabljanju 
otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju organizira posebne oddelke 
oziroma skupine. 

V skladu s tako usmeritvijo je opredeljen tudi obseg zagotovljenega pro- 
grama, torej tistega programa predšolske vzgoje in varstva, ki ga družba soli- 
darno zagotavlja vsakemu slovenskemu otroku, ne glede na razvitost in gospo- 
darsko moč občine. Predlog zakona določa, da se o obsegu zagotovljenega pro- 
grama predšolske vzgoje sporazumejo uporabniki in izvajalci v skupnostih 
otroškega varstva, vendar pa obsega zagotovljeni program najmanj obvezno 
pripravo otrok na šolo in skrb za otroke z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju. S tem sta priprava otrok na osnovno šolo in delo z otroki z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju prvič z zakonom jasno opredeljena in 
brezplačna. 

V razpravah o osnutku zakona je bila večkrat postavljena zahteva po zni- 
žanju obveznosti neposrednega vzgojnega dela za vzgojiteljice od 30 do 25 ur 
tedensko. Po številnih posvetih, zlasti pa glede na usmeritve resolucije o poli- 
tiki izvajanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije v letu 1980, po 
kateri naj ne bi izboljševali standardov in normativov izvajalcev storitev, se 
je predlagatelj opredelil za rešitev, kakršno uveljavlja tudi v drugih zakonih 
s področja vzgoje in izobraževanja. Zakon predpisuje samo zgornjo dopustno 
mejo neposrednega vzgojnega dela z otroki, razmerja med posameznimi sesta- 
vinami delovnih obveznosti vseh kategorij vzgojiteljev pa se določijo s samo- 
upravnim splošnim aktom v vzgojnovarstvenih organizacijah, v skladu z enot- 
nimi osnovami standardov in normativov za opravljanje vzgojnovarstvenega 

13* 
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dela, ki jih uporabniki in izvajalci sprejmejo v Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije. 

Ob obravnavi predloga zakona o skupnostih otroškega varstva Slovenije 
v delovnih telesih Skupščine in Izobraževalne skupnosti Slovenije je bil pred- 
lagatelj opozorjen na nekatere nejasnosti in nedorečenosti v predlogu zakona. 
V zvezi s tem je predložil amandmaje k 23., 40. in 84. členu predloga zakona, 
ki pomenijo le manjše spremembe v predloženem besedilu. Ker je k 23. členu 
predlagala amandma tudi Zakonodajno-pravna komisija, predlagatelj umika 
svoj amandma k temu členu in predlaga zborom Skupščine SR Slovenije, da 
obravnavajo in sprejmejo amandmaje predlagatelja k 40. in 84. členu kot 
sestavni del predloga zakona. Predlagatelj tudi sprejema vse amandmaje Zako- 
nodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Hkrati s predlogom zakona nastajajo tudi strokovni dokumenti, ki bodo 
usmerjali delo vzgojnovarstvenih organizacij pri načrtovanju in organiziranju 
vzgojnovarstvenih dejavnosti. Največjo odgovornost za izvedbo zastavljenih 
nalog pa bodo nosile vzgojno varstvene organizacije same, saj bodo morale v 
povezavi s starši in delegati družbene skupnosti izoblikovati take delovne načrte, 
ki bodo ustrezali potrebam in interesom okolja, v katerem delujejo. Predlog 
zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok prinaša izpopolnjeno programsko 
usmeritev predšolske vzgoje in izhodišča za uveljavitev družbenih vzgojno- 
izobraževalnih smotrov v predšolski vzgoji. Zato predlagamo Skupščini, da ga 
v predloženi obliki sprejme. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. K besedi se je prijavil tovariš Franc Mali, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 68. okoliš Grosuplje—Litija. 

Franc Mali: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dele- 
gacija za Zbor združenega dela Skupščine občine Litija—Grosuplje predlaga, da 
naj izvršilni predpisi, ki bodo izdani po sprejetju zakona, konkretneje določajo: 

1. Tako kot 13. člen precizira število ur neposrednega dela z otroki, in sicer 
25 ur, bi moral tudi 53. člen točneje določati zaradi enotnosti dela v vseh oddel- 
kih v vzgojnovarstvenih organizacijah v SR Sloveniji število ur neposrednega 
dela vzgojitelja z otroki. Menimo, da je predlog zakona, ki določa največ 30 ur 
tedensko, premalo konkreten. 

2. Izvršilni predpisi naj določijo tudi največje število otrok v ostalih oddel- 
kih, tako kot to določa 31. člen, za oddelek otrok pred vstopom v šolo. Normativi 
naj bodo določeni tudi v kombiniranih oddelkih in oddelkih za otroke z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju. 

3. Iz 38. člena ne izhaja dovolj jasno, ali se šteje, da si bo vzgojitelj 
lahko pridobil višjo izobrazbo vzgojiteljske smeri, v za to ustanovljenih izobra- 
ževalnih organizacijah. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še prosim želi besedo? Prijavljenih 
razpravljalcev ni več. Besedo ima tovarišica Marija Rafolt, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Marija Rafolt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov predlaga amandma k 38. členu predloga zakona o vzgoji 
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in varstvu predšolskih otrok. Predlagamo, da se V prvi in drugi alinei tega 
člena črta besedilo: »ali višjo« tako, da se ta člen glasi: »Vzgojitelj vodi oddelek 
oziroma skupino in izvaja vzgojnovarstveno delo po;vzgojnem programu. Vzgo- 
jitelj mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo, in sicer v oddelkih za otroke 
do 2 let srednjo strokovno izobrazbo vzgojiteljske smeri, ali izobrazbo šole za 
medicinske sestre pediatrične smeri; v oddelkih za otroke od 2 let do vstopa 
v osnovno šolo pa srednjo strokovno izobrazbo vzgojiteljske smeri; v oddelkih 
za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju višjo ali visoko strokovno 
izobrazbo ustrezne smeri specialne pedagogike.« 

Obrazložitev. Ob obravnavi predloga zakona kljub opozorilu ob osnutku, 
delegati še vedno nismo seznanjeni, kaj vodi predlagatelja k temu, da predvi- 
deva za vzgojitelje tudi višjo izobrazbo. Delegati smo mnenja, da ob nepozna- 
vanju delitve dela med vzgojitelji s srednjo in vzgojitelji z višjo izobrazbo ter 
ob neizdelanih programih izobraževanja na višjih šolah, ni zadostne osnove 
za takšen predlog. Razen tega so delegati opozorili tudi na dejstvo, da vsako leto 
ob sprejemu v vzgojnovarstvene ustanove ostane več tisoč otrok brez organi- 
ziranega varstva. 

Zavedamo se, da bi s predlogom v zakonu sicer dvignili kvaliteto vzgoje 
v vzgojno varstvenih ustanovah, vendar bi s tem še povečali razliko med otroki, 
ki imajo organizirano varstvo, in tistimi, ki ostanejo izven tega varstva. 

Delegati smo nadalje tudi menili, da stabilizacijskih prizadevanj za omeji- 
tev porabe na vseh področjih ne bomo izvajali le v tem letu, temveč tudi 
v naslednjem srednjeročnem obdobju. To pomeni, da ne bomo mogli širiti 
hkrati količine in kakovosti, temveč se bomo morali verjetno odločiti predvsem 
za obseg storitev na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! To je v bistvu obrazložitev 
amandmaja k 38. členu, ki ste ga že dobili na klop. i 

Kdo še prosim želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Evlalija Pajer, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 9. okoliš, Idrija. 

Evlalija Pajer: Naša delegacija je razpravljala o 38. členu, h kate- 
remu je sedaj delegacija iz okoliša Maribor, če se ne motim, predlagala 
amandma. Mi tega predloga nismo uspeli oblikovati kot amandma, vendar me 
je sedaj amandma Maribora vzpodbudil, tako, da,bi rada o tem spregovorila 
nekaj besed. 

V .naši skupini delegatov smo se celo zavzemali, da bi 38. člen razdelili glede 
šolske izobrazbe na štiri podskupine, in sicer, da bi v oddelkih za otroke do dveh 
let imeli vzgojitelji srednjo in višjo strokovno izobrazbo vzgojiteljske smeri 
ali izobrazbo šole za medicinske sestre pediatrične smeri, v oddelkih za otroke 
od dveh let do vstopa v organizirano pripravo na osnovno šolo pa srednjo 
ali višjo strokovno izobrazbo vzgojiteljske smeri. V oddelkih priprave otrok na 
osnovno šolo pa bi imeli vzgojitelji višjo izobrazbo, tako kot naj bi jih imeli 
učitelj v šoli. To se pravi da se zavzemamo za višjo izobrazbo, vsaj za tiste 
vzgojitelje, ki poučujejo v oddelkih priprave na osnovno šolo. Mislim, da je 
priprava otrok na osnovno Šolo ravno tako zahtevna, kot je poučevanje otrok, 
vsaj tja do začetka predmetnega pouka. 

Pri zakonu o varstvu predšolskih otrok imam samo še eno vprašanje k 
40. členu. Prav je, da je starostna meja za varuhinje določena na 18 let. Šola 
za varuhinje sedaj traja eno leto, iz obrazložitve amandmaja, ki ga je podal 
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predlagatelj, pa bi se dalo sklepati, da se bo šolanje na tej šoli podaljšalo. Za 
sedaj pa je tako, da se varuhinja ne more zaposliti, ker ob končanju šole za 
varuhinje še ni stara 18 let, zato se postavlja vprašanje, kaj naj dela ta čas. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? K besedi 
se je prijavil tovariš Leopold Kejžar. 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V zvezi s predloženim amandmajem moram pojasniti, da je predlagatelj obliko- 
val besedilo 38. člena zakona v skladu z zahtevami, izraženimi v javni razpravi, 
tako, da bi bilo mogoče postopno, predvsem za določena zahtevnejša dela in 
naloge, uvajati tudi vzgojitelje z višjo izobrazbo, če se bodo uporabniki in izva- 
jalci tako dogovorili in odločili s svojimi planskimi akti. Taka opredelitev seve- 
da ne pomeni obveznosti, ampak možnost, da se uporabniki in izvajalci za to 
odločajo, če tako ustreza njihovim možnostim in potrebam. 

Menimo, da je taka ureditev primerna, ker dopušča večji manevrski prostor 
samoupravnim odločitvam v procesih planiranja družbenega varstva otrok in 
svobodne menjave dela na tem področju. Rešitev, ki jo predlaga amandma, bi 
zadržala sedanje stanje na tem področju, poleg tega pa bi bila neskladna glede 
na osnovno šolo, kjer je po predlogu zakona tak postopen razvoj možen. 

Tudi v javni razpravi so bile zahteve za tako ureditev, kot jo vsebuje pred- 
log v drugi alinei drugega odstavka 38. člena zelo številne, zato predlagatelj 
amandmaja ne more sprejeti. Razumljivo pa je, da bo sklepu o uvajanju vzgo- 
jiteljev z višjo izobrazbo moralo slediti sprejetje ustreznega programa višjega 
izobraževanja v pristojni posebni izobraževalni skupnosti, ugotovitev obsega 
potreb in uvedba tega izobraževanja ter določitev zmogljivosti in usmerjanja 
s samoupravnim sporazumom o temeljih plana, v skladu z določili zakona o 
usmerjenem izobraževanju. Menim, da je s tem tudi pojasnjeno, glede na pri- 
pombo delegata, kako je zamišljeno uvajanje vzgojiteljev z višjo izobrazbo, 
glede na to, da doslej takšnega šolanja še nismo imeli. 

Glede izvršilnih predpisov, na katere je bilo opozorjeno, pa lahko povem, 
da je natanko takšna vsebina izvršilnih predpisov tudi predvidena. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in preha- 
jamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-ipravne komisije k 23., 
31., 35., 47., 49. in 84. členu, ki so redakcijskega značaja in amandmaje k 57., 
63. in 64. členu. Izvršni svet se z amandmaji strinja. Vprašujem tudi poro- 
čevalca obeh odborov, če se strinjata z amandmaji? (Da.) 

Predlagam, da o vseh amandmajih glasujemo skupaj. Ali kdo nasprotuje 
temu predlogu? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 23., 31., 
35., 47., 49. in 84. členu, ki so redakcijskega značaja in amandmaje k 57., 63. in 
64. členu. Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (130 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 23., 31., 35., 
47., 49. in 84. členu, ki so redakcijskega značaja in amandmaji k 57., 63. in 
64. členu sprejeti z večino glasov. 
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Ker je amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 23. členu iden- 
tičen z amandmajem Zakonodajno^pravne komisije, o katerem smo že glasovali, 
glasujemo še o amandmajih Izvršnega sveta k 40. in 84. členu, ki ste ju dobili 
danes na klop. Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajema strinja. Vpra- 
šujem tudi poročevalca obeh odborov, ali se strinjata z amandmajem? (Da.) 

Predlagam, da o amandmajih glasujemo skupaj. Ali kdo nasprotuje temu 
predlogu? (Nihče.) Če ne, prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za predlagana amandmaja, naj prosim glasuje! (131 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 40. in 84. členu, sprejeta z večino glasov. 

Kot ste že iz dosedanje razprave in obrazložitve lahko ugotovili, smo med 
sejo sprejeli tudi amandma skupine delegatov za gospodarsko področje, 16. oko- 
liša, Maribor, k 38. členu. Mislim, da predlagatelj vztraja pri tem, kar je tovariš 
Leopold Kejžar že povedal. 

Vprašujem tudi Zakonodajno-pravno komisijo, kaj meni o amandmaju? 
Besedo ima tovariš Tone Kugonič, poročevalec Zakonodajno-pravne komisije. 

Tone Kugonič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagani amandma je vsebinske narave. S pravno sistemskega vidika je sicer 
tak amandma možen, vendar pa je vsebinsko nesprejemljiv. Predvsem ni spre- 
jemljivo, da bi zaradi tega, ker v vzgojnovarstvene ustanove niso vključeni 
vsi predšolski otroci, zniževali nivo vzgojnega varstva v vzgojnovarstvenih 
zavodih. Poudariti je tudi potrebno, da poteka družbena akcija predvsem v tej 
smeri, da se zagotovi predšolsko varstvo čim večjemu številu predšolskih otrok. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Predlagam, da se tudi poro- 
čevalca Odbora za družbenoekonomske odnose in Odbora za družbenopolitični 
sistem izrečeta glede amandmaja. (Amandmaja ne podpirata.) 

Ugotavljam torej, da naša dva odbora amandmaja ne podpirata, prav tako 
pa tudi ne Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija. Glede na to vprašujem 
skupino delegatov, ali vztraja pri predlaganem amandmaju? (Da.) 

Prehajamo torej na glasovanje o amandmaju skupine delegatov k 38. členu. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (43 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (69 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (18 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma skupine delegatov za gospodarsko področje, 
16. okoliša, Maribor, k 38. členu ni sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 
v celoti. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 
sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Zeli pred- 
stavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Milica Ozbič, 
podpredsednica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance. 
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Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik! Z 
zakonom o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981 je predlagana 
ureditev, na osnovi katere bodo zagotovljena sredstva za izpolnitev obveznosti 
Slovenije, ki bo predpisana v zveznem zakonu o sredstvih za odpravo posledic 
potresa v SR Črni gori. Ker višina obveznosti naše republike zaradi postopka 
usklajevanja stališč socialističnih republik in avtonomnih pokrajin, predlagana 
z zveznim zakonom, še ni znana, je tudi višina dodatnega prispevka solidarnosti 
v danes obravnavanem osnutku zakona, predlagana le na osnovi zneska obvez- 
nosti, ki je bil predlagan z osnutkom zveznega zakona. 

Zaradi razlogov, ki jih je Izvršni svet navedel, da je Skupščini SR Slovenije 
predlagal namesto hitrega le skrajšani postopek obravnave zakona o dodatnem 
prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981, hkrati tudi priporoča delegatom, da 
v sedanji fazi predvsem ocenijo primernost in ustreznost predlagane ureditve, 
ker bo višina obveznosti predlagana dokončno šele po sprejetju zveznega zakona 
o sredstvih za odpravo posledic potresa in na osnovi stališč, pripomb in pred- 
logov v dosedanji razpravi o predlogu za izdajo zakona o dodatnem prispevku 
solidarnosti v letih 1980—1981. Ob tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ugotavlja koristnost hkratnega obravnavanja zvezne ureditve, s katero bodo 
sprejete obveznosti socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin 
za odpravo posledic potresa v SR Črni gori in razprave o načinu razporeditve 
republiške obveznosti oziroma o virih sredstev za njeno izpolnitev. Na ta način 
je namreč omogočena celovitejša presoja primernosti odločitev in sklepov, ki 
bodo v teh razpravah sprejeti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je podrobneje proučil stališča in sklepe 
odborov za finance Zbora združenega dela in Zbora občin ter ocenil, da bo 
ob predlogu obravnavanega zakona posredoval delegatom tudi pregled drugih 
virov sredstev za izpolnitev obveznosti naše republike po zveznem zakonu, ko 
bo ta sprejet. Pri tem bodo predlagane tudi preusmeritve neuporabljenih pri- 
hodkov družbenopolitičnih skupnosti, v kolikor bodo možne, oziroma njihova 
prerazdelitev, tako da bo v čim večji možni meri mogoče znižati v zakonu 
predlagane stopnje dodatnega prispevka solidarnosti. Glede na omejitve, uve- 
ljavljene z dogovorom o uresničevanju družbene usmeritve glede razporejanja 
dohodka za leto 1980, ni mogoče dodatno obremenjevati dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, s čimer se ponovno potrjuje eno od načel, na katerih 
je zasnovan tzakon, da predstavljajo pretežni del sredstev za odpravo posledic 
potresa v SR Črni gori sredstva za osebno porabo. Prav tako bomo v predlogu 
zakona posredovali še informacijo o drugih možnih virih. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želita poročevalca odbora in 
komisije dopolniti poročili? (Ne.) 

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

zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981 

se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi 

predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih pristojnih teles zborov 
in Skupščine. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega 
sklepa? (Ne.) 



33. seja 201 

Če ne, predlagam, da se o njem izrečemo. Kdor je za tak sklep, naj prosim 
glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca 
odborov besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo? Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želita besedo poročevalca 
odbora in komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za 
raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (116 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za raz- 
iskovalno dejavnost za leto 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1980, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca 
odbora in komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za 
usmerjeno izobraževanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
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samoupravnega sporazuma. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (123 
delegatov glasuje za.) Je kdo ,proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za 
usmerjeno izobraževanje za leto 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti SR Slovenije za vračanje 
anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo iz Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin v obdobju do leta 1980, z osnutkom zakona. 

Ta zakonski akt je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. 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 
obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Želi kdo o predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Ne želi.) Če ne, predla- 
gam, da o predlogu Izvršnega sveta o združitvi obeh faz postopka glasujemo. 
Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (8 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sprejet 
z večino glasov. 

Tako bomo obravnavali in sprejemali hkrati predlog za izdajo zakona z 
osnutkom zakona. Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, če želi besedo? 
(Ne želi.) Isto vprašujem poročevalca odbora in komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti 

SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni pokra- 
jini Kosovo iz Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in pokrajin v obdobju do leta 1980, z osnutkom zakona, 
se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi 
predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih delovnih teles zbora 
in Skupščine. 

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

Ce ne, predlagam, da se o njem izrečemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o 
zagotavljanju sredstev za uresničevanje programa proslavljanja 125. obletnice 
rojstva Mihajla Pupina. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Zeli pred- 
stavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

Želita poročevalca odbora in komisije ustno dopolniti poročili? (Ne želita.) 
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Pričenjam razpravo. K besedi se je prijavil tovariš Jože Mavrič, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Jože Mavrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov s področja gospodarstva, 16. okoliš Maribor, je obravnavala 
predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene 
dogovor o zagotavljanju sredstev za uresničevanje programa proslavljanja 
125. obletnice rojstva Mihajla Pupina in v razpravi opozorila na naslednje. 

1. Kolikor se navedena dela nameravajo opraviti še v letu 1980, bi bilo 
potrebno o njih ponovno razpravljati v smislu sprejetih stabilizacijskih ukrepov. 

2. Nekatere informacije opozarjajo, da so dela že opravljena in da so bila 
porabljena tudi sredstva. Zato sprašujemo, zakaj delegatom ni bil predložen 
odlok v razpravo pred proslavljanjem obletnice rojstva Mihajla Pupina? Meni- 
mo, da takšni postopki ne prispevajo k poglabljanju delegatskega sistema. 

3. Sprašujemo tudi, ali so sredstva, ki naj bi jih prispevala Slovenija, za- 
gotovljena v proračunu Slovenije za leto 1980. 

4. Delegati predlagamo, da se v smislu sprejetega predloga Odbora za 
finance predloži ne samo program proslav SR Slovenije, temveč program pro- 
slav za celotno območje SFR Jugoslavije. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Erazma 
Rot, delegatka Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 8. okoliš, Ajdov- 
ščina. 

Erazma Rot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov, ki delegira delegate v Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije za področje gospodarstva, 8. okoliš, Ajdovščina, je na seji dne 18. fe- 
bruarja 1980 obravnavala gradivo za 33. sejo Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije in ob obravnavi odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da sklene dogovor o zagotavljanju sredstev za uresničevanje 
programa proslavljanja 125. obletnice rojstva Mihajla Pupina sprejela naslednji 
sklep. 

Delegati soglašamo, da je potrebno proslavljati obletnico pomembnih oseb- 
nosti, da pa se je potrebno tudi pri takih proslavljanjih obnašati stabilizacijsko. 
Menimo, da so predvidena sredstva za proslavljanje 125. obletnice rojstva Mi- 
hajla Pupina razmeroma visoka, še posebno, če upoštevamo sredstva širšega 
programa. Menimo, da bi tudi z manjšimi sredstvi omogočili primerno pro- 
slavljanje. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Matija Zgajnar, 38. okoliš, Ljubljana-Siška. 

Matija Zgajnar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog odloka o pooblastitvi Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o za- 
gotavljanju sredstev za uresničevanje programa proslavljanja 125. obletnice 
rojstva Mihajla Pupina, ne podpiramo. 

Smo v obdobju, ko so pogoji gospodarjenja izredno zaostreni, vsako porabo 
pa je potrebno več kot temeljito pretehtati, pri vsakem združevanju sredstev 
in pri vsaki investiciji pa poiskati ekonomske učinke. Menimo, da je potrebno 
začasno odložiti program proslavljanja 125. obletnice Mihajla Pupina. V seda- 
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njem obdobju preložitev programa ne bo okrnila našega kulturnega razvoja, 
in glede na to, da smo proslavljanje njegove 100. obletnice in 120. obletnice 
zamudili, menimo, da počastitev te naše zgodovinske osebnosti ne bi izgubila 
na pomenu, če bi proslavo preložili na naslednje obdobje. 

V kolikor predlagatelj meni, da je potrebno v letošnjem letu pristopiti k 
temu programu, pa priporočamo, da se sredstva za ta program zberejo v go- 
spodarstvu in to na področju, kjer bo to obeležje tudi stalo. Na delegaciji smo 
o predlogu odloka obširno razpravljali, delegati pa so bili odločno proti spreje- 
mu odloka. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovariš Drago Sila, delegat Zbora združenega dela, za kmetijsko 
področje, 9. okoliš, Trebnje. 

Drago Sila: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pod- 
piram govornika pred menoj, posredoval pa bi stališče naše delegacije, to je 
skupine delegatov, ki delegira delegate v Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije za področje kmetijstva, 9. okoliš, Trebnje. 

Delegacija izraža nezadovoljstvo glede obsežnega programa v zvezi s pro- 
slavo ob 125. letnici Mihajla Pupina in to v času gospodarske krize in vsestran- 
skih prizadevanj za stabilizacijo našega gospodarstva. Delegacija meni, da bi bilo 
potrebno program skrčiti Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati' 
(Nihče.) J 

Ce ne želi nihče več razpravljati menim, da je potrebno, glede na izražene 
pomisleke, dati besedo predstavniku predlagatelja. Besedo ima tovariš Miha 
Wohinz. 

Miha Wohinz: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati' 
Menim, da so vse razprave delegatov v zvezi s to točko opozorile na visoko 
stopnjo odgovornosti naše delegatske baze do ukrepov in do naiporov, ki jih 
v naši družbi v zadnjem času vlagamo v celoten stabilizacijski proces. 

Vendar pa moram opozoriti, da je bilo v okviru predsedstva Zvezne kon- 
ference SZDL Jugoslavije, kot je razvidno tudi iz obrazložitve, že junija 1978. 
leta dogovorjeno glede proslave ob 125. obletnici rojstva Mihajla Pupina. Od 
tedaj izhaja tudi naša obveznost, o kateri danes govorimo. Dogovor iz leta 1978 
so doslej realizirale že vse republike in obe avtonomni pokrajini. Edino naša 
republika svoje obveznosti še ni poravnala, ker je bilo potrebno razčistiti po- 
samezna vprašanja glede finančne kostrukcije. 

Iz predloženega odloka je razvidno, da mora naša republika za izpolnitev 
obveznosti zagotoviti nekaj več kot 4 milijone dinarjev. Na vprašanje delegata, 
ce so v proračunu republike za leto 1980 sredstva zagotovljena, moram pojasniti 
da v proračunu za leto 1980 sredstva niso niti predvidena niti zagotovljena! 
Sredstva bi zagotovili iz neporabljenih sredstev za druge namene, ki se bodo 
pokazala po zaključnem računu za leto 1979. 

_ Poudariti moram, da sprejemamo zahtevo delegatov, da je potrebno pred- 
ložiti delegatom celoten program proslavljanja v zveznem okviru kot tudi na 
nivoju republike. Izvršni svet si bo prizadeval, da bo do realizacije te zahteve 
tudi prišlo. 
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Kljub vsemu pa vendarle predlagam, tovarišice in tovariši delegati, da 
predlog odloka sprejmete v predloženem besedilu ne glede na resnično uteme- 
ljene pomisleke, na katere je opozorila razprava in katere v celoti razumemo. 
Vendar menim, da že iz same obrazložitve kakor tudi moje uvodne besede 
izhaja, da je potrebno sprejeti predloženi odlok, saj bi bila tudi politično vpraš- 
ljiva odločitev, če bi bila Slovenija edina, ki ne bi pristopila k temu dogovoru 
in poravnala svoje obveznosti, ki so bile določene že v letu 1978. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da sklene dogovor o zagotavljanju sredstev za uresničevanje 
programa proslavljanja 125. obletnice rojstva Mihajla Pupina. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (27 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(78 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (26 delegatov.) 

Ugotavljam, da predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, da sklene dogovor o zagotavljanju sredstev za uresničevanje progra- 
ma proslavljanja 125. obletnice Mihajla Pupina, ni sprejet. 

K tej točki se bomo morali verjetno ponovno vrniti, ko bo znano, kakšna 
je bila usoda tega predloga odloka v Zboru občin. V kolikor si nismo enotni, 
bomo morali ponovno odpreti razpravo. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na odločbo Ustav- 
nega, sodišča SR Slovenije, da tretji odstavek 63. člena zakona o varnosti cest- 
nega prometa ni v skladu z ustavo Socialistične republike Slovenije. 

Odločbo je predložilo Skupščini SR Slovenije Ustavno sodišče SR Slovenije. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca od- 

bora in komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 

pravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije se je seznanil z odločbo 

Ustavnega sodišča SR Slovenije o ugotovitvi, da tretji odstavek 63. člena zakona 
o varnosti cestnega prometa ni v skladu z ustavo SR Slovenije. 

2. Glede na to, da so v pripravi spremembe in dopolnitve zakona o var- 
nosti cestnega prometa, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob tem upo- 
števa tudi odločbo Ustavnega sodišča SR Slovenije ter ustrezno spremeni in 
dopolni tretji odstavek 3. člena tega zakona. 

3. V kolikor Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne bo do konca junija 
tega leta pripravil novele zakona o varnosti cestnega prometa, naj do tega 
roka predloži Skupščini SR Slovenije predlog sprememb in dopolnitev zakona 
o varnosti cestnega prometa v smislu odločbe Ustavnega sodišča SR Slovenije. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Če ne, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za predla- 
gani sklep, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

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

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o skupnem znesku sredstev za financiranje programa graditve in modernizacije 
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tehnične baze Radia-Jugoslavije v obdobju od leta 1981 do 1990, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca odbora in komisije, poročilo ustno 
dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ne daje soglasje k osnutku 
zakona o skupnem znesku sredstev za finaciranje programa graditve in moder- 
nizacije tehnične baze Radia-Jugoslavije v obdobju od leta 1981 do 1990 iz 
razlogov, ki so navedeni v stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
v poročilu Odbora za finance. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega sklepa? 
(Nihče.) Če ne, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za pred- 
lagani sklep, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En 
delegat.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

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

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije in vlado Ljudske socialistične republike Albanije o povezavi dveh držav z 
železniško progo, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Izvršni svet je danes predložil novo mnenje, v katerem predlaga, da Skup- 
ščina sprejme odlok o soglasju. Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Zeli 
predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želita poročevalca odbora in komisije 
poročilo ustno dopolniti? (Da.) Besedo ima tovarišica Francka Herga, poročeval- 
ka Odbora za finance. 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. 
Odbor za finance je predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR 
Jugoslavije in vlado Ljudske socialistične republike Albanije o železniški po- 
vezavi obeh držav obravnaval na svoji seji dne 8. februarja. Odbor je takrat 
ugotovil, da so nekatera vprašanja o financiranju prevzetih obveznosti po tem 
sporazumu še nerazčiščena in je zato na današnji seji ta vprašanja ponovno 
obravnaval. 

Glede na dosedanje usklajevanje stališč in dodatna stališča Izvršnega sveta, 
ki ste jih prejeli danes na klop, je odbor ugotovil, da so podani razlogi za spre- 
jem odloka o soglasju k predlogu zakona. Predlog odloka ste prejeli danes na 
klop, zato v imenu odbora predlagam, da ga zbor sprejme. Odbor je na današnji 
seji ponovno ugotovil, da vsa vprašanja glede financiranja še niso razčiščena in 
zato menil, da je potrebno s temi vprašanji seznaniti ustrezna telesa zvezne 
Skupščine. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. K besedi 
se je prijavil tovariš Feliks Šprogar, delegat Zbora združenega dela, področje 
gospodarstva, 18. okoliš, Slovenska Bistrica. Prosim! 
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Feliks Šprogar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. 
Skupina delegatov Skupščine občine Slovenska Bistrica za Zbor občin in Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije je na svoji 28. seji, dne 13. 2. 1980 ob- 
ravnavala predlog tega zakona h kateremu ima naslednje mnenje. 

Skupina sicer nima pripomb k samemu predlogu zakona, vendar pa meni, 
da je potrebno razmisliti o nujnosti take investicije glede na gospodarsko situa- 
cijo v Jugoslaviji. Gradivo naj bi vsebovalo tudi višino obremenitve posameznih 
republik in obremenitve občin, saj gre pri tem za sredstva, ki jih je mogoče 
dobiti samo iz proračunskih sredstev. Vse to je pomembno pri sedanji fazi 
planiranja. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado Ljudske socialistične 
republike Albanije o povezavi dveh držav z železniško progo. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (12 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
in Republiko Avstrijo o ekvivalencah na univerzitetnem področju, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne.) Želijo poročevalci odbora in komisij poročilo ustno^ dopolniti? 
(Ne.) Zeli kdo razpravljati o predlogu zakona? (Ne.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Re- 
publiko Avstrijo o ekvivalencah na univerzitetnem področju. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o vzajemnem priznavanju spričeval, diplom in znan- 
stvenih stopenj med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Sociali- 
stično ljudsko libijsko-arabsko džamahirijo, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne.) Želijo poročevalci odbora in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma o vzajemnem priznavanju spričeval, diplom in znanstvenih 
stopenj med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Socialistično 
ljudsko libijsko-arabsko džamahirijo. 
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Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije in vlado Socialistične republike Romunije o priznavanju enakopravnosti 
listin o izobrazbi, izdanih v dveh državah, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Želi predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne.) Želijo poročevalci odbora in komisij poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati- 
fikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in 
vlado Socialistične republike Romunije o priznavanju enakopravnosti listin o 
izobrazbi, izdanih v dveh državah. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije in vlado Nemške demokratične republike o vzajemnem priznavanju 
spričeval, diplom Visokošolskih ustanov, akademskih naslovov in nazivov, iz- 
danih in dodeljenih v obeh državah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne.) Želijo poročevalci odbora in komisij poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o ratifikaciji sporazuma med vlado 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Nemške demokratične 
republike o vzajemnem priznavanju spričeval, diplom visokošolskih ustanov, 
akademskih naslovov in nazivov, izdanih in dodeljenih v obeh državah. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za,.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Vračamo se na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o za- 
gotavljanju sredstev za uresničevanje programa proslavljanja 125. obletnice 
rojstva Mihajla Pupina, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Seznaniti vas moram, da je Zbor občin na današnji seji sprejel odlok o 
pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o za- 
gotavljanju sredstev za uresničevanje programa proslavljanja 125. obletnice 
rojstva Mihajla Pupina v predloženem besedilu. Kot veste, pa v našem zboru 
predlog odloka ni bil sprejet. 

Glede na določila 288. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je potrebno 
v skladu s tem členom ponovno razpravljati o predlogu odloka. 
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Menim, da moramo ponovno pozvati predstavnika Izvršnega sveta, v tem 
primeru podpredsednico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance, 
tovarišico Milico Ozbič, da nam podrobno obrazloži predlog odloka in nas sezna- 
ni tudi z razlogi, ki narekujejo sprejem predloga odloka. 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Na današnjem zaseda- 
nju naj bi tudi Zbor združenega dela sprejel predlog odloka, s katerim bi bilo 
dano soglasje, da tudi naša republika oziroma njeni pooblaščeni predstavniki 
podpišejo dogovor republik in pokrajin o zagotovitvi dela sredstev, ki so po- 
trebna za izvedbo programa proslave 125. obletnice rojstva Mihajla Pupina, 
ki je bil sprejet na Zvezni konferenci SZDL že leta 1978. 

V današnji razpravi so delegati poudarili, da v letu stabilizacije ne bi 
smeli prirejati proslav v takem obsegu, če le-te zahtevajo zbiranje in zagotav- 
ljanje dodatnih sredstev. 

Dovolite mi, da dam nekaj pojasnil. Kot sem že uvodoma povedala, je 
Zvezna konferenca SZDL leta 1978 sprejela, kot je to običajno za leto v naprej, 
program proslav, katerim je potrebno v okviru države dati poseben pomen. 
Med predvidenimi proslavami za leto 1979 je bila v ospredju proslava 125. 
obletnice rojstva Mihajla Pupina s programom, ki vam je v obrazložitvi pred- 
loga odloka tudi prikazan. 

Potrebna sredstva za izvedbo programa proslave 125. obletnice rojstva 
Mihajla Pupina ne zagotavljajo republike in pokrajini s tem dogovorom, tem- 
več je s predloženim odlokom potrebno zagotoviti le tisti del sredstev, ki so po 
ocenjenih predračunskih vrednostih potrebna za restavriranje oziroma delno 
dograditev rojstne hiše Mihajla Pupina in še nekaterih objektov ob rojstni 
hiši. Rojstna hiša bo spremenjena v muzej, v katerem bo razstavljena osebna 
zapuščina Mihajla Pupina, poleg pa bodo tudi prostori namenjeni posebnim 
namenom. 

Mihajlo Pupin je bil rojen v Idvoru in je po smrti svoje premoženje zapu- 
stil državi. S sredstvi predvidenimi v tem odloku naj bi preuredili objekte, ki 
bi trajno spominjali na velikega znanstvenika — našega rojaka. 

Ostala sredstva v zvezi s proslavami, ki so se vršile v vsej državi, posebej 
pa tudi v Sloveniji, je v večji meri zagotovila Vojvodina, del sredstev je zago- 
tovila Srbija, del sredstev pa je bilo zagotovljenih iz proračuna federacije v 
skladu z merili, ki veljajo za proslave mednarodnega značaja. Kot vam je znano, 
je Mihajlo Pupin preživel pretežni del svojega življenja v Združenih državah 
Amerike, kjer je tudi deloval. Del proslav za obeleževanje tega jubileja je 
potekal tudi v Združenih državah Amerike, za kar so bila porabljena sredstva 
iz proračuna federacije. Republike in pokrajini pa so se dogovorile, da prispe- 
vajo del sredstev za pokritje stroškov v zvezi z restavriranjem in dograditvijo 
zapuščine Mihajla Pupina v Idvoru. Vsaka republika in pokrajina naj bi prispe- 
vala del sredstev v skupnem znesku 27 milijonov dinarjev. 

Dogovarjanje republik in pokrajin o združevanju sredstev za ta namen je 
bilo dolgotrajno in je trajalo skoraj leto dni. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
je že na začetku dogovarjanja nasprotoval prevelikim zneskom in se je zavze- 
mal le za simbolična sredstva. Dogovarjanje je bilo zaključeno ob koncu lan- 
skega leta, kar je tudi vzrok, da predloženi odlok o pristopu k dogovoru ob- 
ravnavamo tako pozno. 

Ob koncu dogovarjanja je naša republika sklenila, da bo prispevala znesek 
5 milijonov dinarjev, saj je zavlačevanje s sklenitvijo dogovora postalo za nas 
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nevzdržno in nesprejemljivo glede na to, da je v letu 1979 proslavljanje jubi- 
leja že potekalo, dogovor republik pa še ni bil sklenjen, še bolj pa iz razloga, 
ker so ostale republike in pokrajini že dale soglasje k dogovoru in so se nave- 
ličale razpravljati z nami ter sklenile sprejeti dogovor brez soglasja Slovenije. 

Taka odločitev pa za našo republiko iz mnogih razlogov ni bila sprejemlji- 
va, saj je bil Mihajlo Pupin, ki je preživel sicer pretežni del svojega življenja 
v Združenih državah Amerike in bil zaradi svojih znanstvenih zaslug zelo 
spoštovan in cenjen državljan Združenih držav, po prvi svetovni vojni ena 
izmed uglednih osebnosti, ki se je na mirovni konferenci močno prizadeval, da 
so državne meje Jugoslavije v severnem delu Jugoslavije, konkretno v Gorenj- 
skem trikotniku, bile začrtane tako kot so danes. Tedaj je bilo vprašljivo ali 
bo Bled in del Gorenjske od Bleda proti obema državnima mejama sploh pri- 
padel Jugoslaviji, ali pa bo pripadel bodisi Avstriji, Italiji ali obema — vsaki 
en del. V zadnjem trenutku je, zahvaljujoč velikemu osebnemu vplivu Mihajla 
Pupina na nekatere pomembne politične dejavnike Združenih držav Amerike 
bilo odločeno, da je ta del Gorenjske pripadel Jugoslaviji. Zaradi teh zaslug je 
bil Mihajlo Pupin še za svojega življenja imenovan za častnega občana neka- 
terih prizadetih občin, ki so znale ceniti njegove zasluge. Upoštevajoč te oko- 
liščine, se je Izvršni svet odločil, da ne more sprejeti odločitve drugih republik 
in obeh pokrajin, da sprejmejo dogovor o združevanju sredstev za proslavljanje 
125. obletnice Mihajla Pupina brez Slovenije, saj ne bi mogel opravičiti take 
svoje odločitve. 

Izvršni svet je ob koncu preteklega leta končal z usklajevanjem stališč 
republik in pokrajin in se odločil, da predloži Skupščini SR Slovenije dogovor 
o zagotavljanju sredstev za uresničevanje programa proslavljanja v pričakova- 
nju, da bo tudi delegatska baza soglašla z odločitvijo Izvršnega sveta in odlok 
tudi potrdila. Izvršni svet še vedno meni, da je potrebno predloženi odlok 
sprejeti in s tem izpolniti obveznosti, ki jih imamo tudi mi Slovenci do neka- 
terih zgodovinskih dogodkov in osebnosti, ki so oblikovale svoj čas in dejanja. 

Glede pripomb v zvezi s sredstvi, ki jih je v ta namen potrebno nameniti, 
pa želim poudariti naslednje. Kot vam je znano, sredstva za poravnavo spre- 
jetih obveznosti v odloku niso bila predvidena v proračunu republike za leto 
1980. Tudi v proračunu republike za leto 1979 sredstev za ta namen nismo 
predvideli, ker nam v času, ko smo sprejemali proračun republike za leto 1979, 
te obveznosti še niso bile znane. Ob pripravi zaključnega računa republike za 
leto 1979, o katerem boste delegati v kratkem razpravljali, pa smo ugotovili, 
da bi sredstva za poravnavo obveznosti SR Slovenije lahko zagotovili iz neka- 
terih neporabljenih postavk v proračunu republike za leto 1979, seveda v okviru 
sprejetega obsega proračuna republike za leto 1979. Za poravnavo te obveznosti 
torej ne bo potrebno iskati dodatnih sredstev v republiškem proračunu za leto 
1979, prav tako pa tudi ne bo prišlo do sprememb v postavkah republiškega 
proračuna za leto 1980. 

Menim, tovarišice in tovariši delegati, da ob dodatni obrazložitvi, ki sem 
vam jo dal in ob tem, da Izvršni svet ne bo iskal dodatnih sredstev za porav- 
navo obveznosti Slovenije, lahko pričakujemo, da boste o končni odločitvi 
glede sprejema odloka ponovno razmisliti. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Menim, da nam je tovarišica 
Ozbičeva dovolj slikovito predočila lik Mihajla Pupina kot uglednega znanstve- 
nika v svetovnem merilu, enako tudi kot zavednega sina naših narodov, ki se 



33. seja 211 

je zavedal svojega rodu in dala tudi nekaj odgovorov na vprašanja, ki so bila 
v razpravi zastavljena. 

Predlagam, da se v skladu s poslovnikom ponovno vrnemo na razpravo 
o predloženem odloku in da na koncu, ko bomo ponovno o odloku glasovali, 
vendarle zavzamemo do tega vprašanja odgovoren odnos. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Francka Herga, poročevalka 
odbora za finance našega zbora. 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker je obravnava tega odloka v pristojnosti Odbora za finance, mi dovolite, da 
pri sprejemanju tega odloka posredujem tudi stališče odbora. Vsa današnja 
razprava, predvsem pa razprava v smislu sprejetih stabilizacijskih ukrepov 
glede porabe sredstev, je bila prisotna tudi v našem odboru. 

V odboru smo najprej postavili vprašanje, zakaj v letu stabilizacije tudi 
o sredstvih za takšne proslave ne vodimo računa. Vendar nam je bilo pojasnje- 
no, kar pa mislim, da danes predlagatelj oziroma tovarišica podpredsednica 
Izvršnega sveta ni povedala, da so vse aktivnosti v zvezi s proslavljanjem po- 
tekale v lanskem letu in da so torej proslave že opravljene. V letošnjem letu 
pa moramo poravnati dolg, ki ga ima republika Slovenija. 

Ob tem se nam je zastavilo vprašanje, zakaj moramo delegati, ko ni druge 
rešitve o problemu odločati naknadno. Mislim sicer, da je tovarišica podpred- 
sednica Ozbičeva to delno pojasnila, ko je rekla, da si je Izvršni svet prizadeval, 
da bi vendarle znesek, ki naj bi ga poravnala naša republika omejil na mini- 
mum in da prav zaradi tega ni bilo mogoče predloga za pokritje deleža naše 
republike obravnavati prej. V odboru smo se s tako obrazložitvijo zadovoljili 
in na koncu sklenili, da sedaj res ni mogoče storiti nič drugega kot to, da tudi 
naša republika solidarno poravna svoj delež. 

Ob tem pa predlagam, da bi Izvršni svet o poteku podobnih usklajevanj 
z informacijo predhodno vendarle obvestil zbor, da ne bi imeli delegati občutka, 
da vedno sprejemamo nekaj za nazaj in da ne moremo drugače odločiti. To 
naj bi bila sugestija za bodoče ravnanje, ko Izvršni svet usklajuje določena 
vprašanja glede obveznosti, ki jih je potrebno poravnati iz republiškega pro- 
računa. 

Odbor je na koncu predlagal zboru, da sprejme odlok in da tudi naša 
republika poravna svoj delež iz proračuna. Nalagamo tudi vsem tistim, ki so 
odgovorni za izvajanje proračuna, da z varčevanjem pri drugih postavkah na- 
domestijo ta sredstva. Na osnovi tega predlagam zboru, da potrdi in sprejme 
predloženi predlog odloka. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovariš Mitja Žgajnar, 38. okoliš, Ljubljana-Šiška. 

Mitja Žgajnar: Tovarišice in tovariši delegati! Menim, da ne bi bilo 
primerno, da Slovenija v tem trenutku ne bi zagotovila določenih sredstev za 
omenjeno proslavo, čeprav moram poudariti, da so bile pripombe, ki jih je 
posredovala naša delegacija kakor tudi ostali delegati v razpravi upravičene. 
Ne bi hotel vplivati na odločitev, vendar pa bi opozoril na dejstvo, da hkrati 
v Sloveniji gradimo Kulturni dom Ivana Cankarja, da pa pri sofinanciranju 
gradnje ne sodeluje nobena od republik, kljub temu, da so Cankarjeva dela 
prevedena v več svetovnih jezikov. V celoti se strinjam, da ima Mihajlo Pupin 
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nekaj zaslug, da je Gorenjski kot v tistem kritičnem trenutku pripadel Jugo- 
slaviji. Čudi pa me obsežnost tovrstne manifestacije. Vprašujem, zakaj se nismo 
lotili proslavljanja na primer ob njegovi 100. obletnici in zakaj je potrebno ob 
125. obletnici poleg muzeja in rekonstrukcije hiše podeljevati še določene na- 
grade in štipendije ter graditi nekatere ceste? Ta zadeva je rahlo boleča. Po- 
grešam planski pristop pri gradnji podobnih spominskih obeležij pa tudi spome- 
nikov revolucije h katerim posamezne republike različno oziroma neenotno pri- 
stopajo. Ce bi bile te stvari enotno urejene, potem tudi pri praznovanju obletnice 
rojstva Mihajla Pupina ne bi prišlo do raznih konfliktnih razmišljanj. 

Menim, da stojimo pred izvršenim dejstvom in da moramo za predloženi 
predlog odloka glasovati. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovarišica Ivica Kavčič, podpredsednica zbora in delegat iz Idrije. 

Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši delegati! Soglašam z razprav- 
Ijalci, vendar pa bi želela v svoji razpravi opozoriti na dejstvo, da pri skupnih 
spomenikih navadno ne predstavlja problem zbiranje sredstev iz različnih re- 
publik, saj gre za odraz enotnosti vseh jugoslovanskih narodov. Mislim, da smo 
Slovenci premalo iniciativni v postavljanju kulturnih obeležij, bi pa pri tem 
prav gotovo bili enako uspešni kot ostale republike. 

Povedala bi, da imamo tudi v Sloveniji take spomenike, in sicer v naši 
sosednji tolminski občini. Ob katastrofalnem potresu, ki je prizadel Posočje, 
je prišla do izraza tudi solidarnost jugoslovanskih narodov. Vojvodina je na 
porušenem območju zgradila prekrasen šolski center, ki se imenuje Vojvodina. 
Menim, da bi bilo zelo neprijetno, če ne bi Slovenija prispevala svojega deleža, 
saj tudi mi tvorimo skupnost jugoslovanskih narodov. V celoti pa se strinjam, 
da se je potrebno tudi na tem področju obnašati stabilizacijsko. Strinjam pa 
se tudi z opozorilom tovarišice Francke Herga, naj v bodoče Izvršni svet sproti 
poroča zboru o poteku podobnih usklajevanj, tako da bi lahko sproti odpravili 
vse pomisleke in tako skupno prišli do končnih odločitev. Hvala lepa. 

Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključu- 
jem razpravo in prehajamo ponovno na glasovanje. Dajem ponovno na glaso- 
vanje predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da 
sklene dogovor o zagotavljanju sredstev za uresničevanje programa proslavlja- 
nja 125. obletnice rojstva Mihajla Pupina. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (98 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (14 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (12 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da sklene dogovor o zagotavljanju sredstev za uresničevanje pro- 
grama proslavljanja 125. obletnice rojstva Mihajla Pupina sprejet z večino 
glasov. 

Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog odloka o izvolitvi treh članov in njihovih namestnikov v odbor za 
nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije je predložila v 
obravnavo Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. 
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Predlog odloka ste prejeli danes na klop. Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. 

Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o iz- 
volitvi treh članov in njihovih namestnikov v odbor za nagrado Antifašističnega 
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (110 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem so za člane odbora 
za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije izvoljeni 
dr. Vladimir Bračič, Marko Bule in mag. Savin Jogan, za njihove namestnike 
pa dr. Adolf Bibič, Janez Perovšek in France Štiglic. 

Predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije je pred- 
ložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče 
razpravljati, z&ključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (110 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. S tem je Niko 
Pogačar razrešen dolžnosti sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije z dne 
31. 3. 1980. 

Predlog odloka o izvolitvi predsednika Višjega sodišča v Celju je Skupščini 
SR Slovenije predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve Skupščine SR Slovenije. 

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

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi predsednika Višjega sodi- 
šča v Celju. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (107 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. S tem je Jože 
Unverdorben izvoljen za predsednika Višjega sodišča v Celju. 

Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Mariboru je Skup- 
ščini SR Slovenije predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključu- 
jem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča 
v Mariboru. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (102 delegata gla- 
sujeta za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. S tem je Rajko 
Kramberger razrešen dolžnosti sodnika Višjega sodišča v Mariboru. 
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Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Ker na prejšnji seji zbora ni bilo predstavnika Izvršnega sveta, ki bi moral 
posredovati odgovor na delegatsko vprašanje skupine delegatov za Zbor zdru- 
ženega dela, 20. okoliš, Gornja Radgona v zvezi z rastjo skupne porabe, prosim 
predstavnika Izvršnega sveta, da posreduje odgovor na zastavljeno vprašanje. 

Besedo ima tovariš Marko Selan, pomočnik direktorja Zavoda SR Slovenije 
za družbeno planiranje. 

Marko Selan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vprašanje se je glasilo takole. Iz dopolnitev k zvezni resoluciji o izvajanju 
družbenega plana Jugoslavije za čas od 1976—1980 leta, v letu 1980, ki jih je dne 
10. 12. 1979 podal zvezni izvršni svet izhaja, da bo skupna poraba v masi lahko 
rasla le do 15 %>. Torej se bodo sredstva občinskih in republiških interesnih 
skupnosti lahko povečala največ do 15 %>. 

Enako določilo bo verjetno vsebovala tudi resolucija SR Slovenije. Zanima 
nas, kaj bo v okviru republike storjeno, da se bodo resolucijskim določilom 
podredile tudi republiške samoupravne interesne skupnosti? Znano je namreč, 
da so doslej sredstva za skupne naloge, ki se združujejo pri republiških inte- 
resnih skupnostih, rasla hitreje od dovoljene rasti skupne porabe v posamezni 
občini. 

Odgovor. Vprašanje je bilo postavljeno v času, ko resolucija za leto 1980 še 
ni bila sprejeta in zato tudi omejitveni ukrepi v zvezi s skupno porabo niso 
bili dokončno znani in dimenzionirani. 

Problem je nastal zato, ker so republiške interesne skupnosti obvestile zdru- 
ženo delo o višini sredstev za letošnje programe še pred sprejemom resolucije, 
tako da niso mogle upoštevati nekaterih resolucijskih omejitev. Republiške 
interesne skupnosti so pravilno revalorizirale sredstva po samoupravnih spo- 
razumih v skladu z dopolnilom k družbenemu dogovoru o temeljih plana repu- 
blike s 23. a členom tega dogovora. Medtem je bila sprejeta resolucija in v 
občinah so skupno porabo dimenzionirali v skladu z resolucijskimi merili. 

Navidez je nastalo neko nesorazmerje med podatkom o programih interesnih 
skupnosti na nivoju republike, ki so bili oblikovani s predresolucijskimi merili 
in pa občinskimi, ki so bili oblikovani že po sprejetju resolucije. Medtem so 
republiške interesne skupnosti že sprejele ustrezne omejitvene ukrepe, o ka- 
terih ste bili na prejšnjem zasedanju seznanjeni in so se tudi ujeli v 16°/o rast 
skupne porabe. 

Skladno s tem so republiške SIS tudi že sprejele nove, nekoliko nižje pri- 
spevne stopnje, ki so bile objavljene v Uradnem listu in začnejo veljai s 1. 
marcem. To se pravi, da je problem v veliki večini odpravljen. Moram pa pri- 
pomniti, da je iz vprašanja razvidno, da skupina delegatov iz Gornje Radgone 
povezuje avtomatično odnos in razmerje med republiškimi in občinskimi pro- 
grami, na kar pa ne moremo tako gledati. Vsak od teh programov je po svoje 
avtonomen, neposredno dogovorjen z združenim delom. Republiški programi 
temeljijo na načelu vzajemnosti in to ne na vzajemnosti med občinami, ampak 
vzajemnosti med delavci v združenem delu ter se tudi prispevki stekajo v od- 
nosu na maso bruto osebnih dohodkov. Zato seveda niso popolnoma v skladu 
z merilom družbenega proizvoda po občinah, ki ga uporablja zvezna in pa tudi 
republiška resolucija za omejevanje skupne porabe. Od tod bo vedno prihajalo 
do rahlih oscilacij v odnosu med republiškimi in občinskimi programi, enkrat 
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v prid enih, drugič v prid drugih, odvisno od tega, kako so ti programi samo- 
upravno oblikovani. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! So delegati zadovoljni z 
odgovorom? (Da.) Odgovor bo objavljen tako kot vedno v Poročevalcu. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko dejavnost, 10. oko- 
liša, Brežice v zvezi s povečanjem hrane, bo odgovoril Zvone Kovič, pomočnik 
predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Tovariš Kovič bo odgovoril tudi na delegatsko vprašanje skupine delegatov 
za kmetijsko dejavnost, 8. okoliša, Žalec, v zvezi z zbiranjem sredstev samo- 
upravne interesne skupnosti za pospeševanje kmetijstva iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela. 

Zvone Kovič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izvršni svet je pripravil odgovor na obe vprašanji hkrati, ker gre za vse- 
binsko podobna vprašanja. 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, 10. oko- 
liša je postavila naslednja vprašanja. _ . 

Za dosego zastavljenih ciljev pri zagotavljanju hrane in poseljenosti hri- 
bovskih predelov, bodo interesne skupnosti odigrale pomembno vlogo, če bodo 
imele potrebna finančna sredstva. Zato jim je potrebno zagotoviti enako zakon- 
sko osnovo, kot jo imajo ostale samoupravne interesne skupnosti. Seveda se 
moramo zavedati, da zagotavljanje hrane ne more biti samo naloga kmetijcev, 
ampak je to problem vseh porabnikov hrane v republiki in ga moramo skupno 
reševati z vso resnostjo. 

Ali bo predlog za spremembo in dopolnitev zakona o intervencijah v kme- 
tijstvu in porabi hrane zagotovil zakonsko osnovo, da prispevajo sredstva za 
zagotavljanje hrane vsi uporabniki te dobrine, gospodarstvo in negospodarstvo, 
če ne, zakaj? Ali ni zagotavljanje hrane enakega družbenega pomena, kot 
dejavnost samoupravnih interesnih skupnosti za požarno varnost oziroma druž- 
benih dejavnosti? Ali se v tem smislu pripravlja še kakšen drug zakon za zago- 
tavljanje hrane v republiki in v občinah, ali se pripravlja predlog za združevanje 
sredstev v republiškem skladu za pospeševanje kmetijstva, iz katerega bi zago- 
tavljali manj razvitim občinam potreben obseg pospeševalne dejavnosti za 
aktiviranje proizvodnih potencialov za proizvodnjo hrane? Ali ne bi bilo umestno 
na ravni republike poenotiti namene in sistem financiranja interesnih skupnosti 
za pospeševanje kmetijstva? _ 

Skupnosti slovenskih občin so sprejele zaključke, ki so nujno potrebni tako 
z vidika zagotavljanja hrane, poseljenosti hribovitih področij kot tudi z vidika 
splošnega ljudskega odpora. Zanima nas, koliko tega smo skušali zakonsko zago- 
toviti oziroma, ali so bili ti sklepi sploh posredovani ustreznim organom? 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za 
področje kmetijstva, 8. okoliš, Žalec, pa je zastavila naslednja vprašanja. Kakšno 
je stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije glede predloga, da se sred- 
stva samoupravne interesne skupnosti zbirajo iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela? 

Izvršni svet je na vsa zastavljena vprašanja pripravil' naslednji odgovor. 
1. Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, 

1. okoliša, je dne 17. 12. 1979 predložila Skupščini SR Slovenije predlog za izdajo 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi 
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hrane, po katerem naj bi se 4. člen zakona o intervencijah v kmetijstvu in 
porabi hrane spremenil in dopolnil tako, da bi se sredstva za intervencije zago- 
tavljala namesto iz čistega dohodka, iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti. Tak predlog je bil obravnavan na sestanku 
predsednikov skupščin občin dne 5. 12. 1979 v Kopru, še preden je bil predložen 
Skupščini SR Slovenije v obravnavo. O navedeni spremembi zakona je tekla 
razprava tudi na sestanku predstavnikov izvršnih svetov občinskih skupščin 
dne 5. 2. 1980 v Ljubljani. 

Na obeh razpravah je bila s strani vseh občin podprta zahteva, da se zakon 
o intervencijah dopolni, vendar skladno z zakonom o združenem delu in drugimi 
sistemskimi zakoni, ki se nanašajo na združevanje sredstev temeljnih organi- 
zacij združenega dela. 

2. Doslej so se sredstva za intervencije v kmetijstvu zagotavljala v pro- 
računu SR Slovenije in delno za nekatere namene v proračunih občin tudi v 
letu 1980. Pri tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da v nobeni 
občini ni prišlo do ustanovitve samoupravnih skladov za intervencije v kme- 
tijstvu in porabi hrane v skladu z zakonom, ker to ob enotni ureditvi kompenza- 
cije iz proračuna SR Slovenije tudi ni bilo potrebno. 

V mnogih občinah so se na lastno iniciativo ustanovile samoupravne inte- 
resne skupnosti za pospeševanje kmetijstva ali pa so sklenili družbene dogovore 
ter v enem in drugem primeru sklenili samoupravne sporazume o zagotavljanju 
sredstev iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela na območju občine. 
Po določbah zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabe hrane, pa navedeni 
družbeni dogovori oziroma samoupravni sporazumi niso mogli biti izvedeni in 
je tako kot edini vir ostal le še proračun občine. 

3. Glede na to, da je bila proizvodnja hrane oziroma v kmetijstvu v druž- 
benem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 opredeljena kot prioritetna 
dejavnost, sprejete planske obveznosti, pa se ne izpolnjujejo v skladu z dogo- 
vori in samoupravnimi sporazumi o temeljih plana, Izvršni svet ugotavlja, da 
je potrebno problem, ki ga postavljajo delegati v iniciativi za spremembo zakona 
oziroma v navedenih delegatskih vprašanjih razrešiti. Pri tem pa bo potrebno 
razčistiti na kakšen način zagotavljati potrebna sredstva, da bi bilo zadoščeno 
naslednjim kriterijem. Da bi rešitev učinkovala še v letu 1980, da bi rešitev 
predstavljala podlago za sistem zbiranja sredstev za določene intervencije v 
kmetijstvu v obdobju 1981—1985 in da bi glede na neenakomernost proizvodnje 
in potrošnje hrane zagotovil tudi ustreznejšo in skladnejšo razporeditev 
sredstev. 

4. Dosedanja proučevanja so pokazala, da bo pred sprejemom delegatske 
iniciative, na podlagi 110. člena zakona o združenem delu, potrebno celoten 
problem proučiti še v Komisiji Skupščine SR Slovenije za uresničevanje zakona 
o združenem delu, kjer naj bi se tudi oblikovali usklajeni predlogi, na podlagi 
katerih bi bilo mogoče dokončno odločiti v delegatski skupščini. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Ste delegati zadovoljni z 
odgovorom? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 38. 
okoliša, Ljubljana-Šiška v zvezi z opravljanjem strokovnih izpitov delavcev, ki 
delajo pri gradnji objektov po določilu 40. člena zakona o graditvi objektov, bo 
odgovoril Vlado Ovčar, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za ener- 
getiko, industrijo in gradbeništvo. Prosim! 
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Vlado Ovčar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dajem odgovor na delegatsko vprašanje, ki ga je postavila skupina dele- 
gatov za gospodarsko področje 38. okoliša, Ljubljana-Siška. 

Republiški sekretariat za industrijo, od danes naprej Komite za energetiko, 
industrijo in gradbeništvo, je po ponovni obravnavi delegatskega vprašanja v 
zvezi z opravljanjem strokovnih izpitov delavcev, ki delajo pri gradnji objek- 
tov ugotovil, da to vprašanje ureja zakon o graditvi objektov v svojem 40. členu 
in družbeni dogovor o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov, ki 
so ga v novembru leta 1976 podpisale Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza 
sindikatov Slovenije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Oba dokumenta 
zahtevata za odgovornega vodjo del strokovno izobrazbo in to najmanj tehnika 
z opravljenim strokovnim izpitom. 

Predlog za spremembo kot jo je smiselno postavil delegat, smo proučili tudi 
z Republiškim komitejem za vzgojo, izobraževanje in telesno kulturo ter ugo- 
tovili, da je trenutno v postopku predlog družbenega dogovora o enotnih teme- 
ljih za klasifikacijo poklicev in strokovne izobrazbe, katerega predlagatelj 
je Zveza sindikatov Jugoslavije. Ta dogovor bo uredil enotne temelje za klasi- 
fikacijo poklicev in zahtevane strokovne izobrazbe in bo torej za celotno Jugo- 
slavijo uredil enotna izhodišča za ureditev omenjenih vprašanj. Ko bo dogovor 
sprejet, bo mogoče v skladu z njegovimi določili ustrezno urediti tudi zahteve 
po strokovni izobrazbi in usposobljenosti vseh delavcev, ki delajo na odgovornih 
investicijskih delih. Hvala! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Delegatski vprašanji sta 
postavili skupini delegatov iz Nove Gorice in iz Slovenske Bistrice. Na ti dve 
delegatski vprašanji bo dan odgovor na prihodnji seji. 

Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Da.) Prosim! 

Vladimir Vorih: Tovariš Leopold Kejžar je k 108. členu zakona o 
osnovni šoli in k 14. členu zakona o osnovni šoli, na predlog skupine delegatov 
prosvetno kulturnega področja Maribor, dal obrazložitev glede učne obveznosti 
učiteljev v osnovni šoli. Predlagam, da se pojasnilo tovariša Kejžarja k tema 
dvema členoma zakona o osnovni šoli in o učni obveznosti učiteljev objavi 
v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije. S tem bi namreč odpadla dilema o pove- 
čevanju števila učiteljev glede na učno obveznost. 

Predsednik Emil Tomažič: Vsi odgovori bodo objavljeni v Poroče- 
valcu, še posebej pa bodo posredovani tudi skupini, ki je zastavila delegatsko 
vprašanje. 

Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) Če ne, zaključujem to 
točko dnevnega reda. 

Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 
končne odločitve, usklajeni z Zborom občin in z Družbenopolitičnim zborom. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za udeležbo. 

(Seja je bila zaključena ob 15.20.) 



29. seja 

(19. decembra 1979) 

Predsedovala Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši! Pričenjam 
29. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, pre- 
den določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo za zbor. 

V komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: za 
predsednika tovariša Franca Godino, delegata iz Logatca, za člana pa tovariša 
Maksa Koležnika delegata iz Metlike, in tovarišico Ivico Kozovinc, delegatko 
iz Mozirja. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) Če ne, potem prosim, da glasujete! 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo 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 29. sejo Zbora občin izvoljeni tovariš Franc 
Godina, delegat iz Logatca, za predsednika in tovariš Maks Koležnik in tova- 
rišica Ivica Kozovinc za člana. 

Prosim komisijo, da se takoj sestane in pregleda pooblastila ter sestavi poro- 
čilo za zbor. 

Ravno tako prosim vse tiste, ki imate morda pismeno pripravljena dele- 
gatska vprašanja, da jih oddate sekretarju zbora, ker bi jih takoj posredovali 
Izvršnemu svetu ali pa drugim naslovnikom z željo, da na vprašanja odgovorijo 
po možnosti že na tej seji, če pa ne, pa seveda na naslednji. 

Prav tako prosim, da tisti, ki imate namen razpravljati, pa se še niste 
prijavili, to opravite sedaj, ko čakamo na poročilo. 
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Razen tega bi vam rada povedala, da se po naših regionalnih razgovorih 
oblikuje dobra praksa, da vendarle dobivamo vse več pismenih pripomb iz sku- 
pin delegatov in iz občinskih skupščin. Tudi danes ste prinesli s seboj dovolj 
pismenega gradiva. Pri tem pa se srečujemo z našo staro težavo, namreč, naj- 
bolje bi bilo, če bi te odzive lahko dobili do sej odborov, da bi odbori na tej 
osnovi lahko ugotavljali odziv cele Slovenije in poročali zborom. Ce pa ostane 
to zapisano samo na tej mizi in jih potem oddamo predstavnikom predlagatelja, 
se pravi Izvršnemu svetu in upravnim organom, gre to mimo odborov m tudi 
mimo zbora. „ . 

Zato smo že nekajkrat, kljub temu, da se razprave potem vlečejo m da 
ste včasih nestrpni, vendarle vztrajali pri tem, da bi delegati vse poglavitne 
pripombe, ki jih prinašajo s seboj iz svojih občin, povedali na^ zboru. Mislim, 
da bomo danes imeli eno takih zadreg pri zakonu o davkih občanov. Nekateri 
ste že vnaprej sporočili svoja mnenja, nekateri pa ste sedaj pismeno oddali 
svoje pripombe. Med odmorom in pri skupnem zasedanju bomo skušali ugotoviti 
obseg vseh teh pripomb, potem pa se bomo pogovorili o tem, ali zbor ocenjuje, 
da bi razprave vendarle poslušali, ali pa se boste odločili, kar je manj ustrezno, 
da bomo vaše pismene pripombe sprejeli in jih potem posredovali predlagate ju 
s tem, da ob predlogu zelo konkretno pove, kaj je upošteval in česa m upošteval. 

Razen tega bi vas rada opozorila, da boste, ali pa ste že dobili osnutek 
programa dela za naslednje leto. Kot osnutek ga bomo obravnavali 26 12., zato 
bi vas rada nanj opozorila, da v tej obilici gradiva ne bi šel kar tako mimo 
vas, medtem ko bi predlog sprejeli januarja. Tudi tu mislim, da bi bilo verjetno 
zelo koristno, če ne boste mogli izoblikovati vseh pripomb do 26., da bi ji 
izoblikovali vsaj do seje Odbora za komunalni in politični sistem, da bi ji 
lahko že upošteval in bi na tak način organizirano vplivali na predlog pro- 

^^oram povedati, da kljub dvakratnemu pozivu v Poročevalcu velikega 
odziva iz občin na program ni bilo. Je pa tudi sicer brez tega odziva dovolj 
obsežen, čeprav ima seveda tudi prioritete, ki se jih bomo skusali drza i. 

Rada bi vas opozorila tudi na predlog zakona o družbenem planiranju m 
o družbenem planu SR Slovenije. O delovni zasnovi smo že govorili, predlog, 
ki se pripravlja, pa gotovo zasluži vso vašo pozornost, že zaradi velikih zahtev, 
ki jih postavlja pred vso samoupravno in politično bazo, tako da bi bilo resnično 
zelo hudo, če bi ta predlog, kljub temu, da smo relativno dolgo govorili o tem 
zakonu, šel mimo vas brez posebne pozornosti. Predlog zakona bo na dnevnem 
redu 26. 12. . . 

Za januar mesec planiramo sejo, kjer bi uredili nekatere stvari, ki smo ji ^ 
zaradi preobilice gradiva opustili. Sprejeli bomo program dela, predlog stališč 
do zakonodajne politike, verjetno tudi predlog stališč do politike splosne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. Danes imate pred seboj samo osnutek te 
stališč in sklepov. Skratka, organizirali bomo sejo, ki bo sicer manj zahtevna, 
zato pa bolj nam posvečena. 

Kot vidim, je komisija z delom končala in prosim predsednika, da po- 
roča zboru! 

Franc Godina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo o pregledu pooblastil za 29. sejo Zbora občin, ki je^ bila sklicana za 
19. decembra 1979 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije 
je naslednje. 
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Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. čle- 
na poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora in iz 
teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega 
zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata mesta Ljubljane in 
Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin Ljubljana-Vič in Ravne 
na Koroškem. 

Skupščina mesta Ljubljane je za eno delegatsko mesto poslala na sejo zbora 
dva delegata. Delegat Boris Kravanja je pooblaščen za 8. in 9. točko dnevnega 
reda, delegat Ignac Voljč pa za vse ostale točke dnevnega reda. 

Ob pregledu pooblastil je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki so 
jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu prvega odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin komisija predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem 
verificira pooblastila delegatov za današnjo 29. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš predsednik! Želi kdo 
razpravljati o poročilu? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, potem prehajamo na glasovanje o poročilu. 
Glasovali bomo o poročilu v celoti, ker ni primera, da bi bilo pooblastilo 
kakšnega delegata sporno. Kdor je torej za poročilo, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem potrdil poročilo Komisije za verifi- 
kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila dele- 
gatov za 29. sejo Zbora občin. 

Oba ljubljanska delegata pa opozarjam, da imata pravico do razprave in 
glasovanja pri tistih točkah, za katere sta pooblaščena. 

Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno-veljavno 
razpravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije povabljeni še Republiška konferenca SZDL, Republiški svet Zveze 
sindikatov in Skupnost slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda, Svet 
za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference SZDL k 3., 4., 5., 6. in 7. točki dnevnega reda in Zdravstvena skupnost 
Slovenije k 8. in 9. točki dnevnega reda po sklicu. 

Na skupno zasedanje zborov pa so bili povabljeni kot gostje še tovariši: 
Branko Jerkič, generalpolkovnik, komandant Republiškega štaba teritorialne 
obrambe Slovenije, Tone Krašovec, načelnik politično-pravnega oddelka pri 
republiškem štabu teritorialne obrambe Slovenije, Lado Kocijan, generalmajor, 
načelnik Republiškega štaba teritorialne obrambe Slovenije, Rade Jakin, pol- 
kovnik Republiškega štaba teritorialne obrambe Slovenije, Franc Tavčar-Rok, 
generalpolkovnik, komandant Ljubljanske armijske oblasti, Franc Poglajen, 
predsednik Sveta republiške konference SZDL Slovenije za ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito in Ljubo Jasnič, izvršni sekretar Predsedstva Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Slovenije. 

Seje zbora se udeležuje tovarišica Mara Zlebnik in drugi predstavniki 
Izvršnega sveta pri posameznih točkah dnevnega reda, tovariš Marko Orožen, 
član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference SZDL, tovariš Franc 
Kavčič, član sekretariata Predsedstva republiškega sveta Zveze sindikatov Slo- 
venije, Marjan Grampovčan, odgovorni urednik Občana za Skupnost slovenskih 
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občin, Drago Bencina, predsednik Izvršnega odbora Skupščine zdravstvene skup- 
nosti Slovenije. 

Hkrati obveščam zbor, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles 
našega zbora in Skupščine, tovariš Marjan Simič, član Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj, tovariš Peter Plevel, član Odbora za družbenopo- 
litični in komunalni sistem, tovariš Franc Štakl, član Odbora za finance, tovariš 
Miroslav Samardžija, podpredsednik Zakonodajno-pravne komisije, tovariš Fra- 
njo Turk, predsednik in Mihaela Verbič, članica Komisije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve in Vida Vidovič, članica Komisije za pravosodje. 

Razen teh pa je navzoča tudi medzborovska skupina delegatov, o kateri 
pa bo govora pri naslednjih točkah dnevnega reda, ki se nanašajo na zvezna 
gradiva, zlasti na zvezno resolucijo. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 29. seje Zbora občin. 

Z dopisom 3. 12. 1979 je bil dnevni red za današnjo sejo razširjen še: 
— z osnutkom projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1980, 
— z osnutkom projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1980, 
— s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 
do leta 1980, v letu 1980, 

— s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka odloka o skup- 
ni devizni politiki Jugoslavije za leto 1980. 

Glede na to, predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 29. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnikov 27. in 28. seje Zbora občin, 
3. ocena varnostnih razmer v SR Sloveniji, 
4. predlog za izdajo zakona o notranjih zadevah, 
5. poročilo o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR 

Sloveniji, 
6. predlog za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni sa- 

mozaščiti, 
7. predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v gra- 

ditev zaklonišč v obdobju od leta 1981 do 1985, z osnutkom zakona, 
8. predlog zakona o zdravstvenem varstvu, 
9. osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela 

na področju zdravstva v Socialistični republiki Sloveniji, 
10. osnutek zakona o davkih občanov, 
11. osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 

dela in delovnih skupnosti, 
12. predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga pla- 

čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom zakona, 
13. predlog zakona o enotni matični številki občanov, 
14. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 

jin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresni- 
čevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980, v 
letu 1980, 
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15. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka odloka o skupni devizni poli- 
tiki Jugoslavije za leto 1980, 

16. osnutek projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1980, 
17. osnutek projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1980, 
18. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju 

proizvodov in storitev v prometu, 
19. osnutek zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, 

ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979, 
20. osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za odpravljanje škod na pre- 

moženju občanov v določenih občinah SR Bosne in Hercegovine in SR Hrvatske, 
ki so nastale kot posledica katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR 
Črne gore v letu 1979, 

21. volitve in imenovanja, 
22. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli kdo o takem dnevnem redu razpravljati? (Ne želi.) Če ne, prosim, da 

glasujete! Kdo je za tak dnevni red? (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet tako kot sem ga predlagala 
in kot ste ga dobili danes tudi na klop. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas obve- 
ščam, da bomo na skupnem zasedanju z delegati Zbora združenega dela in 
Družbenopolitičnega zbora poslušali informacijo o oceni varnostnih razmer v 
SR Sloveniji skupaj z uvodno obrazložitvijo predloga za izdajo zakona o notra- 
njih zadevah, ki jo bo podal tovariš Janez Zemljarič, član Izvršnega sveta in 
republiški sekretar za notranje zadeve in poročilo o uresničevanju zasnove 
splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji z uvodno obrazložitvijo k predlogu za 
izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, ki jo bo podal 
tovariš Martin Košir, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za ljudsko 
obrambo. 

Po skupnem zasedanju pa takoj nadaljujemo z delom našega zbora v tej 
dvorani. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 27. in 28. seje Zbora občin. 

Osnutke ste dobili. Ima morda kdo kakšno pripombo ali popravek k zapis- 
niku 27. in 28. seje zbora? (Nihče.) Če ne, potem prosim, da glasujete! Kdo je 
za? (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnika 27. in 28. seje zbora. 
Rada bi vas obvestila, da je medtem prišel tudi delegat iz Raven, tako da 

je navzočih 61 delegatov. 
Zdaj pa prosim, da odidemo v veliko dvorano, kjer bomo opravili skupno 

zasedanje! 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 11.20.) 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši, nadaljujemo sejo 
našega zbora. 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na oceno varnostnih 
razmer v SR Sloveniji. 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš Janez 
Zemljarič, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za notranje zadeve. 

Informacijo o oceni varnostnih razmer smo poslušali na skupnem zaseda- 
nju. Preden pričnemo z razpravo o tej informaciji, obveščam delegate, da pri tej 
točki dnevnega reda velja sklep, ki smo ga sprejeli na skupnem zasedanju, o 
izključitvi javnosti. 

O podani informaciji pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Želi kdo 
besedo? (Ne.) Ce ne, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije se strinja z oceno varnostnih razmer 
v SR Sloveniji, kot jo je podal republiški sekretar za notranje zadeve. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet 
soglasno. 

Obveščam vas, da je prišel tudi delegat iz občine Ljubljana-Vič-Rudnik, 
tako da je na seji navzočih vseh 62 delegatov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o notranjih zadevah. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Janez Zemljarič, republiški sekretar 
za notranje zadeve. 

Uvodno obrazložitev smo pravkar poslušali na skupnem zasedanju. Predlog 
za izdajo zakona ste dobili, dobili pa ste tudi teze za osnutek zakona. Obrav- 
navali so jih Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Zakonodajno- 
pravna komisija, Komisija za pravosodje in Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. Vsi so zboru predložili pismena poročila. Želijo poro- 
čevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Drago Cuček, delegat iz občine 
Celje. Prosim. 

Drago Čuček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K tezam za osnutek zakona o notranjih zadevah imajo delegati skupine delegatov 
za pošiljanje delegata v Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz območja občine 
Celje naslednje pripombe: 

1. V ustavi SFRJ je v 117. členu določeno, da se v občini varuje zakonitost 
in zagotavlja varnost ljudi in premoženja. V 186. členu ustave SRS je med 
drugim določeno, da delovni ljudje in občani v občini varujejo zakonitost, 
zagotavljajo javni red in mir ter varstvo ljudi in premoženja. 

Menimo, da bi se organi za notranje zadeve v naši republiki morali orga- 
nizirati tako, da bi delovni ljudje in občani imeli večji vpliv pri podružbljanju 
varnostnih zadev. Znano nam je, da se v drugih republikah učinkovito zago- 
tavlja varovanje zakonitosti in premoženja v občinah. To je zlasti dobro rešeno 
v SR Bosni in Hercegovini. Na takšnem principu so organizirani občinski organi 
za ljudsko obrambo in drugi upravni organi v občinah SR Slovenije. Organe 
za notranje zadeve je po našem mnenju potrebno tudi v naši republiki organi- 
zirati tako, da bodo posamezne družbenopolitične skupnosti imele večji vpliv 
pri podružbljanju varnostnih zadev. Takšna organiziranost bi omogočala še 
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učinkovitejše delo delegatskih skupščin, družbenopolitičnih organizacij, komite- 
jev za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, občinskih izvršnih svetov in 
drugih na področju družbene samozaščite. 

2. Teze za izdajo zakona po našem mnenju niso usklajene z že sprejetim 
zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SRS ter 
republiških upravnih organih (Uradni list SRS 24/79). V tem zakonu ni pred- 
videno organiziranje regijskih upravnih organov. V občinah se ustanavljajo 
občinski sekretariati za notranje zadeve, ki bi po našem mnenju morali v celoti 
pokrivati področje dela služb notranjih zadev in uresničevanja varnosti in druž- 
bene samozaščite. Predstojnik občinskega sekretariata za notranje zadeve je 
že po položaju član občinskega izvršnega sveta. 

3. V zakonu o družbeni samozaščiti, varnosti in notranjih zadevah (Uradni 
list SRS 23/76), je v 15. členu določen član izvršnega sveta v občini, ki je 
odgovoren za ipodročje družbene samozaščite in varnosti ter notranjih zadev. 
V tem členu je določeno, da v času neposredne vojne nevarnosti in vojnih pri- 
prav prevzema dolžnosti poverjenika za notranje zadeve občinske skupščine. 
Menimo, da je potrebno to pomembno vprašanje pravno urediti tudi v novem 
zakonu o notranjih zadevah ali pa v zakonu o ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti. 

4. Odnosi med republiškimi in občinskimi organi državne uprave morajo 
temeljiti na horizontalni delovni koordinaciji, ne pa na principu nadrejenosti 
in podrejenosti. V tezah za osnutek zakona o notranjih zadevah je v 5. poglavju 
obdelano področje medsebojnih razmerij teh organov. Da bi se dosegla enako- 
pravnost odnosov med republiškim sekretariatom za notranje zadeve in občin- 
skimi organi, je poleg obveznosti občinskih organov do republiškega sekretariata 
treba predvideti tudi obveznosti, ki jih ima ta do občinskih organov. 

5. V občinskih organih za notranje zadeve se opravljajo tudi naloge, ki so 
tesno povezane z delom pooblaščenih uradnih oseb in naloge, ki so zdravju 
škodljive. Zlasti velja to za področje inšpekcijskih pregledov požarnega varstva, 
pri nadzoru nad skladišči orožja in skladišči eksploziva in pri organiziranju in 
opravljanju nalog narodne zaščite. Zaradi tega bi kazalo ugodnosti s področja 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v teh primerih razširiti tudi na te 
organe. 

6. V obrazložitvi tez za osnutek zakona je omenjeno, da izvajanje predlo- 
ženega zakona ne bo zahtevalo dodatnih finančnih sredstev. Glede na to, da je 
v tezah za osnutek zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti predvi- 
deno, da prevzame določene dolžnosti v zvezi z narodno zaščito teritorialna 
obramba, se bodo znatno povečala finančna sredstva za delo teritorialne 
obrambe. 

7. Nagrajevanje delavcev organov za notranje zadeve po delu naj bi se 
opravljalo skladno z gibanjem osebnih dohodkov v gospodarstvu in z družbenim 
dogovorom o enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za delo držav- 
nih organov in dohodka delavcev delovnih skupnosti teh organov v SR Sloveniji 
in skladno z vsakoletno sindikalno listo. Zaradi tega smo mnenja, da bi bilo 
potrebno vprašanje nagrajevanja delavcev na določenih dolžnostih in poobla- 
ščenih delavcev sistemsko rešiti z republiškim družbenim dogovorom o enotnih 
osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za delo državnih organov. S tem 
družbenim dogovorom bi kazalo predvideti, kateri pooblaščeni delavci in delavci 
na določenih dolžnostih v organih za notranje zadeve so upravičeni do pove- 
čanja osebnega dohodka do 20%. 
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8. V 10. tezi je navedeno, da imajo občinski redarji med opravljanjem službe 
pravico legitimiranja in druge pravice in dolžnosti. Menimo, da bi morali 
v zakonu druge pravice in dolžnosti občinskih redarjev konkretneje opredeliti. 

9. V 12. tezi zakona o notranjih zadevah je predvideno, da republiški sekre- 
tar za notranje zadeve lahko izjemoma, glede posameznih oseb in organizacij 
z odločbo odredi ukrepe, ki odstopajo od načela nedotakljivosti pisemske taj- 
nosti in tajnosti drugih občil. Menimo, da je takšno pooblastilo potrebno, vendar 
pa bi bilo primerno, da bi se o takšnem ukrepu obvestil tudi ustrezen republiški 
organ s področja varnosti in družbene samozaščite. 

10. V 44. tezi zakona o notranjih zadevah so določene pristojnosti* občinskih 
upravnih organov za notranje zadeve. V občini Celje je z občinskim odlokom 
o delu upravnih organov določeno, da strokovna in upravna opravila glede 
vprašanj družbene samozaščite opravlja občinski oddelek za notranje zadeve. 
Menimo, da je takšna rešitev dala dosedanji večletni praksi zelo dobre rezul- 
tate. S tem se je pripomoglo k učinkovitejšemu podružbljanju varnostnih zadev 
v občini. Gradiva s področja družbene samozaščite, narodne zaščite, varnosti in 
notranjih zadev za občinski izvršni svet, občinsko skupščino, svet za ljudsko 
obrambo, varnost in družbeno samozaščito in druge organe in organizacije so se 
pripravljala pri tem upravnem organu. Predlagamo, da tudi v prihodnje uprav- 
na, strokovna in druga opravila s področja varnosti, družbene samozaščite in 
notranjih zadev opravlja ta upravni organ. 

V 44. tezi osnutka zakona naj se dodata naslednja odstavka: 
»Občinski upravni organi za notranje zadeve nudijo strokovno pomoč druž- 

benopolitičnim skupnostim, krajevnim skupnostim, organizacijam združenega 
dela in drugim organizacijam in skuipnostim, glede varnosti in uresničevanja 
družbene samozaščite in pri organiziranju in opravljanju nalog narodne 
zaščite.« 

»Občinski upravni organi za notranje zadeve opravljajo pravno-strokovna 
in administrativna opravila s področja družbene samozaščite, varnosti in notra- 
njih zadev ter strokovni nadzor nad izvajanjem zveznih, republiških in občin- 
skih predpisov s tega področja.« 

Navedene pripombe je k tezam za osnutek zakona o notranjih zadevah spre- 
jel tudi Svet za ljudsko obrambo občine Celje na seji 11. 12. 1979. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Davorin Skarabot, delegtt iz 
Nove Gorice ima besedo! Prosim! 

Davorin Skarabot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Razpravljal bom kot delegat Nove Gorice, čeprav mislim, da proble- 
matika mejnih prehodov, o kateri bom govoril, ni le naša, temveč je pereča 
v vseh obmejnih občinah. 

Na območju Nove Gorice je 19 mejnih prehodov, od katerih sta dva med- 
narodna, Rožna dolina in Železniška postaja Nova Gorica, štirje so namenjeni 
za promet dvolastnikov, ostalih 13 koristijo dvolastniki in prebivalci za malo- 
obmejni promet. 

Večina teh mejnih prehodov je v slabem stanju, saj so zaradi pomanjkanja 
sredstev slabo vzdrževani, da ne govorimo o potrebah po posodobitvi za dose- 
ganje minimalnih standardov za opravljanje dejavnosti in da ne govorimo o 
slabi in izkrivljeni sliki, ki jo nudijo tujcem ob vstopu v našo državo. Temu na 
rob pa velja omeniti, da daje občina znatna sredstva v te namene. Zaradi ve- 
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likega števila mejnih prehodov je v naši občini skoraj 70 l0/o delavcev milice 
zaposlenih na meji. Ze samo ta podatek ponovno dokazuje obremenjenost občine 
zaradi njene obmejne lege, saj je sicer v naši občini veliko manj prekrškov, 
zlasti pa kaznivih dejanj v primerjavi s podobnimi občinami v SR Sloveniji. 

Številčno stanje pogojuje tudi stanje na področju reševanja stanovanjske 
problematike. Občina Nova Gorica je od leta 1968 do 1979 zagotovila milični- 
kom 17 družinskih stanovanj. Neposredno se je vključila tudi v sofinanciranje 
prostorov za postajo milice in samskega doma in v ta namen zagotovila 
20 500 000 dinarjev. Na ta način so občani pokazali razumevanje za probleme 
varnosti, saj se občina sicer nahaja v dokaj nezavidljivi gospodarski situaciji. 

Iz povedanega sledi, da tudi določba, da naj občina prispeva 50 ®/o sredstev 
za reševanje stanovanjskih problemov delavcev milice, pomeni izredno obreme- 
nitev, saj kljub dosedanjim naporom, trenutno 15 miličnikov čaka na rešitev 
stanovanjskega problema. Glede na starostno strukturo ta številka stalno na- 
rašča, hkrati pa velja tudi za našo občino dejstvo, da še nimamo zadovoljenih 
vseh potreb po delavcih milice. 

Tovarišice in tovariši! Mislim, da ni potrebno posebej poudarjati pomen 
in vlogo obmejnih stikov, ne le za krajane ob meji, ampak za širšo družbeno- 
politično skupnost. Politični, narodnostni, varnostni in drugi vidiki se lahko 
komulirajo v svojih pozitivnih in negativnih učinkih. Rezultati delovanja vseh 
organiziranih subjektivnih sil na našem območju lahko služijo kot močan dokaz, 
kaj se da doseči s stalnim in usklajenim delovanjem na področju obmejnih sti- 
kov. Verjetno je na to mislil tudi tovariš Zemljarič v današnjem ekspozeju, ko 
je dejal, da nam ne bi smelo biti žal sredstev za odpiranje in vzdrževanje 
mejnih prehodov, saj predstavljajo element ugleda, varnosti in ne na koncu tudi 
dohodka Jugoslavije. Tudi zato delegati menimo, da se mora tudi širša družbeno- 
politična skupnost vključiti v reševanje te problematike, in predlagamo, da se 
v 137. tezi črta zadnja alinea in sprejme predvidena varianta te teze. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Janez Leskovec iz Dom- 
žal ima besedo! Prosim! 

Janez Leskovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Sku- 
pina delegatov iz območja Skupščine občine Domžale daje k tezam osnutka 
zakona o notranjih zadevah naslednje predloge in pripombe: 

1. Tretja teza naj se spremeni ali naj se vsaj variantno predlaga združitev 
postaje milice z občinskim upravnim organom za notranje zadeve v enotni 
oziroma skupni občinskih organ, imenovan občinski sekretariat za notranje 
zadeve. V prehodnih določbah naj se omogoči občinam, da vsaj v petih letih 
zagotovijo prostorsko združitev. 

2. V 9. tezo naj se vključijo tudi družbeno-politične organizacije. 
3. V 10. tezi naj se besedi: »redarska služba« nadomestita z besedami: 

»komunalno nadzorstvo« ali prepusti občinam, da jih same poimenujemo. 
4. Tretji odstavek 40. teze naj se spremeni in glasi: »Varnostni okoliš 

obsega območje ene ali več krajevnih skupnosti oziroma delov krajevnih skup- 
nosti.« 

5. V 41. in 42. tezi naj se zagotovi večji vpliv občine, ki naj daje soglasje 
tudi k imenovanju namestnika oziroma pomočnika komandirja. 

6. V 43. tezi je treba naziv občinskega sveta uskladiti z nazivom v 79. in 
89. tezi zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 
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7. V 44. tezi naj se odgovornost za požarno varstvo prenaša na tisti organ, 
v sklopu katerega je sistematiziran požarni inšpektor. 

8. V 61. tezi naj se predvidi, da se pooblaščena oseba lahko začasno ali 
trajno razporedi na druga dela in naloge. V tej tezi podpiramo variantno re- 
šitev namesto tretjega odstavka. 

9. V 104. in 107. tezi podpiramo tako ureditev kot je v drugih republikah, 
kar izhaja iz pripombe k 104. tezi. 

10. V 119. tezi podpiramo variantno rešitev. 
11. V prvem odstavku 133. teze naj se obdrži ureditev 146. člena sedaj 

veljavnega zakona. 
12. V 137. tezi naj se zagotovi občinam vračanje vloženih sredstev za 

stanovanja iz občine premeščenih miličnikov in predvidi sporazumevanje o 
višini financiranja drugih stroškov. 

Podrobnejše utemeljitve teh predlogov in pripomb so podane v dopisu, ki 
smo ga že predložili. Hvala l^pa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Matija Šerak, delegat 
iz Murske Sobote ima besedo. Prosim! 

Matija Šerak: Tovarišica predsednica, spoštovani delegati! Govorim 
v imenu delegatov iz Murske Sobote. K predlogu za izdajo zakona o notranjih 
zadevah predlagamo naslednje pripombe: 

K 39. tezi: 12. alinea naj se spremeni in se glasi: »— nudi pomoč krajevnim 
skupnostim, organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organi- 
zacijam in skupnostim na svojem območju v zadevah varnosti in uresničevanja 
družbene samozaščite.« 

K 46. tezi: Naštetim določbam, ki veljajo za občinske upravne organe za 
notranje zadeve, je potrebno dodati določbo 138. teze, ki določa do 20 % pove- 
čanja vrednosti posameznih del in nalog, ki jih opravljajo občinski upravni 
organi za notranje zadeve. 

61. teza: Tretji odstavek te teze naj odpade in naj se sprejme varianta te 
teze, ki določa pravico pritožbe na Izvršni svet SR Slovenije zoper odločbo 
o odvzemu statusa pooblaščene uradne osebe. 

V 65. tpzi naj se na koncu pete vrste beseda: »uresničevanje« nadomesti 
z besedo: »uničevanje«. To je verjetno napaka pri prepisovanju. 

102. teza: drugi odstavek te teze naj se glasi: »Pravico po prejšnjem od- 
stavku imajo tudi delavci organov za notranje zadeve, katerih delovna spo- 
sobnost se lahko bistveno zmanjšuje zaradi posebnih pogojev dela oziroma po- 
sebne narave nalog, ki jih opravljajo.« 

Obrazložitev Zaradi različnih psihofizičnih lastnosti posameznih delavcev, 
ki opravljajo take naloge oziroma delajo v posebnih pogojih dela, ni nujno, da 
se v vseh primerih tem delavcem dejansko bistveno zmanjšuje delovna spo- 
sobnost, kot to predvideva drugi odstavek 102. teze. Ugodnost iz te teze naj bi 
zato pripadala vsem tistim delavcem, ki delajo v posebnih pogojih in bi se jim 
zaradi tega njihova delovna sposobnost lahko bistveno zmanjšala. 

V 140. tezi naj varianta odpade. Ostane naj v veljavi določilo 104. teze v 
celoti. Pojasniti in uskladiti pa je potrebno določilo te teze, ki predvideva za 
prenehanje delovnega razmerja po službeni dolžnosti s pravico do pokojnine 
najmanj 25 let za pokojninsko dobo štetih let. Medtem ko razlaga k predlogu 
za izdajo zakona na 3. strani za to tezo določa 20 let delovne dobe. 

15» 
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119. teza: Varianta te teze, ki predvideva zunanje člane disciplinske ko- 
misije organa za notranje zadeve, naj odpade. 

137. teza: Zadnja alinea te teze naj se črta. Če pa bi ta alinea ostala v velja- 
vi, bi glede na to, da določitev števila mejnih prehodov ni v pristojnosti ob- 
činskih organov in glede na dokaj visoke stroške v zvezi s tem področjem dela, 
bilo primerno, da investicijsko vzdrževanje objektov na mejnih prehodih za 
obmejni promet ne bi bremenilo občin. 

Določilo 138. teze, ki določa za občinske upravne organe za notranje zadeve 
povečanje vrednosti posameznih del in nalog do 20%, ni v skladu z obrazlo- 
žitvijo k predlogu za izdajo zakona na 4. strani, ki predvideva povečanje za 
20 °/o. Vsekakor je primernejše povečanje do 20 %>. Postavlja se vprašanje, kdo 
bo določal dela in naloge, katerih vrednost bo povečana do 20%? Predlog za 
izdajo zakona o notranjih zadevah v 47. tezi določa, da republiški sekretar za 
notranje zadeve določi, kateri delavci organov za notranje zadeve so pooblašče- 
ne uradne osebe. Enako določa tudi 147. teza za posebna dela in naloge. Po- 
dobno bi kazalo tudi predpisati način ugotavljanja, določanja in financiranja 
takih del in nalog v okviru občinskega upravnega organa za notranje zadeve. 
Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Pismenih prijav ni več. Besedo ima tova- 
rišica Angela Podlesek! 

Angela Podlesek: Razpravljam v imenu skupine delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor občin iz Kopra. 

Tudi mi smo mejna občina in imamo podobne probleme zaradi malo- 
obmejnih in mednarodnih prehodov kot občini Nova Gorica in Murska Sobota. 
Tudi naši mejni prehodi so neprimerno opremljeni in to gotovo ne vpliva naj- 
bolje na vse tiste, ki prihajajo v domovino. Sami si pa ne moremo privoščiti, 
da bi mejne prehode bolje in ustrezneje opremili, glede na frekvenco, ki je na 
teh mejnih prehodih. Zato menimo, da bi mednarodne prehode morala nujno 
financirati republika. To je še posebnega pomena, ker nas zavezujejo osimski 
sporazumi. Sicer pa skupina delegatov podpira poročilo Komisije za pravo- 
sodje in Zakonodajno-pravne komisije, predvsem pa pripombe k 12. tezi in 
variantne predloge k 104., 106. in k 107. tezi. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovarišica Podleskova! Zeli še kdo 
besedo? (Da.) Tovariš Zemljarič, prosim! 

Janez Zemljarič: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica pred- 
sednica! Razpravo sem razumel tako, da ni pripomb k predlogu za izdajo zakona. 
Številne pripombe pa so bile dane k tezam za osnutek. Predlagatelj bo vse 
obravnaval in jih vključil v osnutek oziroma bo dal odgovor na tiste pripombe, 
ki jih ne bi kazalo sprejeti. 

Ustavil bi se le pri treh vprašanjih, ki so bila omenjena in ki spadajo 
v teze. Prvo je organiziranost v občinah. Gre za znano željo in težnjo delavcev 
v upravnih organih občinskih skupščin, da se združijo s postajami milice v 
občinski sekretariat za notranje zadeve. Na nekaterih posvetih, ki smo jih imeli 
s predstojniki teh upravnih organov, so nam vedno znova prigovarjali, zakaj 
se ne zavzamemo za te želje in pobude in zakaj tega ne predlagamo. Pri tem 
nas je tu vodil predvsem praktičen materialni razlog. Namreč, tisti trenutek, ko 



29. seja 229 

bi se za to odločili, je treba računati z znatnimi novimi sredstvi. Takoj bo po- 
stavljeno vprašanje, ki so ga danes nekateri razpravljalci že odprli, to je vpra- 
šanje priznanja statusa pooblaščenih delavcev in s tem 20%» povečanje vrednosti 
posameznih del in nalog in vrste drugih beneficij, tudi delavcem v občinskih 
upravnih organih za notranje zadeve. 

Drugič, je seveda prej ali slej pred nami vprašanje zgraditve skupnih 
objektov za tak občinski sekretariat. Danes obstajajo še v mnogih občinah in 
v mnogih predelih občin zelo slabe postaje milice in oddelki milice, ravno tako 
smo danes slišali ponovno ugotovitev, da so obmejni prehodi marsikje ne- 
opremljeni, slabo urejeni in tako naprej. V principu ne bi bili proti, da to 
združitev sprejmemo, vendar moramo vedeti, kam to vodi. Hkrati moram reči, 
da je v občinah med postajami milice kot temeljnimi nosilci varnostnega si- 
stema in oddelki — upravnimi organi za notranje zadeve — sedaj ustvarjeno 
izredno učinkovito in dobro medsebojno sodelovanje, saj sta oba organa člena 
enotnega varnostnega sistema in tudi dejanske) vezana drug na drugega. V naši 
nadaljnji razpravi bo potrebno presoditi, ali je potrebno in koristno oblikovati 
občinske sekretariate za notranje zadeve, kot jih imajo res v nekaterih republi- 
kah in prevzeti S tem nekatere nove materialne obveznosti, ali pa ohraniti 
sedanji sistem sodelovanja, povezovanja, vztrajnega delovanja itd. 

Za regijske organe moram reči, da niso predvideni kot regijski upravni 
organi, ampak so to izpostave Republiškega sekretariata za notranje zadeve 
SR Slovenije, ki so se doslej v praksi uveljavile in bi jih v praktičnem 
delu tudi močno pogrešali. Ne moremo si zamisliti, da bomo v vsaki občini 
razvili visoko tehnično kvalitetno kriminalistično službo, center za zveze in 
celo vrsto dejavnosti, ki jih sedaj opravljajo ti regionalni centri za območje 
več občin v interesu in za potrebe Republiškega sekretariata za notranje zadeve. 
Ti organi delujejo kot izpostave sekretariata za koordinacijo dela organov 
v občinah, za usmerjanje, za strokovno pomoč in za nadzor nad izvajanjem 
zakonitosti itd. Ti organi so ustanovljeni v skladu z novim republiškim si- 
stemskim zakonom. Gre pa seveda za njihovo opredelitev, do katere meje jih 
razvijamo in v kakšni meri kaže še bolj omejevati njihovo dejavnost zgolj na 
te strokovne naloge, naloge pomoči, zato da bi organi v občinah čimbolj zaživeli. 
Ze v obrazložitvi pa sem dejal, da je ena temeljnih usmeritev, da moramo 
krepiti organe v občinah in v tej smeri bomo tudi upoštevali to pobudo pri 
izdelavi osnutka. 

Tretji, širši kompleks so mejni prehodi. Toliko kot smo si prizadevali zad- 
nji dve leti pri gradnji mejnih prehodov, si nismo vseh deset let nazaj. V 
naši republiki je bilo pri gradnji obmejnih prehodov v letih 1978, 1979 in 
1980 angažirano prek 300 milijonov dinarjev. Širili in uredili smo prehode: 
Gederovci, Trate, Radlje, Jurij, sedaj gradimo prehod Vrtojba, začeli smo z 
gradnjo Fernetičev, Erjavčeve ceste V Novi Gorici, Šentilja. V prihodnjem letu 
pa bomo začeli graditi še prehoda Kuzma in Hodoš, na nekaterih mednarodnih 
prehodih pa so potrebne manjše rekonstrukcije, za katere pa so potrebna znatna 
sredstva. Ravno tako moramo v prihodnjem letu zastaviti projekte za Maribor, 
prehod za avtocesto, za karavanški predor in pa seveda za industrijsko cono. 

Posebno vprašanje je financiranje izgradnje maloobmejnih prehodov. Ze 
nekaj časa obstaja ideja, da bi morala republika prevzeti tudi financiranje 
maloobmejnih prehodov, glede česar pa bo verjetno potrebna širša diskusija. 
Ti prehodi so bili zgrajeni predvsem zaradi najneposrednejših potreb okoliškega 
prebivalstva. Republika je že prevzela financiranje milice, sedaj prevzema še 
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kompletno financiranje izgradnje teh prehodov, medtem ko je razširjanje teh 
prehodov še odprto vprašanje. Moram reči, da imamo danes teh prehodov že 
sorazmerno veliko. Imamo 640 kilometrov meje in 105 mejnih prehodov. Če 
odštejemo madžarsko mejo, ki je dolga nekaj prek 100 km, potem imamo danes 
na italijanski meji že na vsake tri do štiri kilometre prehod čez mejo. To pa 
terja dokaj velike stroške, ker so tu potrebni miličniki, cariniki, potrebne so 
zveze ter tehnične in druge naprave itd. Če se bomo morali odločiti za to, bo 
treba seveda razmisliti, ali so res vsi ti mejni prehodi še ipotrebni, ali je 
smotrno, da jih tako opremljamo in ali kaže izbrati in nekatere vendarle zadr- 
žati kot maloobmejne, druge pa prekategorizirati v meddržavne in podobno. 

Tudi to pobudo bi kazalo vključiti v osnutek kot variantno možnost, o ka- 
teri bomo še razpravljali. Vse druge pripombe pa bomo gotovo upoštevali pri 
nadaljnjem obdelovanju osnutku zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Zemljarič! Ima še kdo 
kako vprašanje? Želi še kdo besedo? (Ne želi.) Če ne, potem zaključujem raz- 
pravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o notranjih zadevah se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe 
skupin delegatov in pripombe delegatov iz razprave na seji zbora oziroma naj 
utemeljeno zavrne tiste, za katere meni, da jih ne more sprejeti. 

Kdo je za tak sklep? (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na poročilo o uresni- 
čevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji. 

Poročilo o uresničevanju zasnove smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Predstavniki Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda so tovariš Martin 

Košir, tovariš Bojan Ušeničnik, pomočnik in Miran Bogataj, svetovalec repu- 
bliškega sekretarja za ljudsko obrambo. 

Ker je poročilo označeno kot strogo zaupno in je uradna tajna, je bil 
povzetek tega poročila objavljen v Poročevalcu št. 24. Celotno poročilo pa je 
bilo na voljo pri svetih za ljudsko obrambo, varnosti in družbeno samozaščito 
pri občinskih skupščinah in tudi v Skupščini SR Slovenije. Tudi pri tej točki 
velja sklep, ki smo ga sprejeli na skupnem zasedanju glede izključitve javnosti. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 
Predstavniki Izvršnega sveta so tovariš Martin Košir, tovariš Bojan Ušeničnik 
in tovariš Miran Bogataj. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog za iz- 
dajo zakona ste dobili. Dobili ste tudi teze za osnutek zakona. 

Gradivo so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, 
Komisija za pravosodje, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so zboru predložili pismena po- 
ročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 
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Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Franc Godina, delegat iz občine 
Logatec! 

Franc Godina: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati! 
Naša skupina je obravnavala predlog za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi 
in družbeni samozaščiti ter se strinja s predlogom za izdajo zakona. Menimo, 
da so teze za osnutek zakona dobra podlaga za pripravo zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti in jih zato v celoti podpiramo. Predlagamo 
pa še naslednje pripombe: 

V poglavju III., k 1. in 2. točki, kjer je govora o komiteju za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito v krajevnih skupnostih in temeljnih organi- 
zacijah združenega dela, predlagamo, da se prva in druga varianta v 24. in 29. 
členu ne sprejmeta, saj teze 23. in 24. ter 28. in 29. jasneje in dosledneje opre- 
deljujejo naloge splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

Predlagamo novo 25. a tezo, ki naj zadrži sedanje resorne komisije pri 
odborih krajevnih skupnosti. Ta teza naj se glasi: »Komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito v krajevni skupnosti ustanovi za posamezno 
področje delovanja posebne komisije za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito.« Pri dosedanjem izvajanju nalog splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite so se te komisije pokazale kot izredno pomembne. Zato me- 
nimo, da jih je potrebno zadržati. Predlagamo, da bi bili predsedniki teh 
komisij tudi člani komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
v krajevnih skupnostih. 

Glede na predvidene spremembe v organiziranosti Zveze komunistov naj 
bi se v 2. točki 33. teze določilo, da bo predsednik občinskega komiteja za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito predsednik občinske konfe- 
rence Zveze komunistov Slovenije. Predlagamo tudi, da ima komite podpred- 
sednika. 

V osnutku zakona naj se jasno določijo pristojnosti posameznih komitejev, 
predvsem pa naj se natančno razmejijo pristojnosti občinskega komiteja, skup- 
ščine oziroma predsedstva, občine in sveta za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito, ker menimo, da to ni dovolj jasno opredeljeno. 

V poglavju VIII., »Teritorialna obramba«, predlagamo, da se natančneje 
razmeji obveznost teritorialne obrambe do narodne zaščite, zlasti glede uspo- 
sabljanja, skladiščenja opreme itd. 

V tezi 210. ni dovolj jasno opredeljeno za kakšno vrsto zaklonilnika oziroma 
zaklonišča gre v 3. točki te teze. K predlogu, da občan, priseljen v okolje, kjer 
je že zadostna kapaciteta zakloniščnih prostorov, ne plačuje prispevka za zaklo- 
nišče od stanarine ali drugih osnov, predlagamo, naj to velja le za tistega ob- 
čana, ki je v prejšnjem okolju že plačal prispevek v enkratnem znesku oziroma 
v treh obrokih, če je bil individualni graditelj. 

Pri izračunu višine prispevka za individualne graditelje pa naj ne bo odlo- 
čujoča vrednost projektirane zgradbe, pač pa naj bo prispevek za vse gradi- 
telje pavšalen. 

K tezi 252. predlagamo, naj se točneje določi, kdo je materialni nosilec za 
specializirane enote civilne zaščite v organizacijah združenega dela, ki jih določa 
skupščina. Tudi pripadnikom civilne zaščite naj se za eventualne poškodbe 
v mirnodobskem ukrepanju zagotovi socialna varnost, tako kot je to urejeno 
za narodno zaščito. Hvala lepa! 
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Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Anton Direnbek, dele- 
gat iz občine Šmarje pri Jelšah! 

Anton Direnbek: Tovarišica (predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz občine Šmarje pri Jelšah predlaga naslednje pri- 
pombe k predlogu za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti, s tezami za osnutek zakona. 

1. Glede na naloge sveta za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
občinske skupščine, komitejev in predsedstva v različnih obdobjih mirnodob- 
nega stanja, v izrednih razmerah in v vojnem stanju, bi bilo potrebno bolj 
konkretno razmejiti dolžnosti posameznih organov, da ne bi prihajalo do oprav- 
ljanja enakih nalog v različnih organih. 

2. Naloge komiteja so v 21. tezi preveč splošno obravnavane, in menimo, 
da je bolj sprejemljiva 34. teza, ki bolj konkretizira naloge komiteja. 

3. V 22. in 27. tezi pri 3. točki menimo, da bi bilo potrebno razen predsed- 
nika bolj konkretno določiti jedro komiteja oziroma konkretno določiti, kateri 
predstavniki tvorijo jedro. 

4. Pri 45. tezi naj bi zakon določil tudi dolžnosti pri mobilizacijski obvez- 
nosti delovnih ljudi in občanov tako za vojaško kot tudi za civilno mobilizacijo. 

5. V 52. tezi menimo, da bi bilo potrebno 5. točko spremeniti tako, da 
delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti in v tozdih, itd. skrbijo za organi- 
zacijo in opremljanje enot teritorialne obrambe in ne da organizirajo in oprem- 
ljajo enote, ker v mnogih krajevnih skupnostih to finančno ne bo uresničljivo. 
K tej tezi, bi bilo potrebno dodati, da delovni ljudje in občani v krajevni skup- 
nosti organizirajo oskrbo ranjenih in bolnih. 

6. V 124. tezi je predlagano, da sprejemajo finančne načrte za teritorialno 
obrambo sveti za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, medtem ko po 
7. točki v 34. tezi o sredstvih za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito odloča komite. Mnenja smo, da bi bilo potrebno konkretizirati, kdo 
sprejema finančni načrt: svet ali komite. 

7. Pri 177. tezi je v 2. točki premalo konkretno določena služba v narodni 
zaščiti in čas trajanja ter ukrepi pripadnikov narodne zaščite ob prejemu poziva 
oboroženih sil. Mislimo, da načelniki narodne zaščite v tozdih oziroma v kra- 
jevnih skupnostih lahko le razporejajo pripadnike narodne zaščite za opravlja- 
nje posameznih nalog, ne morejo pa določiti razporeda za sodelovanje delovnih 
ljudi in občanov v narodni zaščiti. 

8. V 260. tezi se predvideva, da imenuje občinski štab za civilno zaščito 
izvršni svet občinske skupščine. V 80. tezi pa je predvideno, da občinski štab 
civilne zaščite imenuje občinska skupščina. Potrebno je konkretizirati, kdo je 
pristojen za imenovanje občinskega štaba civilne zaščite. 

9. Menimo, da je 5. točka 315. teze nesprejemljiva za področje naše občine, 
ker več kot polovica krajevnih skupnosti nima nobene delovne organizacije, 
niti kakšnega obrata in da bo v teh krajevnih skupnostih nastal zelo resen 
problem financiranja programov splošnega ljudskega odpora in družbene samo- 
zaščite, če ne bo sprejeto načelo solidarnosti, sicer te krajevne skupnosti ne 
bodo mogle zagotoviti osnovnih sredstev za uresničevanje predvidenih pro- 
gramov. 

Prav tako menimo, da bi bilo potrebno solidarno prelivanje sredstev na 
nivoju republike, saj smo mnenja, da manj razvite družbenopolitične skupnosti 
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zaradi nižjega narodnega dohodka in slabšega gospodarskega stanja nimajo nič 
manjših nalog in obveznosti v splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

10. V 319. tezi bi moralo biti predvideno tudi nadomestilo osebnega do- 
hodka kmetom in privatnim obrtnikom v času izobraževanja, izpopolnjevanja 
in urjenja na področju ljudske obrambe. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Andrej Sile, delegat iz Cerknice ima be- 
sedo! 

Andrej Šile: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Skupina de- 
legatov za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine občine Cerknica na- 
čelno podpirata sprejem zakona, ki bo v celoti urejal področje splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. Vendar menimo, da so teze obravnavanega 
akta preobširne, na nekaterih mestih nejasne in premalo zavezujoče. Glede na 
resolucijo o zakonodajni politiki predlagamo, da naj se izločijo določbe, ki so 
že sprejete oziroma jih je možno opredeliti v podzakonskih aktih. 

Jasneje bi bilo treba opredeliti pristojnost posameznih organov v občini, 
občinske skupščine, predsedstva, komiteja za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito, sveta za ljudsko obrambo, varnost in družbeno samozaščito 
in izvršnega sveta občinske skupščine, in odnose med njimi, s čimer bomo 
zagotovili tudi praktično delovanje sistema splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite. Se posebej velja ta ugotovitev za medobčinske oziroma pokra- 
jinske organe in odnos med občino in pokrajino. Več doslednosti je potrebno pri 
naštevanju članov posameznega organa ali komiteja, tako da se ne bodo pre- 
pletale mirnodobne in vojne funkcije. Predlagamo, da se dosledno navaja se- 
stava komiteja za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito iz 21. teze. 

Zaradi preglednosti predlagamo prvo varianto 23. in 24. teze ter prvo 
varianto 28. in 29. teze. V 31. tezi naj se drugi odstavek črta. 

V tretjem odstavku 36. teze ni zastopana borčevska organizacija niti med- 
občinski organ, ki sestavljajo pokrajino. Mirnodobno funkcijo ima samo sekretar 
medobčinskega sveta Zveze komunistov, vsi ostali pa vojno. 

V 7. členu menimo, da mora biti pokrajinski komite splošnega ljudskega 
odpora in družbene samozaščite odgovoren tudi pokrajinskemu odboru oziroma 
v miru občinskim skupščinam z območja pokrajine. 

Glede na pomen na slovenskem območju predlagamo, da se v 76. tezi 
navedejo tudi jamarske organizacije. 

Predlagamo, da se v 85. tezi jasneje opredeli delegatska sestava sveta za 
ljudski odpor in družbeno samozaščito pri občinski skupščini. 

V 265. tezi izključujemo razporeditev določenih kategorij občanov v štabe 
in enote civilne zaščite. V praksi pa imajo dvojni razpored, še posebno po 
potresu v Posočju, tako da je v štabe in enote civilne zaščite lahko razporejen 
vsak, tudi vojaški obveznik, dokler ni poklican v oborožene sile. 

Jasno bi bilo potrebno opredeliti odgovornost organov za notranje zadeve 
in štabov ter obveznost teritorialne obrambe za strokovno pomoč in usposab- 
ljanje narodne zaščite. 

Financiranje ljudske obrambe je v tezah premalo obdelano, posebno glede 
vzajemnosti in solidarnosti. Opozarjamo na različne materialne osnove za iz- 
vajanje obrambnih programov v razvitih in manj razvitih območjih in na 
neenakomerno obremenitev gospodarstva po posameznih občinah. Izpad do- 
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hodka posamezne temeljne organizacije pa lahko bistveno vpliva na izvajanje 
programa. 

Predsednica Silva Jereb: Dr. Mitja Mrgole, delegat iz občine Ptuj 
ima besedo! 

Dr. Mitja Mrgole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! O tezah za osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti so v naši občini razpravljali Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito, Svet za ljudsko obrambo, varnost in družbeno samo- 
zaščito, Izvršni svet Skupščine in Štab za civilno zaščito ter naša skupina in 
sprejeli naslednje pripombe: 

V tretjem poglavju pri komiteju za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito v krajevnih skupnosti, temeljnih organizacijah združenega dela 
in občini predlagamo, da ostane v veljavi prva teza, v kateri je razčlenjena 
vloga komitejev za področje splošne ljudske obrambe in za področje družbene 
samozaščite ter predlagamo, da naj bi varianta odpadla. V tem poglavju je 
potrebno tudi razčleniti strukturo komitejev. 

V petem poglavju, ki govori o pravicah in dolžnostih krajevnih skupnosti, 
temeljnih in drugih organizacij združenega dela ter drugih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti je treba širše razčleniti naloge in pristojnosti samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

V 73. tezi naj se besedica: »lahko« črta, ker menimo, da se odbori za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito tudi tam morajo ustanoviti. 

Pri opredelitvi družbenopolitične skupnosti v 7. poglavju naj bi pri svetu 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito določili tudi kdo so člani 
sveta po položaju. 

V 4. poglavju o teritorialni obrambi predlagamo, da 126. teza ostane, glede 
na to, da se v enote teritorialne obrambe vključujejo tudi ženske kot vojaški 
obvezniki in mladinci-prostovoljci, ki do sedaj niso dali slovesne zaobljube. 

V 186. tezi, v 9. poglavju je treba natančneje določiti organe za notranje 
zadeve, ker se pojavljajo dileme, ali gre v tem primeru za postaje milice ali 
upravne organe za notranje zadeve v občini. 

V poglavju o civilni zaščiti pa je razpravljal tudi občinski štab za civilno 
zaščito ter na tej osnovi predlagamo k posameznim tezam naslednje pripombe: 

K 197. tezi: zadnji odstavek je treba dopolniti, in sicer gre za vse nosilce 
družbenega planiranja. 

V 3. točki 104 teze bi morale biti bolj konkretno opredeljene kategorije 
občanov, ki izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje po načelih samopomoči. 

206. tezo bi bilo treba pri naštevanju ukrepov civilne zaščite še dopolniti, 
eventualno s prvo medicinsko pomočjo. 

V tretji točki 210. teze je potrebno podaljšati rok za zgraditev zaklonišč od 
5 na 10 let. Ta predlog utemeljujemo s tem, ker je večina gradbenih objektov 
brez zaklonišč in je potrebno pripraviti urbanistično dokumentacijo in gradbe- 
no tehnične ocene in seveda zagotoviti tudi finančna sredstva, zlasti še za 
področje vzgoje in izobraževanja, otroškega varstva in zdravstva. 

V 214. tezi ni dovolj definirano, kaj so zaklonišča močnejše zaščite. 
V 215. tezi, v drugi točki, ni primeren kriterij izdaja gradbenega dovoljenja, 

ker si je tega treba zagotoviti na primer tudi pri graditvi centralne kurjave. 
Kot kriterij naj bi se upoštevala povečana koristna površina objekta s pove- 
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čanim številom prostorov in povečanim številom uporabnikov oziroma zapo- 
slenih. 

K 217. tezi predlagamo, da zasebni graditelji plačajo prispevek v postopku 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, brez možnosti obročnega plačevanja in 
to pred izdajo gradbenega dovoljenja. 

V 223. tezi je področje prve medicinske pomoči preskromno in le načelno 
napisano. Zlasti bi morale biti bolj konkretno opredeljene naloge nosilcev 
izvajanja tega ukrepa civilne zaščite. 

V tretji alinei prve točke 243. teze je treba namesto besed: »na teritoriju 
Socialistične republike Slovenije«, dodati: »na teritoriju občine«, ker predsed- 
nik izvršnega sveta občinske skupščine ne more imeti pooblastila za aktiviranje 
opreme, sredstev in vozil na območju republike. 

V 258. tezi predlagamo, da se 1. točka dopolni s tem, da imajo poveljnik 
in člani štaba namestnike, načelnik pa pomočnika. Število se določi ob njihovem 
imenovanju. V tem primeru naj se varianta črta. 

V 261. tezi je opredeljena funkcija mestnega štaba za civilno zaščito v 
mestih z več občinami. Mnenja smo, da naj bi se mestni štabi za civilno zaščito 
formirali tudi v mestih z več krajevnimi skupnostmi kot koordinatorji in 
usmerjevalci dela štabov civilne zaščite v krajevnih skupnostih. 

V 263. tezi podpiramo varianto, da se v državnih organih imenuje štab za 
civilno zaščito in da ga imenuje svet delovne skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima dr. Jelenko Adjan- 
ski, delegat iz občine Grosuplje. Prosim. 

Dr. Jelenko Adjanski: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz Gro- 
suplja je 17. 12. med drugim obravnavala tudi predlog za izdajo zakona o sploš-. 
ni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, s tezami za osnutek zakona. 

Menimo, da so predlagane ustrezne rešitve v okviru predlaganih tez za 
osnutek zakona. Zato predlagamo, da se pri pripravi osnutka zakona upoštevajo 
variantne rešitve navedene v tezah, in sicer naj se na 7. strani prvega dela 
tez, upošteva 1. varianta za tezi 23. in 24. 

Pri tezah 28. in 29. na 19. strani naj se upošteva tudi 1. varianta. 
Na 11. strani naj se uveljavi določba brez variante, to je za tezo 34. V 258. 

tezi pa naj se upošteva variantna rešitev. 
V 263. in 278. tezi naj se ne upošteva varianta. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Jože Oven, delegat iz 
Ribnice, prosim! 

Jože Oven: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Člani skupine delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije ter člani skupine 
delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja občine 
Ribnica smo obravnavali gradivo za današnjo sejo ter v zvezi s to točko dnev- 
nega reda posredujemo naslednje pripombe: 

1. Sestav komisije za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
v krajevnih skupnostih bi po mnenju naših delegatov moral biti enako sestav- 
ljen kot komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito na ob- 
činskem nivoju. 
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2. Menimo, da bi bilo poleg komiteja za družbeno samozaščito in splošno 
ljudsko obrambo v krajevni skupnosti potrebno ustanoviti tudi komisijo za 
vojaške zadeve, ki bi neposredno izvajala organizacijske zadeve za enote JLA 
in teritorialno obrambo. 

3. V predlogu za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti ni prikazan sestav sveta občinske skupščine za splošni ljudski odpor in 
družbeno samozaščito, kar pa bi bilo po našem mnenju potrebno. 

4. Mnenja smo, da bi moral biti član predsedstva občinske skupščine tudi 
predsednik občinskega komiteja za splošni ljudski odpor in družbeno samo- 
zaščito, kar v predlogu za izdajo zakona ni predvideno. 

5. V predlogu zakona bi bilo potrebno določiti način zagotavljanja sred- 
stev za izvajanje programa splošnega ljudskega odpora in družbene samoza- 
ščite za tiste krajevne skupnosti, na katerih teritoriju ni nobene organizacije 
združenega dela. Za spremljanje oziroma izvajanje določenih nalog v okviru 
krajevnih skupnosti bi se lahko določena finančna sredstva zbirala na nivoju 
republike. Dodeljevala bi se po principu solidarnosti tistim občinam, katerih 
krajevne skupnosti nimajo možnosti zagotoviti ustreznega vira financiranja. 

6. Ponovno bi bilo potrebno proučiti ustreznost predlaganega povišanja 
prispevka za zaklonišča, predvsem pa ustreznost obračunavanja prispevka od 
vrednosti stanovanjskih prostorov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Marjan Domanjko, delegat iz 
občine Velenje, prosim! 

Marjan Domanjko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov je na svoji seji obravnavala predlog za izdajo za- 
kona o splošnem ljudskem odporu in družbeni samozaščiti, s tezami za osnutek 
in v zvezi s tem sprejela naslednje pripombe. 

Mnenja smo, da 2. variantna rešitev v 23. in 24. tezi ni sprejemljiva, kajti 
menimo, da mora naloge komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito v krajevni skupnosti enotno določiti zakon, tako kot je to sicer 
določeno v 23. in 24. tezi. 

V 33. tezi sprašujemo, ali je predsednik izvršnega sveta pomotoma izpadel 
iz sestava komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v 
občini, ker v tezah ni imenovan, je pa iz nadaljnjega besedila zakona razvidno, 
da ima izvršni svet s področja splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite velike obveznosti in naloge. 

Predlagamo popravek k 2. odstavku 45. teze, ki pravi, da se posamezne 
pravice in dolžnosti iz 1. odstavka tega člena medsebojno ne izključujejo. Be- 
sedilo naj se konkretizira tako, da se navede, da se pravice in dolžnosti iz točk 
1 do 6 tega člena medsebojno ne izključujejo. 

V 187. tezi predlagamo, da v besedilo vstavimo za besedami: »komandant 
teritorialne obrambe« še besedo: »Slovenije«. 

V 258. tezi v 1. odstavku predlagamo variantni predlog z dopolnitvijo 
besedila, in sicer: »Štab za civilno zaščito ima poveljnika štaba, načelnika štaba 
ter pomočnike načelnika štaba, katerih število se določi ob njihovem imeno- 
vanju«. 

V 278. tezi v 2. odstavku predlagamo variantni predlog zaradi osnovnega 
namena centrov obveščanja, javljanja in alarmiranja, da vzdržujejo med seboj 
stalno dežurno zvezo ob neposredni vojni nevarnosti, v vojni in ob naravnih 
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in drugih nesrečah ali v drugih izrednih razmerah in nevarnostih pa se aktivi- 
rajo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Nevenka 
Podobnik iz Idrije. Prosim! 

Nevenka Podobnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Svojo razpravo bom oddala pismeno, ker sta bili dve osnovni pripombi, 
ki smo jih pripravili v naši občini, v zaenkrat še skromni razpravi o tezah za 
osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, že povedani. 
Menimo, da bi moral biti član občinskega komiteja za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito, glede na obveznosti, ki jih ima, tudi predsednik 
izvršnega sveta. Hkrati pa menimo, da bi morale biti pristojnosti svetov ob- 
činske skupščine za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v novi organi- 
zacijski shemi bolj konkretno določene, predvsem naj se razmeji njegova pri- 
stojnost v odnosu do občinske skupščine. Jasno naj se določi katera dela in 
opravila naj bi opravljal oziroma imel ta organ občinske skupščine s področja 
pristojnosti občinske skupščine. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zdravko Dolinšek, delegat iz 
občine Maribor. Prosim! 

Zdravko Dolinšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V imenu skupine delegatov Skupščine občine Maribor predlagam k 
predlogu za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti 
naslednje pripombe. 

Menimo, da so predlagane rešitve pomemben napredek pri podružbljanju 
obrambnih priprav in da lahko v pogojih morebitne vojne zagotovijo organi- 
zacijo in razvoj splošnega ljudskega odpora. Prepričani smo, da predlagane 
Tešitve pomenijo tudi več obveznosti, ki jih nosijo zlasti delovni ljudje in 
občani, poleg njih pa še krajevne skupnosti in organizacije združenega dela. 
Prav v tem vidimo smisel novega zakona in poskušamo preveriti posamične 
rešitve v skladu z nameni in cilji. 

1. Več pravic in več dolžnosti zahteva tudi bolj odgovorno ravnanje in 
pred vse subjekte postavlja odgovornost, ki pa je v predlogu premalo izražena. 
Kazalo bi natančneje opredeliti posledice, ki nastanejo, če posameznih nalog 
ne dokončamo. Ob tem ne mislim na kazenske posledice, temveč predvsem na 
tiste, ki nas zavezujejo k odgovornemu opravljanju nalog, ki so nam zaupane. 

2. Izredni pomen, ki ga imajo na področju ljudske obrambe družbenopoli- 
tične organizacije razumemo tudi kot del obveznosti teh organizacij do obrambne 
problematike. Zakon je v tem dokaj skromen. Ni izrazil obveznosti socialistične 
zveze in zveze mladine kot nosilke frontne organizacije, premalo pa je poudar- 
jen tudi ustvarjalen odnos do obrambnega delovanja mladih ljudi in podobno. 

Svobodna menjava dela prihaja premalo do izraza. Prepričani smo, da je 
prav na obrambnem področju moč zagotavljati temeljno zamisel svobodne 
menjave dela, še bolj posledice, ki izhajajo iz nje. Izraziti bi torej morali raz- 
sežnosti odnosov do delavcev v ljudski obrambi nasploh, ne le posamično skozi 
strukture. Nakazati bomo morali obveznost usposabljanja za ljudsko obrambo 
na fakultetah za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Še več. Bolj kot 
predvidevajo teze, je potrebno opredeliti obveznosti delavcev stalnega sestava 
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teritorialne obrambe, oddelka za ljudsko obrambo, referentov ljudske obrambe 
in drugih do opravljanja obrambne dolžnosti in nalog obrambe in pripravlje- 
nosti. Omenjeno se nam zdi toliko bolj pomembno, ker je delovanje ljudskega 
odpora tudi odvisno od dobro usposobljenega, čvrsto organiziranega stalnega 
sestava ljudske obrambe. 

Pokrajine dobivajo že v mirnem obdobju velik pomen pri pripravah na 
splošno ljudsko obrambo in ne glede na izrazito funkcijo v vojni, že v mirni 
dobi opravljajo celovito koordinacijo in odločajo o rešitvah na svojem območju. 
Kazalo bi torej poudariti večje obveznosti oziroma glede na pomembnost nji- 
hove funkcije, bi jih teze morale zavezovati k nalogam bolj določeno kot sicer. 
Poleg omenjenega je treba posebej obravnavati posebne družbenopolitične skup- 
nosti, ker menimo, da so naloge, ki jih imajo mesta, specifične, in da jih ne 
kaže obravnavati ob pokrajini, ampak jih je potrebno temeljiteje opredeliti 
v posebnih tezah. 

Razmejitev funkcij posameznih organizacij, zlasti pa še pristojnosti med 
teritorialno obrambo in narodno zaščito ni dovolj jasna. Nedvoumno bi namreč 
kazalo opredeliti način delovanja narodne zaščite. V nekaterih primerih ima 
celo večje pristojnosti od milice, brez tistih posledic, ki zadenejo pripadnike 
milice ob izvrševanju službe. Opredeliti bi kazalo pristojnosti, ki jih imajo 
komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, občinski štabi 
teritorialne obrambe oziroma drugi ob sklicevanju, ob uporabi in ob uspo- 
sabljanju. 

Veliko težavo bo pomenila transformacija narodne zaščite v teritorialno 
obrambo v primeru morebitne vojne. Zato so po našem mnenju čistejši elementi 
pristojnosti nujno potrebni. Tudi v povezavi med zakonom o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti ter zakonom o notranjih zadevah je obveznost 
do usposabljanja premalo izražena. Vemo, da je oborožen odpor sicer osnovna 
oblika delovanja splošne ljudske obrambe, toda zakonske teze so mu na nek 
način preveč podrejene. Premalo so poudarjene vse ostale oblike. Vemo pa, da 
bo le majhen odstotek deloval v oboroženih enotah in da bodo ljudje v glavnem 
delali in živeli v okviru splošnega ljudskega odpora izven oboroženega dela. 

Ker ta zakon ureja vprašanje tudi vojnega življenja, je temu področju 
potrebno posvetiti primerno pozornost. Pomemben napredek vidimo na pod- 
ročju usposabljanja. Opozarjamo pa, da bi bilo potrebno nedvoumno poudariti, 
da se odgovornost za usposobljenost in torej tudi usposabljanje ne more pre- 
nesti na strukture oziroma organe izven za to določenih organizacijskih oblik. 
Vsaka struktura mora to obveznost opravljati sama. Le tako lahko to zagotavlja 
kvaliteto, hkrati pa ima pregled in oceno obrambne usposobljenosti. Vnesti bi 
kazalo tudi vse tiste klube, organizacije, ki po svojih programskih značilnostih 
opravljajo naloge, podobne nalogam vojaškega življenja, na primer strelce, 
radioamaterje, tabornike in druge. Običajno so te organizacije zapostavljene, 
po svoji funkciji pa opravljajo izredno pomembno nalogo usposabljanja. 

Financiranje bi moralo izražati enotnost organizacijskega pristopa in ob- 
vezno kvantiteto, tako da bi se občine v tem izravnale na celotnem območju 
SR Slovenije. Poleg tega menimo, da je potrebno natančneje opredeliti funk- 
cije nadomestila osebnega dohodka oziroma postopke, ker je izvršitev te naloge, 
ne glede na samoupravni sporazum, zapletena in obširna. Tudi financiranje 
pokrajinskih institucij mora biti bolj opredeljeno. Pomanjkljivost je v tem, da 
je izpuščena baza ljudske obrambe. Čeprav to sodi v uredbe ali predpise z za- 
konsko močjo, pa je vendarle v zakonu nujno opredeliti tudi to področje, saj je 
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od materialnih rezerv v vojni in od delovanja posameznih institucij na začasno 
zasedenem ozemlju odvisna učinkovitost celotnega sistema. Pozorno bi morali 
ugotoviti, kje je varnostni vidik sprejemanja odločitev, ocen in posameznih reši- 
tev lahko v nevarnosti. Posamične teze narekujejo sprejemanje odločitev na 
najrazličnejših nivojih, pogosto pa bi dosegli enako stopnjo skupnega odločanja 
s spremenjenimi metodami. 

Kazenske določbe morajo izraziti ostre ukrepe zoper vse tiste, ki jim zakon 
nalaga določene naloge, pa jih zavestno in namerno ne uresničujejo. Motnje pri 
izvajanju ljudske obrambe, bodisi da gre za področje organiziranosti, načrto- 
vanja ali pa usposabljanja, morajo biti natančno opredeljene. V sedanji situaciji 
povzročajo veliko škodo posamezniki, ki motijo delovanje ljudske obrambe, 
sankcij pa ne moremo izvajati. 

Imamo občutek, da je predlog preveč sestavina obeh bivših zakonov, in 
sicer zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti in zakona o notranjih 
zadevah. Opažamo, da so posamične sestavine premalo povezane in nekako 
druga ob drugi. Proučiti bi bilo potrebno temeljne naloge s področja ljudske 
obrambe in družbene samozaščite in jih po posameznih programskih ali organi- 
zacijskih sestavinah povezati smiselno in temeljito. 

Opozarjamo na precejšnjo terminološko zmedo. Tako se na primer pojem 
obrambni načrt pojavlja večkrat z različnim pomenom. Ali pa nedosledno upo- 
rabljamo izraze vzgoja, usposabljanje, urjenje in podobno. Pojavlja se tudi 
precej nasprotnih trditev o isti zadevi. Prepričani smo, da bo osnutek vse te 
pomanjkljivosti odpravil. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jerebi Hvala lepa! Tovariš Drago Čuček iz Celja 
ima besedo! 

Drago Cuček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija je razpravljala o predlogu za izdajo zakona o ljudski obrambi. 
O tem zakonu je razpravljal tudi svet za ljudsko obrambo in varnost ter druž- 
beno samozaščito ter me zadolžil, da predložim le bistvene pripombe. 

1. Teze za osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti 
prinašajo nekatere novosti na področju organiziranosti in vsebinske dorečenosti 
koncepta splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite, zlasti v zvezi 
z ustanavljanjem komitejev za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito, 
vlogo družbenopolitičnih organizacij in podobno. Več dorečenosti pa je bilo 
pričakovati na področju organiziranosti narodne zaščite in teritorialne obrambe 
ter ne navsezadnje organiziranosti civilne zaščite, izgradnje zaklonišč, delovnem 
področju upravnih organov in podobno. 

Glede na nadaljnji razvoj je že dalj časa prisotna misel, da bi se v občinah 
ustanovil en organ za vprašanja ljudske obrambe. To naj bi bil v skladu z 
novim zakonom o državni upravi sekretariat za ljudsko obrambo, znotraj kate- 
rega bi delovale nekatere strokovne službe, na primer: strokovna služba občin- 
skega štaba teritorialne obrambe, služba občinskega štaba civilne zaščite, služba 
JLA, notranje organizacijske enote za vojaške zadeve, obrambne priprave in 
druge splošne zadeve s področja splošnega ljudskega odpora. Teze za osnutek 
novega zakona sicer te radikalne spremembe ne predvidevajo, zato bi kazalo o 
tej ideji razmisliti, saj bi na ta način zagotovili še večjo koordinacijo na področ- 
ju urejanja zadev splošne ljudske obrambe, financiranja, upravnopravnih zadev 
in poenostavili bi kadrovske in tehnične ter materialne zadeve, uredili status 
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pripadnikov teritorialne obrambe, zagotovili še večjo odgovornost izvršnega 
sveta kot izvršilnega organa občinske skupščine v obrambnih pripravah v ob- 
čini. V kolikor ta ideja iz kakršnihkoli razlogov ne bi bila sprejemljiva, čeprav 
ne vidimo razlogov za to, pa predlagamo, da naj bi se tudi vloga občinskega 
štaba civilne zaščite in njeno mesto v obrambnih in celotnih pripravah civilne 
zaščite opredelila tako, kot je kasneje opredeljen občinski štab teritorialne ob- 
rambe. To pomeni, da naj bi občinski štab civilne zaščite že v miru dobil večjo 
vlogo, imel v ta namen svojo strokovno službo, ki bi bila organizirana na po- 
doben način kot občinski štab teritorialne obrambe in ne kot predvideva os- 
nutek zakona v 3. točki 206. teze, da se strokovne in administrativne zadeve 
opravljajo znotraj upravnega organa za ljudsko obrambo. S takšno rešitvijo 
bi zagotovili večjo vlogo občinskega štaba civilne zaščite, večjo odgovornost, 
večjo aktivnost, neposrednješo povezanost in odgovornost do izvršnega sveta, 
ki imenuje občinski štab civilne zaščite in mu le-ta za svoje delo tudi odgovarja 
in tako dalje. 

2. Kadri in finančna sredstva se s takšno novo organiziranostjo ne bi pove- 
čala. Poleg vseh naštetih prednosti in še drugih, pa bi s takšno reorganizacijo 
upravni organ za ljudsko obrambo lahko učinkoviteje opravljal vse druge naloge 
s področja obrambnih priprav, gospodarskih in družbenih dejavnosti, nalog s 
področja vojaških, mobilizacijskih in nabornih zadev, organiziranosti službe 
OJOA in podobno, ker je bil doslej v preveliki meri obremenjen z odgovornostjo 
in nalogami s področja civilne zaščite. 

3. Vprašanja narodne zaščite so v osnutku zakona nedorečena. Določila 
o narodni zaščiti so opredeljena v poglavju teritorialne obrambe, v posebnem 
poglavju o narodni zaščiti ter drugod, delno tudi v 39. tezi zakona o notranjih 
zadevah, vendar so povsod premalo dorečena, tako da ni razvidno, kdo nosi 
neposredno odgovornost v organizacijskem smislu, pri neposredni pomoči orga- 
nizacijam združenega dela in krajevnim skupnostim ter drugim. Ali je to v 
pristojnosti teritorialne obrambe ali organov za notranje zadeve? Ta nejasnost 
se kaže v 136., 137. in 186. tezi ter v 39. tezi zakona o notranjih zadevah. Menimo, 
da bi bilo potrebno vprašanje narodne zaščite v novem zakonu o ljudski obrambi 
in družbeni samozaščiti konkretno opredeliti in poleg splošne odgovornosti vseh 
nosilcev splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite opredeliti neposredno 
odgovornost med organi teritorialne obrambe in organi za notranje zadeve za 
organiziranost, opremljenost, usposabljanje, dajanje strokovne pomoči, izdelavo 
načrtov in tako dalje. 

4. Glede oblik komitejev za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito 
se načelno zavzemamo, da bi se njihove naloge konkretno opredelile v statutih 
organizacij združenega dela in krajevnih skupnostih ter drugih samoupravnih 
splošnih aktih. V primeru, da druga varianta iz osnutka zakona ne bi bila 
sprejemljiva, pa predlagamo, da se razmejijo in konkretno opredelijo naloge ter 
pristojnosti med komitejem za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito ter 
svetom za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito pri občinski skupščini. 
Iz dosedanjega besedila je razvidno, da se nekatere naloge iz pristojnosti ponav- 
ljajo tako pri komiteju, svetu in celo pri izvršnem svetu. Pri komitejih so 
naštete tudi nekatere take naloge, za katere menimo, da bi morale biti v večji 
pristojnosti sveta in izvršnega sveta oziroma samoupravnih organov; to so 
organiziranost, strokovne rešitve, opremljanje, financiranje in podobno. 

5. Menimo, da je potrebno v 3. točki 85. teze konkretno opredeliti sestavo 
sveta za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito pri občinski skupščini, saj 
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je opredelitev, da so člani sveta delegati, ki jih izvoli skupščina, nedorečena. 
Ob tem pa bi vsekakor morali upoštevati, glede na naloge in pristojnosti, ki 
jih ima ta organ, da so člani sveta poleg delegatov iz ozdov, krajevnih skupnosti 
in drugih tudi strokovni delavci s področja splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite, zveze rezervnih vojaških starešin, občinskega štaba civilne 
zaščite, teritorialne obrambe, upravnega organa za ljudsko obrambo, organa 
za notranje zadeve, drugih upravnih organov občine s področja gospodarstva 
in družbenih dejavnosti. 

6. Svet za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito je podal tudi pripombo 
k 117. členu. Skupina delegatov, ki ta predlog podpira, meni, da je potrebno 
ta člen razširiti oziroma dopolniti z navedbo tudi nekaterih drugih delavcev^ ki 
opravljajo taka dela in opravila, za katere naj bi se za vsakih 12 mesecev 
efektivnega dela štelo kot 16 mesecev zavarovalne dobe. 

SR Bosna in Hercegovina ima to vprašanje dobro rešeno tudi za druge 
delavce oziroma delovna mesta upravnega organa za ljudsko obrambo. Pred- 
lagamo, da se ta pravica iz 117. člena prizna za dela in naloge v upravnih orga- 
nih za ljudsko obrambo, za zadeve vojaških organizacijskih vprašanj, OJOA, 
predstojnike ter za tiste delavce v teritorialni obrambi, ki opravljajo operativne 
naloge, zaradi njihove odgovornosti in stalne pripravljenosti kakor tudi zaradi 
velike delovne obremenitve. Delavci oddelka za ljudsko obrambo imajo letno 
40 in več dni dežurstva, vaj, in mobilizacije. 

7. Poglavje o zaklanjanju prebivalstva in materialnih dobrin je potrebno 
bolj konkretno opredeliti, da bodo na tej podlagi lahko skupščine občin tudi 
sprejemale svoje predpise. 

210., 215., 216. in 217. člen so premalo dorečeni in jih je potrebno konkreti- 
zirati. Tu gre predvsem za konkretno opredelitev pravic in odgovornosti inve- 
stitorjev in zasebnih graditeljev pri izgradnji zaklonišč, vzdrževanju in podobno, 
kakor tudi za nekatere rešitve, ki pa se v neposredni praksi ne bi dale 
realizirati. 

8. Prva točka 231. člena naj bi se spremenila v tem smislu, da varstvo pred 
neeksplodiranimi bojnimi sredstvi v miru organizirajo organi za notranje zadeve 
in ne upravni organi za ljudsko obrambo, ki teh vprašanj v celoti ne morejo 
tako učinkovito opravljati, kot bi jih lahko organi za notranje zadeve. 

9. Pripomba je bila dana tudi k 268. členu v zvezi z evidencami civilne 
zaščite, za katere menimo, da bi jih morale prevzeti in opravljati kadrovske 
službe v ozdih, kajti v zelo malo primerih imajo referente za obrambne pri- 
prave. Predlagamo, da se vse evidence v zvezi s kadrovskimi vprašanji ljudske 
obrambe, vojaškimi obvezniki in pripadniki civilne zaščite vodijo v kadrovskih 
službah in da so le-te dolžne obveščati upravni organ o morebitnih nastalih 
spremembah. 

10. 2. točko 276. člena je potrebno dopolniti s tem, da so se večje gospodarske 
asociacije in druge organizacije dolžne v skladu z načrtom same na svoje 
stroške povezati s centrom za obveščanje in alarmiranje s sistemi zvez, ne samo 
z napravami za alarmiranje, kot je navedeno v tej tezi. 

11. 12. poglavje o obrambnem in samozaščitnem usposabljanju je potrebno 
bolj konkretno opredeliti, zlasti status pokrajinskih centrov za obrambno in 
samozaščitno vzgojo. Dati je treba možnost, da se taki centri lahko ustanovijo 
tudi v občinah za usposabljanje pripadnikov civilne zaščite, narodne zaščite, 
kadrov, kot nosilcev obrambnih priprav in drugo. Zlasti pa je treba konkretno 
opredeliti usposabljanje delovnih ljudi in občanov, pripadnikov civilne zaščite 
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in rezervnih vojaških starešin, ker se dogaja, da morajo celo dvakrat ali trikrat 
obiskovati pouk. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Da.) Besedo 
ima predstavnik predlagatelja, tovariš Miran Bogataj. Prosim! 

Miran Bogataj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Bo- 
gastvo dosedanje razprave, izrečeni predlogi, sugestije in pripombe k tezam 
dokazuje to, da so dejanske razmere prerasle normativno ureditev. Predlaga- 
telj bo vse pripombe, sugestije in mnenja, ki so bila do sedaj predložena, 
upošteval v čimvečji meri pri izdelavi osnutka zakona. 

Pri tem pa bi poudaril vendarle nekaj vprašanj iz današnje razprave. Eno 
vprašanje je, v kakšnem obsegu naj posamezna vprašanja ta zakon uredi? Ali 
naj bo splošen, ali naj bo podroben? Prav gotovo bo potrebno upoštevati dolo- 
čila oziroma resolucijo o zakonodajni politiki. Pri tem pa ne mislim na tisti 
del zakona, ki ureja pristojnosti posameznih organov. Kot je bilo v razpravi 
večkrat poudarjeno, morajo biti pristojnosti čimbolj konkretno določene, pou- 
darjene in nakazane. 

Drugo vprašanje, ki ga želim poudariti, je vprašanje povezovanja oziroma 
urejanja področja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v enotnem 
zakonu. Gotovo je, da v teh tezah ta povezanost še ni v zadostni meri raz- 
delana, domišljena in da jo bo potrebno tudi na podlagi današnje razprave 
še dograjevati. Pri tem bo potrebna tudi uskladitev z osnutkom zakona o 
notranjih zadevah. 

Tretje vprašanje, je vprašanje komitejev za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito kot posebnih družbenih politično-operativnih organov. 
Dejstvo je, da je ustanovitev in delovanje, njihova vloga in mesto v celotni 
organiziranosti obrambnih priprav taka, da bo potrebno na nivoju temeljnih 
nosilecv, to je predvsem temeljnih organizacij in krajevnih skupnosti, po 
vsej verjetnosti upoštevati posebnosti, ki tam so, da pa je v višjih oblikah na 
ravni družbenopolitičnih skupnosti ta organiziranost že veliko bolj konkretna. 
Ustanovitev in delo komitejev ter njihova vloga potegne za sabo tudi razmeji- 
tev in čimbolj konkretno opredelitev pristojnosti svetov za ljudsko obrambo, 
varnost in družbeno samozaščito in izvršnih svetov in drugih organov, zlasti v 
občinah, kot je bilo danes tudi poudarjeno in nakazano. V tem bomo teze do- 
polnili. 

Teze kot delovno gradivo imajo prav gotovo tudi terminske nedoslednosti, 
ki jih bo potrebno odpraviti. 

V imenu predlagatelja poudarjam, da bodo vsi ti predlogi in dopolnitve 
ter sugestije obravnavane, vsestransko proučene in vgrajene v osnutek, še več 
teh pripomb pa bo prav gotovo danih tudi sedaj v razpravi na ravni medobčin- 
skih oblik povezovanja in v razpravah v občinah. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Ne.) Če ne, 
potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samoza- 
ščiti se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe 
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skupin delegatov, občinskih skupščin in pripombe delegatov iz razprave na 
seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Ker nas danes čaka še precej dela, menim, da je prav, da naredimo krajši 

odmor. Predlagam 35 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.15 in se je nadaljevala ob 13.50.) 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši! Predlagam, da nada- 
ljujemo z delom. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev zaklonišč v obdobju 
od leta 1981 do 1985, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini predložil Izvršni 
svet. Njegovi predstavniki so tovariši Martin Košir, Bojan Ušeničnik in Miran 
Bogataj. Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog 
za izdajo zakona z osnutkom zakona ste dobili. 

Izvršni svet predlaga, da zbor obravnava predloženi akt v skladu z drugim 
odstavkom 250. člena poslovnika, tako da se prva in druga faza zakonodajnega 
postopka združita in se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona 
in zakonski osnutek. 

Glede na tak predlog Izvršnega sveta, torej samo o tem, ali se obe fazi 
združita, pričenjam razravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za tak predlog, naj prosim 
glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek so obravnavali Odbor za 

finance, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci bese- 
do? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Ignac Voljč, delegat Skupščine 
mesta Ljubljane. Prosim! 

Ignac Voljč: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 
26. seji, dne 17. 12. 1979, sprejela naslednje pripombe k predlogu za izdajo 
zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije graditev zaklonišč v obdobju 
leta 1981—1985. 

S tem zakonom bi se uredila graditev zaklonišč za potrebe vseh repu- 
bliških organov in organizacij, ki se nahajajo na območju mesta Ljubljane. Naš 
predstavnik je sodeloval pri delu komisije, ki je pripravila predlog lokacij posa- 
meznih zaklonišč. Podrobnejša pojasnila so podana v obrazložitvi k osnutku 
zakona. Mnenja smo, da je z zakonom potrebno razločevati zaklonišča, ki so 
potrebna samo za zaklanjanje delavcev republiških organov in zaklonišča, ki so 
potrebna za opravljanje funkcije najvažnejših republiških organov v najtežjih 

16» 
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pogojih, na primer med zračnimi ali drugimi napadi. Delavci v republiških orga- 
nih naj bi se posluževali zaklonišč, namenjenih za zaščito prebivalstva, kot je 
to predvideno s planom graditve zaklonišč v SFR Jugoslaviji. 

S tem bi bili delavci v republiških organih zaščiteni tako kot ostali delavci 
v organizacijah združenega dela in stanovalci v stanovanjskih stavbah. Zaklo- 
nišča za osnovno zaščito so namreč več kot trikrat cenejša od zaklonišč močnejše 
zaščite. Njihova učinkovita zaščita je nekaj manjša, vendar pa optimalna z ozi- 
rom na vložena sredstva. S tem bi se tudi potrebna sredstva za graditev zaklo- 
nišč trikratno zmanjšala. Za posebne potrebe organov, ki morajo svojo funkcijo 
opravljati tudi v času napada, pa naj bi se gradila zaklonišča močnejše zaščite, 
ki ščitijo tudi od direktnih zadetkov bomb do 300 kg. Učinkovita zaščita v teh 
zakloniščih je sicer znatno večja, so pa zelo draga, ker je zaščitna debelina 
zidov in stropov najmanj tri metre in morajo imeti še svoje samostojne ener- 
getske vire ter naprave za prezračevanje, če imajo zmogljivost za več kot 
200 oseb. Predlagam, da se predlog sprejme kot pripomba k osnutku zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Voljč. Zeli še kdo besedo? 
(Ne.) Pismenih prijav ni več. Če ne, potem zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v gra- 
ditev zaklonišč v obdobju od leta 1981 do 1985, 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 delegatov iz razprave na seji zbora. 

Kdor je za tak 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. 
Sedaj pa predlagam zboru spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda. 

Naši delegaciji se namreč mudi v Beograd na usklajevanje in so prosili, da bi 
točke od 14. dalje obravnavali prej. Vprašujem vas, če s tem soglašate? (Da.) 
Je kdo proti? (Ne.) 

Potem prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na poročilo 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980, v letu 1980. 

Na predlog naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
pa predlagam zboru, da pri tej točki dnevnega reda obravnavamo tudi 
15. točko dnevnega reda, to je poročilo delegacije o poteku usklaje- 
vanja osnutka odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1980. 

Se s tem strinjate? (Da.) Gradivo za obe točki dnevnega reda, to je za osnu- 
tek zvezne resolucije in osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za 
leto 1980 ste prejeli z gradivom za 28. sejo Zbora občin, ki je bila 26. novembra 
tega leta. Danes na klop ste prejeli še spremembe in dopolnitve osnutka zvezne 
resolucije, ki jih je posredoval Zvezni izvršni svet naši delegaciji ter pripombe 
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Prejeli ste 
tudi stališča in pripombe Izvršnega sveta k spremembam in dopolnitvam zvezne 
resolucije. 



29. seja 245 

Danes ste na klop prejeli tudi poročilo naših odborov za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj ter odborov za finance. Prav tako ste prejeli na klop pred- 
log sklepa, ki ga je pripravila medzborovska skupina delegatov, ki so jo ime- 
novali pristojni odbori. Obveščam vas, da so na seji zbora navzoči člani te 
skupine delegatov tovariš Silvo Gorenc, predsednik Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj, tovariš Marjan Simič, član tega odbora, tovarišica 
Zdenka Jurančič, predsednica Odbora za finance in tovariš Franc Štrakelj, 
član tega odbora. Skupina delegatov bo spremljala razpravo in po potrebi zboru 
predlagala predlog sprememb oziroma dopolnitev predlaganega sklepa. 

Predstavnika Izvršnega sveta pri tej točki sta tovariš Tomaž Banovec, 
namestnik direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje in tovariš 
Dušan Brglez, namestnik predsednika Republiškega komiteja za ekonomske 
odnose s tujino. 

V tem uvodu sem, tovarišice in tovariši, večkrat povedala, da ste dobili gra- 
divo na klop. Zavedam se, da se pri opredeljevanju stališč do dopolnitev in 
sprememb zvezne resolucije, ki je bistveno drugačna od osnutka o katerem je 
tekla beseda na prejšnji seji našega zbora, ne bo lahko odločati, kajti tokrat ne 
boste imeli stališč iz razgovorov v skupini delegatov ali v občini. Kljub temu 
vam bodo pri opredeljevanju do tega dopolnjenega osnutka v pomoč splošne 
usmeritve, ki jih prenašate iz svoje občine in iz ,sVoje regije ter tudi stališča 
iz razprave, ki se je izoblikovala na prejšnji seji zbora, ko smo govorili tako 
o zvezni kot tudi o republiški resoluciji. V pomoč vam bo lahko tudi poročilo 
naše delegacije, ki bo danes poročala o rezultatih usklajevanja ter stališča 
našega Izvršnega sveta in medzborovske skupine delegatov, ki sta že izobliko- 
vala svoje stališče do tega osnutka. Ne nazadnje vam bodo pri opredeljevanju v 
pomoč tudi sklepi obeh zveznih predsedstev, sprejetih novembra letos, ki zahte- 
vajo hkrati s krepitvijo družbenoekonomskih odnosov in samoupravnega polo- 
žaja našega delovnega človeka tudi krepitev našega gospodarstva, v mednarod- 
nih odnosih in stabilizacijske politike. ' 1 

Glede na vse to bomo morali torej pri današnjem odločanju upoštevati 
realnost gospodarskih gibanj v svetu in zaostrene gospodarske razmere v Jugo- 
slaviji. Prav jugoslovanska in mednarodna družbena realnost bo delegate in 
delegatske skupščine verjetno še večkrat postavila v situacijo, ko se bodo morali 
odločati, poznavajoč pri tem interese, potrebe in možnosti svoje sredine, tako 
v okviru Slovenije kot Jugoslavije in našega položaja v svetu. 

Dopolnitve in spremembe osnutka zvezne resolucije, ki ste jih dobili danes 
na klop, so bile pripravljene prav na osnovi novembrskih sklepov Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. Cilji, ki jih Zvezni izvršni svet s temi 
dopolnitvami zasleduje, zaslužijo gotovo vso našo podporo. Tudi mi smo v raz- 
pravah na prejšnji seji nenehno ponavljali nujnost bolj stabilizacijskega obna- 
šanja pa tudi potrebo po večji konkretizaciji. Gre za to, da pota in metode, ki 
so predlagane, verjetno niso najbolj v skladu s tem, kar bi želeli doseči. Zato 
bi moral biti naš današnji ustvarjalni prispevek v tem, da bi predlagali, da se 
vse oblike porabe vežejo na ustvarjeni dohodek, namesto da jo omejujemo z 
linearnimi ukrepi, tako kot je to predlagano. Na ta način bi vendarle stimulirali 
dobro gospodarjenje in gospodarsko rast ter razvoj in da bi na osnovi skupaj 
dogovorjenih meril in kriterijev, opredeljenih v zvezni resoluciji, vsaka repu- 
blika in pokrajina v tem okviru sprejela konkretne stabilizacijske ukrepe glede 
na svoje specifične potrebe in možnosti. 
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Menila sem, da je prav, da teh nekaj besed povem za uvod, preden preidemo 
k razpravi. Te točke dnevnega reda bi pa obravnavali tako, da bi najprej poro- 
čala delegacija, potem predstavnik že omenjene medzborovske skupine delega- 
tov in nato predstavnik Izvršnega sveta. 

Če se s tem strinjate, prosim tovarišico Jelko Zekar, članico naše delegacije 
v Zboru republik in pokrajin, da povzame besedo. Prosim! 

Jelka Žekar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina SR Slovenije je osnutek zvezne resolucije obravnavala na sejah zbo- 
rov 27. 11. 1979 in sprejela osnovne usmeritve te resolucije kot osnovo za pri- 
pravo predloga ter pooblastila delegacijo, da v usklajevalnem postopku uveljav- 
lja sprejete pripombe. Hkrati je zadolžila delegacijo, da na sejah zborov 
19. 12. 1979 poroča o poteku usklajevanja. 

V vseh odborih Zbora republik in pokrajin se je začelo usklajevanje 
11. 12. 1979. Za usklajevanje so bila v Zboru republik in pokrajin pripravljena 
vsa načelna in konkretna stališča vseh republik in pokrajin in pripombe Zvez- 
nega izvršnega sveta na ta stališča. Hkrati je Zvezni izvršni svet predložil pose- 
ben predlog sprememb in dopolnitev osnutka zvezne resolucije, ki se nanašajo 
predvsem na področje delitve dohodka in rasti vseh oblik porabe, investicij, cen 
in ekonomskih odnosov s tujino. 

V načelni razpravi v vseh odborih je bilo ugotovljeno, da predložene spre- 
membe in dopolnitve, ki jih predlaga Zvezni izvršni svet, predstavljajo prav- 
zaprav novo zasnovo za ekonomsko politiko v letu 1980, zato je bilo v Zboru 
republik in pokrajin sklenjeno, da se o tej zasnovi, z ozirom na pooblastila 
skupščin republik in pokrajin, danih delegacijam, opravijo ponovne razprave 
in preverjanja v republikah. Po teh ugotovitvah se je v vseh odborih nadalje- 
valo z usklajevanjem tistih delov resolucije, ki jih te spremembe in dopolnitve 
ne prizadenejo. 

V Odboru za družbeni plan in razvojno politiko sta praktično usklajeni 
1. točka, ki se nanaša na najvažnejše naloge ekonomske politike v letu 1980, 
in 2. točka v kateri so opredeljene naloge za dosledno izvajanje sistemskih reši- 
tev kot osnovnih predpostavk, da delavci v organizacijah združenega dela pre- 
vzemajo svoje naloge in odgovornost v družbeni reprodukciji. Pri tem je še 
odprto vprašanje, ali naj predstavlja razvoj vseh nerazvitih najpomembnejšo 
nalogo, ali samo hitrejši razvoj Kosova in ali naj bo v letu 1980 prioritetna 
naloga celotna obnova področja prizadetega ob potresu v Črni gori, ali pa samo 
sanacija tiste škode, ki je v neposredni funkciji proizvodnje in osnovnih pogo- 
jev za življenje delovnih ljudi in občanov Črne gore, kar je tudi slovenski 
predlog. 

Po obširnih razpravah je ostalo odprto tudi vprašanje, ali naj bo prioritetna 
naloga vsakršna substitucija uvoza ali samo racionalna substitucija. Delegacija 
meni, da bi bilo potrebno vztrajati, da je med prioritetnimi nalogami možno 
sprejeti le hitrejši razvoj Kosova in da je potrebno uveljaviti naše stališče glede 
Črne gore. Prav tako je treba vztrajati na racionalni substituciji uvoza. 

Ostale točke, ki jih usklajuje odbor, pa so odprte za obravnavo do sprejetja 
stališč skupščin socialističnih republik in avtonomnih pokrajin o novih spre- 
membah in dopolnitvah, ki jih je predložil Zvezni izvršni svet. 

V Odboru za ekonomske odnose s tujino sta v postopku usklajevanja prišli 
do izraza dve osnovni usmeritvi. Ena, ki vidi izhod iz težkega plačilno-bilanč- 
nega položaja države v povečanju izvoza in zmanjševanju vseh oblik izvenca- 
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rinske zaščite, zlasti zmanjševanju obsega blagovnih režimov, in druga, ki 
meni, da je rešitve iskati v povečanju omejevanja uvoza in vsakršne substi- 
tucije uvoza. 

Delegacija meni, da je potrebno vztrajati, da se zaradi stimulacije izvoza 
da večji poudarek ekonomski motiviranosti izvoza na dohodkovnih povezavah 
in vztrajati na rešitvah, ki pomenijo uresničitev sistema, to je, da bo z devizami 
razpolagal dejanski izvoznik, ne realnem tečaju dinarja, na ugodnejših kreditnih 
pogojih za izvoz, povračilih ter na doslednem uveljavljanju odgovornosti orga- 
nizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti ter republik in 
pokrajin za uresničevanje plačilno-bilančnih pozicij republik in pokrajin. 

Podpreti je treba osnovno usmeritev, da je v naslednjem letu treba zagoto- 
viti 6% rast izvoza, dočim je bila razprava o opredelitvi obsega uvoza repro- 
dukcijskega materiala rezervirana do uskladitve projekcije plačilne bilance. 
Razprava o projekciji plačilne bilance Jugoslavije je bila odložena, ker je Zvezni 
izvršni svet predložil novo projekcijo z znižanim plačilnim deficitom na 2 mili- 
jardi dolarjev. Razprava o plačilno-bilančnih pozicijah se še ni začela, ker 
nekatere skupščine, med njimi tudi naša, še niso zavzele glede teh svojih stališč. 
Odlok o skupni devizni politiki je Zvezni izvršni svet umaknil in predložil 
novega, ki bo v skladu z novimi spremembami in dopolnitvami osnutka resolu- 
cije, ki jih predlaga Zvezni izvršni svet. 

Odbor za tržišče in cene je uskladil 13. točko resolucije, ki se nanaša na 
stanovanjsko politiko. Postopek usklajevanja 19. točke, ki opredeljuje politiko 
cen je odložen zaradi tega, ker je Zvezni izvršni svet predložil novo besedilo 
te točke. 

Odbor za finance je uskladil osnutek odloka o spremembi odloka o zago- 
tavljanju skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1979. Osnutek za- 
kona o spremmbah zakona o določitvi skupnega obsega proračuna federacije 
1979 ni usklajen, vendar pa je bilo soglasno sprejeto stališče, da se prispevki 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin za leto 1979 ne po- 
večujejo in se povečana potrošnja pokriva z izvirnimi dohodki federacije v vi- 
šini povečanega dotoka. 

Pri osnutku odloka o ugotavljanju skupnega zneska deviz za potrebe fede- 
racije v letu 1980 so vse delegacije postavile zahtevo, da se znesek deviz za 
federacijo ustrezno zniža z ozirom na stanje plačilne bilance Jugoslavije. Enotno 
je bilo tudi stališče k osnutku zakona o skupnem obsegu proračuna federacije 
v letu 1980, in sicer, da se mora rast skupnega obsega proračuna federacije 
gibati v skladu z rastjo družbenega proizvoda. 

Razprava o obeh osnutkih, ki določata porabo sredstev in deviz za leto 
1980, ni nadaljevana, ker je Zvezni izvršni svet obvestil odbor, da proučuje 
možne rešitve v smislu zahtev delegacij skupščin republik in pokrajin in bo 
eventualne spreminjevalne predloge predložil v tem tednu oziroma jih je že 
predložil včeraj, torej 18. 12. 1979. 

Odbor za kreditno-monetarno politiko še ni uspel uskladiti tistega dela 
resolucije, ki določa politiko primarne emisije, gibanja denarne mase in nadalj- 
njega zmanjševanja kreditne funkcije Narodne banke Jugoslavije. 

Tudi v Odboru za vprašanja manj razvitih republik in pokrajin stališča 
še niso usklajena. Odprta je predvsem zahteva nerazvitih, da je potrebno zago- 
toviti dopolnilne pravice pri zadolževanju v inozemstvu in dodatne ukrepe, 
posebej za razvoj Kosova. 
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Delegacija meni, da je potrebno vztrajati na že zavzetih stališčih. Iz po- 
sredovanega sledi, da je usklajevanje praktično prekinjeno do opredelitev sta- 
lišč skupščin socialističnih rpublik in socialističnih avtonomnih pokrajin o spre- 
membah in dopolnitvah resolucije, ki jih je predložil Zvezni izvršni svet. Po 
njihovi obrazložitvi izhaja predlog Zveznega izvršnega sveta iz stališč pred- 
sedstev, ki terjajo, da ukrepi družbenopolitičnih skupnosti, ki jih le-te priprav- 
ljajo in sprejemajo za tekoče ekonomsko leto, učinkujejo tako, da bodo vplivali 
na nadaljnje poglabljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, rast 
produktivnosti in dohodka, krepitev materialne osnove združenega dela in po- 
ložaja gospodarstva v mednarodni menjavi dela in zagotavljali takšno gospo- 
darsko rast, ki bo v skladu s stvarnimi materialnimi možnostmi in politiko 
gospodarske stabilizacije. Še posebej pa predlog Zveznega izvršnega sveta izhaja 
iz zaostrenih odnosov s tujino in deficita plačilne bilance. 

Delegacija ocenjuje, da predlagani ukrepi pomenijo resen poskus, da se 
stališča predsedstev z odločnim in odgovornim ukrepanjem z inštrumenti druž- 
benoekonomskega sistema uresničijo, da bi odpravili neskladja v gospodarskih 
tokovih, omejili inflacijo in dviganje cen in da bi več izvažali ter s tem zagotovili 
potrebni uvoz. Vse to lahko prispeva k stabilnejšim gospodarskim razmeram in 
predstavlja izredno pomemben start za naslednje srednjeročno obdobje. 

Ob tem pa delegacija ocenjuje, da predlog Zveznega izvršnega sveta na 
področju delitve dohodka pomeni limitiranje vseh oblik porabe na nivoju fede- 
racije. Po predlogu naj bi osebni dohodki v gospodarstvu lahko v masi nomi- 
nalno rasli največ do 18 %, v negospodarstvu pa največ do 15 %. Skladi skupne 
porabe v gospodarstvu bi lahko v masi nominalno rasli do 14 %, v negospo- 
darstvu do 10%>. Sredstva skupne porabe bi smela porasti največ do 15 %> in 
proračuni občin ter republik brez prispevkov federacije v masi največ do 16 %. 
Z dogovori. republik in pokrajin in samoupravnimi sporazumi je predvidena 
zagotovitev uresničitve tako zastavljene politike, do sprejetja teh dogovorov 
pa se predlaga zamrznitev vseh oblik porabe na nivoju oktober 1979. 

Delegacija ocenjuje, da bi predlagani ukrepi delovali v celoti linearno po 
posameznih vrstah porabe in da se s tem sicer deluje proti porastu inflacije, 
kar zagotavlja tudi večjo akumulativnost organizacij združenega dela, vendar 
pa predložene metode ukrepanja lahko povzročijo manjšo motiviranost za pri- 
dobivanje dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela in motiviranost 
za racionalnejše gospodarjenje s sredstvi družbene reprodukcije, ki so osnova 
zakona o združenem delu. Organizacije združenega dela z ozirom na predvideni 
dogovor še vsaj dva meseca ne bi imele elementov za vodenje svoje poslovne 
politike in ti ukrepi lahko pomenijo le zelo kratkoročne in prehodne ukrepe, 
ki utegnejo povzročiti nove probleme, še posebno zato, ker je realni standard 
delavcev, vsaj v Sloveniji, že v rahlem upadanju. 

Menimo, da je zato potrebno efekte teh limitov bolj proučiti tudi s socialno- 
političnih vidikov. Delegacija ocenjuje, da je predlagana metoda vprašljiva tudi 
zato, ker je učinek dosedanjih aktivnosti v republikah in pokrajinah na pod- 
ročju delitve dohodka zelo različen. 

Menimo, da bi bilo pri opredeljevanju teh predlogov potrebno iskati takšne 
rešitve, ki zagotavljajo motiviranost za produktivno delo v organizacijah zdru- 
ženega dela, za rast dohodka in racionalno gospodarjenje, prav tako pa mora 
proračun federacije, ki je izključen iz predloga, deliti usodo vseh ostalih pro- 
računov družbenopolitičnih skupnosti oziroma, da se lahko giblje največ do 
rasti družbenega proizvoda. 



29. seja 249 

Za druga področja pa Zvezni izvršni svet predlaga, da bi bilo v letu 1980 
težišče investicijske politike v dograditvi vseh objektov, ki imajo poseben po- 
men za spremembo materialne strukture, povečanje izvoza in substitucijo uvoza. 

Prav tako naj bi republike in avtonomne pokrajine sprejele dogovor o kri- 
terijih za usmeritev negospodarskih investicij v letu 1980, pri čemer naj bi se 
zagotovilo občutno zmanjšanje negospodarskih investicij z izjemo stanovanjske 
izgradnje in objektov na območjih, ki so jih prizadele elementarne nesreče. 
V delegaciji menimo, da je težišče preširoko postavljeno in da bi se bilo ustrez- 
neje opredeliti za dograditev objektov, ki imajo poseben pomen za povečanje 
izvoza in racionalno substitucijo uvoza. Prav tako bi bilo ustrezneje ostale 
kriterije o usmeritvi gospodarskih investicij opredeliti v resoluciji, ne pa spre- 
jemati posebne dogovore republik in pokrajin ali celo zakon. Pri tem mislimo, 
da je potrebno, glede območja, ki ga je prizadel potres v Crni gori, v letu 1980 
vztrajati na izgradnji tistih objektov, ki imajo poseben pomen za delovne in 
življenjske pogoje prebivalstva. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino je Zvezni izvršni svet kot osnov- 
no nalogo za prihodnje leto opredelil krepitev položaja gospodarstva v med- 
narodni delitvi dela in njegovi izvozni usposobljenosti, zmanjševanju uvozne 
odvisnosti in usklajevanju uvoza s plačilno-bilančnimi možnostmi države. Meni- 
mo, da je to orientacijo potrebno podpreti. Podporo zasluži tudi predlog Zvezne- 
ga izvršnega sveta, ki zahteva devizno varčevanje tako na področju gospodar- 
stva kot na področju negospodarstva. Zvezni izvršni svet predlaga bistveno 
zmanjšanje deficita plačilne bilance, in sicer na nivoju dveh milijard dolarjev. 
Iz te opredelitve izhaja tudi nov predlog plačilne bilance in plačilno-bilančnih 
pozicij, ki se danes obravnava. Delegacija podpira predlagana stališča in pri- 
pombe k projekciji plačilne bilance. Po oceni delegacije je tudi nesprejmljiv 
predlog, ki ga ponuja Zvezni izvršni svet, da bi v primeru več kot 15% podra- 
žitve nafte v letu 1980, zmanjšal dejanski uvoz nafte in drugega blaga, da bi se 
obdržal tako opredeljen deficit plačilne bilance. Delegacija je opozorila, da je 
predlog nerealen zato, ker je iz podatkov, ki jih je ponudil Zvezni izvršni svet 
razvidno, da bo potrebno upoštevati večjo podražitev nafte. Vse delegacije, tudi 
naša, so opozorile, da je plačilno bilanco potrebno čim bolj prilagoditi realno 
pričakovanim razmeram in se po njih ravnati že na začetku leta, ne pa šele 
ob eventualnih podražitvah. 

V novem predlogu Zveznega izvršnega sveta o politiki cen so opuščene 
kvantifikacije o rasti cen na posameznih področjih, kar je bilo tudi stališče 
naše skupščine. Podporo zasluži tudi predlog, da je potrebno zagotoviti v letu 
1980 počasnejšo rast cen v primerjavi z letom 1979, kar je z ozirom na pred- 
loženo politiko delitve dohodka, ki po oceni delegacije pomeni od 4 do 6 odstotno 
realno zmanjševanje kupne moči. Kot nesprejemljiv pa ocenjujemo predlog, 
da cene, ki so se v letu 1979 oblikovale po pogojih tržišča in so rasle več kot 
10 °/o, ostanejo v letu 1980 zamrznjene. Prav tako menimo, da ni ustrezen pred- 
log, da ostanejo cene storitev, ki so v letu 1979 prekoračile dogovorjene okvire, 
zamrznjene, neustrezen pa je tudi predlog o nespremenjenih deležih trgovine 
v prodajnih cenah. Delegacija meni, da je na področju cen načelno potrebno 
vztrajati na stališčih, ki jih je Skupščina še sprejela ob prvotnem osnutku 
resolucije. 

V stališčih, ki jih je pripravila skupina delegatov, vsebuje besedilo 19. 
točke vse dosedanje in tudi nekatere nove predloge. Delegacija je o teh ocenah 
in stališčih poročala Predsedstvu Skupščine SR Slovenije ob sodelovanju članov 
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Izvršnega sveta, predstavnikov družbenopolitičnih organizacij in Gospodarske 
zbornice ter posebej na odborih zborov republiške Skupščine, ker smo ocenili, 
da je potrebno sprejeti nova oziroma dopolnilna stališča, da bi lahko nadaljevali 
usklajevanje. Delegacija je sodelovala v pripravi stališč, ki jih je pripravila 
medzborovska skupina delegatov ob sodelovanju Izvršnega sveta. Ta stališča 
so vam predložena in jih tudi podpiramo. Predlagamo, da se naše poročilo 
sprejme in potrdijo predložena stališča kot osnova za nadaljnje usklajevanje, 
prav tako pa predlagamo, da zbor da pooblastilo delegaciji, da na teh osnovah 
lahko glasuje za predlog resolucije in predloge spremljajočih dokumentov. De- 
legacija bo sproti obveščala Skupščino o poteku usklajevanja, da bi lahko Izvrš- 
ni svet pripravil ustrezne predloge sprememb republiške resolucije. Na naslednji 
seji skupščine, dne 26. 12. 1979, pa bo delegacija poročala o rezultatih uskla- 
jevanja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Zekar! Besedo ima 
tovariš Silvo Gorenc, predsednik našega Odbora za družbenoekonomske odnose 
in razvoj in poročevalec medzborovske skupine delegatov. Prosim! 

Silvo Gorenc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz uvodne obrazložitve tovarišice predsednice in predstavnice naše delegacije 
v Zboru republik in pokrajin Zvezne skupščine ter stališč Izvršnega sveta, ki 
ste jih prejeli na klop, ste lahko ugotovili, da gre pri predloženih spremembah 
in dopolnitvah, ki jih je k zvezni resoluciji podal Zvezni izvršni svet, za resen 
poskus uresničevanja stališč predsedstva republike in predsedstva Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, pa tudi za naša skupna spoznanja, da 
je potrebno začeti z odločnejšim in odgovornejšim ukrepanjem in uporabljanjem 
rešitev in institutov, ki jih naš politični sistem ima na razpolago, začenši s te- 
meljnimi organizacijami združenega dela. 

Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj in odbori za finance zborov 
republiške Skupščine so na sejah 17. in 18. decembra obravnavali predložene 
spremembe in dopolnitve osnutka zvezne resolucije, ki ste jih žal lahko dobili 
šele danes na klop. Prav tako ste na klop prejeli .predlog sklepa, ki ga je 
pripravila medzborovska skupina delegatov dokončno šele danes zjutraj na 
podlagi razprave v delovnih telesih in na podlagi stališč Izvršnega sveta, s ka- 
terim se opredeljuje do predloga Zveznega izvršnega sveta. Odbori so v celoti 
podprli poročilo delegacije o dosedanjem usklajevanju stališč skupščin republik 
in avtonomnih pokrajin o osnutku resolucije. Predložene spremembe in dopol- 
nitve, ki izhajajo iz skupnih stabilizacijskih prizadevanj, pa po mnenju odborov 
pomenijo nekatere povsem nove rešitve, ki jih po namenih velja podpreti tako 
z vidika politike uresničevanja družbenega plana v zadnjem letu tekočega sred- 
njeročnega plana, predvsem pa z vidika vzpostavljanja stabilnejših osnov za 
novo srednjeročno obdobje, ki mora biti kot celota stabilizacijsko. 

Odbori pa niso v celoti soglašali s predlaganimi načini, ki naj zagotovijo 
uresničitev teh stabilizacijskih ciljev. Delegati so poudarili, da predložene re- 
šitve le enostransko obravnavajo področje delitve oziroma porabe, ni pa opre- 
deljena njena soodvisnost od rasti dohodka, ki je osnova za zadovoljevanje 
osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb. Hkrati pa je zvezna resolucija 
prav na tem področju presplošna in ne vsebuje konkretnejših usmeritev in 
ukrepov, ki naj zagotovijo pogoje za ustvarjanje večjega dohodka, še posebej 
pa za povečanje izvoza, ki naj bi bil tudi v skladu s sklepi Predsedstva CK ZKJ 
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osnovni nosilec oziroma pospeševalec gospodarske rasti. Zato bi bilo po mnenju 
odborov sprejemljivo in principielno, da bi potrebne omejitve rasti vseh vrst 
porabe vezali na njihovo določeno zaostajanje za rastjo dohodka in ne z njiho- 
vim absolutnim limitiranjem. Prav tako bi bilo bolj sprejemljivo, če bi bila 
odgovornost za izvajanje take restriktivne politike prepuščena republikam in 
pokrajinama v skladu z njihovimi pristojnostmi, ki bi v svojih dogovorih in 
samoupravnih sporazumih na podlagi medsebojnega sodelovanja, opredeljenega 
v postopku sprejemanja resolucije, lahko upoštevale specifičnost razmer in raz- 
voja na posameznih področjih. Predloženi ukrepi po mnenju delegatov pomenijo 
namreč preveč linearno ukrepanje, čeprav je do sklenitve dogovorov in spora- 
zumov v republikah, nujno zadržati rast osebnih dohodkov in drugih oblik 
porabe, pa tudi določene ukrepe na področju cen na ravni, ki je nižja od de- 
cembrske v letošnjem letu. Posebej so še opozorili na nujnost, da se tudi pro- 
računska poraba federacije uskladi z rastjo družbenega proizvoda. 

Predložene spremembe pomenijo tudi bistveno spremenjene osnove za 
okvire gospodarjenja, ki so vsebovane v predlogu republiške resolucije in bo 
zato potrebno tudi tem vprašanjem na naslednji seji zborov posvetiti posebno 
pozornost. Prav zato pa je nujno, da resolucija o politiki izvajanja družbenega 
plana Jugoslavije za leto 1980 opredeli bistvene pogoje gospodarjenja in tako 
že na začetku leta zahteva odgovorno ponašanje vseh družbenih in gospodarskih 
dejavnikov v razmerah, ki jih zahtevajo zaostrene gospodarske razmere doma 
in v svetu. 

Odbori so na podlagi teh načelnih opredelitev posebej poudarili, da novi 
predlogi Zveznega izvršnega sveta zahtevajo vrsto sprememb, predvsem z vi- 
dika spodbujanja naporov za povečanje dohodka in odgovornosti za dobro go- 
spodarjenje, zlasti z ukrepi za pospeševanje izvoza in s krepitvijo odgovornosti 
republik za skladno rast vseh oblik porabe na način, ki bo krepil akumulativno 
sposobnost gospodarstva. Odbori so tudi ugotovili, da predloženi okviri omogo- 
čajo nadaljnje usklajevanje odloka o skupni devizni politiki, predvsem z vidika 
opredelitev, vsebovanih v posebnem sklepu k osnutkoma projekcij plačilne in 
devizne bilance za leto 1980, ki ste ga prav tako prejeli danes na klop. 

Na tej osnovi skupina delegatov predlaga zborom, da sprejmejo predlog 
sklepa, ki ga je predložila, in ki po njenem mnenju pomeni tisti okvir, ki naj 
omogoči naši delegaciji v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ uspešno 
usklajevanje tega tako pomembnega akta za uresničitev skupnih prizadevanj 
in hotenj za stabilizacijo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Gorenc! Prosim, tovariš 
Zdravko Praznik, predstavnik Izvršnega sveta ima besedo. 

Z d r a v k o Praznik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je po predhodnih posvetovanjih, ki 
jih je organiziral v okviru svojih delovnih teles in pri katerih je sodeloval, 
sprejel na včerajšnji seji stališča in predloge, ki ste jih danes prejeli na klop. 

Da ne bi ponavljal ugotovitev, ki so bile pravkar izrečene, in ki so povsem 
identične ugotovitvam Izvršnega sveta, bi želel poudariti še naslednje. 

1. Izvršni svet je menil, da zaostreni pogoji gospodarjenja kakršni se ka- 
žejo v letošnjem letu, zlasti pa v letu 1980, zahtevajo odločnejše ukrepe, tako 
na področju ekonomske politike kakor tudi na področju ukrepov ekonomske 
politike v letu 1980. Hkrati meni. da vsi ti ukrepi, ki jih je Zvezni izvršni svet 
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predložil, zahtevajo jasno predstavitev učinkov teh ukrepov, zlasti na nadaljnjo 
krepitev samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, na rast produktivnosti, 
rast dohodka, krepitev materialne osnove dela in na krepitev položaja našega 
gospodarstva v mednarodni delitvi dela, kar so pravzaprav ena izmed temeljnih 
izhodišč sklepov Predsedstev Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugosla- 
vije in Predsedstva SFR Jugoslavije iz novembra letošnjega leta. 

Izvršni svet ocenjuje, da bi glede na ostrino in linearnost teh ukrepov 
lahko prišlo do določenih deformacij, zlasti do upočasnitve rasti proizvodnje 
pa tudi do motenj v sami reprodukciji. Zaradi tega predlaga spremembe in 
dopolnitve, kot so razvidne iz stališč, in meni, da sta zlasti pomembni varianti 
na straneh 5 in 6, s tem da se zavzema predvsem za prvo varianto, to je, da bi 
v zveznem merilu ugotovili globalni proporc vseh oblik porabe; to je osebne, 
skupne in splošne porabe in do družbenega proizvoda po posameznih socialistič- 
nih republikah in avtonomnih pokrajinah. V primeru, da bi delegacija ne uspela 
s tem predlogom, bi pa podprli drugo varianto, se pravi, da bi se ti proporci 
po republikah ugotovili v razmerju do dohodka in ugotovili po posameznih 
vrstah potrošnje. 

Drugo, kar se nam zdi pomembno pa je to, da bi morali predvsem z ukrepi, 
bodisi samoupravnimi bodisi s predpisi republik in pokrajin zagotoviti izvedbo 
teh proporcev, to se pravi razmerij posameznih oblik porabe do družbenega 
proizvoda, pri čemer bi se seveda republike morale ravnati po izhodiščih, ki 
sta jih sprejeli predsedstvi in ki so zajeta v osnovnih ciljih zvezne in tudi 
republiške resolucije. 

Mislim, da je bistveno tudi to, da Izvršni svet zavrača sprejemanje posebnih 
medrepubliških dogovorov, skupna obveznost republik in pokrajin pa bi morala 
biti glede gibanja posameznih oblik porabe vključena v zvezni resoluciji, s tem, 
da se seveda čim hitreje pripravijo ustrezni ukrepi v republikah, da se zago- 
tovi izvajanje tega dogovora, ki je sprejet z zvezno resolucijo. 

Izvršni svet tudi meni, da je treba ponovno preveriti instrumente, zlasti 
z vidika njihove ostrine in pa njihovih posledic, o katerih sem prej govoril, 
ker meni, da je ta sprememba v ostrini instrumentov želo huda in kot rečeno 
lahko povzroči motnje v družbeni reprodukciji. Čeprav je govornik 
pred menoj to že omenil, bi želel poudariti, da bi sprejetje take vsebine zvezne 
resolucije, kot jo v tem dokumentu predlaga Izvršni svet, povzročilo tudi do- 
ločene spremembe in dopolnitve v republiški resoluciji zlasti .na sektorju po- 
rabe, rasti in na področju ekonomskih odnosov s tujino. 

Odgovorne službe v okviru Izvršnega sveta intenzivno pripravljajo te 
spremembe in računamo, da jih bomo lahko predložili v tem tednu. 

Predsednica Silva J e-reb : Hvala lepa! Slišali smo tri izčrpne uvodne 
obrazložitve. Na osnovi vsega tega pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? 
(Nihče.) Pismenih prijav tudi ni. 

Če ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o pred- 
logu sklepa, ki smo ga danes dobili na klop in ki vsebuje vse pripombe Skup- 
ščine SR Slovenije, pooblašča delegacijo, da jih v usklajevalnem postopku ures- 
ničuje in da da soglasje k predlogu resolucije in k predlogu odloka o skupni 
devizni politiki. To je predlog sklepa z datumom 18.12. 1979. Kdor je za ta 
sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
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Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek pro- 
jekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1980. 

Ker sta osnutka projekcij plačilne bilance Jugoslavije za leto 1980 in 
devizne bilance Jugoslavije za leto 1980, ki bi jo naj obravnavali kot 17. točko 
dnevnega reda, v tesni vsebinski povezavi in bi razpravo o njiju težko ločili 
predlagam zboru, da združimo obravnavo 16. in 17. točke dnevnega 
reda in da hkrati obravnavamo osnutek projekcije plačilne bilance Jugo- 
slavije za leto 1980 in osnutek projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 
1980. 

Se strinjate s to združitvijo? Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog za skupno obravnavo 16. 
in 17. točke dnevnega reda. 

Osnutka obeh projekcij je skupščini predložil v soglasje Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. Ker sta oba osnutka projekcij označena kot strogo 
zaupni akt, predlagam zboru, da v smislu drugega odstavka 399. in drugega 
odstavka 400. člena poslovnika Skupščine sprejme naslednji sklep: 

1. Obravnava in sklepanje o osnutku projekcije plačilne bilance Jugo- 
slavije za leto 1980 in o osnutku projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 
1980 se opravi brez navzočnosti javnosti. 

2. Na seji zbora so pri tej točki dnevnega reda lahko navzoči predstavniki 
sredstev javnega obveščanja, javnost pa lahko obvestijo le o tem, da je Zbor 
občin obravnaval prej omenjena osnutka projekcij in o tem, kakšne sklepe 
je sprejel. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. Predstavnike 
sredstev javnega obveščanja pa prosim, da se ravnajo v smislu tega sklepa. 

Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin je tovarišica Jelka Zekar, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Dušan 
Brglez, namestnik predsednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose 
s tujino. 

Osnutka projekcij plačilne in devizne bilance za leto 1980 so prejeli vodje 
skupin za delegata, ki se udeležuje današnje seje zbora. Prejeli so tudi pri- 
pombe Izvršnega sveta. Danes ste na klop prejeli predlog sklepa, ki naj bi ga 
sprejel naš zbor. Predlog sklepa je prav tako pripravila medzborovska skupina 
delegatov, ki so jo imenovali pristojni odbori na podlagi dosedanjih razprav 
o osnutkih obeh projekcij. Medzborovska skupina bo spremljala razpravo in 
po potrebi predlagala spremembe oziroma dopolnitve sklepa. 

Osnutka obeh projekcij sta obravnavala naša odbora za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj in za finance in zboru predložila pismeno poročilo, ki ste 
ga danes dobili na klop. 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, 
potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa 
s številko ESA 399 in 400. Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (59 dele- 
gatov 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 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev 
v prometu. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, predstavnik naše delegacije v tem zboru je tovarišica Jelka 
Žekarjeva, članica delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Franc 
Škufca, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. Želita 
tovarišica Žekarjeva ali tovariš Škufca besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste dobili. Kot gradivo ste dobili še primerjalno besedilo 
zakonskih določb in tarife temeljnega prometnega davka, >ki se spremenijo s 
predlaganim osnutkom zakona ter novih določb, ki se predlagajo. Prejeli ste 
tudi mnenje Izvršnega sveta. Danes na klop ste prejeli predlog sklepa, ki naj 
bi ga sprejel naš zbor in ga je pripravila že omenjena medzborovska skupina 
delegatov. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Boris Beliš, delegat iz občine Slovenj 
Gradec. 

Boris Beliš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da podam stališča delegacije Skupščine občine Slovenj Gradec. 
Delegacija je obravnavala osnutek zakona in predlaga, da se čimprej sprejme, 
vendar pa predlaga, da se osnutek zakona v prvem odstavku 14. točke 36. 
člena dopolni še z naslednjim besedilom: »ter od motornih žag, vitlov za iz- 
vleko lesa in rezervnih delov za motorne žage in vitle, če le-te nabavljajo 
kmetje pri gozdnogospodarskih organizacijah, kjer imajo status združenega 
kmeta«. 

Če je potrebna obrazložitev in utemeljitev, jo lahko oddam pismeno. 

Predsednica Silva Jereb: Lahko jo oddate. Tovariš Ivan Čič iz Po- 
stojne ima besedo. 

Ivan Čič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Ker 
je govornik pred menoj posredoval identično stališče, menim, da ne bi bilo 
potrebno pripombe ponavljati. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Tovarišica Zorka Čujovič iz Škofje 
Loke ima besedo. Prosim! 

Zorka Čujovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije Skupščine ob- 
čine Škof j a Loka ima pripombe k 22. točki, 36. člena osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v pro- 
metu. 

22. točka 36. člena se glasi: »Ako ovim zakonom nije drukčije odredjeno, 
osnovni porez na promet proizvoda ne plača se na promet: trajno žarečih peči, 
trajnožarećih štednjaka za etažno grijanje koji se lože i ugljenom, i solarnih 
bojlera.« 
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Predlagano je, da se kmete oprosti plačevanja davka tudi za tako imeno- 
vane solarne bojler je. Ti se rabijo za pridobivanje tople vode z uporabo sončne 
energije, uporabljajo pa se v gospodinjstvu. Gre za na novo proizveden bojler, 
za električni bojler pa je davčna stopnja 8%. Predlog podpiramo, vendar ne 
v predlagani obliki samo za solarni bojler, temveč za vse naprave, ki direktno 
ali indirektno izkoriščajo sončno energijo za ogrevanje prostorov in ogrevanje 
sanitarne vode v gospodinjstvih kot tudi v obratih družbene prehrane in po- 
dobno. 

Oprostitev prometnega davka samo za solarne bojlerje bi lahko pomenila, 
da bi se ti prodajali tudi za konvencionalne sisteme, ki niso v nobeni zvezi s 
sončnim ogrevanjem in bi bil s takim proizvodom proizvajalec solarnih boj- 
lerjev v ugodnejšem položaju od proizvajalca električnih oziroma plinskih 
bojlerjev seveda, če je s pojmom solarni bojler razumeti samo bojler in ne ce- 
lotne naprave za izrabo sončne energije. Ime solarni bojler ne pove, za kakšno 
napravo gre in bi lahko vodilo do zavajanja kupca in zakonodajalca. Zato je 
veliko bolj primeren izraz naprava za izrabo direktne sončne energije, ki je 
sestavljena najmanj iz kolektor j a, iz zbiralnika direktnih sončnih žarkov, od- 
točne črpalke, diferenčnega termostata, bojler j a oziroma akumulatorja, ekspan- 
zijske posode, posebne polnitvene naprave, ki povezujejo te elemente med seboj 
v napravo. Točen opis poseduje Loška tovarna hladilnikov v materialih o si- 
stemih za izrabo sončne energije. 

Pod napravo za izrabo indirektne sončne energije razumemo toplotno črpal- 
ko, ki ravno tako izrablja sončno energijo, vendar indirektno akumulirano v 
zraku, v vodi oziroma v zemlji in se uporablja za ogrevanje prostorov in sani- 
tarne vode. Opis te naprave je prav tako podan v prilogi Loških -tovarn hladil- 
nikov ■—■ toplota okolja za čisto okolje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Janez Leskovec iz Dom- 
žal ima besedo. 

Janez Leskovec: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov iz Dom- 
žal predlaga, naj se v osnutek zakona vključi sprememba določbe sedaj veljav- 
nega 30. člena obravnavanega zakona, po katerem naj bi po našem mnenju 
višino obresti spremenili tako, da bi bila ta usklajena z višino obresti, ki jo 
predpisuje zakon o davkih občanov. Po zakonu o davkih občanov je višina 
obresti za nepravočasno plačane davke 12 odstotkov, po določbah 30. člena 
tega zakona pa 36 odstotkov. 

Bistvo te pripombe je v tem, da naj bi se zamudne obresti iz različnih 
zakonov poenotile, tako da bi bili obračuni lažji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Pisme- 
nih prijav ni več. Potem bi zaključili razpravo in prešli na glasovanje o pred- 
logu sklepa, ki ste ga dobili ob tej točki dnevnega reda, s tem da bi pod drugo 
točko sklepa zavezali našo delegacijo, da v usklajevalnem postopku uveljavlja 
tudi pripombe, izrečene na-seji zbora in pripombe, ki so jih dale skupine dele- 
gatov k tej točki dnevnega reda. Kdor je za tako dopolnjen 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 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje 
SR Črne gore v letu 1979. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije je članica delegacije tovarišica 
Jelka Zekarjeva, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Franc Škufca, repu- 
bliški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. Želi tovarišica Že- 
karjeva besedo? (Ne želi.) Tovariš Škufca, prosim. 

Franc Škufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Z obravnavo osnutka zakona o sredstvih za odpravo posledic katastro- 
falnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979 se pričenja 
izpolnjevanje obveznosti, sprejetih z zveznim zakonom v mesecu juliju, da se 
namreč znesek sredstev za odpravljanje posledic katastrofalnega potresa določi 
s posebnim zveznim zakonom, ki bo sprejet do 15. decembra 1979. leta. 

Ze samo dejstvo, da prihaja do obravnave osnutka zakona po izteku tega 
roka, potrjuje naša domnevanja, da bo usklajevanje stališč o višini zneska, ki 
bo ugotovljen z zakonom kakor tudi o dinamiki zagotavljanja sredstev, težaven 
in dolgotrajen proces. Glede na pomembnost načelnih vprašanj, ki se zastavljajo 
ob obravnavi tega zakonskega osnutka tudi v nadaljnjem postopku, ni primerno 
obravnavati predlaganih ukrepov po skrajšanem postopku, temveč postopno in 
temeljito rešiti vsa vprašanja in celovito oceniti posledice z zakonom sprejetih 
obveznosti glede na možnosti za uresničevanje planskih ciljev razvoja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi osnutka tega zakona 
ugotovil, da je ugotovljena višina škode, ki je nastala kot posledica katastro- 
falnega potresa v Črni gori, zelo visoka, in znesek, potreben za odpravo po- 
sledic tega potresa, ki naj bi ga zagotovile republike in avtonomni pokrajini, 
zahteva daljšo razpravo in poglobljeno analiziranje možnosti republik in avto- 
nomnih pokrajin, kdaj in kako ter kolikšna sredstva bodo lahko zagotovile za 
ta namen ob vseh drugih problemih, s katerimi se hkrati srečujejo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa tudi ugotavlja, da znesek ocenjene 
škode predstavlja osnovo za sprejem celotnega programa ukrepov za odpravo 
posledic potresa, ne pa samo za ukrepe, s katerimi bodo socialistične republike 
in socialistični avtonomni pokrajini zagotovile sredstva s svojim prispevkom. 
V letošnjem letu je bila sprejeta vrsta drugih zakonskih ureditev in ukrepov 
ekonomske politike, ki omogočajo vzpostavitev potrebnih pogojev za opravlja- 
nje gospodarskih in družbenih dejavnosti z neposrednimi in materialnimi 
učinki. Nekatere teh ureditev pa so že v postopku sprejemanja oziroma bodo 
šele predložene. 

Učinke in rezultate vseh teh ukrepov je potrebno ovrednotiti in jih upo- 
števati pri predlaganju rešitev, s katerimi bodo socialistične republike in so- 
cialistični avtonomni pokrajini zagotavljale potrebna sredstva na osnovi pred- 
laganega osnutka zakona. Poleg tega mora predlagana dinamika zagotavljanja 
sredstev po posameznih letih izvajanja zakona ustrezati dinamiki porabe sred- 
stev, tako kot bo predvideno s programom graditve in obnove s potresom pri- 
zadetega območja v Črni gori. Pri tem se je potrebno zavzemati, da bo program 
izhajal iz prednostnega vrstnega reda obnove posameznih objektov tako, da bi 
se v prvih letih obnovile predvsem stanovanjske zgradbe in gospodarski ob- 
jekti, nato pa šele objekti skupne in splošne porabe ter kulturno-zgodovinski 
objekti. 
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Glede na obseg skupne obveznosti, ki jo bodo z navedenim zakonom sprejele 
socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini, je po mnenju Izvrš- 
nega sveta potrebno o predlaganih rešitvah oziroma o predlogu zakona raz- 
pravljati tudi v delegatski bazi, predvsem v temeljnih organizacijah združenega 
dela in krajevnih skupnostih in nato oblikovati stališča do predloga zakona na 
osnovi rezultatov teh razprav. Ker zaradi takšnega postopka obravnave, zakona 
ne bo mogoče sprejeti v predlaganih rokih, Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije predlaga, da pooblastite delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k akontativni ureditvi 
zagotavljanja sredstev za odpravljanje posledic potresa v Črni gori v letu 1980 
na osnovah, ki so bile že uveljavljene za del programa, ki se je izvajal v letu 
1979. Z začasno ureditvijo se lahko zagotovi kontinuiteta izvajanja obnove in 
graditve objektov na prizadetem območju v letu 1980. 

Izvršni svet pri tem meni, da je začasno ureditev zagotavljanja sredstev 
za pomoč SR Črni gori mogoče pripraviti na naslednjih načelih: 

1. Znesek celotnega prispevka socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin mora biti določen na osnovi ovrednotenega programa obnove 
in graditve v letu 1980. 

2. Rok za začetek poravnavanja akontativnih obveznosti socialističnih re- 
publik in pokrajin lahko začne teči v drugem četrtletju 1980, ker je potrebno 
upoštevati, da morajo republike in avtonomni pokrajini sprejeti posebne ure- 
ditve za zagotavljanje virov sredstev, s katerim bodo izpolnjevale svoje obvez- 
nosti v letu 1980. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v primeru sprejetja začasne ure- 
ditve plačevanja prispevkov socialističnih republik in pokrajin v letu 1980 
predlagal ukrepe, s katerim bodo zagotovljena sredstva za izpolnitev obveznosti 
SR Slovenije na osnovi usmeritev posebnega dogovora republik in pokrajin. 
S tem bo zagotovljeno, da bo večina obremenitev za obveznosti v letu 1980 
zasnovana na enotnih izhodiščih, s čemer naj bi bila na tem področju zagotov- 
ljena enotnost pogojev gospodarjenja v jugoslovanskem prostoru. To pomeni, 
da bo večji del sredstev za izpolnitev dodatnih obveznosti v naslednjem letu 
zbranih z obremenitvijo, bodisi osebne porabe in nekaterih oblik skupne in 
splošne porabe ali pa s tako kombinacijo virov, s kakršno bi se čim bolj izognili 
bistvenim posegom v načrtovana razmerja razporejanja čistega dohodka in 
zmanjševanju sredstev za razširitev in izboljšanje materialne osnove dela. K te- 
mu pa nas obvezujejo tudi težave in problematika sedanjega gospodarskega 
trenutka. 

Načelo vzajemnosti in solidarnosti, ki so ga narodi in narodnosti v osnovi 
sprejeli med temeljna načela naše ureditve, nam narekuje, da tudi mi pripo- 
moremo k saniranju posledic te naravne nesreče, ki je prizadela Črno goro 
tembolj, ker ta republika sama nima možnosti nadomestiti ogromne materialne 
škode, ki je bila povzročena. Da bi se lahko načrtno obnavljalo gospodarsko, 
družbenoekonomsko življenje na prizadetih območjih, je potrebno z zakonom 
zagotoviti stalen dotok sredstev, potrebnih za obnovo, in s tem dati možnost 
za dobro in načrtovano obnovo. Zato Izvršni svet predlaga, da daste soglasje 
k osnutku zakona, in s tem potrdite, da se bodo tudi v naši republiki izvajala 
načela vzajemnosti in solidarnosti, kot so jih izvajale druge republike in avto- 
nomni pokrajini, ko smo se s podobnimi nesrečami soočali tudi sami. Prav tako 
pa tudi menimo, da bi moral biti ta problem kot celota obravnavan podrobno 
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in je zato potrebno zagotoviti dovolj časa, da bi lahko bil razrešen za vsa leta 
naprej na čimbolj zadovoljiv način. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek zakona ste dobili, 
dobili ste tudi stališča Koordinacijskega odbora za razvijanje in uveljavljanje 
socialistične solidarnosti pri Predsedstvu Republiške konference SZDL ter pri- 
pombe in predloge Izvršnega sveta. 

Danes pa ste prejeli na klop predlog sklepa, ki naj ga sprejme naš zbor in 
ki ga je pripravila medzborovska skupina delegatov, vsebinsko pa ga je pravkar 
obrazložil tovariš Škufca. Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru tudi poročala. Želita poročevalca 
besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Milan Ogris, delegat iz 
občine Tržič. 

Milan Ogris: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za delegiranje v Zbor občin in Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije sta ob obravnavi osnutka zakona o sredstvih za odpravo 
posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje Crne gore v letu 1979, 
z osnutkom zakona soglašali, in ga podpirata. Ob rob temu osnutku zakona pa 
postavlja skupina delegatov vprašanje, kakšne obveznosti bo v gospodarstvu 
povzročilo odpravljanje posledic poplav, ki so prizadele nekatere republike in 
povzročile škodo, ki je le-te verjetno ne bodo mogle same odpraviti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tega odgovora danes verjetno 
ne bomo mogli dobiti. Ali pa? Prosim, tovariš Škufca! 

Franc Škufca: Tovarišice in tovariši delegati! Do danes Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije še ni dobil nobene informacije o eventualnih zahtevkih 
iz tega naslova, zato ker niso bile dane republikam in avtonomnim pokrajinam 
niti informacije o višini škode, povzročene po zadnjih poplavah v nekaterih 
republikah in na Kosovu. Izvršni svet torej o tem ni mogel zavzeti stališča in 
tudi ne oceniti, kakšne bodo te dodatne obremenitve. To pa seveda še ne po- 
meni, da takih zahtevkov ne bo. Ocenjevanje škod namreč še teče in bodo 
zahtevki po vsej verjetnosti posredovani, ko bodo ocene škod znane. O škodah 
ter iz njih izhajajočih zahtevkih pa bo jugoslovanska javnost in torej tudi 
skupščina obveščena takoj, ko bodo višine zbrane. Ko bodo posredovani zahtev- 
ki, vas bomo o tem takoj obvestili. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne.) Če 
ne, potem dajem na glasovanje sklep, ki ste ga dobili v pismeni obliki in v 
katerem se opredeljujemo za zakonsko ureditev tega vprašanja. Ker pa ob- 
staja vrsta načelnih in konkretnih pripomb, zakona ne bo mogoče hitro sprejeti. 
Zato predlagamo, do sprejetja zakona ureditev v obliki akontacij za leto 1980, 
podobno kot smo to storili za letošnje leto, delegacijo pa zadolžujemo, da poroča 
zboru in šele takrat se bo zbor odločil o pooblastilu delegacije, da glasuje za 
predlog zakona. Takšna je kratka vsebina tega sklepa, ki ga dajem na glaso- 
vanje. Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
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Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotavljanju sredstev za odpravljanje škod na premoženju občanov v dolo- 
čenih občinah SR Bosne in Hercegovine in SR Hrvatske, ki so nastale kot 
posledica katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 
1979. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. Predstavnica naše delegacije je tovarišica Jelka Zekarjeva, pred- 
stavnik Izvršnega sveta pa tovariš Franc Skufca. Zeli tovarišica Zekarjeva ali 
tovariš Škufca besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli, prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta, danes 
na klop pa ste prejeli predlog sklepa, ki naj bi ga sprejel naš zbor, pripravila 
pa ga je medzborovska skupina delegatov. Osnutek zakona sta obravnavala 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila 
pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem 
dajem na glasovanje sklep, s katerim odlagamo sklepanje o osnutku zakona. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je zboru pred- 
ložila v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov: 

Predlog odloka o razrešitvi predsednika Višjega sodišča v Celju, predlog 
odloka o razrešitvi namestnika javnega pravobranilca SR Slovenije in predlog 
odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljub- 
ljani. Predstavnica komisije je tovarišica Mihaela Verbičeva. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi predsednika Višjega sodišča 
v Celju. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. S tem je bil 
tovariš Zdenko Pavlin razrešen dolžnosti predsednika Višjega sodišča v Celju. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega pravobra- 
nilca SR Slovenije. 

O predlogu odloka začenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je dr. Marjan 
Pavlič razrešen dolžnosti namestnika javnega pravobranilca SR Slovenije, z 
31. decembrom 1979. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca Viš- 
jega javnega tožilstva v Ljubljani. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil dr. Bog- 
dan Lamut razrešen dolžnosti namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožil- 
stva v Ljubljani z 31. decembrom 1979. 

Vračamo se na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zdravstvenem varstvu. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, za svojega 
predstavnika pa je določil dr. Marjana Premika, republiškega podsekretarja 
v Republiškem komiteju za zdravstvo in socialno varstvo. Želi tovariš Premik 
besedo? (Da.) Prosim! 

Dr. Marjan Premik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vam je predložil v razpravo in 
sprejem predlog zakona o zdravstvenem varstvu. Ko so zbori Skupščine SR 
Slovenije sprejeli osnutek zakona o zdravstvenem varstvu, so priporočili pred- 
lagatelju, da ob izdelavi predloga zakona prouči in upošteva pripombe, ki so jih 
k osnutku podali zbori in delovna telesa Skupščine. Kot enakopraven zbor bo 
o osnutku zakona razpravljala tudi Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 
in podala k osnutku svoje pripombe. Potem, ko je bil sprejet osnutek zakona, 
smo v Republiškem komiteju za zdravstvo in socialno varstvo prejeli še pre- 
cejšnje število pripomb iz zdravstvenih organizacij, občinskih in regionalnih 
zdravstvenih skupnosti, Skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij, Združe- 
nja lekarn ter drugih zainteresiranih organizacij in skupnosti, strokovnih dru- 
štev in podobno. Tehtne pripombe k osnutku zakona o zdravstvenem varstvu 
so dali tudi organi Republiške konference SZDL in Zveze sindikatov. 

Ko smo proučevali prejete pripombe, smo ugotovili, da je med njimi velika 
večina takšnih, ki predstavljajo koristne in dobre rešitve ter dajejo odgovore 
na vprašanja, izpostavljena v razpravah o osnutku zakona. Zato predlagatelju 
ni bilo težko upoštevati večine teh pripomb in jih vgraditi v besedilo pred- 
loga zakona. 

Ob tem pa se je predlagatelj srečal s tremi težavnimi zahtevami in nadvse 
pomembnimi vprašanji s področja uresničevanja družbenoekonomskih odnosov 
in samoupravne organiziranosti udeležencev v svobodni menjavi dela na pod- 
ročju zdravstvenega varstva, ki jih v prvotnem besedilu predloga zakona, objav- 
ljenem v skupščinskem Poročevalcu z dne 20. 11. 1979 še ni uspel razrešiti tako, 
da bi predložene rešitve v celoti ustrezale pripombam k osnutku zakona. Tem 
vprašanjem je bila zato namenjena izčrpna razprava na seji Sekretariata Sveta 
za socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL. Na podlagi ugotovitev in zaključkov iz te razprave je Izvršni svet pred- 
ložil Skupščini predlog amandmajev k predlogu zakona o zdravstvenem varstvu 
v roku, ki je omogočil, da so te dopolnitve postale sestavni del integralnega 
besedila predloga zakona o zdravstvenem varstvu. Dovolite mi, da o teh po- 
membnih vsebinskih vprašanjih in rešitvah, ki vsebujejo dopolnitve Izvršnega 
sveta, spregovorim nekoliko podrobneje in jih tudi obrazložim. 

Prvo vprašanje je vprašanje uveljavitve domicilne pripadnosti prispevkov, 
ki jih delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje plačujejo za zagotav- 
ljanje pravic do zdravstvenega varstva. V razpravah o osnutku zakona o zdrav- 
stvenem varstvu so bila namreč izražena zavezujoča stališča in mnenja, da je 
treba v zakonu o zdravstvenem varstvu uveljaviti določbo, da se prispevki 
za zdravstveno varstvo plačujejo tisti samoupravni interesni skupnosti, v kateri 
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uporabniki uresničujejo zadovoljevanje svojih potreb in interesov glede na svoje 
stalno prebivališče. Vztrajanje na takšni rešitvi je bilo, glede na družbeni 
karakter dohodka, glede na razlike med materialnimi možnostmi občinskih 
zdravstvenih skupnosti, v katerih delavci ustvarjajo dohodek in med material- 
nimi možnostmi občinskih zdravstvenih skupnosti, v katerih imajo stalno pre- 
bivališče in zlasti glede na nekatera vprašanja pri uresničevanju solidarnosti, 
vsekakor razumljivo in umestno in ni na svoji aktualnosti do sedaj prav nič 
izgubilo. 

Zal pa se je predlagatelj, ko je iskal najustreznejšo rešitev, pri tem srečal 
z nekaterimi težavami, ki jih ni bilo mogoče premostiti. Okoliščine, ki smo jih 
morali upoštevati, ko smo oblikovali, v 19. členu predloga zakona o zdravstve- 
nem varstvu predloženo rešitev, so bile zlasti naslednje. 

1. Zvezni zakon o reševanju kolizij med republiškimi zakoni in predpisi 
določa, da se prispevki, ki jih temeljne organizacije združenega dela plačujejo 
iz dohodka v zvezi z zagotavljanjem pravic do zdravstvenega varstva, plačujejo 
tisti samoupravni interesni skupnosti, v kateri ima temeljna organizacija zdru- 
ženega dela svoj sedež. 

2. V razpravah delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije in v Skupščini 
Zdravstvene skupnosti Slovenije je bila izražena podpora uveljavitvi domicil- 
nega principa, vendar s pogojem, da se to načelo uveljavi povsod na področju 
SFR Jugoslavije. Možnost, da se uveljavi domicilno načelo pri urejanju obvez- 
nosti zdravstvenih skupnosti na območju SR Slovenije in sedežno načelo pri 
urejanju obveznosti, ki izhajajo iz zagotavljanja pravic do zdravstvenega var- 
stva na območju drugih republik, ni dobila soglasne podpore, ker je takšno reši- 
tev del delegatov v Zboru združenega dela, Zboru občin in v Skupščini Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije odklonil. 

3. Zdravstvena zakonodaja v drugih republikah ureja odnose med uporab- 
niki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih zdravstva po zavaroval- 
nem, to je po sedežnem načelu pripadnosti prispevka. 

4. Administrativno in finančno-tehnična vprašanja uvajanja različnih meril 
za določanje prispevka iz dohodka temeljne organiizacije združenega dela ob- 
činskim zdravstvenim skupnostim kakor tudi dohodkovne posledice za temeljno 
organizacijo, ki bi morala plačevati prispevek občinskim zdravstvenim skup- 
nostim, glede na stalno prebivališče njenih delavcev oziroma njenih družinskih 
članov po merilih in sklepih teh skupnosti, brez možnosti, da vpliva na ta merila 
in sklepe, še niso v zadostni meri proučene. 

To so glavni razlogi, zaradi katerih je predlagatelj v predlogu zakona o 
zdravstvenem varstvu ponudil rešitev, za katero meni, da še najbolj ustreza 
vsem prej navedenim pogojem. Predlog zakoiia o zdravstvenem varstvu namreč 
v 19. členu predvideva uresničevanje domicilnega načela pripadnosti prispevka 
iz dohodka v zvezi z zadovoljevanjem pravic do zdravstvenega varstva na po- 
sreden način, to je s samoupravnim sporazumom, ki ga skleneta občinska zdrav- 
stvena skupnost, na območju katere ima temeljna organizacija združenega dela 
svoj sedež in v kateri sklepa samoupravni sporazum o temeljih planov ter občin- 
ska zdravstvena skupnost, na območju katere ima del delavcev te temeljne 
organizacije oziroma njihovi družinski člani, stalno prebivališče. 

Predložena rešitev predvideva obveznost delavcev v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela, da pri sklepanju samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana občinske zdravstvene skupnosti upoštevajo potrebe in interese, ki jih 
uresničujejo v tisti občinski zdravstveni skupnosti, v kateri ima temeljna orga- 
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nizacija svoj sedež kakor tudi tiste potrebe in interese, ki jih uresničujejo na 
območju drugih zdravstvenih skupnosti. Medsebojne obveznosti, pravice in 
odgovornosti pa urejajo s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo občinske 
zdravstvene skupnosti neposredno med seboj ali pa v okviru širše zdravstvene 
skupnosti. Kot izhod v primeru, da takšni samoupravni sporazumi ne bi bili 
sklenjeni, pa predlog zakona o zdravstvenem varstvu določa, da občinska 
zdravstvena skupnost, v kateri se sklepa samoupravni sporazum o temeljih 
plana, poravnava obveznosti za izvršene zdravstvene storitve izvajalski organi- 
zaciji na območju druge občinske zdravstvene skupnosti, na osnovi izdanega 
računa o opravljenih zdravstvenih storitvah po cenah, dogovorjenih med upo- 
rabniki in izvajalci zdravstvenih storitev v tej skupnosti. 

Menimo, da je v omenjenih pogojih predložena rešitev najprimernejša. 
Ta rešitev je dobila podporo tudi na seji Sekretariata Sveta za socialno in zdrav- 
stveno politiko in tudi v Skupščini Zdravstvene skupnosti Slovenije. V zvezi 
s tem je bilo ugotovljeno, da je prehod iz sedežnega na domicilno načelo o pri- 
padnosti prispevkov iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela samo- 
upravnim interesnim zdravstvenim skupnostim možen le v obliki procesa, ki 
bo med drugim moral vsebovati tudi spremembo zvezne zakonodaje in usklaje- 
vanje inaše zdravstvene zakonodaje z drugimi republikami ter izhajati iz podrob- 
ne analize dohodkovnih in administrativno ter finančno-tehničnih posledic ne- 
posredne uveljavitve domicilne pripadnosti prispevkov za zdravstvo. 

Dogovorjeno je bilo, da predstavlja pospešena nadaljnja aktivnost v tej 
smeri skupno obveznost vseh zainteresiranih organov in organizacij, zlasti pa 
republiških upravnih organov za področje zdravstvenega varstva ter organov 
Zdravstvene skupnosti Slovenije. Ocenjeno je tudi bilo, da s predloženo rešitvijo 
dejansko odpiramo proces uveljavljanja domicilne pripadnosti prispevkov za 
zdravstveno varstvo. S tem pa dajemo že vnaprej stališča predlagatelja k 
predloženemu amandmaju občine Logatec. 

Drugo vsebinsko vprašanje, ki je bilo obravnavano na seji sekretariata 
Sveta za socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL, je vprašanje obveznega ustanavljanja medobčinskih zdravstvenih skup- 
nosti. Glede tega vprašanja je dogovorjena drugačna rešitev, kot pa jo vsebuje 
prvotno besedilo predloga zakona. Upoštevajoč dejstvo, da je celovito zdrav- 
stveno varstvo mogoče zagotoviti le na širših območjih, s povezovanjem in 
združevanjem občinskih zdravstvenih skupnosti, smo v prvotnem besedilu pred- 
logu zakona predvideli obvezno združevanje občinskih zdravstvenih skupnosti 
v medobčinske, ter hkrati dokaj podrobno opredelili osnovne interese, zaradi 
katerih se občinske zdravstvene skupnosti tako združujejo. Ta rešitev je bila 
v nasprotju s stališči skupščinskih zborov in drugih skupščinskih teles in tudi 
v nasprotju z drugimi predlagatelji pripomb, ki so se v veliki večini opredelili 
za fakultativno združevanje občinskih v medobčinske zdravstvene skupnosti. 
Na seji Sekretariata Sveta za socialno in zdravstveno politiko je bilo ugotovlje- 
no, da je sodelovanje občinskih zdravstvenih skupnosti, zaradi uresničevanja 
medobčinske solidarnosti, zagotavljanja dostopnosti do zdravstvenih storitev, 
uresničevanja skupnih interesov pri razvoju zdravstvenih zmogljivosti in zaradi 
zadovoljevanja drugih skupnih interesov ter potreb na področju zdravstvenega 
varstva, nujno. Zato ga je treba opredeliti v predlogu zakona kot jasno obvez- 
nost občinskih zdravstvenih skupnosti, ne kaže pa določiti medobčinske zdrav- 
stvene skupnosti kot edino možno in obvezno obliko združevanja in sodelovanja 
občinskih zdravstvenih skupnosti. 
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Zato je v dopolnitvah, ki jih je predložil Izvršni svet, jasno podana obvez- 
nost sodelovanja občinskih zdravstvenih skupnosti, združevanje v medobčinsko 
zdravstveno skupnost pa je opredeljeno in podrobneje razdelano kot ena izmed 
fakultativnih oblik medsebojnega sodelovanja občinskih zdravstvenih skupnosti. 

Tretje vprašanje, ki je bilo predmet razprave, je vprašanje sodelovanja de- 
legatov tistih zdravstvenih organizacij, ki opravljajo zdravstvene storitve za 
uporabnike s širšega območja več občinskih zdravstvenih skupnosti v skupščini 
medobčinske zdravstvene skupnosti oziroma vprašanje sodelovanja delegatov 
tistih zdravstvenih organizacij, ki opravljajo zdravstvene storitve za vse upo- 
rabnike na območju SR Slovenije v Skupščini Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Tudi to vprašanje je v dopolnitvah Izvršnega sveta drugače rešeno kot pa 
v prvotnem besedilu predloga zakona. Pri oblikovanju prvotne rešitve, po ka- 
teri je bilo predvideno enakopravno sodelovanje teh delegatov v zboru izvajal- 
cev medobčinske zdravstvene skupnosti oziroma v zboru izvajalcev Skupščine 
Zdravstvene skupnosti Slovenije, je predlagatelj predvsem izhajal iz potrebe 
po neposrednem soočanju delegatov teh izvajalskih organizacij z delegati vseh 
uporabnikov na območju medobčinske zdravstvene skupnosti oziroma na celot- 
nem območju SR Slovenije, zlasti glede uresničevanja svobodne menjave dela 
in sprejemanja planskih dokumentov. Upoštevana pa je tudi nujnost medseboj- 
nega sodelovanja, usklajevanja in delitve dela izvajalskih organizacij na ob- 
močju medobčinske zdravstvene skupnosti oziroma na celotnem območju SR 
Slovenije in nujnost usklajevanja drugih planskih elementov, zlasti osnov in 
meril za določanje cen zdravstvenih storitev, obsega zdravstvenih storitev, ki 
jih določena zdravstvena organizacija opravi v okviru programa zdravstvenega 
varstva določene občinske zdravstvene skupnosti in podobno. 

Na seji Sekretariata Sveta za zdravstvo in socialno politiko pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL je bilo ugotovljeno, da takšna rešitev sistemsko 
ni dovolj prečiščena in usklajena s splošnimi načeli o uresničevanju delegatske- 
ga sistema, zato je bila sprejeta drugačna rešitev. Tudi ta rešitev vsebuje dopol- 
nitve Izvršnega sveta, ki predvidevajo, da pošiljajo v zbor izvajalcev občinske 
zdravstvene skupnosti svoje delegate delegacije zdravstvenih organizacij, ki 
zadovoljujejo potrebe in interese uporabnikov po zdravstvenih storitvah na 
vseh področjih zdravstvene dejavnosti v okviru programa zdravstvenega varstva 
občinske zdravstvene skupnosti. To pomeni, da pošiljajo svoje delegate v zbor 
izvajalcev občinske zdravstvene skupnosti ne le delegacije tistih izvajalskih 
organizacij, ki imajo sedež na območju občinske zdravstvene skupnosti, temveč 
tudi delegacije tistih zdravstvenih organizacij, ki imajo sedež izven območja 
občinske zdravstvene skupnosti, se pa z opravljanjem zdravstvenih storitev 
vključujejo v program zdravstvenega varstva, ki je sprejet v občinski zdrav- 
stveni skupnosti. 

Takšna rešitev je sistemsko doslednejša in čistejša in prav gotovo ne bo 
pomenila večjih težav za tiste zdravstvene organizacije, ki bodo delegirale svoje 
delegate v zbor izvajalcev občinskih zdravstvenih skupnosti v okviru medob- 
činskega sodelovanja in povezovanja. Nekoliko več težav pa bo vsaj v začetku 
povzročila tistim zdravstvenim organizacijam, ki bodo morale delegirati svoje 
delegate v zbor izvajalcev v vseh šestdesetih občinskih zdravstvenih skupnostih. 
Pri tem je vsekakor treba upoštevati dejstvo, da se bodo dosedanje metode dela 
skupščin zdravstvenih skupnosti, ki so posnemale metode dela skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti v zvezi z njihovo jasno opredeljeno funkcijo kot mesta 
za sporazumevanje in usklajevanje interesov v sistemu družbenega planiranja, 
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morale bistveno spremeniti. Izvajalskim organizacijam pa je preko raznih oblik 
združevanja delegacij dana možnost, da izpolnijo svoje obveznosti sodelovanja 
v zborih občinskih zdravstvenih skupnosti brez večjih težav. Prav gotovo pa bo 
ustrezno organiziranje delegacij in uresničevanje delegatskih odgovornosti, ob- 
veznosti in pravic terjalo v zdravstvenih organizacijah, zlasti v prvih fazah 
uresničevanja novega zakona o zdravstvenem varstvu, precej odgovornega po- 
litičnega dela. 

Na podlagi zaključkov seje Sekretariata Sveta za socialno in zdravstveno 
politiko je Izvršni svet predložil še eno pomembnejšo vsebinsko dopolnitev, s 
katerim se črta 81. člen prvotnega besedila predloga zakona, ki pooblašča repu- 
bliški upravni organ za zdravstvo, da lahko izjemoma da soglasje k drugačnim 
oblikam organizacije in vsebine dela zdravstvenih organizacij, kot jih predvi- 
deva predlog zakona. Ugotovljeno je namreč bilo, da bi takšna določba pomenila 
možnost, da se z izvajanjem pritiska na republiški upravni organ doseže so- 
glasje za uveljavitev novih organizacijskih oblik dela zdravstvenih organizacij 
in drugih organizacij združenega dela, ki opravljajo zdravstvene storitve, če- 
prav le-te ne bi bile niti nujne niti strokovno preizkušene, potrebe za takšnim 
reševanjem pa tudi ni, ker so v predlogu zakona našteti tipi zdravstvenih orga- 
nizacij z vidika organiziranosti in vsebine dela ter dovolj jasno in izčrpno 
opredeljeni. 

Tovarišice in tovariši delegati! Prej naštete vsebinske dopolnitve predloga 
zakona o zdravstvenem varstvu so terjale tudi ustrezne redakcijske spremembe 
nekaterih drugih členov. Tudi te redakcijske spremembe so zajete v predloženih 
dopolnitvah Izvršnega sveta. Med njimi so tudi tista, ki so bila nujna, zaradi 
uskladitve predloga zakona o zdravstvenem varstvu z drugimi sistemskimi za- 
koni s področja družbenih dejavnosti. Ocenjujemo, da je z vključitvijo dopol- 
nitev Izvršnega sveta uspelo izoblikovati besedilo zakonskega predloga, ki 
ustrezno in celovito ureja pomembna vprašanja kot so vsebina zdravstvenega 
varstva, družbenoekonomski odnosi na tem področju, samoupravna organizi- 
ranost izvajalcev, solidarnostno zagotavljanje pravic do zdravstvenega varstva, 
posebnosti organizacije in vsebine dela zdravstvenih organizacij ter številna 
druga, za uporabnike in izvajalce zdravstvenega varstva pomembna vprašanja. 

Pri oblikovanju predloga zakona so v največji možni meri upoštevane pri- 
pombe k osnutku zakona. Zato predlagam, da delegati o predlogu zakona danes 
razpravljate in ga ocenite z vidika urejanja vsebine zdravstvenega varstva in 
uresničevanja samoupravnih socialističnih odnosov na tem področju ter ga 
sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog zakona ste dobili, dobili ste tudi 
amandmaje Izvršnega sveta, ki jih je predložil v smislu 4. odstavka 277. člena 
poslovnika Skupščine, kar pomeni, da so sestavni del predloga zakona. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Francka Vidovič, delegatka iz 
Šentjurja pri Celju. Prosim. 

Francka Vidovič (iz klopi): Odstopam od razprave, ker sem dobila 
odgovor že v uvodni obrazložitvi. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc Go- 
dina, delegat iz občine Logatec. 

Franc Godina: Poročevalec je v obrazložitvi zatrdil, da amandma, 
ki smo ga predložili, ni v skladu z zveznim kolizijskim zakonom, ki je bil ob- 
javljen v Uradnem listu št. 36 iz leta 1975. Ta zakon je verjetno starejši kot 
zakon o združenem delu, vendar z njim očitno še ni usklađen. Če je temu tako, 
potem predlagam — to delam na svojo roko — da se naš amandma preoblikuje 
v pobudo za spremembo zveznega kolizijskega zakona in predlagamo, da po 
spremembi tega kolizijskega zakona, takoj pričnemo postopek za spremembo 
zakona, ki ga bomo danes sprejeli. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne želi.) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Tovariš Franc Godina je amandma umaknil, zato bomo najprej glasovali 
o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, ki so razvidni iz njenega poročila 
z dne 12. decembra. Zboru predlagam, da posebej glasujemo o vsebinskih in 
posebej o redakcijskih amandmajih. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih k 41., 42. in 59. a členu, ki ga je 
komisija povzela v svojem poročilu od Odbora za družbenoekonomske odnose 
Družbenopolitičnega zbora in z njim soglaša ter k 140. in 141. členu predloga 
zakona. Predstavnik predlagatelja se z njimi strinja, prav tako tudi poročevalci 
naših odborov. 

Kdor je torej za amandmaje k 41., 42., 59. a, 140. in 141. členu, naj prosim 
glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji komisije soglasno sprejeti. 
Predlagam, da glasujemo še o redakcijskih amandmajih te komisije k 89., 

109., 116. in 131. členu predloga zakona. Predlagatelj se z njimi strinja in prav 
tako tudi poročevalci naših odborov. Kdo je torej za te amandmaje, naj prosim 
glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel redakcijske amandmaje Zakono- 
dajno-pravne komisije. 

O amandmajih Izvršnega sveta ne bomo glasovali, ker jih je Izvršni svet 
predložil v skladu s četrtim odstavkom 277. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije in so sestavni del predloga zakona. 

Glasujemo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj 
prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 
Delegate obveščam, da je predsednik Skupščine Zdravstvene skupnosti Slo- 

venije obvestil zbor, da je skupščina te skupnosti na svoji seji 17. tega meseca 
predlog zakona sprejela v enakem besedilu kot naš zbor, in sicer z vsemi amand- 
maji Zakonodajno-pravne komisije in amandmaji Izvršnega sveta, ki so se- 
stavni del predloga zakona. V enakem besedilu je predlog sprejel tudi Družbeno- 
politični zbor, medtem ko bom o delu Zbora združenega dela poročala na koncu 
seje. 
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Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek samo- 
upravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela na področju zdravstva 
v SR Sloveniji. 

Osnutek samoupravnega sporazuma je Skupščini predložila v obravnavo 
Zdravstvena skupnost Slovenije. Za svojega predstavnika je določila predsed- 
nika skupščine dr. Staneta Zupančiča. Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki 
pa je dr. Marjan Premik. 

Želi tovariš dr. Zupančič besedo? (Da.) Prosim! Besedo ima predsednik 
Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije, dr. Zupančič. 

Dr. Stane Zupančič: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica pred- 
sednica! Kljub temu, da ste obrazložitev samoupravnega sporazuma o skupnih 
podlagah za delitev dela na področju zdravstva že prejeli z osnutkom samo- 
upravnega sporazuma, smo od takrat, ko je bil ta samoupravni sporazum pred- 
ložen, prejeli k osnutku številne pripombe in mnenja. V zvezi s tem bi vam 
želel posredovati nekatere misli. 

V Zdravstveni skupnosti Slovenije smo v zadnjem času v številnih analizah 
zelo kritično ocenjevali problematiko zdravstvenega varstva in vse odprte pro- 
bleme na tem področju. Zlasti analiza o zdravstvenem stanju prebivalstva in 
organizaciji zdravstvene službe je potrdila, da smo sicer v zdravstvu dosegli 
pomembne uspehe, ki so skoraj izkoreninili nalezljive bolezni in bistveno iz- 
boljšali nekatere oblike zdravstvenega varstva, da pa smo ob tem zaostali na 
drugih pomembnih področjih zdravstvenega varstva, zlasti pri preventivnih 
ukrepih ter v zdravstvenem varstvu aktivnega prebivalstva. Premajhne po- 
zornosti je bila deležna tudi medsebojna funkcionalna povezanost zdravstvene 
službe, ki se je zaradi tega večkrat razvijala dokaj stihijsko in neodvisno od 
dejanskih potreb, kadrovskih in drugih zmogljivosti ter ekonomskih možnosti 
združenega dela. Razvoj ni bil enakomeren niti na posameznih območjih niti 
znotraj zdravstvene dejavnosti, kjer je v zadnjem času še posebej zaostala 
osnovna zdravstvena dejavnost na račun specialistične in bolnišnične. Zaosta- 
janje osnovne zdravstvene dejavnosti gre celo tako daleč, da v posameznih, 
bolj odročnih območjih, zlasti v manj razvitih občinah, nimamo zagotovljenega 
nepretrganega zdravstvenega varstva in stalne prisotnosti zdravstvenih de- 
lavcev. 

Ker je razvoj zdravstvenega varstva odvisen predvsem od števila in uspo- 
sobljenosti zdravstvenih delavcev, in ker ta razvoj ni bil dovolj družbeno 
usmerjen, je zdravstvo napredovalo hitreje tam, kjer so se koncentrirali zdrav- 
stveni delavci, predvsem zdravniki. To so večja urbana središča, zlasti pa re- 
gionalni centri in Ljubljana kot republiško središče. Take centralistične ten- 
dence so imele velik vpliv na beg zdravnikov iz podeželja v mestna središča, 
ki so bila prisiljena, po osiromašenju osnovne zdravstvene dejavnosti, prevzeti 
tudi zdravstvene storitve, ki bi jih ob ustreznejši kadrovski in materialni pre- 
skrbljenosti, bilo možno uspešno opravljati tudi na nivoju osnovnega zdrav- 
stvenega varstva. 

V regionalnih središčih so bili dani tudi objektivno boljši pogoji za speciali- 
zacijo zdravnikov, ki so sledili težnji k hitrejšemu pospeševanju bolnišnične de- 
javnosti, njeni tehnološki modernizaciji in splošni družbeni uveljavitvi. Zaradi 
tega je skoraj po pravilu vsaka regionalno organizirana zdravstvena dejavnost 
težila k opravljanju več vrst zdravstvenih storitev in osvajanju najzahtevnejših 
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medicinskih postopkov, ne glede na učinkovitost, racionalnost in ekonomsko 
upravičenost. 

Taka politika je žal nemalokrat dobila podporo, skrito pod plaščem regio- 
nalnih interesov, v skrbi, da bi na območju regije zagotovili prebivalcem tudi 
zahtevnejše oblike zdravstvenega varstva. Vse to pa je imelo večkrat za posle- 
dico precejšnjo odtujenost zdravstvenega varstva, predvsem tistega, ki ga po- 
trebujejo združeno delo, krajevne skupnosti in občine. 

V slovenskem prostoru je v tem neenakomernem razvoju se posebej izsto- 
pal Klinični center v Ljubljani, ki je bil zgrajen s sredstvi združenega dela iz 
vse Slovenije, z namenom, da bi se v njem zdravih najtežji bolniki iz vse 
Slovenije. V popolnem nasprotju s tako družbeno opredelitvijo pa se je Klinični 
center čedalje bolj spreminjal v regionalno bolnišnico m zato m nic čudnega, 
2 bSnfkUz drugih območij le s težavo in po dolgih čakalnih dobah prihajajo 
na vrsto za zdravljenje v njem. 

Navedene in še nekatere druge slabosti v zdravstvu so bile potrjene tudi ob 
popisu vseh pomembnejših zdravstvenih zmogljivosti, opreme m kadrov ter 
gravitacijskih območjih, ki so jih navedli pacienti pri uveljavljanju zdravstve- 
nih storitev. Potrjena je bila domneva, da imamo že na vseh zdravstvenih pod- 
ročjih dovolj bolniških postelj z izjemo psihiatrije, nevrologije m urologije. Po 
trenutno veljavnih normativih ima že 75 % vseh bolnišničnih oddelkov dovolj 
zdravniškega kadra, občutno pa primanjkuje le negovateljskega kadra Ugotov- 
ljeno je tudi bilo, da imamo nekatere bolnišnične oddelke z zelo skromnim 
zaledjem, zato ni čudno, da v njih že po pravilu podaljšujejo povprečno trajanje 
zdravljenja, zaradi šibke kadrovske zasedbe in slabe opremljenosti pa niso 
usposobljeni za nuđenje zahtevnejših zdravstvenih storitev. V takih okoliščinah 
ni nič čudnega, če so tudi cene njihovih storitev pretirano visoke. 

Analiza zdravstvenih storitev je tudi pokazala, da spremembe v obolelosti 
prebivalstva nujno zahtevajo prilagajanje bolnišnic, bolnišničnih oddelkov 
in drugih zdravstvenih organizacij tem spremembam. Vsakomur mora biti 
jasno da na primer ob velikih uspehih pri zdravljenju tuberkuloze ne potre- 
bujemo več toliko bolnišničnih oddelkov za te bolezni. Zato je potrebno ne- 
katere od teh oddelkov preusmeriti in usposobiti na druga področja ali pa jih 
celo ukiniti in se s tem izogniti izgubam, ki ravno v teh primerih najbolj ne- 
upravičeno obremenjujejo združeno delo, ki v ta namen še naprej zagotavlja 
potrebna sredstva. Naša dolžnost je bila, da na te primere opozorimo m jasno 
povemo, da tudi v zdravstvu ne ravnamo vedno skladno^ s splošnimi družbe- 
nimi interesi in resničnimi potrebami. Zato tudi ni mogoče vedno in za vsako 
ceno vztrajati, da zadržimo preživele organizacijske rešitve iz preteklosti, ker 
sta jih čas, predvsem pa bolezensko stanje prebivalstva, že zdavnaj presegla. 

To poudarjam predvsem zaradi tega, ker so bila v javni razpravi, ki je 
sicer v načelu v celoti podprla sprejem predlaganega sporazuma, izrazena tudi 
posamična mnenja, da v organizaciji bolnišnic in njihovi preusmeritvi ni mo- 
goče ničesar storiti. Ne trdimo, da so predlagani normativi za obstoj bolniš- 
ničnih oddelkov povsem dorečeni, vendar pa smo prepričani, da jih je mogoče 
ublažiti le z dovolj tehtnimi argumenti, glede katerih pa morajo reči zadnjo 
besedo delavci v združenem delu, organizirani v zborih uporabnikov občinskih 
zdravstvenih skupnosti, ki v ta namen zagotavljajo potrebna sredstva. S tem 
sporazumom torej ne terjamo konkretne ukinitve tega ali onega bolnišničnega 
oddelka, pač pa opozarjamo, kakšne družbenoekonomske posledice lahko pri- 
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čakujemo, če bi hoteli za vsako ceno ohranjati tako organiziranost bolnišnic, 
ki ni več niti družbenoekonomsko, niti iz zdravstvenega vidika utemeljeno. 

Precej pripomb, zlasti iz zasavskega območja, je v zvezi z ugotovitvijo, da 
kirurški oddelek trboveljske bolnišnice ne izpolnjuje pogojev. Zavedamo se, 
da je ta oddelek pri tej bolnišnici potreben, vendar mu je treba zagotoviti po- 
trebno število kirurgov in drugega osebja, da bi lahko sestavili nekaj kirurških 
ekip, ki bodo sposobne nuditi neprekinjeno kirurško pomoč vsem prebivalcem 
tega območja, ob vsakem času pa tudi v izrednih razmerah. Za zahtevnejše 
kirurške storitve pa naj bi ta oddelek sklenil ustrezen sporazum z drugimi 
kirurškimi oddelki sosednjih bolnišnic oziroma klinike. Menimo, da je taka 
rešitev v interesu racionalizacije sredstev in ustreznih storitev pacientom. 
Tako lahko odgovorimo tudi na vprašanja iz nekaterih drugih območij kot na 
primer glede bolnišnice v Brežicah, Sežani in od drugod. 

Ker se zavedamo, da je konkretna delitev dela eden od najpomembnejših 
pogojev za obvladovanje nerešenih vprašanj zdravstvenega varstva in da je 
pri tem treba upoštevati specifične razmere in interese v občinah in regijah, 
predlagamo, da se na ravni republike sklene le sporazum, ki bo določal skupne 
podlage, konkretizacijo sporazuma pa bo potrebno izpeljati v regijah oziroma 
občinah in tudi znotraj zdravstvenih organizacij. Dogovor tudi ni in ne more 
biti statičen, temveč je pogojen z nadaljnjim razvojem zdravstvenega varstva, 
ob upoštevanju konkretnih potreb in možnosti. Skrb za spremembo in dopolnje- 
vanje tega sporazuma naj bi bila zaupana skupnosti za medsebojno poslovno 
m plansko sodelovanje, ki je predvidena v pravkar sprejetem zakonu o zdrav- 
stvenem varstvu. Ne glede na tak značaj sporazuma pa želimo z njim čimbolj 
jasno opredeliti zlasti vlogo in naloge osnovne zdravstvene dejavnosti, de- 
litev dela med bolnišnicami ter vlogo in naloge Kliničnega centra. 

Prav v medsebojni rešitvi in konkretni delitvi dela na teh področjih vi- 
dimo realne možnosti tudi za reševanje drugih problemov v zdravstvu. Pri 
tem mislimo na družbenoekonomske odnose, zlasti na uveljavitev dohodkovnih 
odnosov v procesu svobodne menjave dela, pa tudi na vzgojo in izobraževanje 
zdravstvenih delavcev. Potreba po podrobnejši opredelitvi funkcije osnovne 
zdravstvene dejavnosti izhaja tudi iz ugotovitev družbenopolitičnih organiza- 
cij, zlasti Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, ki 
je ugotovilo, da nimamo jasno opredeljenih ciljev in vloge medicine dela, kar 
je eden od razlogov, da neuspešno rešujemo pretirano odsotnost z dela zaradi 
bolezni, da nam ne uspe osnovne zdravstvene dejavnosti organizirati tako da 
bi resnično prevzela celotno skrb za izboljšanje zdravstvenih razmer vseh pre- 
bivalcev, nadalje, da ni v celoti uveljavljena vloga Kliničnega centra, da zago- 
tovi najzahtevnejše storitve vsem prebivalcem Slovenije in da zaradi neures- 
ničene delitve dela med Kliničnim centrom in drugimi bolnišnicami nehote 
podpiramo tendence po pretiranem razvoju regionalnih bolnišnic. 

Vse to so ugotovitve Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov 
Slovenije. Zaradi navedenega Skupščina občine Krško upravičeno postavlja 
delegatsko vprašanje, ali je Klinični center v Ljubljani regionalna bolnišnica 
ljubljanske regije, ali visoko specializirani zdravstveni zavod SR Slovenije' 
Na to vprašanje moramo odgovoriti, da ima Klinični center v Ljubljani status 
zdravstvene delovne organizacije, ki hkrati opravlja dejavnost regionalne bol- 
nišnice, obenem pa opravlja najzahtevnejše zdravstvene storitve, za katere so 
potrebni strokovno najbolj usposobljeni kadri in najsodobnejša oprema Tako 
smo se pred leti dogovorili tudi v Skupščini. Prav osnutek tega samoupravnega 
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sporazuma postavlja kategorično zahtevo, da se jasno opredelijo tiste zdrav- 
stvene storitve, ki jih Klinični center opravlja za potrebe vse Slovenije. 

Glede drugega dela vprašanja občine Krško, zakaj ima Klinični center 
dvojne cene uslug, in sicer nižje za paciente ljubljanske regije in višje za 
paciente iz drugih regij Slovenije, pa je potrebno pojasniti, da Klinični center 
po njihovi izjavi in izjavi regionalne Zdravstvene skupnosti Ljubljana nima 
nižjih cen za ljubljansko regijo, kar pomeni, da tudi nima dvojnih cen. Po 
novem zakonu o zdravstvenem varstvu bodo pri določanju cen kliničnim sto- 
ritvam soudeležene vse občinske zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji, kar 
smo pred kratkim slišali tudi pri obrazložitvi sprejetega zakona. Delegati Kli- 
ničnega centra bodo namreč obvezno sodelovali v zborih izvajalcev občinskih 
zdravstvenih skupnosti, šle posebno takrat, ko se bo oblikoval delovni program 
Kliničnega centra in ko se bodo dogovarjali glede potrebnih sredstev za nje- 
govo izvršitev. 

Za spreminjanje razmer v zdravstvu je še posebno pomembna natančna 
opredelitev zdravstvenih storitev med navedenimi področji, zato so v prilogi 
I podrobno opisane storitve, ki se opravljajo na posameznih področjih in v po- 
sameznih zdravstvenih organizacijah. Pri tem je najpomembnejše to, da mora 
v bodoče osnovna zdravstvena dejavnost v celotnem sistemu zdravstvenega 
varstva dobiti ustreznejše mesto. Moramo jo usposobiti, da bo opravljala več 
kot 80 % vseh potrebnih zdravstvenih storitev tako kot povsod v svetu. Hkrati 
mora postati usmerjevalec in mentor vsemu prebivalstvu na svojem območju 
tudi takrat, kadar potrebujejo zavarovanci zdravstveno pomoč izven njenega 
območja to je v specialistični in bolnišnični dejavnosti. Zato mora biti organi- 
zirana v vsaki občini, v izjemnem primeru pa tudi za dve občini. Podrobnejša 
razčlenitev zdravstvenih storitev v prilogi I je še vedno predmet živahne raz- 
prave med zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami. Prisotni so 
tudi različni strokovni pogledi, ki jih bo potrebno v nadaljnjih fazah še 
usklajevati. 

Naloge v zvezi z delitvijo dela, ki zahtevajo obsežno družbenopolitično 
akcijo, pa tudi načelno podporo družbenopolitične skupnosti in družbenopolitič- 
nih organizacij, smo se lotili v času, ko še niso bili izdelani nekateri sistemski 
zakoni, predvsem zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela, zakon o 
družbenem planiranju, pa tudi zakon o zdravstvenem varstvu. Prav tako na 
tem področju še nimamo nobenih vzorov in izkušenj, česar se dobro zavedamo, 
saj smo se v Sloveniji prvi odločili, da ta problem rešujemo po samoupravni 
poti. Zato se zavedamo, da nekatere predlagane rešitve še niso usklajene z za- 
koni in da jih bo potrebno v nadaljnjem izpopolnjevanju uskladiti. Tudi iz 
teh razlogov smo želeli, da bi osnutek sporazuma ocenili tudi delegati v Zboru 
združenega dela in Zboru občin Skupščine SR Slovenije. Vaša stališča in pri- 
pombe ter spreminjevalni predlogi bodo prispevali k izboljšanju osnutka ozi- 
roma predloga zakona, predno bodo o njem odločale občinske zdravstvene 
skupnosti. 

V okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije pripravljamo tudi nekatere 
druge samoupravne sporazume, ki so tudi že v javni razpravi. Med njimi so 
zelo pomembni samoupravni sporazumi o kadrovski politiki, o ustanovitvi po- 
sebne izobraževalne in raziskovalne skupnosti za področje zdravstva, nadalje 
sporazum o uveljavljanju zdravstvenega varstva s strani zavarovancev za iz- 
oblikovanje novega zdravstveno-informacijskega sistema podprtega z računal- 
niško obdelavo in tako dalje. Po pravkar sprejetem zakonu o zdravstvenem 



270 Zbor občin 

varstvu pa bo potrebno pripraviti tudi družbeni dogovor, s katerim bodo po- 
drobneje dogovorjena tudi merila za določanje pogojev za organiziranje zdrav- 
stvenih organizacij. Vsi ti samoupravni sporazumi ter družbeni dogovori bodo, 
skupaj s sporazumom o delitvi dela, zelo pomembna osnova za pripravo sred- 
njeročnih planskih dokumentov in s tem za izboljšanje zdravstvenega varstva 
vsega prebivalstva v SR Sloveniji. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Osnutek samoupravnega spo- 
razuma ste dobili. Dobili ste tudi pripombe Skupščine občine Krško, Skupščine 
občine Zagorje ob Savi in pripombe Skupnosti revirskih občin Trbovlje in 
mnenje Izvršnega sveta. 

Osnutek samoupravnega sporazuma so obravnavali Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili ter Odbor za družbenopolitični in komunalni si- 
stem, ki je zboru predložil pismeno mnenje. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Preden pričnem razpravo, sprašujem delegata Marjana Markla iz Krškega, 
če je dobil zadovoljiv odgovor na delegatsko vprašanje? (Da.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Vladimir Janjič, delegat iz občine 
Sežana. Prosim! 

Vladimir Janjič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine občine Sežana je na svoji 
seji dne 17. decembra obravnavala skupno z ostalim gradivom za 29. sejo Zbora 
občin tudi osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev 
dela na področju zdravstva v SR Sloveniji. 

Osnutek samoupravnega sporazuma načelno podpiramo, ker predstavlja 
osnovo za boljšo organiziranost zdravstvene službe, preprečuje nenačrten raz- 
voj zdravstvenega varstva in teoretično omogoča strokovno usklajen in orga- 
niziran razvoj za odpravo možnosti podvojitve zmogljivosti na določenem 
območju. 

K vsebini osnutka pa imamo nekaj bistvenih pripomb, ki jih je nujno 
potrebno vgraditi v besedilo predloga, ker bomo le na ta način zagotovili per- 
spektivo in razvoj bolnici Ivana Regenta v Sežani oziroma njenemu oddelku 
za internistične dejavnosti. 

17. člen osnutka oziroma priloga III. govorita o pogojih, ki jih morajo iz- 
polnjevati bolnišnični oddelki. Menimo, da pogoji oziroma kriteriji preveč eno- 
stransko izhajajo iz sedanjega položaja in da so pri tem dejanske potrebe pre- 
bivalstva, specifičnosti območja in napori za izboljšanje zdravstvenega varstva, 
zapostavljeni. Izhodiščno stanje zdravstvenega varstva je na območju naše 
občine in celotne regije iz objektivnih razlogov neprimerljivo s stanjem na 
ostalih območjih v republiki. Zaostajanje na področju občine in regije je namreč 
izoblikovalo nesmiselna gravitacijska področja, tako da danes del postojnskega 
območja gravitira v Ljubljano, del ilirsko-bistriškega na Reko in del sežan- 
skega območja v Gorico. Ob predpostavki strokovno enakovredne zdravstvene 
službe pomeni celotno območje koprske regionalne skupnosti enotno gravita- 
cijsko območje, zmanjšano le za opredeljivi del potreb vrhunskih zdravstvenih 
storitev v Kliničnem centru v Ljubljani. Prav bistveni premiki pri samouprav- 
nem organiziranju v regiji bodo temeljito omajali sedaj opredeljeno gravitacij- 
sko območje naših zdravstvenih ustanov, še zlasti, če upoštevamo, da so iz- 
hodiščni podatki za opredelitev gravitacijskih območij iz leta 1977. 
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Iz navedenih razlogov predlagamo, da se v 18. členu sprejme varianta 
60 %. Z uveljavitvijo te variante pa bi tudi internistični oddelek v bolnici 
Ivana Regenta v Sežani izpolnjeval zahtevane pogoje za svoj obstoj, in sicer: 
prvič, gravitacijsko območje so občine Sežana, Postojna in Ilirska Bistrica, ki 
štejejo skupaj 58 000 prebivalcev, kar je 83% zahtevanega števila. 60 % za- 
htevka pomeni 42 000 prebivalcev, ostalih 16 000 pa hkrati predstavlja tudi 16 
postelj razlike; drugič, ležalna doba v bolnici Ivana Regenta v Sežani znaša v 
povprečju 19 dni ali 4 dni več kot znaša normativna ležalna doba. Pri norma- 
tivni ležalni dobi bi v letu 1979 lahko hospitalizirali 860 bolnikov ali 63 % 
zahtevka, zaradi česar je realno pričakovati 70 odstotno izpolnjevanje tega 
zahtevka; tretjič, kadrovski normativ bi z omilitvijo pogojev na 60% bil iz- 
polnjen, saj na oddelku dela 5 zdravnikov. 

Predlagamo, da se na osnovi navedenega v prilogi I pod točko 2 inter- 
nistična dejavnost, črta v prvi alinei oklepaj in beseda »varianta« ter se za 
besedo »Trbovljah« doda »in v Sežani«. 

Ob upoštevanju teh pripomb in predlaganih sprememb v osnutku samo- 
upravnega sporazuma, bi bila dosežena edina možna, realna in življenjska 
rešitev naše bolnišnice, predvsem zaradi obstoječih pa tudi zaradi predvidenih 
novih potreb združenega dela in uporabnikov z izgradnjo svobodne industrij- 
ske cone. Ne nazadnje pa tudi zato, ker bi ob sami pulmološki dejavnosti bolniš- 
nica imela premajhen obseg in bi se z vso resnostjo postavilo vprašanje smotr- 
nosti nadaljnjega poslovanja in obstoja v tako skrčenem obsegu. Izkušnje 
opozarjajo, da bolnišnice z zmogljivostjo pod 130 do 150 postelj niso strokovno 
in ekonomsko utemeljene. 

Opredelitev položaja in funkcije bolnišnice Ivana Regenta Sežana je bila 
predmet širokih razprav v vseh telesih vseh družbenopolitičnih organizacij in 
Skupščine občine Sežana. Kljub jasni opredelitvi naših delovnih ljudi in ob- 
čanov in kljub vsem naporom odgovornih dejavnikov, sedanji položaj bol- 
nišnice ni v skladu z dogovori, ki smo jih dosegli v okviru regije, Združenega 
zdravstva južne Primorske in Zdravstvene skupnosti Slovenije. Opredelitev, 
da je potrebno bolnišnici zagotoviti poleg pulmološke še internistično dejav- 
nost z izhodiščno zmogljivostjo najmanj 40 standardnih postelj, je namreč za- 
snovana na rezultatih dela posebne strokovne komisije Zdravstvene skupnosti 
Slovenije iz leta 1978, razgovorih s predstavniki Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije in Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varnost in na stališčih 
posveta o tej problematiki, ki je bil v Lipici februarja 1978 kot tudi na osnov- 
nem konceptu, na podlagi katerega so se temeljne organizacije združenega dela 
za zdravstvo južne Primorske sporazumele o združitvi v delovno organizacijo. 

Z upoštevanjem navedenih pripomb pri izdelavi predloga samoupravnega 
sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela na področju zdravstva v SR 
Sloveniji bi bila dejavnost bolnišnice Ivana Regenta v Sežani dokončno pro- 
gramsko razčiščena. Te pripombe in predlagani način reševanja pa podpiramo 
tudi vsi delovni ljudje in občani v naši družbenopolitični skupnosti. S spreje- 
mom samoupravnega sporazuma o združitvi v delovno organizacijo Združeno 
zdravstvo južne Primorske, pa tak koncept sprejema in podpira tudi širša 
družbenopolitična skupnost, ki svoje potrebe po zdravstvenem varstvu uresni- 
čuje na področju regionalne skupnosti Koper. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Stanko Rebernik, de- 
legat iz občine Brežice ima besedo. Prosim! 
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Stanko Rebernik: Tovarišica predsednica, spoštovane tovari- 
šice in tovariši delegati! V imenu delegacije občine Brežice sem oddal raz- 
pravo v pismeni obliki in jo ne bom bral. Prosim samo, da se naš predlog pri 
izdelavi predloga samoupravnega sporazuma upošteva. Delegate obveščam, da 
se moja razprava nanaša na položaj občine Brežice, ki pokriva področje v 
Posavju, to je predvsem občine Brežice, Krško in Sevnica ter v precejšnji meri 
tudi del območja SR Hrvaške, na katerem živi približno 56 000 prebivalcev. Ta 
povezava traja že od samega začetka, to je od prejšnjega stoletja dalje. 

Predlagam, da se v 18. členu predvidijo taki kriteriji, ki bodo zagotovili, 
da bo ta bolnišnica še nadalje v korist prebivalcem gravitacijskega območja 
in da bo še bolje delovala kot doslej. Rešitve pa so v predlogu nakazane. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Dr. Boris Kravanja, delegat Skupščine 
mesta Ljubljane ima besedo. Prosim! 

Dr. Boris Kravanja: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupščina oziroma delegacija Skupščine mesta Ljubljane, katere de- 
legat sem za to točko dnevnega reda, je podrobno razpravljala o predloženem 
samoupravnem sporazumu o skupnih podlagah za delitev dela v zdravstvu. 
Obravnavala je tudi vse pripombe, ki jih je prejela od Skupščine občine Za- 
gorje ob Savi, Trbovlje, Brežice in drugih ter poročilo Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in drugih. 

Pridružujemo se mnenju Odbora za družbenoekonomske odnose, da je treba 
podpreti ta samoupravni sporazum, ker pomeni odpravo nenačrtnega razvoja 
zdravstva v določenem procesu. Zaradi tega je delegacija menila, da je treba 
z vseh vidikov podpreti tudi čimprejšnjo realizacijo tega sporazuma. 

Delegacija je obravnavala tudi tisti del poročila Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose, ki govori o delitvi dela v Kliničnem centru v Ljubljani in da se 
vse bolj razvija v regionalno bolnišnico. V zvezi s tem je delegacija podprla 
napore za hitro realizacijo delitve dela v Kliničnem centru na zdravstvene 
storitve bolnišnične dejavnosti, ki jih opredeljujejo z nivojem mestne oziroma 
regionalne bolnišnice in tiste zdravstvene storitve vrhunsko strokovnega kli- 
ničnega oziroma fakultetnega nivoja, ki jih opredeljujejo z nivojem kvalitete 
zdravstvenega varstva bolnišničnih dejavnosti, potrebnih za območje SR Slo- 
venije. Delegacija je namreč mnenja, da bi na ta način omogočili 18. zdravstve- 
nim skupnostim ljubljanske zdravstvene regije, da ustrezneje razporejajo druž- 
bena sredstva, namenjena zdravstvenemu varstvu v celoti in še posebej bol- 
nišničnemu zdravstvenemu varstvu. Poudariti je namreč treba, da cene zdrav- 
stvenih storitev v Kliničnem centru kot so dogovorjene s samoupravnimi spo- 
razumi o svobodni menjavi dela, veljajo za storitve kliničnega značaja. Trditev 
Odbora za družbenoekonomske odnose, da naj bi se Klinični center razvijal 
v regionalno bolnišnico, je morda v trenutni situaciji precej resnična, saj več 
kot 60% kapacitet kliničnega centra odpade na omenjenih 18 zdravstvenih 
skupnosti, ki svojo bolnišnično zdravstveno varstvo plačujejo kot klinično. Za- 
radi tega je tudi v interesu teh 18 zdravstvenih skupnosti ljubljanske zdravstve- 
ne regije, da se čimprej izvede omenjena delitev dela v Kliničnem centru. 

Delegacija je razen tega obravnavala tudi pripombe občin Zagorje in 
Trbovlje. Meni, da jih je vredno podpreti, ker je to pravzaprav v ljubljanski 
zdravstveni regiji edina zdravstvena ustanova bolnišničnega značaja. Zaradi 
tega je delegacija mnenja, da bi bilo treba na 13. strani pri 3. točki samo- 
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upravnega sporazuma upoštevati varianto, ki se nanaša na kirurški oddelek v 
bolnici Trbovlje. V zvezi s tem je delegacija tudi ugotovila, da sicer v ostalih 
oddelkih, internem, pediatričnem in ginekološko-porodniškem, ni posebnih 
razlik med predlogom bolnice in predlogom tega samoupravnega sporazuma, 
ki naj ne bo tako tog kot je napisan, ampak naj bo življenjski in realen. Usklaje- 
vanje na njegovih osnovah pomeni določen proces, zaradi tega tudi predla- 
gamo, da bi bilo treba določbo o njegovi uveljavitvi podaljšati od enega leta 
do konca srednjeročnega obdobja 1980—1985. 

Problem v bolnici Trbovlje, ki je zanimiv tudi za ljubljansko zdravstveno 
regijo v celoti, je predvsem v kirurškem oddelku. Slišali smo, da sporazum 
ne predvideva zaprt kirurški oddelek v bolnišnici Trbovlje, o njem naj bi od- 
ločili v združenem delu oziroma v interesnih zdravstvenih skupnostih. V zvezi 
s tem je delegacija ugotovila še naslednje. Ce upoštevamo, da je bila rekon- 
strukcija bolnišničnega objekta sedanjega obsega končana šele pred nekaj 
leti in da je bila tudi verificirana s strani republiških strokovnih in upravnih 
institucij, je utemeljeno pričakovati tudi glede kirurškega oddelka v trbovelj- 
ski bolnišnici resnico nekje na sredi. Tovariš dr. Zupančič je že nakazal priori- 
tete v razvoju zdravstvenega varstva, k čemur še dodajamo, da je Splošna bol- 
nišnica Trbovlje s statističnimi podatki in z dokajšnjo mero utemeljenosti do- 
kazovala, kako je z obolevnostjo, povprečno zasedenostjo in kazuistiko bolezni 
zadnjih desetih let. Čeprav je možno pričakovati, da se bo z usposobitvijo 
osnovnega zdravstvenega varstva v Zasavju spreminjal tudi odnos med zdrav- 
jem in boleznijo v korist zdravja občanov, je treba delno pritrditi argumentom 
in predlogom Splošne bolnišnice Trbovlje, kako naj se postopno zmanjša število 
standardnih postelj v njihovi bolnišnici. Ocenjujemo, da je predlog bolnišnice 
Trbovlje predlog minimalnih restrikcij posteljnega fonda, ki ne upošteva v 
zadostni meri razraščanja in kvalitete osnovnega zdravstvenega varstva, ki v 
veliki meri vključuje tudi preventivno dejavnost, medicino dela, zdravstveno- 
prosvetno dejavnost, dispanzersko službo, dispanzersko metodo dela, povezova- 
nje zdravstvenih organizacij v zasavskem zdravstvenem centru in tako dalje. 

Na osnovi tega je mogoče oceniti, da bodo šele po zaključku srednjeroč- 
nega obdobja 1981—'1985 vidni rezultati, ki bodo pogojevali nadaljnje ukre- 
panje pri določanju obsega bolnišnične zdravstvene dejavnosti. Sklicevati se 
izključno na pretekla obdobja, pri tem pa ne upoštevati dinamičnega razvoja 
zdravstva nasploh, je napačno. Prav tako je tudi napačno izključno teoretično 
in zdravstveno statistično utemeljevati predloge, ki jih življenje v določenem 
obdobju in okolju ne potrjuje tako drastično, kakor so postavljeni. 

Ocenili smo, da gre v občini Trbovlje v glavnem za dvoje obeležij in da 
je eno od teh, ki je prvi pogoj za uspešnejši razvoj bolnišničnega zdravstve- 
nega varstva v Trbovljah, o katerem je govoril tudi že dr. Zupančič, vprašanje 
kadrov. Mislim, da ne bom povedal napak, če rečem, da so se bolnišnične usta- 
nove v Sloveniji oziroma v neposredni bližini Splošne bolnišnice Trbovlje ne- 
kako mačehovsko obnašale do kadrovske problematike v Splošni bolnišnici 
Trbovlje iin tudi na kirurškem oddelku. Verjetno bi z ustrezno funkcionalno ali 
morda tudi samoupravno organizacijsko shemo v povezavi z močnejšimi sosedi 
lahko rešili problem kadrov in stalno 24-urno prisotnost kirurških ekip v 
Splošni bolnišnici Trbovlje. Zato menimo, da je treba gledati na sporazum z 
vidika vseh pripomb, ki smo jih danes dah. 

Se posebej je delegacija obravnavala tudi tisti del samoupravnega spora- 
zuma, ki določa indikacijska področja za zdraviliško zdravljenje v naravnih 
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zdraviliščih v SE Sloveniji, Menila je, da je po ugotovitvah posebne komisije, 
sestavljene iz regionalnih zdravstvenih skupnosti, ki je letos v septembru, okto- 
bru in novembru obiskala vsa zdravilišča, zelo divergentno stanje kar zadeva 
perspektive razvoja zdraviliškega zdravljenja uporabnikov zdravstvenega var- 
stva v zdravstvenih skupnostih. Na osnovi tega je bila delegacija mnenja, da 
je nujno potrebno priporočiti novo ustanovljeni Skupnosti zdravilišč v SR 
Sloveniji, da takoj upošteva predloge indikacij po tem sporazumu in na tej 
osnovi uredi medsebojne odnose v zdraviliščih v SR Sloveniji v zvezi z zdravi- 
liškim zdravljenjem uporabnikov zdravstvenega varstva v zdravstvenih skup- 
nostih v SR Sloveniji. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Ljubo Štruc, 
delegat občine Zagorje ob Savi. 

Ljubo Štruc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Nadaljeval bi razmišljanja o kirurškem oddelku Splošne bolnišnice v Trbov- 
ljah. Ker je bolnišnica dograjena oziroma stari del iz 1924. leta adaptiran in 
razdeljen na levi in desni prizidek in ker je sposobna nuditi kompletne zdrav- 
stvene storitve, menim, da je potrebno prisluhniti nekaterim razlogom in 
samoupravni sporazum oblikovati tako, da se bodo zdravstvene storitve v Slo- 
veniji zagotavljale normalno. 

Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije za območje ob- 
čine Zagorje ob Savi je na svoji seji, dne 17. decembra 1979, obravnavala 
gradivo za današnjo sejo. V zvezi s samoupravnim sporazumom se je skupina 
najprej seznanila z rezultati javne razprave, stališči ter sklepi sprejetimi na 
zasedanju zborov občinskih skupščin revirskih občin, občinskih zdravstvenih 
skupnosti revirskih občin in tudi stališči sprejetimi v okviru medobčinskega 
sveta SZDL. Zato imam nalogo, da izrazim polno podporo delegacije k sklepom 
in ugotovitvam današnje razprave in se pridružujem govorniku pred menoj. 
Stališč naše delegacije ne bom ponavljal ker so identična z vsemi ostalimi. Vse- 
kakor pa želim poudariti, da statistični podatki kažejo, da je patologija za re- 
virje specifična, saj je obolelost na 1000 prebivalcev starejših od 15 let večja 
od povprečja v ljubljanski regiji, na primer pri boleznih kosti in sklepov za 
72 prebivalcev, tako da se je na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje 
v letu 1978 zdravilo 3,93 odstotka prebivalcev Zasavja, v SR Sloveniji pa 
3,86 %. Mislim, da so podatki dovolj zgovorni in da je zato treba samoupravni 
sporazum ustrezno dopolniti. 

Glede kadrovske zasedbe bolnišnice pa lahko povem tole. Fluktuacija 
zdravnikov v Zasavju je zelo velika. Trenutno se soočamo s pomanjkanjem 
zdravnikov kljub temu, da vemo, da v Ljubljani in v drugih večjih centrih 
dobivajo zdravniki zaradi nezaposlenosti na Zavodu za zaposlovanje socialno 
podporo. Mislim, da bo moral tudi samoupravni sporazum o kadrovski poli- 
tiki v zdravstvu, ki je že bil omenjen, narediti tudi na tem področju malo več 
reda. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Boris Beliš, delegat 
iz Slovenj Gradca ima besedo. 

Boris Beliš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov Skupščine občine Slovenj Gradec za delegiranje delegatov 
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v Zbor občin Skupščine SR Slovenije, se je sestala na seji dne 13. decembra 
in obravnavala osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih podlagah za de- 
litev dela na področju zdravstva v SR Sloveniji. V razpravi so delegati pred- 
loženi sporazum pozitivno ocenili, ga podprli ter ugotovili, da predstavlja 
ta dokument dobro osnovo za delitev dela na področju zdravstva kot tudi pod- 
lago za hitrejši in kvalitetnejši razvoj zdravstvenih uslug in storitev v bol- 
nišničnih zdravstvenih ustanovah v SR Sloveniji. Kljub temu pa so delegati 
k predloženemu dokumentu sprejeli naslednja stališča, predloge in pripombe. 

1. Sporazum naj bo usklajen z novim zakonom o zdravstvenem varstvu, 
ker bodo sicer neskladja povzročala hude težave pri izvajanju samega zakona 
ali sporazuma. 

2. Pri strokovnem usklajevanju dela med zdravstvenimi organizacijami je 
treba doseči, da bodo posamezne zdravstvene stroke preko svojih strokovnih 
sekcij izoblikovale stališča do delitve dela med zdravstvenimi organizacijami. 
Tudi če se v sporazumu tega ne bo moglo upoštevati, pa je vendar potrebno, 
da se sekcije do teh vprašanj opredelijo. Doslej so to storile le nekatere. 

3. Dejavnosti oddelkov bi bilo potrebno obravnavati na enak način. Me- 
nimo, da je bolj primerna formulacija, ki opredeljuje pediatrično dejavnost 
kot pa ostale stroke. 

4. Pri naštevanju posameznih opravil, ki naj se opravljajo v določenih 
bolnišnicah, je premalo upoštevana dejanska patologija in trend medicinske 
aktivnosti. Ce je na primer doslej bilo ponekod vgrajenih manjše število to- 
talnih endoprotez ali pacemakerjev in podobno, je to bolj odraz pomanjklji- 
vosti ali siromaštva zdravstvene službe kot pa manjše potrebe zavarovancev. 
2e jutri bo tega mnogo več, zato je potrebno take storitve širše načrtovati. Če 
je danes diagnostika z ultra zvokom slabo razvita, potem je to pomanjkljivost. 
Že jutri mora to postati drugače. Podobnih stvari je še več. 

5. Ni prav, da bolnišnicam in univerzitetnim klinikam odtegujemo pravico, 
da bi izvajale preventivno zdravstveno varstvo. Ce tega niso delale do sedaj, 
je to slej ko prej pomanjkljivost, zato takega stanja ne smemo uzakoniti. 

6. Odnos do posameznih udeležencev samoupravnega sporazuma mora biti 
enakopraven, sicer bo sporazum enostranski in zato nesprejemljiv. Na primer: 
za Novo Gorico je ugotovljeno zaledje 103 820 prebivalcev, po normativih pa 
naj bi imeli 104 postelje; po varianti I se dopušča 110 do 120 postelj. Za bol- 
nišnico Slovenj Gradec je za interni oddelek ugotovljeno zaledje 102 490 pre- 
bivalcev. Zato bi lahko imel oddelek s 103 posteljami, dejansko pa jih ima 
danes 116. Tako je bilo doslej dogovorjeno v soglasju z republiškimi organi. 
Po varianti I so za bolnišnico Slovenj Gradec še naprej predvidene 103 po- 
stelje, prav tako po varianti II. Ne znamo si razložiti, zakaj se različne bol- 
nišnice tako različno obravnavajo. 

7. Kadar nekaj načrtujemo z željo, da bi dosegli čimbolj enakomerne in 
realne rezultate, potem je določitev, da zadošča za organiziranje in obstoj 
neke dejavnosti 60% izpolnjevanje pogojev, dokaj neresna. Kadar se nekaj 
konkretizira, so običajno dopustna odstopanja v eno ali drugo smer 10 %. Da 
ne bi bili preozki, bi lahko znašala ta stopnja največ 20 %. Ce pa se lahko 
odstopa za 40 %,. potem je bolje, da norm ne postavljamo. Taka določitev bi 
do konca razvrednotila pomen samoupravnega sporazuma in dvomimo, da bi 
bili nameni doseženi. Ce pa hočemo kljub vsemu ponekod sprejeti določene 
izjeme, ki odstopajo od splošnih določil sporazuma, potem povejmo, kje bo 
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drugače in zakaj. Vendar to napišimo na koncu sporazuma, ne pa med po- 
membnimi členi. 

8. Pri dejavnosti kirurgije s travmatologijo smo mnenja, da ni razloga, 
da tvorijo eno skupino bolnišnice Koper, Murska Sobota in Slovenj Gradec 
ter da iz te skupine izstopata Nova Gorica in Novo mesto zato, ker opravljata 
tudi posege na trebušni aorti, Znano je, da so običajno rekonstruktivni posegi 
na bolj perifernih žilah težji kakor na velikih. Pogosto pa je tudi preparacija 
perifernega ožilja nezadostna, če se hkrati ne uredijo razmere na večjih žilah. 
Zato menimo, da bi lahko vseh pet omenjenih bolnišnic ostalo v eni skupini 
in bi zadoščalo določilo, da lahko opravljajo rekonstruktivne posege na arte- 
rijah. Celi skupini bi bilo treba dopustiti, da opravlja tudi operacije golše. 
To velja še posebej za nas, ker imamo te patologije veliko. Ne vidimo razloga, 
zakaj se enkrat pojavlja Maribor s Celjem, drugič skupaj z Ljubljano. Morali 
bi ohraniti enak sistem prikazovanja kot je na začetku tega poglavja. V Celju 
delajo nekaj več kot v 5 bolnišnicah pred to skupino, zato naj se v Celju ta 
dejavnost doda, Maribor pa naj se pojavi v skupini Maribor-Ljubljana. Nasploh 
se je treba zavzemati za to, da bo imel novi dokument do vseh enak pristop. 
Sedaj je očitno, da so ga , sestavljale različne skupine, ki so vsaka po svoje 
opravile nalogo, nihče pa ni predlogov združil v enoten sistem. 

9. Dokument govori o delitvi dela na področju zdravstva v SR Sloveniji, 
kar pa ne more pomeniti, da bodo vse redke skupine obolenj rezervirane za 
zdravljenje in proučevanje samo v Kliničnem centru. Ce bo tako, bo ostalo 
marsikaj zanemarjenega. Treba je dopustiti, da se uveljavljajo tudi uspešne 
subjektivne strokovne sile izven večjih središč in da se posvečajo nekaterim 
problemom, ki so pomembni tudi za druge. Na ta način bomo zajeli mnogo 
širši spekter takih bolezenskih stanj, kar bi za naše zavarovance prav gotovo 
bilo dobro. Nič hudega bi ne smelo pomeniti, če gre pacient zaradi težav pri 
iskanju pomoči iz večjega središča v manjše. Ce bomo pacienta usmerjali 
samo v eno smer, bo sporazum kmalu predstavljal zastoj, ne pa pospešitev 
in racionalizacijo zdravstvente službe. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima dr. Mitja Mrgole, de- 
legat iz Ptuja. Prosim! 

Dr. Mitja Mrgole: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delega- 
tov občine Ptuj, upoštevajoč razpravo v Skupščini občinske zdravstvene skup- 
nosti in v Zdravstvenem centru Ptuj-Ormož, pozdravlja osnutek samoupravnega 
sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela na področju zdravstva v SR 
Sloveniji in daje k osnutku naslednje pripombe. 

Menimo, da je sporazum o delitvi dela preveč tog in da premalo upošteva 
dejansko stanje in potrebe na terenu. Iz sporazuma še vedno ni razvidna de- 
litev dela med Kliničnim centrom in regionalno bolnišnico Ljubljana. Bese- 
dilo osnutka je tako, da dejansko rešuje le široko financiranje Kliničnega 
centra in bi po našem mnenju prenos vseh teh dejavnosti v Klinični center 
pomenil po vsej verjetnosti dodatno razširitev njegovih kapacitet. Dvomimo 
pa, da bi ob dosedanji obliki in velikosti vso to dejavnost lahko tudi prevzel. 

Ocenjujemo, da bi po sporazumu, ki je pripravljen sedaj, samo iz našega 
področja moralo dnevno ležati na Kliničnem centru približno 50 bolnikov, ker 
jih tudi v Maribor ne bi mogli poslati. To pa bi ob razliki v cenah zdravstvenih 
storitev, ki so včasih prav neverjetne, o tem imamo v zadnjem času ravno 
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Ptujčani grenke izkušnje, ter ob dragem prevozu do Ljubljane, zahtevalo ver- 
jetno tudi drugačno ureditev rizičnosti za tako veliko število po sporazumu 
določenih bolezni. Ugotavljamo, da je splošno zdravstveno varstvo v spora- 
zumu dobro obdelano. 

K 4. členu sprejemamo varianto. Specialistična stomatologija je premalo 
jasno opredeljena, saj niso določena delovna področja po nivojih. Menimo, 
da bi glede na populacijo, ki jo imamo in na zavode, ki so na našem področju, 
pri tem mislim predvsem na varstvo prizadete mladine, morali zadržati in raz- 
vijati obravnavo mentalno prizadetih otrok in razvijati čeljustno kirurgijo. 
Opravljanje določenih posegov v splošni anesteziji je nujno potrebno iji imamo 
za to vse kadrovske in tehnične pogoje. Po sporazumu pa bi vsakega tako pri- 
zadetega otroka, morali prepeljati na kliniko za vsako, tudi najmanjšo inter- 
vencijo na zobovju. 

S področja hospitalne dejavnosti nimamo pripomb k predlagani delitvi 
na področje pediatrije in področja psihiatrije. Delitev dela na teh dveh pod- 
ročjih je dobro izdelana, imamo le nekaj manjših pripomb, ki pa smo jih pred- 
hodno dali Zdravstveni skupnosti Slovenije. 

Na področju internistične dejavnosti pa je Stanje bistveno drugačno. S 
tekstom v prilogi I, ki govori o razvrstitvi nalog in opravil, ki jih opravljajo 
posamezne zdravstvene organizacije v SR Sloveniji ter s tekstom 2. točke, ki 
govori o internistični dejavnosti, se ne strinjamo in ga odklanjamo. Ugotav- 
ljamo, da predlagana delitev dela v tej veji medicine ne pomeni razvoja v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju, temveč izrazito nazadovanje na nivo, na 
katerem je bila internistična dejavnost pri nas in tudi drugod, pred 10. oziroma 
15. leti, saj je takratna, tako diagnostična hot hospitalna dejavnost, znatno pre- 
segala sedaj začrtane smernice za obdobje naslednjih 5 let. 

Za področje kirurške dejavnosti velja dokaj podobna ocena. Menimo, da 
bi morda bilo bolje vnesti v sporazumu, kaj mora taka bolnišnica delati, ne 
pa kaj ne sme delati v tako široko predlaganem obsegu. 

Ginekološka dejavnost je sorazmerno dobro, ob,delana in se tudi na tem 
področju strinjamo s predlaganimi rešitvami. Ptav; tako se strinjamo tudi s 
številom predlaganih postelj po oddelkih in s kadrovskimi normativi, kar po- 
meni, da soglašamo tudi z gravitacijskimi območji, kot so opredeljena v spo- 
razumu. Zaradi možnih težav v prometu itn obsega dela, pa je kljub temu 
potrebno usposobiti za določene, pogosto vrhunske storitve predvsem s pod- 
ročja kirurgije in intenzivne terapije, tudi nekatere regionalne bolnišnice, 
predvsem tiste, ki že imajo razvite takšne dejavnosti. Teh dejavnosti ne bi 
smeli zmanjševati, na drugi strani pa plačevati visoke stroške prevozov. V 
sporazum bi bilo potrebno vnesti tudi določila, ki bi omogočila njegovo ela- 
stično dopolnjevanje in spreminjanje. Vemo, da je razvoj medicine hiter in 
da se danes bolezni, ki so se včeraj zdravile še' v bolnišnicah, zdravijo že doma. 

Sporazum bi moral poskrbeti, da bi delitev dela bila res strokovna in 
rentabilna. Sprejemam uvodno obrazložitev k osnutku, ki jo je podal pred- 
sednik Zdravstvene skupnosti Slovenije. Zlasti se strinjam z njegovim mne- 
njem, ko je govoril o togosti sedanjega osnutka. Le dober sporazum bo zaživel, 
to pa si tudi želimo. Skupaj z zakonom o zdravstvenem varstvu tvori po- 
membno celoto. Vplival bo na urejanje in razvoj tako samoupravnih kot 
družbenoekonomskih odnosov v zdravstvu, zato mislim, da je naša naloga, da 
tako zakon kot tudi sporazum o delitvi dela takoj ko bo sprejet uresničimo tudi 
v življenju, kar je hkrati tudi dolžnost nas vseh. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Oba delegata iz Celja in Nove 
Gorice sta odstopila od razprave, tako da pismenih prijav za razpravo nimamo 
več. Želi še kdo besedo? (Da.) Tovariš dr. Zupančič, prosim! 

Dr. Stane Zupančič: Tovarišice in tovariši! Veliko ste že povedali 
in me tudi dopolnili, zato bom kratek. Ze v uvodni besedi sem dopolnil spo- 
razum s stališči, ki jih bomo zastopali pri nadaljnjem dogovarjanju in dogra- 
jevanju tega sporazuma. Vendar pa se moramo ob tem zavedati, da sporazume- 
vanje in dogovarjanje zahtevata v določeni meri tudi odstopanje, če gre za 
zdravstveno in ekonomsko utemeljene rešitve, ki so sprejemljive za celoto. O 
sprejemljivosti teh rešitev za skupščine občinskih zdravstvenih skupnosti, za 
tiste, ki bodo nosilci in izvajalci zdravstvene politike ter za združeno delo kot 
plačnika, ter o morebitnem odstopanju od skupnih podlag, se boste pač dogo- 
vorili kasneje, ker to možnost imate. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Če ne želi nihče več razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin podpira usmeritve v osnutku samoupravnega sporazuma o 
skupnih podlagah za delitev dela na področju zdravstva v SR Sloveniji. 

2. Zbor občin ocenjuje, da predloženi akt pomeni osnovo za zagotovitev 
strokovno usklajenega in smotrno organiziranega razvoja zdravstva v Sloveniji, 
hkrati pa pomeni eno od osnov za pripravo samoupravnih sporazumov o te- 
meljih planov zdravstvenih skupnosti. 

3. Zbor občin predlaga, da Zdravstvena skupnost Slovenije pri pripravi 
predloga samoupravnega sporazuma prouči pripombe delovnih teles zbora in 
Skupščine, pripombe skupin delegatov občinskih skupščin in razpravo dele- 
gatov na seji zbora ter jih, ko so usklajeni z nameni in cilji, ki jih želimo 
doseči in širše osvetljujejo specifične razmere v posameznih okoljih, upošteva 
pri pripravi končnega besedila samoupravnega sporazuma. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo torej na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek 
zakona o da!vkih občanov. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Pred- 
stavnik predlagatelja je tovariš Franc Skufca. Želite besedo, tovariš Skufca? 
(Da.) Prosim! 

Franc Skufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predloženi osnutek zakona o davkih občanov temelji na predlogu za iz- 
dajo zakona, ki ga je sprejela Skupščina SR Slovenije na sejah zborov dne 
25. in 26. junija 1979, ob upoštevanju pripomb, predlogov in mnenj iz skup- 
ščinskih razprav. 

Razprava o predlogu za izdajo zakona je v načelu podprla predlagano iz- 
hodišče za spremembo veljavnega zakona o davkih občanov. Pri obravnavi 
dela predloga za izdajo zakona, ki se nanaša na obdavčevanje kmetijstva, pa 
je bila v razpravi odprta vrsta vprašanj, ki so širšega in ne le davčnega 
značaja. 
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V zvezi s predlogom, da naj bi se vzporedno s sistemom obdavčevanja 
po katastrskem dohodku že z zakonom uredil postopen prehod na sistem ugo- 
tavljanja in obdavčevanja doseženega dejanskega dohodka, je bila postavljena 
zahteva po rešitvi vrste odprtih vprašanj, ki pa v svojem bistvu zadevajo 
sistem družbenoekonomske ureditve tega področja. Zato je bil sprejet 
sklep, da je treba še pred pripravo osnutka zakona organizirati širšo 
javno razpravo, ki naj bi razjasnila ta vprašanja. Odprta so torej ključna 
vprašanja kot so: opredelitev zavezancev, vrsta vprašanj s področja sprem- 
ljanja in ugotavljanja dohodka, vodenje evidenc oziroma poslovnih knjig, 
vprašanje, ali naj se osebni dohodek prizna le zavezancu kot nosilcu dejav- 
nosti ali tudi zakoncu oziroma drugim družinskim članom, kar pa po veljavni 
ureditvi predstavlja hkrati tudi vključevanje le-teh v sistem financiranja 
skupne porabe. V razpravi je bila izrecno postavljena tudi zahteva, da se davč- 
na problematika poveže s celovito rešitvijo vključevanja kmetov v svobodno 
menjavo dela, da se torej prouči in pripravi celovit pregled prispevkov za 
interesne skupnosti s področja družbenih dejavnosti. 

Rešitev vseh teh odprtih vprašanj pa ni mogoče postaviti kot pogoj za 
davčno ureditev tega področja, ker so širšega in ne le davčnega značaja. Po- 
gojevanje bi torej imelo za posledico odložitev priprave osnutka zakona. Ker 
zakon o davkih občanov ureja sistem obdavčevanja za deset vrst davkov, ki 
jih plačujejo občani in civilne osebe, bi to hkrati pomenilo tudi odložitev re- 
šitev, ki so že dalj časa v pripravi, predvsem določenih rešitev na področju ob- 
davčevanja samostojnega osebnega dela zaradi uskladitve z zakonom o zdru- 
ženem delu, novim obrtnim zakonom in drugimi. 

Ob upoštevanju navedenega je Izvršni svet za razpravo v Skupščini SR 
Slovenije pripravil osnutek zakona o davkih občanov, ki temelji na predlogu 
za izdajo zakona ob upoštevanju predlogov in mnenj, izraženih v skupščinski 
razpravi v prvi zakonodajni fazi in ki začasno, do sprejetja novih rešitev glede 
postopnega prehoda na obdavčevanje kmetijstva po dejanskem dohodku, za- 
držuje veljavno ureditev, to je obdavčenje po katastrskem dohodku. Zakon 
vsebuje tudi posebno pooblastilo občinskim skupščinam, da določijo pogoje 
in merila, po katerih se posamezne vrste zavezancev preuvrstijo v obdavčevanje 
po dejanskem dohodku. 

Novi zakon o davkih občanov naj bi torej enotno urejal vsa vprašanja, 
ki so sistemskega značaja. Opredelil naj bi dolžnosti občanov kot davčnih 
zavezancev, davčne vire, vrste davkov, davčne stopnje, vrste davčnih stopenj, 
davčne oprostitve, ki so splošnega pomena v SR Sloveniji ter vprašanja od- 
mernega postopka. Občinskim skupščinam pa naj bi bilo omogočeno, da z 
določevanjem stopenj, oprostitev in olajšav ter z drugimi ukrepi upoštevajo 
specifičnosti svojega območja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pri pripravi osnutka zakona smo pri opre- 
delitvi družbenoekonomskega položaja občanov, ki samostojno z osebnim delom 
kot poklic opravljajo gospodarsko in poklicno dejavnost, izhajali iz določb 
ustave in zakona o združenem delu. Menimo, da pomeni osnutek zakona po- 
memben napredek glede na sedanji zakon, tako glede ustreznejše opredelitve 
družbenoekonomskega položaja teh občanov kakor tudi z vidika pospeševanja 
razvoja samostojnih dejavnosti v skladu z že sprejetimi sistemskimi zakoni 
kakor tudi v skladu s planskimi akti družbenopolitičnih skupnosti. Proces 
spreminjanja družbenoekonomskih odnosov namreč terja tudi spremembe v 
sistemu obdavčevanja kmetijstva, samostojnih dejavnosti in občanov. Pri pri- 
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pravi sprememb obstoječega davčnega sistema se ni izhajalo iz fiskalnega 
značaja davkov, temveč z vidika uresničevanja družbeno določenih ciljev pri 
posameznih dejavnostih. V osnutek zakona so vgrajene določbe, ki naj bi 
vzpodbujale razvoj in združevanje dela in sredstev ter povezovanje osebnega 
dela z združenim delom. To še posebej velja za področje kmetijstva. 

K osnutku zakona je bila že v dosedanjem postopku oziroma v razpravah 
dana vrsta pripomb in predlogov, zato pričakujemo, da bodo dane koristne 
pobude tudi v današinji razpravi. Glede na to, da so si posamezna stališča tudi 
v nekaterih pogledih različna, bomo pri pripravi predloga zakona proučili vse 
predloge in pripombe ter se do njih v predlogu zakona tudi opredelili. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek zakona ste prejeli. 
Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Anton Vušnik, delegat iz občine 
Ravne na Koroškem. 

Anton Vušnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina delegatov je na svojem sestanku sprejela naslednje pri- 
pombe k osnutku zakona. 

Varianta k 13. členu naj se črta, ker menimo, da ni primerno, da bi se 
stopnje davkov menjale tudi med letom. 

Variantni dodatek za nov tretji odstavek 20. člena naj ostane, ker menimo, 
da ukinitev registracije računov ni primerna. Ukinitev registracije računov, 
ki jih občani, ki z osebnim delom in lastnimi sredstvi opravljajo gospodarsko 
dejavnost, izdajo uporabnikom družbenih sredstev za prodano blago in oprav- 
ljene storitve, bi davčnim upravam bistveno onemogočilo ažurno spremljanje 
poslovanja zavezanca s koristnimi družbenimi sredstvi. 

Hkrati delegati menimo, da naj se prvi odstavek 20. člena dopolni tako, 
da se kot obvezna dokumentacija za avtoprevoznike, uredijo tahografi ter da 
se trakovi, ki se uporabljajo v registrskih blagajnah, obvezno predhodno re- 
gistrirajo pri davčni upravi. 

Variantni dodatek k 32. členu naj se črta. 
Predlagamo, da se 44. člen, ki pooblašča občinsko skupščino, da lahko do- 

loči, da se posameznim vrstam zavezancev davek iz kmetijstva odmerja po 
dejanskem dohodku črta. To predlagamo predvsem zaradi vrste odprtih vpra- 
šanj, ki terjajo celovito proučitev, kar ugotavlja tudi predlagatelj v obrazlo- 
žitvi. Zato ne bi kazalo odločitve o tem prepustiti posameznim občinam. 

Predlagamo črtanje šestega odstavka 52. člena, ki predvideva olajšavo pri 
davku iz kmetijske dejavnosti za izdatke, ki jih je imel zavezanec s pogrebom 
družinskih članov, saj je ta olajšava z valorizacijo katastrskega dohodka iz- 
gubila na pomenu in je izredno nizka. 

Delegati menimo, da je potrebno določbo 1. točke 73. člena, ki se nanaša 
na pavšaliranje zavezancev, ki opravljajo popravila, vzdrževalna dela, 
izdelujejo izdelke po individualnih naročilih, merah, načrtih in zahtevah 
naročnikov, uskladiti z določbami 16. člena temeljnega zakona o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v prometu, 13. člena zakona o posebnem republiškem 
davku od prometa proizvodov in s 33. ter 39. členom pravilnika o uporabi 
davčnih stopenj. V primeru, da bi bili določeni obrtniki kot so mizarji, strojni 
ključavničarji, strugar ji in tako dalje, pavšalirani ter s tem izločeni iz ob- 



29. seja 281 

veznega vodenja poslovnih knjig, ne bi mogli sklepati pogodb o proizvodni 
kooperaciji in tudi ne prodajati izdelke in material za reprodukcijo. 

Delegati tudi menimo, da je v 2. točki 73. člena potrebno natančno opre- 
deliti, kaj je to kmečki turizem, še posebno zato, ker tega izraza obrtni za- 
kon ne pozna. Nadalje menimo, da bi bilo prav, da bi v zakonu predvideli kri- 
terije za priznavanje davčnih olajšav zavezancem, ki se ukvarjajo s kmečkim 
turizmom. Predlagamo, da se za kritje uporabijo določila, ki jih vsebuje osnu- 
tek družbenega dogovora o enotnem usmerjanju skladnega razvoja kmečkega 
turizma v Sloveniji, ki ga je pripravila Zadružna zveza Slovenije, eden izmed 
predvidenih podpisnikov pa je tudi republiški izvršni svet. 

Variantni dodatek k 102. členu naj se črta. 
Prva točka 129. člena naj se dopolni tako, da bodo davka na posest stavb 

oproščene tudi stanovanjske stavbe zavezancev davka od kmetijske dejavnosti, 
ki plačujejo prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov. 

V drugem odstavku 131. člena naj se namesto besede »mnogokratnik«, 
vstavi beseda »odstotek«. 

Rok iz 159. člena, v katerem mora biti opravljena odmera davkov, ni 
realen. Zato predlagamo, da se v prvem odstavku datum »31. marec« nado- 
mesti s »30. junijem«, v drugem odstavku pa se »30. april«, nadomesti s »30. 
septembrom« in »31. marec« s »30. junijem«. 

V zakonu naj se določijo normativi za določbi druge in tretje točke 182. 
člena, ki iz prisilne izterjave izvzemata določene premičnine. 

Osnovno besedilo 219. člena naj ostane, varianta pa naj se črta. 
Podpiramo sprejem variantnega dodatka k šestemu odstavku 226. člena, 

še posebej zaradi lažjega tekočega spremljanja poslovanja davčnih zavezancev. 
Variantni dodatek za novi tretji odstavek 232. člena naj ostane. Strinjamo 

pa se z registracijo računov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Matija Serak, delegat iz 
Murske Sobote ima besedo! 

Matija Serak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Svojo razpravo bom nekoliko skrajšal ter povedal :samo tiste stvari, za katere 
menim, da so bistvene. Drugo pa naj se obravnava kot pismen predlog naše 
skupine. 

2e tovariš Vušnik je povedal, kako majhen je odbitek za izdatke za po- 
greb družinskega člana. Naša delegacija ima konkreten predlog, da se v 52. 
členu doda naslednje besedilo: »Zavezancem se odmerjeni davek iz kmetijstva 
ustrezno zniža, če so imeli v letu, za katero se davek odmerja, izdatke za po- 
greb družinskih članov. Davek se zniža do višine zneska, ki ga za stroške po- 
greba prizna pristojna zdravstvena skupnost, vendar največ do višine kot 
znaša predpisani davek. Olajšava se prizna le zavezancu, ki ni upravičen do 
povračila teh stroškov od zdravstvene skupnosti. Olajšava se prizna, če jo za- 
vezanec uveljavlja do konca februarja po preteku leta, v katerem so stroški 
nastali.« 

Naslednjo pripombo imamo k 124. členu. V zvezi z obdavčenjem občanov, 
ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanje in garaže, se z davkom na premo- 
ženje postavlja vprašanje umestnosti nadaljnjega določanja tega davka. Sta- 
novanja oziroma stavbe za lastno uporabo ne prinašajo dohodkov, temveč za- 
htevajo tekoče vzdrževanje in popravila. V določenih časovnih presledkih celo 
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velika popravila. Določena kategorija občanov zaradi tega stanuje raje v 
družbenem stanovanju in nima interesa varčevati za gradnjo ali nakup last- 
nega stanovanja. Občani prav tako nimajo interesa za nakup stanovanja v 
etažni lastnini, ker morajo poleg visokih skupnih stroškov plačevati še davek 
na premoženje od stanovanja. Sredstva, ki jih na ta način prihranijo, pa po- 
rabijo za druge dobrine luksuznega značaja. 

Nadalje ocenjujemo, da je novo vrednotenje stavb vezano na visoke stro- 
ške, hkrati pa povzroča močno negodovanje občanov-lastnikov stavb. Glede na 
navedeno predlagamo, da se opusti obdavčevanje tovrstnega premoženja. 

Naslednjo pripombo imamo k določilu 220. člena, ki je za naše območje iz- 
rednega pomena. Pri širjenju družbenega sektorja kmetijstva kmetijska orga- 
nizacija odkupuje kmetijska zemljišča od zasebnih kmetovalcev. Pogosto pri- 
haja do primera, da zemljiško-knjižni prenos kupljenih zemljišč ni mogoče 
opraviti, ker prodajalci nimajo poravnane svoje davčne obveznosti in ne mo- 
rejo dobiti potrdila o plačanem davku. Sedanja ureditev pomeni resno oviro 
za širjenje in zemljiško-knjižno urejevanje družbenega sektorja kmetijstva. 
V okviru določil 220. člena bi morali predvideti možnost overovitve prepisa in 
zemljiško knjižni prenos iz privatne v družbeno lastnino tudi v primeru, ko 
prodajalec nima poravnane davčne obveznosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Preden nadaljujemo z raz- 
pravo, bi vas rada še nekaj vprašala. Na dnevnem redu imamo še odgovore na 
vprašanja delegatov. Da ne bi predstavniki Izvršnega sveta po nepotrebnem 
čakali, vas vprašujem, če želite samo pismene odgovore s tem, da jih ustno 
obrazložimo na naslednji seji zbora, če bo to potrebno. Ali bi bilo to sprejem- 
ljivo tudi za tovariša Petroviča in za druge predstavnike Izvršnega sveta? 
Boste še počakali? (Da.) Dobro. 

Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima tovariš Jože Oven, delegat iz Ribnice! 

Jože Oven: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Imel sem namen razpravljati o davku na stanovanjske hiše, vendar je delegat 
iz Murske Sobote to vprašanje že načel in se pridružujemo njegovemu mnenju. 
Predlagamo, da se davek na stanovanjske hiše in stanovanja ne bi uvedel, 
kljub temu da je po veljavnem zakonu predpisan. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariši: Marjan Domanjko iz Velenja, 
Milan Ogriz, Janez Leskovec iz Domžal in Drago Cuček iz Celja so dali svoje 
prispevke pismeno. Besedo ima tovariš dr. Mitja Mrgole, delegat iz občine Ptuj! 

Dr. Mitja Mrgole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

V 5. členu predlaganega osnutka zakona so navedeni prejemki, od katerih 
ni treba plačevati davkov. Tako so konkretno v 8. točki tega člena navedene 
nagrade, uvedene na podlagi zakonov in odlokov družbenopolitičnih skupnosti 
ter sklepov samoupravnih družbenopolitičnih organizacij itd. Ni jasno, ali pri- 
dejo v poštev vse družbenopolitične skupnosti, torej tudi krajevne skupnosti. 
Ce ni tako, je potrebno dodati tudi krajevne skupnosti, v nasprotnem primeru 
pa je treba to jasneje zapisati. 

V 32. členu naj se uveljavi variantni dodatek za novi drugi odstavek, ker 
je družbenopolitična skupnost dolžna pomagati delovnim skupnostim, ki so 
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zašle v težave. Iz teh razlogov je primerno, da se davek na osebni dohodek de- 
lavcev ne plačuje od zajamčenih osebnih dohodkov delavcev. 

V 129. členu je navedeno od katerih stavb se davek ne plačuje, v 130. členu 
pa so navedene začasne oprostitve. Iz obeh členov je razvidno, da niso uvedene 
oprostitve tega davka na podlagi medrepubliškega dogovora o posameznih 
predmetih skupne stanovanjske politike, ki je objavljen v Uradnem listu SFRJ, 
št. 11/78. 2. točka 16. člena tega dogovora določa, da naj se uvede oprostitev 
obveznega plačevanja davka od stanovanjskih hiš in stanovanj, ki jih uporab- 
ljajo občani in ki so jih zgradili ali jih pridobili z osebnimi sredstvi. Vpra- 
šanje je, zakaj se medrepubliški dogovor do danes še ne izvaja v SR Sloveniji. 

V zadnjem odstavku 73. člena je med drugim določeno, da bo na podlagi 
ugotovitve davčnega organa, o neizpolnjevanju pogojev za pavšalno obdavči- 
tev, obvezanec preurvščen na obdavčevanje po dejanskem dohodku. Nastane 
vprašanje, kako, na kakšni osnovi in na podlagi katerih podatkov bo moč ugo- 
toviti, da nekdo ne izpolnjuje pogojev za pavšalno obdavčitev, posebno še, ker 
je za pavšaliste predvideno, da ne bodo vodili nobene evidence. Izdajanje ra- 
čunov in njihova hramba pa bi omogočila vpogled v to, ali posamezni pavša- 
list še vedno opravlja samo popravila in vzdrževalna dela oziroma izdelke 
po individualnih naročilih. 

V 102. členu naj se v prvi 'alinei beseda: »pridobljena« nadomesti z besedo: 
»kupljena« oziroma »zgrajena«. To je potrebno zato, da bi bil način pridobit- 
ve jasnejši, s čimer bi odpadle dileme, kaj v primeru, če je nepremičnina pri- 
dobljena na podlagi darovanja, dedovanja ali kako drugače. 

V tretjem odstavku 113. člena ni dovolj jasno, kaj v primeru, če je po 
pogodbi o dosmrtnem preživljanju postal obdarjenec lastnik nepremičnin že 
za časa življenja preživljanca. Ker taki primeri obstajajo, je potrebno v zako- 
nu jasneje opredeliti tudi take in podobne primere. 

V prvem odstavku 117. člena je določeno, da davka na dediščine in darila 
ne plača zavezanec, če podeduje ali dobi v dar kmetijsko zemljišče. Ker po dru- 
gem in tretjem členu zakona o kmetijskih zemljiščih gozdovi ne sodijo med kme- 
tijska neobdelana zemljišča, je potrebno besedilo tega odstavka dopolniti še 
z besedami: »ali gozdno«. To je potrebno kljub temu, da zakon o dedovanju 
kmetijskih zemljišlč (Uradni list SRS, št. 26/73) določa, da se po tem zakonu 
med kmetijska zemljišča štejejo med ostalim tudi gozdna zemljišča. 

Prosil bi še, da se prouči, na kakšen način je možno obdavčiti posek lesa 
zavezancem, ki poseka dejansko ne izvršijo, davek pa morajo kljub temu 
plačati. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav ni več. Zeli 
še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc Skufca! 

Franc Skufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Kot sem že omenil, bomo vse predloge in mnenja proučili. Nekatere 
bomo prav gotovo upoštevali, za tiste pa, ki jih eventualno ne bomo upošte- 
vali, pa bomo obrazložili, zakaj jih nismo. 

Odgovoril bi rad na naslednje konkretno vprašanje skupine delegatov 
iz občine Tržič, in sicer: ali bo zaradi valorizacije osnov, ki so v osnutku 
zakona določene, potrebno spreminjati zakon vsako leto? 

V poročilih posameznih odborov ste lahko zasledili tudi zahtevo, da naj 
se za čim več osnov, ki so določene v znesku oziroma cenzusu, dajo neki opi- 



284 Zbor občin 

sni kriteriji oziroma merila, kar pomeni, da kasneje ne bi bilo treba spremi- 
njati zakona. Ob vseh posameznih osnovah, ki so izražene v dinarjih, bomo 
proučili tudi možnosti za uvedbo nekih kriterijev. Jasno pa je, da bo v tistih 
primerih, kjer bo določen znesek, potrebno spreminjati zakon. Vendar se to 
ne bi izvajalo vsako leto tako kot se je doslej. Saj so se od leta 1972, ko je 
bil zakon sprejet, zneski spremenili le enkrat ali dvakrat. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o davkih občanov 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, 
občinskih skupščin in pripombe delegatov iz razprave na seji 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. 
Glede na to, da je skoraj polovica slovenskih občin sodelovala pri tej 

razpravi, še posebej prosim tovariša Škufco, da bi takrat, ko boste povzemali 
vse pripombe, ki so šle zdaj mimo zbora in mimo našega odbora, bili čimbolj 
natančni, tako da bi se vsaj po tej poti vsi seznanili z njimi. Hvala lepa. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup- 
nosti. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Pred- 
stavnik predlagatelja je pri tej točki tovariš Franc Skufca, ki pa ne želi besedo. 

Osnutek zakona ste prejeli. Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste pre- 
jeli še kvantitativni prikaz prihodka na delavca in kriterije za določanje davč- 
nih stopenj, ki so priloženi k obrazložitvi osnutka zakona. 

Osnutek so obravnavali Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki, sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca poročili še 
ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? Ker ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles skupščine in 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. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki ni- 
so sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom zakona. 
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Predlog je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. Predstavnik 
predlagatelja je tovariš Alojz Mohar, republiški podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za urbanizem. Želite besedo tovariš Mohar? (Ne želi.) 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom ste prejeli. Izvršni svet je predlagal, 
da obravnavamo predloženi akt v smislu drugega odstavka 250. člena poslov- 
nika tako, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita. O tem 
predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Ima kdo kakšno pripombo? (Nih- 
če.) Potem predlagam, da glasujemo o predlogu Izvršnega sveta, da se obe 
fazi združita. Kdor je za takšen predlog, naj prosim glasuje! (49 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 

finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalca poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprej- 
me naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom za- 
kona 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. 
Kdor je za tak 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. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o enotni matični številki občanov. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pred- 
stavnica predlagatelja je tovarišica Milojka Virant, namestnica direktorja Za- 
voda SR Slovenije za statistiko. Želite besedo tovarišica Virantova? (Da.) 
Prosim. 

Milojka Virant: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Po sprejetju osnutka zakona v zborih Skupščine je predlagatelj v naj- 
večji možni meri upošteval pripombe iz razprav o osnutku na odborih in na 
samih zborih Skupščine SR Slovenije. Posebej je treba omeniti, da se je tekst 
zakona skrčil od 17 členov v osnutku na 12 v predlogu, s tem da je ostala v za- 
konu samo tista bistvena vsebina, ki mora biti zakonsko regulirana. Vse drugo 
pa se bo uredilo s podzakonskimi predpisi, ki morajo biti pripravljeni v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

V obrazložitvi, ki ste jo prejeli, so navedene vse spremembe, ki so bile 
vključene v predlog na podlagi danih pripomb. Menim pa, da je moja dolžnost, 
da delegatom obrazložim problematiko nekaterih pripomb, ki jih je dal dele- 
gat mesta Ljubljane na seji Zbora občin ob sprejemanju osnutka zakona. Gre 
za pripombe k prejšnjemu 5. in 10. členu, s katerimi je bila izražena želja, da 
bi se v zakonu predvidela možnost določanja matičnih številk ne samo iz cen- 
tralnega registra stalnega prebivalstva, ki ga vodi Zavod SR Slovenije za sta- 



286 Zbor občin 

tistiko, temveč tudi v okviru in po podatkih registrov, ki se vodijo o občanih 
v občinah ali drugih družbenopolitičnih skupnostih. 

Vsebina postopka določanja in dodeljevanja matičnih številk sicer ni 
predmet tega zakona, temveč bo urejena s pravilnikom. Vendar v pravilniku, 
ki se sedaj pripravlja, ta možnost ni predvidena. Pri pripravi zakona so bile 
obravnavane razne variante, končno pa je bil, po enotnem stališču Zavoda 
SRS za statistiko in Republiškega sekretariata za notranje zadeve, ki sta za- 
dolžena za realizacijo tega zakona, sprejet kot najracionalnejši koncept, ki je v 
zakonu. To pomeni, da se matične številke določijo enotno iz enega mesta na 
Zavodu SRS za statistiko in se nato iz centralnega registra prebivalstva ob- 
vestila o določeni matični številki distribuirajo občinskim upravnim organom 
za notranje zadeve. Ti pa jih po uskladitvi podatkov z obstoječimi temeljnimi 
evidencami, predvsem z rojstno matično knjigo in osebnimi kartoni registra 
prebivalstva, vpišejo v te evidence. To pomeni, da ne gre samo za dodeljeva- 
nje matičnih številk, temveč tudi za usklajevanje podatkov. V tem smislu 
so predvidene tudi vse faze dela, ki so bile prikazane ob predložitvi osnutka 
zakona. 

Iz istega razloga tudi ni bilo mogoče upoštevati predloga, da bi se obvestilo 
o matični številki hkrati poslalo občinskim organom za notranje zadeve in ob- 
čanom. Za vso Slovenijo je zastavljen enoten koncept, zato bi vsaka drugačna 
rešitev pomenila odstopanje od enotnega sistema in spremembo predvidenega 
delovnega postopka. < 

Sredstva za realizacijo1 so predvidena v predlogu republiškega proračuna. 
V obravnavi predloga zakona v delovnih telesih Skupščine sta bila dana s 
strani Zakonodajno-pravne komisije še dva amandmaja redakcijskega znača- 
ja, ki jih je predlagatelj sprejel na seji Izvršnega sveta dne 18. 12. 197,9. Pro- 
sim zbor delegatov, da zakon sprejmejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste prejeli: 
Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Za- 
konodaj no-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita po- 
ročevalca besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Prijav za razpravo ni. Ker ne želi nihče razpravlja- 
ti, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali 
o amandmajih Zakonodaj no-pravne komisije, ki sta razvidna iz njenega po- 
ročila z dne 12. 12. 1979, in sicer k 3. in 11. členu. Predstavnica predlagatelja 
je že povedala, da se predlagatelj z amandmajema strinja, prav tako tudi 
komisija in odbor. Ker gre za amandmaja, ki bistveno ne posegata v vsebino 
zakonskega predloga in sta redakcijske narave, predlagam, da o njiju glasuje- 
mo skupaj. 

Dajem torej na glasovanje amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 3. 
in 11. členu. Kdor je za amandmaja, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasu- 
je za.) Je kdo proti (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaja Zakonodajno-pravne 
komisije. 

Zdaj bomo glasovali še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 
kona, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
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~ Prehajamo na zadnjo, to je 22. točko dnevnega reda, na predlo- 
ge in vprašanja delegatov. 

Kot veste, ima po 1. odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije delegat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcio- 
narjem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nana- 
šajo na njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko 
postavi delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedni- 
ku zbora ali predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne 
interesne skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pri- 
stojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatska vprašanja iz občin Lo- 
gatec, Vrhnika, Ljubljana-Siška, Murska Sobota, Nova Gorica. Na vprašanje 
delegatov iz občine Krško pa je bilo kot smo slišali, že odgovorjeno. 

Danes pa smo dobili še vprašanji iz občine Postojna in iz občine Izola. 
Delegat iz občine Izola je želel, da bi delegatsko vprašanje ustno obrazložil. 

Besedo ima tovariš Bruno Podreka, delegat iz občine Izola! 

Bruno Podreka: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Po sklepu Skupščine občine Izola na seji vseh zborov dne 6. 12. 1979, 
zastavljam naslednje delegatsko vprašanje. 

Temeljne organizacije nekdanjega Delamarisa, sedaj je v sklopu HP Droga 
Portorož, izkazujejo letos zaskrbljujoče poslabšanje vseh glavnih kazalcev 
poslovanja, kar odločujoče vpliva na gospodarsko stanje v občini in socialni 
položaj delovnih ljudi in občanov. 

Ker-obstajajo ocene, da je to posledica nerealiziranih, pred leti zastavljenih 
sanacijskih programov in ker so bila vsa naša dosedanja prizadevanja ne- 
uspešna, štejemo za dolžnost, da tudi na tem mestu opozorimo, da je ulov in 
predelava rib, dejavnost s stoletno tradicijo, v agoniji, in se obračamo na Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije z vprašanjem, kaj in kdaj namerava kon- 
kretneje ukrepati, da se prepreči neizogiben proces odmiranja te dejavnosti. 

Želim še pojasniti, da ena največjih temeljnih organizacij te dejavnosti, 
TOZD predelava rib, že dva tedna povsem stoji zaradi okvare na kotlu. Ima 
pa približno 700 zaposlenih in pričakovati je, da se bo zaradi izredno zastarele 
opreme položaj še poslabšal. Odgovor je lahko poslan tudi naknadno. 

Predsednica Silva Jereb: Na delegatsko vprašanje, ki ga je na 28. 
seji postavil tovariš Jernej Rajar, delegat iz občine Nova Gorica, bo odgovoril 
član Izvršnega sveta, tovariš Drago Petrovič! 

Drago Petrovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na 28 seji Zbora občin, ki je bila 27. novembra 1979, je Jernej Rajar, 
delegat iz občine Nova Gorica, ob obravnavi osnutka resolucije o politiki iz- 
vajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—19-80, v letu 1980, 
zastavil naslednje delegatsko vprašanje: 

Kako se deli prihodek in dohodek od prodaje naftnih derivatov, pri tem 
je imel v mislih plinsko olje in bencin, in kolikšen del družbenega proizvoda 
usmerjamo v SFRJ in naši republiki v raziskave novih virov energije? 

Dovolite mi, da posredujem naslednji odgovor. 
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Prihodek in dohodek organizacij združenega dela se ugotavljata in delita 
v skladu z veljavnimi predpisi. Očitno pa je delegat v svojem vprašanju spra- 
ševal za strukturo cene plinskega olja in bencina. 

Rafinerijska cena 86-oktanskega motornega bencina je 4,99 dinarjev, cena 
98-oktanskega motornega bencina pa 5,64 dinarjev. Tem cenam se prišteje za 
kritje stroškov prometa 50 par. Od tako dobljene cene se obračunava temeljni 
prometni davek, in sicer za motorni 86-oktanski bencin 83,98 % ali 4,61 di- 
narjev, za 98-oktanski motorni bencin pa 80,88 % oziroma 4,96 dinarjev, skrat- 
ka, približno 100 % na rafinerijsko ceno. Nadomestilo za ceste znaša 2,39 di- 
narjev. Torej maloprodajne cene znašajo 12,50 za 86-oktanski motorni bencin 
oziroma 13,50 dinarjev za 98-oktanski motorni bencin. 

Pri rafinerijskih cenah plinskega olja pa znašajo rafinerijske cene za D 1 
liter olja 401 dinarjev po litru, za D 2 449 in D 3 443 dinarjev, glede na oznake 
plinskega olja. Na te rafinerijske cene se prištevajo še stroški prometa, ki 
znašajo 40 par na liter goriva. Nadalje je temeljni prometni davek, ki znaša 
53,55 % ali 3,20 dinarjev za liter plinskega olja D 1, za plinsko olje D 2 2,70 in 
za plinsko olje D 3 2,66 dinarjev za liter. Nadomestilo za ceste za vsa plinska 
olja znaša 1,80 dinarjev na liter. Maloprodajne cene plinskih olj so torej na- 
slednje: 9,50 dinarjev za D 1, 9,40 dinarjev za D 2 in 9,30 dinarjev za D 3. 

V vseh rafinerijskih cenah je zajet tudi znesek 0,15 dinarjev za posebne 
namene, v skladu s 1. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja s 
sredstvi, doseženimi s prodajo tekočih goriv in ki se uporabljajo izključno za 
stalne rezerve. Iz cene naftnih derivatov se torej ne izločajo sredstva za raz- 
iskavo novih možnih virov energije. 

Po podatkih Raziskovalne skupnosti Slovenije smo v Sloveniji namenili 
v letu 1978 za raziskovalno delo 1977 milijonov dinarjev oziroma 197 starih 
milijard, kar predstavlja 1,35% družbenega proizvoda v tem letu. V letošnjem 
letu se bodo ta vlaganja povečala na približno 1,5%, in od teh skupnih sred- 
stev za raziskovalno delo se jih združuje v Raziskovalni skupnosti Slovenije 
le približno V3: v letu 1978 606 milijonov in v letošnjem letu predvidoma 725 
milijonov. 

V okviru skupnega raziskovalnega programa v Raziskovalni skupnosti 
Slovenije bo za raziskave na področju energetike v letošnjem letu namenjeno 
okoli 54 milijonov dinarjev, za področje geoloških raziskav pa 60 milijonov. 
Tu so vključene tako geološko-rudarske raziskave kot tudi raziskave o mož- 
nosti uporabe energetskih virov. V tem okviru teče tudi raziskovalni projekt 
o jedrski tehnologiji in energetiki ter o nekonvencionalnih virih energije, 
zlasti raziskovanja o možnosti pretvarjanja sončne energije v termično energijo. 

Za raziskovanja energetskih virov namenjajo sredstva neposredno tudi 
organizacije združenega dela in nekatere samoupravne interesne skupnosti ma- 
terialne proizvodnje, tako na primer rudniki in elektrogospodarstva. Ta sred- 
stva so znašala v letu 1978 75 milijonov dinarjev, letos pa znašajo 90 milijonov 
dinarjev. 

V skladu z novim zakonom o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih bo v naslednjem srednjeročnem obdobju oblikovan v Raziskovalni 
skupnosti Slovenije poseben program odkrivanja in raziskovanja surovin sploš- 
nega pomena, ki bo vključeval med drugim tudi odkrivanje in raziskovanje 
energetskih surovin. V tem okviru bo mogoče zagotoviti še bolj sistematično 
raziskovanje novih energetskih virov. 
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V okviru Jugoslavije posamezne republike in avtonomni pokrajini različno 
rešujejo financiranje raziskav. To financiranje poteka preko samoupravnih 
interesnih skupnosti za geološke in rudarske raziskave, iz sredstev proračuna, 
iz lastnih sredstev in podobno. Podatki med seboj niso niti primerljivi niti jih 
ne moremo seštevati. 

Poleg tega odgovora sem tovarišu delegatu pripravil tudi strukturo cene 
bencina in plinskega olja ter dizelskega goriva, ki velja od 14. julija letos dalje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Skrabot, ste zadovoljni 
z odgovorom? 

Davorin Skarabot (iz klopi): Težišče našega vprašanja je bilo na 
drugem delu odgovora, vendar smo zaenkrat zadovoljni. 

Predsednica Silva Jereb: Odgovor boste dobili tudi pismeno. Tovariš 
Petrovič, vi boste odgovorili tudi na vprašanje delegata iz Murske Sobote? 
Prosim. / 

Drago Petrovič: Delegat iz Murske Sobote je postavil naslednje 
delegatsko vprašanje. Pri pripravah za izdelavo prostorskega plana v občini 
Murska Sobota smo naleteli na težave, kako vanj vključiti vprašanje izgradnje 
elektrarn na Muri, ki so sicer predvidene z resolucije o srednjeročnem pro- 
gramu razvoja Slovenije. Zanima nas, kako daleč so priprave za izgradnjo 
elektrarn na Muri, kdo strokovno vodi priprave in kdo vse sodeluje pri tem? 
To vprašanje postavljamo zlasti zaradi tega, ker brez konkretnejših rešitev 
glede elektrarn težko rešujemo ostala vprašanja, povezana s pripravo prostor- 
skega plana kot so vprašanja gramoznic, cest, mostov, vodnih zajetij in 
namakanj. 

Posredujem naslednji odgovor. Prvi projekti za izrabo vodne energije na 
področju porečja Mure, datirajo že v leta 1961 in 1962. Avtorji pa so bili Indu- 
strijski biro Elektroprojekt in prof. dr. Slebinger. 

V 1976. letu pa je Elektrogospodarstvo Slovenije skupno z Zvezo vodnih 
skupnosti Slovenije pristopilo k obnovitvi prvotnih projektov z dvema novima 
podrobnejšima projektoma, prvim »(Vodnogospodarske ureditve mejne Mure« in 
drugim »Vodnogospodarske in energetske ureditve notranje Mure«. Prvi izmed 
teh dveh projektov, projekt »Mejna Mura« je bil revidiran v decembru 1977. 
leta ter dopolnjen v prvem polletju 1978, medtem ko delo na drugem projektu 
še teče. Energetski del tega projekta bo predvidoma končan v prvem četrtletju 
leta 1980. Vodnogospodarski pa šele konec 1980. leta. Med Elektrogospodar- 
stvom, Zvezo vodnih skupnosti, Elektro privredo Hrvatske in Opštim vodo- 
privrednim poduzećem Osijek, pa je dogovorjena izdelava projekta za odsek od 
Gibine do Podturna. Projekt sam naj bi bil končan v 18. mesecih. S praktično 
paralelnim delom na obeh projektih, z izvajalci iz SR Slovenije in SR Hrvat- 
ske naj bi dobili optimalno rešitev v vseh pogledih za oba odseka. 

Na zasedanju mešane jugoslovansko-avstrijske komisije za energijo in 
surovine, ki je bila 7. in 8. junija 1979 na Dunaju, je avstrijska delegacija ob- 
vestila jugoslovansko, da je Steyerische Elektrizitats A. G. iz Gradca pristo- 
pila k pripravam za graditev prve stopnje na mejnem odseku tako imenovane 
»Grenzmur I«. Z energetsko tehničnega vidika sta oba projekta izrabe mejne 
Mure, naš in avstrijski, bila pred revizijo našega projekta usklajena. 
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Zaradi želje po optimalni izkoriščenosti reke Mure, in to ne samo zaradi 
elektroenergetskih temveč v enaki meri tudi zaradi vodnogospodarskih raz- 
logov, je prišlo do utemeljene zahteve po izgradnji čelne akumulacije pred 
predvideno prvo jugoslovansko energetsko stopnjo Hidroelektrarne Apače. 
V dopolnitvi osnovnega projekta je bila ta zahteva tudi realizirana. O tej do- 
polnitvi projekta je bila obveščena tudi avstrijska stran, to je firma Steveak, 
ki pripravlja gradnjo, ki pa se o tem projektu, predvsem zaradi financiranja 
čelne akumulacije in s tem tudi vezanih stroškov odkupa zemljišč, ni želela še 
podrobneje opredeliti. 

Zaradi vsega navedenega je bila v protokol že omenjenega zasedanja ju- 
goslovansko-avstrijsko mešane komisije vnesena zahteva z jugoslovanske strani, 
da se projekt izrabe mejne Mure tudi v Avstriji začne kompleksno obravna- 
vati, in to ne samo iz energetskega, temveč tudi vodnogospodarskega vidika, 
kar je avstrijska delegacija tudi sprejela. 

Poudariti je potrebno še, da varianta, ki obide rešitev z izgradnjo mejnega 
odseka in pristopi direktno k izgradnji elektroenergetskih objektov notranje 
Mure in njenih stopenj: Hidroelektrarne Hrastje, hidroelektrarne Veržej, hidro- 
elektrarne Muta in hidroelektrarne Gibina, pomeni energetsko in vodnogospo- 
darsko slabo rešitev, saj so te elektrarne navadne rečne stopnje brez akumu- 
lacije, ravno tako pa izgradnja teh ne varuje naših področij pred poplavami. 

Skupno vodnogospodarsko problematiko obravnavata dve meddržavni ko- 
misiji. Prva je Dravska komisija, predsednik našega dela je Lado Gorišek, 
predsednik avstrijskega dela pa dr. Pavel Grabmeyer. Ta komisija po ustalje- 
nem načinu obravnava predvsem vodno in energetska vprašanja. Druga je 
Murska komisija, katere predsednik našega dela je tovariš Janez Hribar, pred- 
sednik avstrijskega dela pa dr. Emil Wurzer. Ta komisija obravnava vzdrževal- 
na in zaščitna dela na obmejnem delu Mure, kakovost voda reke Mure, med- 
sebojno informiranje o ukrepih vodnogospodarske zasnove, posebno tistih, ki 
se nanašajo na hidroenergetiko in vodno gospodarstvo. 

Z vidika projektov pa je v problematiko, vezano na reko Muro poleg 
Elektrogospodarstva in Zveze vodnih skupnosti Slovenije, vključeno tudi 
Elektrogospodarstvo Hrvatske in Opšte vodnoprivredno poduzeće Osijek na 
jugoslovanski strani in Steierische Elektrizitats A. G. Gradec, na avstrijski 
strani. 

Glede mednarodnega aspekta in dela obeh meddržavnih komisij pa pred- 
lagamo, glede na to, da v njih sodelujejo tudi predstavniki občine Murska 
Sobota, da bi bil direkten kontakt s temi predstavniki gotovo najbolj direkten 
in stalen vir vseh informacij s področja dela obeh podkomisij. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Serek, se zadovoljni 
z odgovorom? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Ljubljana-Šiška bo 
odgovoril tovariš Rado Lipičar. 

Rado Lipičar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov iz občine Ljubljana-Siška je zastavila na seji, dne 26. 
septembra, naslednji dve vprašanji: 

Zakaj je bil na seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 26. septembra 
1979 umaknjen predlog za izdajo zakona o turizmu in kdaj bo predlog za izdajo 
zakona o turizmu prišel na dnevni red? 
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Na zastavljeni vprašanji dajemo naslednji odgovor. Strinjamo se s sku- 
pino delegatov iz občine Ljubljana-Šiška, da je turizem eden izmed najzna- 
čilnejših pojavov sodobnega sveta z- mnogokratnimi in interdisciplinarnimi 
učinki, predvsem na področju gospodarstva in da je potrebno problematiko tu- 
rizma tudi zakonsko urediti. Zato je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri- 
pravil predlog za izdajo zakona o turistični dejavnosti. V Skupščini SR Slove- 
nije so obravnavali predlog za izdajo zakona trije odbori, ki so dali nanj tehtne 
pripombe, zlasti glede urejanja specifičnih odnosov v dohodkovnih povezavah, 
krajevne organiziranosti in pospeševanja turizma ter glede zadev, ki naj bi so- 
dile v ta zakon. Odbori so pozitivno ocenili predloženi predlog za izdajo zakona. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je upošteval prejete pripombe ter po 
proučitvi le-teh odločil, da predlaga odložitev predloga za izdajo zakona o 
turistični dejavnosti z dnevnega reda sej zborov Skupščine SR Slovenije zato, 
da bi lahko na enem od kasnejših zasedanj predložil bolj usklajen in izpopol- 
njen predlog. 

Komite Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za turizem je skupno 
s Splošnim združenjem gostinstva in turizma Slovenije, upoštevaje tudi druga 
mnenja in predloge, dopolnil prvotno besedilo ter ga poslal Izvršnemu svetu, 
kjer je že stekel postopek za obravnavo. Obenem, ko odgovarjamo na vpra- 
šanje glede predloga za izdajo zakona o turistični dejavnosti, pa ponovno pred- 
lagamo in opozarjamo, da se hkrati obravnava tudi informacija o uresniče- 
vanju srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih slovenskega turizma, 
ker le obe gradivi predstavljata določeno celoto o ugotovitvi stanja ter zlasti 
glede možnih različnih pospeševalnih ukrepov, od samoupravnega sporazuma 
do družbenega dogovora in zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Hafner, ali ste zadovoljni z od- 
govorom? (Da.) 

Na vrsti je še odgovor na vprašanje skupine delegatov iz občine Logatec 
in Vrhnika. Dal ga bo tovariš Franc Premk, pomočnik predsednika Republi- 
škega komiteja za promet in zveze. < 

Franc Premk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz Skup- 
ščine občine Vrhnika je postavila naslednje delegatsko vprašanje: 

Kdaj in v kakšnem obsegu bo popravljena oziroma obnovljena stara cesta 
Ljubljana—Vrhnika—Logatec? Pred pričetkom gradnje avtoceste je bilo nam- 
reč obljubljeno, da bo omenjena cesta, v kolikor bo poškodovana, po dograditvi 
avtoceste popravljena. Ta cesta je sedaj v tako slabem stanju, da so popravila 
nujno potrebna. Se posebej pa so prizadeti pri tem delavci, ki se vsakodnevno 
vozijo v Ljubljano na delo, avtobusna podjetja in vsi udeleženci, ki se ne 
vključujejo v promet na avtocesto. 

Pri pripravi odgovora smo upoštevali tudi podatke Republiške skupnosti 
za ceste. V skupnem odgovoru dajemo naslednje podatke. Za obnovo magi- 
stralne ceste 1/10 na odseku Ljubljana—Vrhnika—Logatec so v srednjeročnem 
planu vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji 
za obdobje 1976—19)80 predvidena naslednja, še ne izkoriščena finančna sred- 
stva: Po planu iz leta 1978, 6 600 000, po planu iz leta 1979, 4 700 000 in po 
planu za leto 1980, 3 100 000 dinarjev, kar skupaj znaša 14 400 000 dinarjev. 
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V letu 1979 je bilo obnovljeno vozišče skozi naselje Vrhnika v dolžini okoli 
1 km. Dela na avtocesti Vrhnika—Ljubljana so bila končana šele v začetku 
jeseni, zato ni bilo možno izvajati asfaltne nadgradnje nad obstoječo betonsko 
cesto, ker zahteva taka gradnja višje dnevne temperature. Nadaljevanje ob- 
novitvenih del na odseku 1/10 Vrhnika—Ljubljana je predvideno v letu 1980. 
Za izvedbo teh del je projektna dokumentacija že v zaključnem postopku 
izdelave. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Ali ste zadovoljni z odgovorom? 
(Da.) Seveda boste prejeli tudi pismeni odgovor. 

Zeli še kdo postaviti kakšno delegatsko vprašanje? (Da.) Besedo ima Janez 
Leskovec, delegat iz občine Domžale! 

Janez Leskovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz občine Domžale želi odgovor na naslednje vpra- 
šanje v zvezi z zakonom o enotni matični številki občanov: Ali so zagotovljena 
finančna sredstva za izvedbo zakona in kdo jih zagotavlja? 

Predsednica Silva Jereb: Na to vprašanje bomo skušali odgovoriti 
na naslednji seji zbora. 

Ce ne želi nihče več postaviti vprašanja, vas obveščam, da smo pri vseh 
točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zbo- 
rom združenega dela in z Družbenopolitičnim zborom. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Vsem se vam zahvaljujem za 
udeležbo, za sodelovanje v razpravi in za strpnost ter zaključujem 29. sejo 
Zbora občin. 

(Seja zbora je bila zaključena ob 17.30.) 



30. seja 

(26. decembra 1979) 

Predsedovala Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 30. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, predno 
določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in potem poroča zboru. 

V to komisijo predlagam po abecednem redu občin za predsednika tovariša 
Rafaela Razpeta, delegata iz Maribora, za člana pa tovariša Karla Sukiča, 
delegata iz Murske Sobote in tovariša Milana Humarja, delegata iz Nove 
Gorice. 

Ali kdo takemu predlogu nasprotuje? (Ne.) Če ne, potem prosim, da z dvi- 
gom rok potrdimo sestavo komisije! Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzidržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja za 30. sejo Zbora občin izvoljeni tovariši 
Rafael Razpet, delegat iz Maribora, za predsednika in tovariša Karel Sukič in 
Milan Humar za člana. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, da pregleda pooblastila 
delegatov in poroča zboru. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, 
ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Razen tega vas prosim, če imate morda pismeno pripravljena delegatska 
vprašanja, da jih oddate sekretarju zbora, ker bi ta vprašanja takoj posredovali 
Izvršnemu svetu in morebitnim drugim naslovnikom z željo, da odgovorijo, 
če se da, že dames pri zadnji točki dnevnega reda, sicer pa na naslednji seji 
zbora. 
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Ravno tako vas prosim, da se tisti, ki imate namen razpravljati, v tem 
času, ko čakamo na poročilo komisije, prijavite sekretarju zbora. 

Dobili ste tudi nekaj gradiva na klop, in sicer prečiščeno besedilo resolucije 
in poročilo našega Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj. Skušali 
bomo voditi sejo zbora tako, da bi bilo vse ustno čimbolj natančno obrazloženo 
za tiste primere, za katere si vseh gradiv verjetno ne boste mogli tako zelo 
natančno ogledati. 

Komisija je opravila svoje delo. Prosim predsednika, tovariša Razpeta, da 
poroča zboru! 

Rafael Razpet: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja o pregledu pooblastil za 30. sejo Zbora občin, ki je bila skli- 
cana za 26. december 1979, ob 9. uri, v mali dvorani poslopja Skupščine SR Slo- 
venije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 
16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora 
in iz teh pooblastil in pripravljenega seznama delegatov ugotovila, da se ude- 
ležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata 
mesta Ljubljane in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin Izola, 
Kamnik in Vrhnika. 

Delegatka Marjana Zogan je prišla na sejo brez pooblastila, vendar je bilo 
naknadno ugotovljeno v občini Šmarje pri Jelšah, da je pooblaščena delegatka 
za današnjo sejo. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili neoporečna, zato v smislu prvega odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo, 30. sejo zbora. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Zeli o poročilu kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce ne, potem prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali 
v celoti, ker ni primera, da bi bilo pooblastilo kakšnega delegata sporno. Tudi 
za delegatko iz Šmarja pri Jelšah je komisija ugotovila, da je pooblaščena za 
sejo. Kdor je torej za to poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati glasu- 
jejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila 
delegatov za 30. sejo Zbora občin. 

Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno-veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 

Obveščam vas tudi, da je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije na 
svoji seji 19. 11. sprejela predlog zakona o svobodni menjavi dela na pod- 
ročju vzgoje in izobraževanja v enakem besedilu kot naš zbor, ki je predlog 
tega zakona obravnaval na seji 21. 11. Zato ugotavljam, da je bil predlog za- 
kona sprejet v vseh pristojnih zborih v enakem besedilu in je tako zakon v 
Skupščini sprejet. 

Na današnjo sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije vabljeni še Republiška konferenca SZDL, Republiški svet 
Zveze sindikatov in Skupnost slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda 
ter Gospodarska zbornica Slovenije k 3. točki dnevnega reda po sklicu. 
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Posebej pa so bili na sejo vabljeni člani Sveta republike in člani Sveta 
federacije, in sicer k 3. točki. 

Seje zbora se udeležujejo tovarišica Mara Zlebnikova, podpredsednica Iz- 
vršnega sveta in drugi predstavniki Izvršnega sveta k posameznim točkam 
dnevnega reda, tovariš Igor Križman za Republiško konferenco SZDL, tovariš 
Franček Kavčič za Republiški svet Zveze sindikatov, tovariš Marjan Grampov- 
čan za Skupnost slovenskih občin, tovariš Franc Kragelj za Gospodarsko zbor- 
nico. 

Hkrati vas obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles 
našega zbora in Skupščine naslednji tovariši: tovariš Silvo Gorenc, predsednik 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, tovarišica Zdenka Juranči- 
čeva, predsednica Odbora za finance, tovariš Tomaž Vuga, predsednik Odbora 
za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, dr. Lojze 
Ude, predsednik Zakonodajno-pravne komisije, tovariš Franjo Turk, predsed- 
nik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, tovariš Gian- 
franco Silian, član komisije za narodnosti in tovariš Srečko Panič, član Komisije 
za mednarodne odnose. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 30. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 17. decembra je bil dnevni red današnje seje razširjen še 
z naslednjimi točkami: 

— s predlogom zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma, s 

— s predlogom zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju 
izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

— s predlogom zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

— s predlogom zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 
1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma in 

— z osnutkom programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije v letu 1980. 

Hkrati predlagam, da v okviru obravnave republiške resolucije obravna- 
vamo tudi poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980, v 
letu 1980, ki ga bo podal na skupnem zasedanju vodja naše delegacije, tovariš 
Marko Bule. Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda, 
2. predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slo- 

venije za obdobje 1976 do 1980, v letu 1980, s poročilom delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklaje- 
vanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od 1976 do 1980, v letu 1980. 

3. predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za 
republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980, 

4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks, 
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5. predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980, 
6. predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračuna- 

vanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1979, 

7. predlog zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amorti- 
zacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leta 
1977 do 1979, 

8. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

9. predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

10. predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1980, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

11. predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spo- 
razuma, 

12. predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju 
izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1980, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

13. predlog zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije, 

14. predlog odloka o spremembi odloka o prenosu denarnih sredstev druž- 
benopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije, 

15. predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za 
potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in 
ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980, 

16. osnutek zakona o spremembah zakona o določitvi celotnega zneska 
sredstev za financiranje programa integracije skupnih služb za vodenje civilnih 
in vojaških letal v obdobju od leta 1977 do leta 1981 in programa moderni- 
zacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških letal v obdobju od leta 
1976 do 1981, 

17. osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980, 

18. volitve in imenovanja, 
19. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o tako predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne, 

potem prosim, da glasujete! Kdo je za tak dnevni red? (53 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno sprejet, tako 
kot sem ga danes predlagala in tak dnevni red ste dobili tudi na klop. 

Preden preidemo na obravnavanje posameznih točk dnevnega reda, vas 
obveščam, da bomo na skupnem zasedanju z delegati Zbora združenega dela in 
Družbenopolitičnega zbora poslušali ekspoze Izvršnega sveta k 2. točki dnevnega 
reda, to je k predlogu resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980, v letu 1980, ki ga bo dal dr. Anton Vra- 
tuša, predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in poročilo delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin o poteku usklajevanja 
osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1976 do 1980, v letu 1980, ki ga bo dal tovariš Marko Bule, vodja 
naše delegacije. 
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Skupno zasedanje bo po dogovoru med predsedniki vodila tovarišica Tina 
Tomi je, predsednica Družbenopolitičnega zbora. Zdaj vas pa prosim, da odi- 
demo na skupno zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsednica Silva Jereb: Če dovolite, bi nadaljevala sejo zbora. Naj- 
prej bi vam rada povedala, da so prišli na sejo še delegati iz občin Kamnika, 
Izole in Vrhnike in da spet zasedamo v polni sestavi. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980, 
v letu 1980, s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976 do 1980, v 
letu 1980. 

Predlog republiške resolucije je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni 
svet in za svoje predstavnike določil naslednje svoje člane: tovariša Iva Maren- 
ka, republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tovariša 
Toneta Koviča, republiškega sekretarja za industrijo, dr. Iztoka Winklerja, 
predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost, tovariša Draga 
Petroviča, predsednika Republiškega komiteja za energetiko in tovariša Tomaža 
Banovca, namestnika direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Ekspoze Izvršnega sveta k predlogu republiške resolucije in poročilo naše 
delegacije smo pravkar poslušali. 

Predlog resolucije je bil objavljen v Poročevalcu št. 25. Poleg predloga re- 
solucije ste prejeli tudi pregled pripomb k osnutku resolucije, ki jih je pri- 
pravil Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. Prejeli ste tudi amandmaje 
Izvršnega sveta, ki jih je predložil v skladu s 5. odstavkom 277. člena poslov- 
nika Skupščine in so sestavni del predloga resolucije. Prav tako ste na klop 
prejeli prečiščeno besedilo predloga resolucije. 

Predlog resolucije so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili tudi pismena poročila. 

Mislim, da bi bilo dobro vsaj zadnje poročilo obrazložiti, zato prosim 
tovariša Silva Gorenca, da v imenu odbora to stori! 

Silvo Gorenc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor Zbora občin za družbenoekonomske odnose in razvoj je na seji 25. de- 
cembra obravnaval predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980, v letu 1980. V načelni razpravi je odbor 
podprl predlog resolucije in amandmaje, ki jih je predložil Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in ki izhajajo iz predlaganih sprememb in dopolnitev zvezne 
resolucije ter stališč, ki jih je ta Skupščina že sprejela ob zaključku obravnave 
teh dopolnitev. 

Odbor je ocenil, da predložene rešitve pomenijo konkretizacijo prizadevanj 
za ustvarjanje stabilnejših pogojev gospodarjenja, pri tem pa je poudaril,^da 
je treba stabilizacijske ukrepe sprejeti na vseh ravneh, ter z družbenopolitično 
aktivnostjo zagotoviti dosledno uresničevanje predlaganih usmeritev. 
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Ocenjeno je tudi bilo, da je z ukrepi in aktivnostjo vseh dejavnikov po- 
trebno zagotoviti hitrejše povečevanje izvoza, ko bo osnovni nosilec in pospe- 
ševalec gospodarske rasti v naslednjem letu. 

Glede omejevanja vseh oblik porabe, pa je odbor menil, da so predložene 
omejitve v globalu skladne s spremembami zvezne resolucije in taka opredelitev 
omogoča, da se z ustreznim družbenim dogovorom v SR Sloveniji upoštevajo 
specifične razmere in potrebe na posameznih področjih porabe. To pa hkrati 
pomeni, da bo moral Izvršni svet skrbno spremljati gibanja na tem področju 
in sproti predlagati potrebne ukrepe za skladno gibanje vseh oblik porabe. 

Kljub tej podpori skupnim stabilizacijskim prizadevanjem pa so delegati 
opozorili na nekatera vprašanja, ki jih bo treba čimprej rešiti z ustreznimi do- 
govori in sporazumi. Gre predvsem za vprašanja tistih ukrepov in aktivnosti, 
ki naj na vseh ravneh omogočajo povečevanje dohodka, zlasti s povečevanjem 
izvoza, ker lahko le na tej osnovi realneje pričakujemo uresničitev predvidene 
stopnje gospodarske rasti, s tem pa tudi realno osnovo za uresničitev predvi- 
denih razmerij v delitvi družbenega proizvoda oziroma v razporejanju do- 
hodka. Če bi namreč izvoz zaostajal zaradi neučinkovitosti spodbujevalnih ukre- 
pov, ki jih je odbor v celoti podprl, bi to pomenilo doseganje nižje rasti druž- 
benega proizvoda, s tem pa tudi bistveno upočasnjen razvoj v celoti. 

Poleg tega bo treba v sporazumevanju in dogovarjanju upoštevati, na pri- 
mer na področju osebne porabe velike razlike med posameznimi panogami in 
dejavnostmi, ko se zaradi ukrepov tekoče ekonomske politike ne ustvarja ustre- 
zen predviden dohodek, kar po mnenju delegatov velja za del agrokompleksa. 
Delegati so v nadaljevanju poudarili, da mora biti ciljem stabilizacije podrejena 
tudi kreditna politika bank in drugih finančnih organizacij. 

Upravljalci v bankah bi torej morali s sporazumi opredeliti takšne selek- 
tivne kriterije, ki bodo v celoti omogočali uresničevanje v predlogu resolucije 
opredeljenih ciljev in nalog. 

Prav tako so opozorili, da morajo breme stabilizacije nositi vsi, vključno 
s proračunsko porabo federacije. Delegati so se strinjali z obrazložitvijo pred- 
stavnika predlagatelja, da še ni mogel pripraviti bilance razporejanja družbe- 
nega proizvoda, kot je bilo to zahtevano ob osnutku resolucije, menili pa so, 
da bi Izvršni svet moral v uvodni razpravi te vidike vsaj v grobem pojasniti, 
po sprejemu zvezne in republiške resolucije pa predložiti zahtevano bilanco. 

Ob zaključku načelne obravnave pa je odbor opozoril, da predlagane sta- 
bilizacijske usmeritve zahtevajo hitro in učinkovito ukrepanje na vseh ravneh, 
pri čemer ima posebno odgovornost Izvršni svet, hkrati pa morajo biti tem 
usmeritvam v najkrajšem možnem času prilagojeni ustrezni planski akti v ob- 
činah ter sklenjeni predvideni dogovori in sporazumi. 

V podrobni obravnavi je odbor ugotovil, da je predlagatelj ustrezno upo- 
števal stališča, mnenja, pripombe in predloge, dane k osnutku resolucije in skle- 
pe zborov. Kljub temu pa je ocenil, da nekatere pripombe in predlogi v besedilu 
predloga resolucije niso dovolj upoštevani, in zato predlaga zboru, da sprejme 
naslednje dopolnitve in spremembe: 

— k amandmaju Izvršnega sveta pod zaporedno številko 6 — to je 3. točka, 
2. alinea 2. odstavek na 4. strani prečiščenega besedila. V deseti vrsti se za be- 
sedo: »organizacijah« doda besedilo: »na debelo in zunanjetrgovinskih organi- 
zacij«. V 11. vrsti pa se črta besedilo: »razen v maloprodaji«. Odbor je menil, 
da je potrebno določneje opredeliti, na katere trgovinske organizacije se na- 
naša omejitev. 
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— k amandmaju Izvršnega sveta pod zaporedno številko 11, to je na 5. stra- 
ni prečiščenega besedila, 3. točka, 6. alinea v 2. odstavku. V četrti vrsti se za 
besedo: »kriterijem« vstavi besedilo: »na osnovi zakona o temeljih sistema cen 
in družbeni kontroli cen ter družbenega dogovora o izvajanju politike cen pro- 
izvodov in storitev v SR Sloveniji v letu 1980.« V isti vrsti pa se črta besedilo: 
»za izvajanje politike cen«. Odbor je menil, da je potrebno urejati rast cen v 
skladu z novim sistemskim zakonom in dogovorom, ki mora biti čimprej sprejet. 

— k 6.1. točki na 12. strani prečiščenega besedila, prvi odstavek. V pred- 
zadnjem stavku prvega odstavka se črta pika in nadaljuje z besedami, »in 
v proizvodnji naprav, ki znatno zmanjšujejo porabo energije«. Ta amandma 
je v skladu z razpravo na seji zbora ob osnutku resolucije. Odbor je menil, da 
je tudi proizvodnjo naprav potrebno spodbujati z ustreznimi ukrepi kreditne 
politike. 
  k 13. strani prečiščenega besedila, točka 6.1., četrti odstavek. Četrti 

odstavek te točke naj se črta. V posebni novi točki 6.1. a pa naj ^ se opredeli 
politika kmetijskega razvoja v letu 1980 in naj se besedilo te točke v celoti 
glasi: »V letu 1980 bo posebna pozornost posvečena proizvodnji hrane kot 
prioritetni nalogi tega srednjeročnega obdobja. V ta namen bodo nosilci kme- 
tijske politike pospeševali intenzifikacijo in povečanje tržne kmetijske pro- 
izvodnje, zlasti proizvodnje mesa in mleka ter proizvodnjo žit in sladkorne pese 
in postopno izboljšali prehransko bilanco SR Slovenije z osnovnimi kmetijskimi 
proizvodi. . . 

Da bi ob odpravljanju neskladij v cenah kmetijskih proizvodov ublažili 
pritisk na rast življenjskih stroškov, bodo v letu 1980 zadržana nadomestila v 
kmetijstvu ter po potrebi povečan obseg kompenzacij v potrošnji. 

Za hitrejše pospeševanje kmetijstva v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
bodo do osnutka družbenega plana proučene možnosti za dodatne ukrepe, in 
sicer za preusmeritev kompenzacij iz potrošnje v vzpodbujanje kmetijske proiz- 
vodnje, zlasti živinorejske, za diferencirano vzpodbujanje razvoja hribovitega 
in ravninskega kmetijstva (uvedba razvojnih premij, ugodnejši pogoji kre- 
ditiranja in podobno) za zagotovitev enotnih kriterijev združevanja m solidar- 
nostnega prelivanja sredstev za pospeševanje kmetijstva in financiranja kme- 
tijskih zemljiških skupnosti, za učinkovitejšo organizacijo kmetijske pospeše- 
valne službe, za večjo stabilnost razmerij v cenah reprodukcijskega materiala 
za kmetijstvo in končnimi proizvodi, za racionalizacijo mesno predelovalne in- 
dustrije ter za druge pospeševalne ukrepe na tem področju.« 

Zato je določba točke 9.4., nepotrebna in naj se črta. 
Amandma je v skladu z razpravo na seji tega zbora ob osnutku resolucije. 

Iz predloženega novega besedila je razvidno, da se odbor v prvi vrsti zavzema 
za povečanje proizvodnje mesa in mleka in da je potrebno pred pripravo 
novega srednjeročnega plana temeljito proučiti učinek kompenzacij v končni po- 
trošnji in pričakovane učinke teh kompenzacij v proizvodnji, zlasti z vidika 
uresničevanja nalog na področju agrokompleksa kot ene od prioritetnih nalog 
v tem srednjeročnem obdobju. Gre namreč za vprašanje, ali se z veljavnim si- 
stemom kompenzacij ustrezno ureja dohodkovni položaj kmetijske proizvodnje 
oziroma živilsko predelovalne industrije glede na zadnje čase prisotne ugoto- 
vitve o majhni učinkovitosti na tem področju. 

Amandma je tudi v skladu s sklepom zbora ob osnutku resolucije. Odbor 
se torej ne zavzema za spremembo režima kompenzacij v letu 1980, vendar 
meni, da je to vprašanje potrebno temeljito proučiti pred sprejemom novega 
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srednjeročnega plana, zlasti z vidika hitrejšega samoupravnega dohodkovnega 
povezovanja na tem področju. 

,v — k amandmaju Izvršnega sveta pod zaporedno št. 16., 60 je 15. stran pre- 
čiščenega besedila, točka 6.3., tretji odstavek: drugi odstavek na strani 15. naj se 
dopolni in spremeni tako, da se v celoti glasi: »Osebni dohodki na zaposlenega 
v neproizvodnih dejavnostih iz druge alinee 3. točke bodo rasli v skladu z rastjo 
osebnih dohodkov na zaposlenega v materialni proizvodnji, vendar v masi 
največ za 16% v primerjavi z letom 1979.« 

Amandma izhaja iz amandmaja odbora k amandmaju Izvršnega sveta pod 
zaporedno št. 6. 

— k 16. strani točka 6.3., predzadnji odstavek. Prvi stavek predzadnjega 
odstavka na strani 16, se spremeni tako, da se v celoti glasi: »Najkasneje do 
sprejema novih srednjeročnih planov bo sprejet in uveljavljen družbeni do- 
govor, ki bo za naslednje srednjeročno obdobje na trajnejših osnovah opredelil 
skupne osnove in merila za razporejanje čistega dohodka ter oblikovanje sred- 
stev za osebne dohodke in prisvajanje osebnih dohodkov.« 

Odbor meni, da je potrebno glede na amandma Izvršnega sveta pod zapo- 
redno št. 16 jasno opredeliti, da gre v dogovoru po tem odstavku za sistem 
razporejanja dohodka za naslednje srednjeročno obdobje, v dogovoru po amand- 
maju Izvršnega sveta pod zaporedno št. 16 pa le za dogovor za leto 1980. 

— k 16. strani, točka 6.4., četrti odstavek. Tretji stavek se spremeni in 
dopolni tako, da se v celoti glasi: »V letu 1980 bodo udeleženci v sporazumu pro- 
učili ustreznost veljavnih normativov in standardov izvajalcev storitev glede 
na realne materialne možnosti in jih ne bodo izboljševali«. 

Odbor je menil, da je glede na zaostrene pogoje gospodarjenja potrebno 
proučiti, ali vsi sprejeti normativi in standardi še omogočajo nemoteno zado- 
voljevanje skupnih potreb v svobodni menjavi dela, saj na primer izgube zdrav- 
stvenih skupnosti kažejo tudi na možnost, da so nekateri normativi nerealni. 

Hkrati je odbor pri tej točki resolucije menil, da je treba z vidika stabili- 
zacijskih ukrepov celovito presoditi vse opredeljene naloge na področju skupni: 
porabe (npr. začetek reforme usmerjenega izobraževanja) in prvenstveno zago- 
toviti izvajanje z zakonom določenih programov. 

Odbor je menil, da bi moral Izvršni svet ta vprašanja ponovno proučiti in 
po potrebi predlagati ustrezno dopolnitev besedila. 

— k 18. strani, točka 6.5. Besedilo naj se dopolni in spremeni tako, da se 
v celoti glasi: »Obveznosti SR Slovenije za pokrivanje potreb za odpravo posle- 
dic potresa v Črni gori bodo v letu 1980 pokrite s sredstvi iz skladov skupne po- 
rabe, iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, iz sredstev delovnih 
ljudi in občanov in iz drugih možnih virov.« 

Odbor je menil, da je zaradi še vedno neznane višine obveznosti potrebno 
dopustiti možnost, da se te obveznosti poravnajo tudi iz drugih možnih virov. 

— k 19. strani, točka 7, druga alinea, tretji odstavek. V drugi alinei 
tretjega odstavka naj se na koncu doda naslednje besedilo: »in programom, ki 
bodo omogočali racionalnejšo porabo energije«. 

Odbor je menil, da je pri kreditiranju potrebno zagotoviti prioriteto tudi 
tistim programom modernizacije, ki naj zagotovijo racionalnejšo porabo ener- 
gije. 

Ob zaključku podrobne obravnave so delegati še opozorili, da je sicer v 
točki 6.5. na 18. strani prečiščenega besedila sprejemljiva omejitev rasti sploš- 
ne porabe, vendar pa se na področju ljudske obrambe občinam nalagajo nove 
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zahtevne naloge, ki zahtevajo tudi znatno povečanje sredstev. Zato naj Izvršni 
svet presodi ali ne bi kazalo teh nalog izvzeti iz predlaganega limita rasti 
skupne porabe oziroma kako bi na drug način postopno, upoštevaje različne ma- 
terialne možnosti posameznih občin, s posebnim programom učinkovito ures- 
ničili nove naloge na tem področju. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog resolucije z amandmaji Izvrš- 
nega sveta, razen amandmaja pod zaporedno številko 14, kjer je odbor pred- 
lagal svoj amandma oziroma posebno točko za kmetijsko področje in z amand- 
maji odbora, razvidnimi iz tega poročila. 

Odbor pa je ob zaključku še posebej poudaril, da je resolucijo potrebno 
sprejeti v tem letu in tako vsem nosilcem družbenega planiranja omogočiti pra- 
vočasno in aktivno vključitev v uresničevanje politike družbenoekonomskega 
razvoja v naslednjem letu. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Gorenc! Zeli še kdo od 
poročevalcev besedo? (Ne.) 

Pravkar so na klop razdelili tudi popravljeno besedilo stališč, ki naj jih 
sprejme Družbenopolitični zbor, ki danes obravnava predlog resolucije na pod- 
lagi 72. člena poslovnika Skupščine, tako da daje pristojnima zboroma o njem 
svoja stališča. 

Zbor tudi obveščam, da je na seji navzoča medzborovska skupina dele- 
gatov, ki so jo imenovali pristojni odbori Zbora združenega dela in našega 
zbora. Ta skupina bo spremljala razpravo in po potrebi predlagala zboru 
amandmaje ali pa ustrezne sklepe k predlogu republiške resolucije. Skupino 
delegatov za naš zbor sestavljajo tovariši Silvo Gorenc, predsednik Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, tovariš Karel Sukič, delegat iz Murske 
Sobote in tovarišica Zdenka Jurančičeva, predsednica Odbora za finance našega 
zbora. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv in vseh uvodnih besed, pričenjam raz- 
pravo! Prosim pa, da bi najprej razpravljali in sklepali o poročilu naše dele- 
gacije v Zboru republik in pokrajin nato pa o naši resoluciji. 

Želi morda kdo razpravljati o poročilu naše delegacije v Zboru republik in 
pokrajin? (Ne.) Tovariš Bule je bil zelo izčrpen. Ce ne želi nihče razpravljati, 
potem zaključujem to razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

Zbor občin sprejema poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin in v njem vsebovane predloge za nadaljnjo aktivnost dele- 
gacije pri srejemanju predloga resolucije. Kdor je za tak sklep, naj prosim gla- 
suje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 de- 
legat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
S tem smo sprejeli tudi tiste predloge, ki jih je tovariš Bule navedel in se 

nanašajo na zvezni proračun, plačilno in devizno bilanco. 
Sedaj bomo razpravljali o naši republiški resoluciji. Besedo ima tovariš 

Ivan Salobir, delegat iz občine Šentjur pri Celju. Prosim! 

Ivan Salobir: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi v občini Šentjur smo posvetili precej pozornosti vsebini slovenske resolu- 
cije, še bolj pa njeni konkretizaciji v občini. Menimo, da resolucija lahko 
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prispeva k takšnemu usmerjanju družbeno-ekonomskih aktivnosti, ki bi prispe- 
vale k odpravi sedanjih problemov. 

Ob obravnavi letošnje resolucije pa smo hkrati ocenili, kako smo uspeli v 
letu 1979 realizirati obveznosti, ki smo jih zapisali tako v občinsko kot republi- 
ško resolucijo. Zal smo ugotovili, da veliko nalog nismo uresničili. Zavedamo se, 
da smo se v letošnjem letu srečevali s težjimi pogoji gospodarjenja, da je bila 
omejena investicijska poraba in podobno. Ne glede na to pa smo ocenili, da ni 
opravičila za to, da bi se razkorak v razvitosti z ostalimi področji povečal. 
Zaradi tega želimo posredovati našo željo, da bi vsi podpisniki družbenega do- 
govora o skladnejšem regionalnem razvoju v prihodnjem letu dejansko reali- 
zirali sprejete obveznosti, tako kot je to zapisano tudi v resoluciji SR Slovenije 
za leto 1980. S tem bi zaustavili tendenco stagnacije v razvoju ter omogočili, 
da bi se občina v bodoče tudi s svojimi lastnimi močmi vključila v celovit raz- 
voj širše družbenopolitične skupnosti. 

Pomemben delež k realizaciji temeljnih nalog iz resolucije za leto 1980 pa 
prispeva naše območje na področju kmetijstva. Skoraj tretjina občanov živi 
od kmetijstva, ustvarja pa okoli 15,0/o narodnega dohodka. Ko smo analizirali 
dejanske možnosti te panoge, smo ugotovili, da so možnosti zelo velike in da po 
krivici zapostavljamo potencial tega območja pri preskrbi s hrano. 

V krajšem času lahko na Kozjanskem zagotovimo letno 6500 ton govedi, 
15 milijonov litrov mleka, precej sadja, jajc, vina, jagodičevja in podobno. Po- 
tencialne možnosti pa so še bistveno večje. Kozjansko sodi torej med območja, 
ki so izredno pomembna za proizvodnjo hrane. Doslej dejansko še nismo izkori- 
stili vseh možnosti oziroma prednosti te panoge. Zaradi tega smo skupaj z ob- 
činami Šmarje in Laško pristopili k izdelavi razvojne študije. Ta študija, ki 
naj bi bila čimbolj uporabna, naj bi pokazala, kje so še možnosti za razvoj te 
proizvodnje, predvsem za to, kje, koliko in kakšno predelovalno industrijo je 
utemeljeno razvijati na tem območju. 

V načelu izhajamo iz tega, da je utemeljeno razvijati predelavo za suro- 
vine, proizvedene na Kozjanskem, pri čemer upoštevamo potrebo tudi po de- 
litvi dela, razvijanju že zastavljenih predelovalnih obratov, povezavi s trgovino 
in podobno. Računamo, da bomo v skladu z vsebino resolucije deležni podpore 
pri realizaciji tako zastavljenih ciljev. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Slavica Robida, dele- 
gatka iz občine Bežigrad. Prosim! 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupini delegatov, ki delegirata delegate v Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela SR Slovenije, sta na sestanku 24. 12. obravnavali omenjeni predlog 
resolucije, kjer naj bi se pod 5. točko šele proučile možnosti za olajšave pri 
prispevkih samoupravnim interesnim skupnostim materialne proizvodnje za 
proizvodnjo, namenjeno za izvoz. Delegati so mnenja, da bi bilo potrebno čim- 
prej sprejeti ustrezne ukrepe pri tem pa upoštevati pobudo, da bi se prispevki 
za splošno in skupno porabo zmanjšali za 50% pri proizvodnji, namenjeni za 
izvoz. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Pismenih 
prijav ni več. Tovariš Marenk, prosim! 
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Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V zvezi z amandmajem odbora k točki 6.1. bi želel opozoriti na naslednje: 

Ni bila slučajna opredelitev Izvršnega sveta, da v prioritetni vrstni red po- 
stavi poljedelsko-rastlinsko proizvodnjo in ne živinorejsko-mlečno in mesno 
proizvodnjo in to iz dveh razlogov: 

1. V srednjeročnem družbenem planu, na katerega se tudi sicer tekst 
amandmaja sklicuje, je zelo jasno opredeljeno, da je prioriteta v tem srednje- 
ročnem obdobju izrazito dana poljedelski proizvodnji kot bazi kvalitetnejše, 
racionalnejše, produktivnejše in razumljivo, dohodkovno intenzivnejše živino- 
rejske proizvodnje ter kot bazi zadovoljevanja potreb po tržni poljedelski pro- 
izvodnji, ker Slovenija ima in bo vedno imela velik primanjkljaj na tem pod- 
ročju, vendar je nesprejemljivo, da ima na bilančni postavki na tem področju 
nulo. 

Drugi razlog pa je seveda dejstvo, da se v naporih nosilcev planiranja ta 
planska opredelitev, ki je sicer tudi samoupravno podpisana, ni realizirala, in 
v tem smislu menimo, da bi kazalo tekst tega dela obdržati, tako kot predlaga 
Izvršni svet. Gre za jasnejšo usmeritev vseh nosilcev planiranja oziroma izva- 
jalcev plana k uresničevanju tiste naloge, pri kateri resnično najbolj zaosta- 
jamo, to pa je poljedelska in rastlinska proizvodnja. 

2. Verjetno je sprejemljivo, da se točka 9.4. predloga resolucije prenese 
pod drugi odstavek tega amandmaja, ker se s tem vsebinsko stvari ne spre- 
minjajo. Tudi tekst ostaja identičen sedanji opredelitvi Izvršnega sveta. 

Glede predlogov, ki so dani v zadnjem odstavku tega amandmaja, se je 
Izvršni svet ves čas opredeljeval, da bo potrebno za prihodnji srednjeročni plan 
resno proučiti in izdelati predloge ter sistem ukrepov tudi verificirati v tej 
Skupščini. Zato je k točki 6.1. predložil svoj predlog amandmaja, ki ureja ne- 
katere stvari v letu 1980. Verjetno bi bilo nesprejemljivo, da bi se v tem 
trenutku dokončno opredeljevali do sistema ekonomske politike in sistema 
vzpodbujanja, ki bi ga že v naprej opredelili z zelo jasnimi dikcijami, še zlasti, 
ker nekateri ukrepi niso v skladu s sistemom, ki ga uveljavljamo z novimi si- 
stemskimi zakoni. Zato menim, da bi kazalo tekst tretjega odstavka amandmaja 
opustiti, zadržati pa tekst, ki ga predlaga Izvršni svet. Namesto odstavka, če se 
zbor s tem strinja, pa bi morda kazalo sprejeti tekst, ki bi Izvršnemu svetu 
izrecno naložil, da predloži Skupščini ustrezna izhodišča za oblikovanje sred- 
njeročnega sistema ekonomske politike na področju kmetijstva in živilstva, da 
bi na ta način tudi prek delegatskega odločanja prišli do takega sistema, ki bo 
zagotavljal realizacijo v amandmaju navedenih ciljev. 

To govorim še zlasti zato, ker je bilo v Izvršnem svetu na zadnji seji 
že sprejeto gradivo, ki analizira dosedanje uveljavljanje srednjeročnega pla- 
na, daje izhodišča tako za ekonomsko politiko in ukrepanje v letu 1980 kot tudi 
nekatera temeljna izhodišča politike za leto 1981—1985, in menim, da nekatere 
dikcije v tem amandmaju niso takšne, da bi jih veljalo v tem trenutku sprejeti, 
temveč bi morali v delegatski skupščini in na osnovi te usmeritve, ki je tu 
dana, predlagati ustrezne ukrepe. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Da.) Be- 
sedo ima tovariš Razpet, predsednik Skupščine občine Maribor! 

Rafael Razpet: Spoštovana predsednica, dragi tovariši in tovarišice! 
Rad bi rekel nekaj besed o trenutku, pred katerim smo danes, ko sprejemamo 
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tako pomemben dokument kot je republiška resolucija. Moram reči, da smo 
v Mariboru osnutek resolucije obravnavali dvakrat v zborih skupščine in 
da je v razpravi o osnutku resolucije in o predlogu resolucije, ki smo jo pri- 
pravili v občini sodelovala tudi konferenca Socialistične zveze. Iz teh razprav bi 
rad povzel nekaj najosnovnejših misli in pripomb ter opozoril na tiste, ki se 
zlasti nanašajo na izvajanje resolucije. 

Strinjamo se s splošno oceno, da je pri vseh naših delovnih ljudeh in 
občanih prisotna pripravljenost za realizacijo ukrepov iz resolucije, ker se vsi 
strinjajo s tem, da tako široko trošenje sredstev, ki ni v skladu z združenim 
delom, ni več mogoče. Hkrati pa se bojimo, da so še vedno prisotni dvomi v 
sistem in v to, ali bomo tako dogovorjeno politiko tudi enotno izvajali. Pred- 
vsem moram reči, da se pojavljajo ti dvomi na podlagi tega, ker je bil doslej 
skoraj vedno nagrajen tisti, ki se dogovora ni držal in ki je tako ali drugače 
špekuliral in ki je ob vsakem ukrepu imel boljši štart in boljšo osnovo za na- 
prej. Bojim se, da je tak položaj tudi danes. 

Ocenjujemo pa, da se je potrebno zelo boriti, za zaupanje v sistem, zlasti v 
sistem samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja in v tem smislu smo 
izrazili tudi vso podporo republiški delegaciji v zvezni skupščini, ko se je za ta 
sistem borila. 

Zato mislim, da je prav za nas v Sloveniji izvajanje tega sistema toliko 
bolj odgovorno. Nismo za to, da bi iskali krivce, vendar mislimo in ocenjujemo, 
da pri dani situaciji premalo govorimo o tem, kje in za kaj nismo izvajali dogo- 
vorjenih načel in dogovorjenih principov in kdo jih je kršil. 

Za ilustracijo naj navedem le nekaj podatkov iz Maribora. Za skupno in- 
vesticijsko porabo smo v srednjeročnem planu načrtovali, da bomo angažirali 
24,5 % družbenega proizvoda. Realizacija planov v letu 1976, 1977, 1978, 1979 in 
1980 dokazujejo, da smo dosegli le 21 do 22,1'%, različno po posameznih letih. 

Splošna in skupna poraba v družbenem proizvodu se vse to srednjeročno 
obdobje od leta 1976 do danes giblje tako, da znaša v družbenem proizvodu 
nekje med 10,1 in 10,7 %. Zato obstaja vprašanje, kako je kdo dogovor izvajal 
oziroma kako ga ni izvajal. Ponovno poudarjam, da bodo v težjem položaju 
tiste družbenopolitične skupnosti, ki so že doslej restriktivno izvajale politiko 
porabe in imajo nižjo startno osnovo. 

Vložili smo veliko naporov, da bi v skladu s prvim osnutkom resolucije v 
okviru SR Slovenije uskladili tudi skupno in splošno porabo v naši občini. V 
prvem osnutku resolucije smo predvideli rast družbenega proizvoda 4,5 °/o in 
s tem nominalno rast skupne porabe 19,5 l0/o in splošne porabe 17,6%. V okviru 
skupščine, družbenopolitičnih organizacij in posameznih odborov je potekala 
izredno ostra razprava o tako restriktivni porabi in smo bili priča temu, ko so 
hotele interesne skupnosti prekoračiti ta odstotek. Vseskozi je bil navzoč očitek, 
da nekdo krati samoupravne pravice. 

Na hitro sem prebral stališča Družbenopolitičnega zbora in mislim, da je bi- 
stveno bolj sprejemljivo, da se skupna poraba veže na dohodek, ne pa, da jo 
maksimiramo na 16 °/o kot delegati ne vemo, do kakšnih posledic bi v nasprot- 
nem primeru v posameznih družbenopolitičnih skupnostih prišlo. Vsi vemo, 
da je v občini Maribor zdravstvo udeleženo pri skupni porabi s prek 50 % in 
vemo, da je ravno na tem področju največ očitkov, da zdravstvo nima ustreznih 
sredstev. V Mariboru delavci, ki delajo v zdravstvu, permanentno dajejo pri- 
merjave z drugimi zdravstvenimi skupnostmi, kjer je večji dohodek na pogojno 
nekvalificiranega delavca. 
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Mislim, da je ob skupni porabi treba tudi nekaj reči o ostali porabi v občini 
Maribor. Teh indeksov nismo mogli uskladiti, ker ima ostala poraba, rekel bi, 
svojo pot. Je izrazito sestavni del našega komunalnega sistema. Vemo, da naša 
resolucija zahteva izvajanje vseh planov na področju stanovanjske izgradnje, 
vemo pa, da komunalna infrastruktura tej stanovanjski izgradnji doslej ni 
uspela slediti. Zato je za tako imenovano ostalo porabo veliko posebnih spo- 
razumov, s katerimi se rešujejo problemi komunalnega urejanja. Prav tako 
se v Mariboru v okviru ostale porabe s posebnim sporazumom združujejo sred- 
stva za magistralno cesto. Mislim, da je treba vprašanje ostale porabe posebej 
ocenjevati, in menimo, da mora biti ta ocena realna znotraj posameznih družbe- 
nopolitičnih skupnosti, ker so< pogoji na tem področju zelo različni. Pri nas 
se je v letu 1980 pojavila zahteva, da moramo začeti graditi novo pokopališče, 
za katero so potrebna ogromna investicijska sredstva. Reševati moramo ener- 
getsko problematiko, ki prav tako zahteva velika investicijska sredstva in tako 
naprej. 

Nekaj stvari bi rad povedal tudi o osebnih dohodkih, ker menimo, da bo tu 
najtežja bitka za uveljavljanje resolucijskih načel. Ze doslej smo v vsako reso- 
lucijo napisali, da bo rast osebnih dohodkov počasnejša kot rast dohodka, ven- 
dar tega nismo bili sposobni uresničiti. Mislim, da to dokazujejo tudi podatki 
SDK za prvih 9 mesecev. V Mariboru smo imeli že tretjič v letu 1979 poseben 
dogovor o gibanju in delitvi dohodka za osebne dohodke in skupno porabo. Ta 
dogovor smo tudi analizirali. Pri zboru združenega dela smo imeli skupino, po- 
oblaščeno za spremljanje tega dogovora. V avgustu oziroma septembru so zbori 
skupščine obravnavali analizo izvajanja dogovora in ugotovili, da se dogovor 
ne izvaja. Vse temeljne organizacije oziroma njihove delavske svete, ki do- 
govora niso izvajale smo pismeno opozorili, vendar žal tudi 9-mesečno poročilo 
službe družbenega knjigovodstva dokazuje, da smo le malokje uspeli. Zato bi 
opozoril na to, da bo moralo biti izvajanje resnično enotno za vso Slovenijo. 
Kljub temu pa predlagam, da skupščina da podporo takim dogovorom tudi na 
nivoju družbenopolitičnih skupnosti, ker sem prepričan, da v občini lažje pre- 
verjamo in nadziramo vsako temeljno organizacijo in seveda tudi upoštevamo 
specifičnosti, ki nastajajo. Opozarjam, da samo kategorija dohodka ni dovolj, 
kar smo ugotovili, ko smo imeli vrsto ekscesov v temeljnih organizacijah, ven- 
dar so zelo hitro pomahali z indeksi dohodka, ki so bili tudi 180, 190, 200 % in 
tako naprej. Zato mislim, da je treba vgrajevati v te dogovore poleg dohodka 
še vrsto drugih elementov, da ne bomo pozabili na načelo — za enako delo 
enako plačilo. Z analizo osebnih dohodkov smo v Mariboru ugotovili, da so pri 
najbolj enostavnih delih, kot je čiščenje pisarniških prostorov, te razlike tudi 
do 2 in 2,5-kratne. To pomeni, da je na področju osebnih dohodkov daries 
tako neurejeno stanje, da ne bodo dovolj samo restrikcije, če ne bomo posegali 
v notranjo strukturo in ugotavljali od kje dohodek izvira. 

Vprašanje cen je, kot smo slišali, v zvezni resoluciji postavljeno bolj fleksi- 
bilno, kljub temu pa sem prepričan, da bodo še naprej morali in da bodo 
vladali uradi za cene na nivoju občin, republike in zveze. Kakorkoli bomo že 
razvijali sistem samoupravnega dogovarjanja in sporazumevanja, sem pre- 
pričan, da v letu 1980 teh institucij ne bomo mogli odpraviti. Mnenja pa sem, 
da moramo zahtevati od teh institucij drugačen odnos do vprašanja cen, pred- 
vsem bi moral biti ta bolj kritičen in analitičen, ne pa birokratski. Mislim, 
da ne sme več nobena temeljna organizacija združenega dela ali katerakoli 
njena asociacija dobiti od zveznega urada za cene na podlagi samoupravnih 
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sporazumov, na podlagi dokazil in argumentacije, analitičnih podatkov, po 
59. dneh odgovor, da predlog ni v skladu s politiko cen. To je, dobesedno 
bi rekel, zasmehovanje združenega dela in to je tisto, kar onemogoča borbo 
za večjo produktivnost, ker delavcem ni mogoče razložiti takega odnosa. 
Če bi bil dan odgovor v tem smislu, da je to in to predrago, da nismo dovolj 
produktivni in tako naprej, potem bi bila borba za stabilizacijo pravilno usmer- 
jena. Tako pa takim birokratskim odgovorom sledijo drugi seveda zopet biro- 
kratski ukrepi. Imamo vrsto novih proizvodov, tako da smo verjetno postali 
družba samih super in specialnih strojev. Tako se seveda odnosi med posamez- 
nimi proizvodi strahotno popačijo in zmaličijo. 

Kot primer naj povem, da je danes tovorno vozilo TAM 5500 cenejše kot 
je prikolica, ki jo ta avto vleče. To so odnosi do katerih smo prišli. Takih pri- 
merov pa je še več. Če ne bomo zahtevali od zveznega urada za cene analitič- 
nega in kritičnega odnosa, potem seveda ni mogoče pričakovati, da se bo po- 
ložaj na tem področju ustrezno uredil. 

, Na splošno pa ocenjujemo in smo prepričani, da je na področju cen po- 
trebna reforma, ne pa tako ali drugačno omejevanje cen, ker so odnosi temeljito 
porušeni, kar vpliva tako na vprašanje dohodka kot na vprašanje osebnih 
dohodkov, čeprav smo v skupščini obravnavali posebno analizo gibanja oseb- 
nih dohodkov in smo ugotovili, da žal osebni dohodki nimajo zveze ne z do- 
hodkom ne s produktivnostjo, pa tudi ne s težino dela, ampak so rezultat 
politike. 

Še ne nekaj bi morali danes opozoriti, ko govorimo o dohodku temeljnih 
organizacij združenega dela. Ta dohodek ni odvisen samo od splošne in skupne 
porabe. Ta dohodek je predvsem stvar produktivnosti in naporov v združenem 
delu in seveda tudi nadaljnje delitve. Bojim se, da danes še obstaja prepri- 
čanje, da se preveč dohodka ne splača ustvarjati, ker ga je tako in tako treba 
nekomu dati, ker princip svobodne menjave ni zaživel, ker v interesnih skup- 
nostih ter odnosov še nismo uspeli uveljaviti. Po podatkih bilanc Službe druž- 
benega knjigovodstva, na osnovi katerih smo v Skupščini občine Maribor ob- 
ravnavali analizo dohodka, je jasno, da 52%> tega dohodka pravzaprav ne 
ostane v temeljnih organizacijah združenega dela, ampak se dalje združuje 
na podlagi sporazumov, ki temeljijo na zakonih. Zato moramo, ko govorimo o 
dohodku temeljnih organizacij, gledati na ta problem kot celoto in ga tudi 
pravilno prikazovati. 

K temeljni ugotovitvi, da bo nadaljnji gospodarski razvoj izrazito odvisen 
od našega vključevanja na mednarodno tržišče, bi povedal še naslednje. 

Menimo, da premalo analiziramo, zakaj so rezultati doseženi na podlagi 
vseh teh ukrepov, ki smo jih na tem področju sprejeli, katastrofalni. Imamo 
zakon o ekonomskih odnosih s tujino, na katerega smo več ali manj pozabili 
in imamo vrsto let take in drugačne ukrepe, sistem faktorjev, za katerega 
trdimo, da je povzročil tako stanje, saj ni stimuliral tistih, ki bi lahko največ 
prispevali k izvozu, to je tistih, ki so najbolj produktivni. SIS za ekonomske 
odnose s tujino ima vrsto odborov in raznih organizacij, ki pa se ukvarjajo 
samo s problemom delitve, odbori pa samo z razdeljevanjem deviz. Niti enega 
odbora ni, vsaj jaz ga ne poznam, ki bi se ukvarjal s tistimi temeljnimi organi- 
zacijami, ki imajo možnost več izvažati. Bil sem precej časa v taki temeljni 
organizaciji in moram reči, da nikoli ni nihče vprašal, na kak način bi lahko 
dosegli večje izvozne rezultate. To je naša splošna bolezen, da v glavnem go- 
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vorimo o delitvi dohodka, ne pa o njegovem ustvarjanju. To je zlasti poten- 
cirano na področju zunanje trgovine in vedeti moramo, da imajo ukrepi na 
tem področju izredno dolgoročne posledice, ker moramo na to področje in- 
vestirati, če hočemo, da bomo tudi uspešni. 

Z nekaterimi problemi sem hotel samo opozoriti, da ni pomembno le za 
kakšne procente se bomo danes dogovorili, ampak, da je zlasti pomembno to, 
kako jih bomo izvajali. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Razpet! Prosim besedo 
ima tovariš Zigon, predsednik Skupščine občine Radlje ob Dravi. 

Žarko Žigon : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker sem šele danes dobil nekatera gradiva, bom govoril na lastno pobudo, 
vendar pa na podlagi posveta občin o kmetijstvu v letošnjem letu, ki je bilo 
v Kopru, pa morda tudi na podlagi posveta o kmetijstvu v preteklem letu. 

Bolj se strinjam z mnenjem oziroma z amandmajem odbora glede kme- 
tijstva kot pa z amandmajem Izvršnega sveta, ki ga je obrazložil tovariš 
Marenk. 

Podpiram stališče odbora iz več razlogov. Skupščine občin, ki so se vklju- 
čile v razpravo na teh posvetovanjih so živo zainteresirane, da se uresniči 
tako zasnovana oziroma opredeljena politika. Zato se mi zdi amandma Iz- 
vršnega sveta zelo pomanjkljiv v primerjavi z amandmajem odbora. Tovariš 
sekretar je sicer rekel, da je morda danes prezgodaj tako podrobno opredeliti 
nekatere ukrepe. Vendar moram reči, da je bila na posvetu v Kopru, ko sem 
tudi sam sodeloval v razpravi, ker je bila naša občina soporočevalec o pro- 
blematiki kmetijstva na hribovitih območjih, predlagana uvedba razvojnih 
premij, ugodnejši pogoji kreditiranja in solidarnostno prelivanje sredstev za 
pospeševanje kmetijstva. Kmetijstvo je panoga, kjer moramo misliti za leto, 
dve vnaprej. Leto 1980 je zadnje leto srednjeročnega plana. Prav je, da bi 
kmetijske organizacije že v letu 1980 ali pa že sedaj vedele kakšna bo naša 
politika v letih 1981—1985 in zdi se mi, da ima Izvršni svet neko sliko o tem, 
kar pa ga še ne obvezuje dokončno, da to tudi že uresniči. 

Predlog Izvršnega sveta se nanaša na učinkovitejšo organizacijo kmetijske 
pospeševalne službe. Kako naj si zamišljamo učinkovitejšo organizacijo kme- 
tijske pospeševalne službe tam, kjer se kljub temu, da združuje sredstva 
celotno združeno delo v občini ne združi veliko sredstev, če ne bomo pristopili 
k vsem strukturam v republiki in izvedli v vseh občinah tako združevanje kot 
smo ga predlagali. V bolj naseljenih predelih kjer združeno delo nima toliko 
problemov s kmetijstvom, ker ga ni, ni imel nihče nič proti prelivanju tistih 
sredstev, ki se zberejo za kmetijstvo in prenesejo na tista področja, kjer je 
teh problemov več. S prelivanjem bi res lahko zagotovili učinkovitejšo organi- 
zacijo kmetijske pospeševalne službe. 

Problem je tudi regresiranje. Stanje je tako, da regresirajo kmetom umetna 
gnojila ali krmila v eni občini toliko, kolikor dovoljuje njihov sklad, v neki 
drugi občini pa zato, ker pač imajo več sredstev in regresirajo bolj učinkovito, 
s tem pa ustvarjajo nesorazmerje v položaju med proizvajalci v okviru celotne 
republike. 

Mislim, da so vam ti problemi znani, zato predlagam, da bi o njih raz- 
mislili prej, preden bi zavrnili amandma odbora. 

20* 



/ 

308 Zbor občin 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Žigon! Zeli še kdo 
besedo? (Ne.) 

Moram vam povedati še tole. Ob osnutku resolucije smo sprejeli sklep, 
da naj Izvršni svet pozorno spremlja pobude, predloge in mnenja delegatov 
ob razpravi na seji zbora in naj nanje odgovori. Tovariš sekretar mi pravi, 
da smo dobili nekaj odgovorov, ki se nanašajo na našo razpravo na zadnji 
seji zbora. Pregledati jih ni bilo mogoče. Tudi dr. Vratuša je v svojem uvod- 
nem ekspozeju, če ste slišali, povedal, da so delegati odgovore dobili. Ne vem 
točno, na katere odgovore je mislil, ampak predlagam, da bi te odgovore pre- 
gledali in vam jih posredovali. To bi bilo verjetno najbolj enostavno, prosili 
pa bi naše odbore, da se podrobneje seznanijo z njimi in da jih po potrebi 
potem tudi uvrstijo kot točke svojega lastnega delovnega programa za na- 
slednjo sejo, ker so nekateri med njimi tudi taki, ki zahtevajo nekaj več dela. 

Če torej ne želi nihče več razpravljati, potem prekinjam to točko dnevnega 
reda, tako da se skupina delegatov lahko sestane in da potem poroča o more- 
bitnih dopolnitvah ali spremembah. 

Prehajamo na 3. 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 1980. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet. Njegov predstavnik je 
tovariš Franc Škufca, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za 
finance. Tovariš Skufca ali želite besedo? (Ne.) 

Predlog ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) Želi 
kdo besedo? (Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Prehajamo na 4. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov 
in taks. 

Predlog je predložil Izvršni svet. Njegov predstavnik je tovariš Franc 
Škufca. Ali želite besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega zakona. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1980. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. Za svojega predstavnika je do- 
ločil tovariša Vlada Tanceta, namestnika republiškega sekretarja za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun. Besedo ima tovariš Vlado Tance! 
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Vlado Tance: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980, ki ga je Skupščini 
predložil njen Izvršni svet, temelji na izhodiščih za sestavo republiškega pro- 
računa, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije 27. novembra 1979, na do- 
ločilih zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih in je usklajen s predlogom resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980, v letu 1980. Odbori in komisije 
Skupščine SR Slovenije so po obširni razpravi o predlogu zakona o proračunu 
Slovenije za leto 1980 tega tudi sprejeli. 

Kot je poudaril v svoji uvodni besedi že predsednik Izvršnega sveta 
tovariš Vratuša, vsebina predloga zakona in njegove določbe vključujejo vsa 
stabilizacijska prizadevanja, ki izhajajo kot naloge iz resolucije o družbeno- 
ekonomskem razvoju Slovenije v letu 1980, vključno s stališči, pripombami 
in predlogi ter mnenji, danimi v razpravah na sejah oborov in zborov Skup- 
ščine. 

V proračunu za leto 1980, to je leto s katerim zaključujemo to srednjeročno 
plansko obdobje, se zagotavljajo najnujnejša sredstva za financiranje tistih 
nalog in obveznosti, ki jih je SR Slovenija dolžna uresničevati na podlagi 
ustave, sprejetih zakonov in družbenih dogovorov. 

S tako oblikovanim predlogom zakona o proračunu za leto 1980 se bo do- 
datno izvajala sprejeta in dogovorjena politika financiranja organov in organi- 
zacij v družbenopolitičnih skupnostih, varstva borcev NOV, intervencij v go- 
spodarstvu, vključujoč pospeševanje kmetijske proizvodnje in intervencije na 
področju tržišča in cen, negospodarskih investicij, financiranja dopolnjevanih 
občin in ne nazadnje financiranja obveznosti federacije za tisti obseg pro- 
računskih odhodkov, ki ga je SR Slovenija sposobna pokriti s prilivom 
50% deleža iz temeljnega davka na promet. 

Izvršni svet si je prizadeval, da je predlog zakona pripravljen v skladu 
z dogovorjeno politiko razmejitve skupne in splošne porabe in z zahtevo, kaj 
je obveznost republiškega proračuna na ravni republike in občin kakor tudi 
v skladu z zahtevo, da mora biti tudi politika splošne porabe v republiki v 
letu 1980 odraz varčevanja, da sme ta rasti kumulativno največ do nivoja rasti 
družbenega proizvoda in upoštevajoč temeljne potrebe gospodarske repro- 
dukcije. 

V letu 1980 kot zadnjem letu tega srednjeročnega obdobja, naj bi se le še 
izjemoma zagotavljala sredstva za financiranje določenega dela skupne po- 
rabe. Skladno s sklepi odborov Izvršnega sveta, sprejetih ob obravnavi izhodišč 
proračuna, so bile samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih de- 
javnosti obveščene, katere obveznosti in v kakšnem obsegu so dolžne vključiti 
v svoje programe za naslednje srednjeročno obdobje. 

Prt oceni prihodkov republiškega proračuna za leto 1980 je Izvršni svet 
izhajal iz naslednjih predpostavk: zadržati je treba le obstoječe vire sredstev 
republiškega proračuna, zadržati je treba enake davčne stopnje, oprostitve in 
olajšave z namenom, da se ne bi povečala obveznost gospodarstva ter zmanjšala 
njegova ekonomska reproduktivna sposobnost. Zavedati se moramo odgovor- 
nosti do obveznosti, ki jih ima Slovenija do Črne gore in niso zajete v pred- 
logu zakona o proračunu, temveč bodo urejene s posebnim zakonom kot obvez- 
nosti vseh subjektov do prebivalcev na potresno prizadetem območju v Črni 
gori. 
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Bilanca prihodkov in odhodkov neto proračuna, ki je bila priložena iz- 
hodiščem in sprejeta na zborih Skupščine SR Slovenije 27. novembra tega leta, 
je ostala nespremenjena tudi v predlogu zakona o proračunu za leto 1980, 
upoštevajoč obveznosti SR Slovenije po osnutku zakona o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1980 v absolutnem znesku 6786,5 mi- 
lijona dinarjev oziroma po varianti predloga zakona, ki ga je Zvezni izvršni 
svet predložil 25. 12. 1979 pa samo 6110,6 milijonov dinarjev, kar predstavlja 
indekse rasti 131,8 v primerjavi z letom 1979. Dokončna obveznost SR Slovenije 
do zveznega proračuna bo znana po zaključnem postopku usklajevanja in po 
sprejetju v zvezni Skupščini, za kar pa bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predlagal amandma k 2. členu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980. 

Predlog proračuna je oblikovan tako, da so skupni prihodki republiškega 
proračuna razporejeni na odhodke za naslednje osnovne namene; za republiške 
potrebe, za tekočo proračunsko rezervo in za prispevek federaciji. 

Obseg neto proračuna, to je brez obveznosti do prispevka proračuna fede- 
racije, naj bi znašal v letu 1980 7194 milijona dinarjev in bi bil večji za 11,5% 
glede na leto 1979. Z vključitvijo predvidene obveznosti do prispevka federaciji 
v že korigirani višini 6110 milijonov dinarjev, kar predstavlja 31,8-odstotno 
povečanje, znaša skupna vsota republiškega proračuna po tem predlogu 13 305 
milijonov dinarjev oziroma je večja za 17,96% v primerjavi z letom 1979. 
Razmerje med neto proračunom v primerjavi s prispevkom do proračuna fede- 
racije — to interno razmerje — pa predstavlja 54,07% proti 45,93 %. 

Rast republiškega bruto proračuna za 17,96% glede na leto 1979 je po- 
sledica višje rasti obveznosti do federacije, ki se povečuje, kot sem že omenil, 
za 31,8 % glede na leto 1979, kar je vplivalo, da je predlog zakona usklajen z 
resolucijskimi prizadevanji za leto 1980, ki pravi, da bo rast splošne porabe 
pod rastjo družbenega proizvoda. Ta pa je predvidena le za 19% v primerjavi 
z letom 1979. 

Prihodki proračuna Slovenije za leto 1980 se bodo uporabili predvsem za 
naslednje namene: za dejavnost organov in organizacij družbenopolitičnih 
skupnosti, za negospodarske investicije, za varstvo borcev NOV in socialno 
varstvo, za dopolnilna sredstva občinam, za intervencije v gospodarstvu, vklju- 
čujoč pospeševanje proizvodnje hrane, za obvezno proračunsko rezervo ter za 
obveznosti do federacije. 

V okviru republiškega neto proračuna so posamezni nameni porabe udele- 
ženi z naslednjimi razmerji: dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti 
znaša v globalu 47,7%, negospodarske investicije 9,4%, za varstvo borcev in 
socialno varstvo 14,5% dopolnilna sredstva občinam 4,8%, intervencije v go- 
spodarstvu 13,7 % in obvezna proračunska rezerva 1,4 %. 

Kot je razvidno iz tabele rekapitulacije predloga proračunskih odhodkov 
za leto 1980 samo postavka »posebni nameni« kaže indeks rasti 130,7 glede na 
leto 1979. Tako povečan indeks je posledica vključitve novih obveznosti re- 
publiških organov v letu 1980 v višini 95 milijonov dinarjev ali 18,4 odstotka od 
skupnega povečanja. V skladu z določbami novega zakona o sistemu državne 
uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih 
organih je potrebno v letu 1980 republiškim organom zagotavljati tudi sred- 
stva za opravljanje nalog s področja ljudske obrambe in družbene samozaščite 
ter povečanje obveznosti do republiškega štaba za teritorialno obrambo. V vsoti 
sredstev za posebne namene se zvišujejo tudi novi stroški Zavoda SRS za sta- 
tistiko v zvezi s pripravljalnimi deli za popis prebivalstva v letu 1981, za re- 
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alizacijo zakona o enotni matični številki občanov in za vzpostavitev registra 
stanovanj. Ob teh stroških pa je potrebno v letu 1980 in tudi v naslednjih letih 
zagotoviti Zavodu SR Slovenije za statistiko še sredstva za pokritje zagonskih 
stroškov v zvezi z nakupom računalnika. 

Vse ostale oblike porabe neto proračuna so pod rastjo ali močno pod rastjo 
družbenega proizvoda v letu 1980. V okviru predlaganega obsega porabe za 
leto 1980 bo Izvršni svet ob spremljanju izvajanja proračuna uveljavljal sta- 
lišča predsedstva SFRJ in predsedstva Centralnega komiteja ZKJ o stabiliza- 
cijskem obnašanju na vseh nivojih in izvajanju dogovorjene resolucijske po- 
litike za leto 1980. 

Tako določen obseg virov prihodkov republiškega proračuna je usklajen 
z obsegom odhodkov in zato v letu 1980 ne bo mogoče prevzemati kakršnihkoli 
novih obveznosti proračuna, ker bi to pomenilo dodatno obremenitev zdru- 
ženega dela, pa četudi preko začasnega kreditiranja, ker bi s tem ogrozili cilje 
stabilizacijske politike. Navedeno stališče bo potrebno dosledno upoštevati ob 
pripravi in sprejemanju novih obveznosti za naslednje srednjeročno obdobje, 
ker bi te dodatno obremenile republiški proračun in tako v naprej povečevale 
splošno porabo. 

S takimi delovnimi in zavestno odgovornimi stališči predlaga Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije zboru, da sprejme predlog zakona o proračunu SR Slo- 
venije za leto 1980. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Tance! Skupina dele- 
gatov iz občine Sevnica prosi, da bi pojasnili naslednje: 

Skupina delegatov je pri obravnavi predloga proračuna za leto 1980 ugo- 
tovila, da se v naslednjem letu namenja za pospeševanje razvoja manj raz- 
vitih območij znatno manj sredstev kot v letošnjem letu oziroma le 56,5 od- 
stotka, kar je razvidno iz tabele št. 9. na 36. strani. Tolikšno odstopanje pa v 
obrazložitvi na 25. strani predloga zakona ni ustrezno obrazloženo in ni na- 
vedenih razlogov in utemeljitev za .takšno zmanjšanje. Prosimo, da predstavnik 
predlagatelja da ustrezno obrazložitev oziroma pojasnilo. 

K besedi pa se je prijavila tudi še tovarišica Slavica Robida, delegatka iz 
občine Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke in to- 
variši delegati! Skupini delegatov, ki delegirata delegate v Zbor občin in Zbor 
združenega dela SR Slovenije sta na sestanku dne 24. 12. 1979 predlagali na- 
slednjo pripombo k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980. 

Delegati skupin, ki so obravnavali predlog, bi radi opozorili na točko 1.1. v 
tabelarnem delu predloga zakona o proračunu SR Slovenje za leto 1980, kjer 
je indeksno razmerje 118. Resolucija o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za prihodnje leto pa glede porabe, omejuje oziroma predpisuje, da 
morajo osebni dohodki zaposlenih v gospodarstvu v prihodnjem letu zaostajati 
za 4 °/o za rastjo družbenega proizvoda, prejemki zaposlenih v negospodarstvu 
pa celo za 7 %>. 

Delegati bi tudi radi opozorili na neskladje med točko 9.4. resolucije, 
kjer se trdi, da bodo v letu 1980 zadrzana nadomestila v kmetijstvu ter po 
potrebi povečan obseg kompenzacij v potrošnji, medtem ko je indeks pod 16.1. 
»Investicije v proizvodnji hrane«, tabelarni del predloga zakona o proračunu, 
komaj 104,2. Ob sedanjem pomanjkanju mleka in vprašljivi proizvajalčevi 
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ceni je verjetno bolj sprejemljiv predlog upravnega organa za dodelitev sred- 
stev, namenjenih za premije za kravje mleko in namenski prispevek za moder- 
nizacijo mlečne proizvodnje v organizacijah združenega dela, tabela 9, stran 35. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Robida. 2eli še 
kdo besedo? (Da.) Prosim, tovariš Andrej Babič, delegat iz občine Kranj. 

Andrej Babič: V razpravi o predlogu zakona o proračunu SR Slo- 
venije za leto 1980 sta skupini delegatov za delegiranje delegatov za Zbor 
združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije ugotovili, da ta pri- 
zadevanja niso povsem realna, in sicer, da posamezne postavke v predračunu 
odhodkov niso popolnoma usklajene, posebej pa še ni usklajena obveznost do 
federacije. O tem smo danes dobili pojasnilo. 

Vendar tudi druge uskladitve niso popolne. Če pogledamo republiški pro- 
račun, je sicer pravilno zbilanciran, vendar so pa že danes nekateri rekli, da 
so sredstva le računsko zmanjšana za nekatere odhodke, in sicer za nerazvite, 
za posege v gospodarstvu in tako se del tega preliva v druge namene. Res ni 
mogoče ugovarjati realnosti potrošnje federacije, saj njene z ustavo določene 
obveznosti in naloge zahtevajo sredstva. Vendar menimo, da bi ta morala biti 
v realno možnih okvirih in sicer v skladu z družbenim proizvodom in pro- 
duktivnostjo dela. 

V razpravi je bila tudi izrečena podpora delegaciji Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin ter Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije, ki se zavzemata za realno proračunsko potrošnjo v zveznem proračunu 
in zahtevata znižanje. Upamo, da bo to vplivalo tudi na znižan prispevek 
Slovenije. Mislimo pa, da je ta predlog pomemben tudi zaradi tega, da bi, ko 
pripravljamo materiale za leto 1980 in v letu 1980 za obdobje 1981—1985, 
planirali izdatke proračunov in druge izdatke v skladu s produktivnostjo dela 
in družbenim proizvodom. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Da.) Pro- 
sim, tovarišica Zdenka Jurančičeva, predsednica našega odbora za finance. 

Zdenka Jurančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Odbor za finance Zbora občin je o razpravi tako k izhodiščem za pripravo 
proračuna kot o samem predlogu zakona o proračunu naše republike dal pi- 
smeno poročilo. Vendar bi želela na eno vprašanje kljub temu še opozoriti 
ustno. Odbor je že v novembru ugotovil, da je Izvršni svet uspel do določene 
mere uskladiti oziroma znižati želene zneske, ki so jih posredovali posamezni 
uporabniki proračuna. Vendar smo takrat ugotovili, da je dejansko nizka rast 
republiškega proračuna izkazana in izračunana na rebalansiran znesek pro- 
računa in da je kljub temu nenormalno visoka rast, če upoštevamo druge 
indekse rasti, saj je znašal na nerebalansiran znesek proračuna, ki je bil sprejet 
pred enim letom, ta indeks 22Takrat smo vedeli samo za izhodišča slovenske 
resolucije, ki je govorila o rasti družbenega proizvoda za 19'% in smo menili, 
da bi vseeno kazalo narediti še določene napore, da se obseg in poraba do do- 
ločene mere znižata. Predlagatelj pri sestavi predloga proračuna tega ni mogel 
upoštevati in je po zakonskih izhodiščih prav postopal. V tej Skupščini smo 
sprejeli rebalans proračuna, ker so nam viri sredstev omogočali in ni bilo 
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potrebno povečati nobene stopnje. Za povečanje proračuna so bili razlogi in 
je bilo potrebno zagotoviti plačilo določenih obveznosti. Skratka, težnja od- 
bora v obeh razpravah, tako ob osnutku, kot ob predlogu je bila, da pomislimo 
tudi na prvotne izračune, in na prvotne opredelitve glede številk ter da mo- 
ramo, kolikor se pač da, ostajati v okvirih številk ne pa v okvirih odstotkov. 

Kljub temu, da nam je znano dejstvo, da je odstotek lahko izračunan na 
osnovi ene kvote takšen na osnovi druge rebalansirane kvote pa mnogo manjši 
in da se s tem odstotkom vključujemo tudi v stališča oziroma v predloge, ki bodo 
sedaj usklajeni v zvezni Skupščini, pa vendar menimo, da na taka razmišljanja 
in na take razprave ne bi kazalo pozabiti v prihodnjem letu in zelo pozorno 
spremljati oziroma ugotavljati vzroke in tudi razloge za eventualno povečanje 
proračuna med letom. Zavzela bi se zato, da zbor glasuje za tak predlog pro- 
računa, kot ga je predložil sedaj Izvršni svet. Vprašujem pa tovariša namestnika 
republiškega sekretarja, ali v njegovi razpravi navedeno številko že lahko 
"štejemo kot amandma? 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Tance, verjetno niste sledili. 

Zdenka Jurančič: Sicer bi pa predlagala, da to točko prekinemo 
in da se Odbor za finance, ki je prisoten na tej seji sestane in da dodatno 
poročilo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Jurančičeva. To- 
variš Tance, ali bi lahko odgovorili? 

Vlado Tance: Tovarišice in tovariši delegati. Odgovarjal bi po vrst- 
nem redu, tako kot so bila vprašanja postavljena. 

Prvo vprašanje se nanaša na zmanjšanje sredstev za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij v SR Slovenije. Od skupnega zneska 70 milijonov, koli- 
kor je bilo prvotno planirano in z rebalansom vred je predvideno znižanje, 
kar pomeni indeks 56,5. Ta številka je vzbudila zanimanje oziroma vprašanje 
delegata. Zakaj je ta številka tako nizko predvidena za prihodnje leto? Nizka 
je zato, ker sredstva za leto 1979 niso bila v celoti izkoriščena. Na tej postavki 
je ostalo še 10 milijonov dinarjev sredstev, trenutno pa ni nobenega verificira- 
nega investicijskega programa nad višino planiranih sredstev. Če bi do spre- 
jema zaključnega računa republiškega proračuna za leto 1979 nastale nove 
potrebe na podlagi predloženih investicijskih programov, bodo te nove potrebe 
lahko ob zaključnem računu dodatno upoštevane in se bo potem lahko ta 
znesek povečal. Sedanja številka pa temelji na planiranju dejanskih potreb ob 
upoštevanju ostanka sredstev iz letošnjega leta. 

Drugo vprašanje se nanaša na povečanje sredstev za delo državnih orga- 
nov, za kar je v tabeli naveden indeks 118. To je postavka »sredstva za delo 
organov«. To niso samo osebni dohodki za delavce organov, to so celotna sred- 
stva za delo državnih organov. V teh sredstvih so zajeti tudi večji materialni 
stroški, ki jih imajo državni organi. Tu se z večjimi postavkami pojavljajo 
zlasti organi za notranje zadeve, ki imajo visoke postavke materialnih stroškov 
predvsem na področju goriva ter kazenski poboljševalni zavodi za prehrano 
obsojencev. 

Glede na odnos proračuna za leto 1980 do letošnjega proračuna, moram 
ponovno poudariti, kar sem že poudaril na Odboru za finance Zbora občin. 
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Proračun za leto 1979 pomeni, v začetku leta sprejeti proračun, plus rebalans 
iz leta 1979. Oba sprejeta dokumenta tvorita celoto, torej republiški proračun 
za leto 1979, in je zato moč primerjavo z letom 1980 delati samo v odnosu 
proračun 1980 na celotni proračun 1979. 

Glede obveznosti do federacije, je tovariš Bule v svojem poročilu omenil, 
da so realni izgledi, da bo soglasje republik in pokrajin doseženo na ravni, 
ki bi pomenila za Slovenijo in za naš zakon zmanjšanje za 675 milijonov 900 ti- 
soč dinarjev — tretja alinea 2. člena. To pa še ni amandma Izvršnega sveta, 
ker ga bo Izvršni svet dal po seji, ki sedaj teče, in sicer se bo v 2. členu ta 
znesek glasil 13 305 milijonov 500 tisoč din in bi se tretja alinea 2. člena po- 
tem glasila 6110 milijonov 600 tisoč dinarjev. To je po dosedanji stopnji uskla- 
jenosti obveznost na ravni federacije. Tovariš Bule je omenil možnost, da bi 
bila ta obveznost Slovenije še nekoliko znižana, ne pa povečana. To znižanje, 
ki je seveda še vprašljivo, bi bilo možno še za nadaljnjih 413 700 dinarjev, ker 
bi bila obveznost vseh republik za 2,4 milijarde nižja. Do te stopnje usklajenosti 
je prišlo in so torej ti zneski, o katerih sem govoril, realni za predložitev 
amandmaja, ki ga bo Izvršni svet dal po svoji seji. 

Pravkar sem dobil obvestilo, da Izvršni svet ta amandma predlaga in da 
ga je Zbor združenega dela že sprejel. Predlagam torej, da se v 2. členu, kot 
sem rekel, v prvi vrsti »skupni prihodki republiškega proračuna« znesek po- 
pravi tako, da se glasi: »13 305 milijonov 500 -tisoč din«, v tretji alinei pa se 
znesek glasi: »6110 milijonov 600 tisoč dinarjev«. To je torej tista maksimalna 
stopnja usklajenosti, ki je bila dosežena na ravni federacije, ko se obveznosti 
republike znižujejo. 

Še vprašanje v zvezi s kmetijstvom in kompenzacijami oziroma višino 
sredstev za kompenzacije. Izvršni svet je ob obravnavi tega področja menil, 
da je treba nekatere dosedanje kompenzacije vključiti v cene in v tem smislu 
so bili nekateri ustrezni odloki že sprejeti. Ker se torej del dosedanjih inter- 
vencij republike prenaša v ceno, so tudi sredstva za kompenzacije na teh po- 
stavkah republiškega proračuna ustrezno nižja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ste zado- 
voljni tovarišica Robidova? (Da!) Želi še kdo razpravljati? (Da.) Tovarišica 
Juračičeva, prosim! 

Zdenka Jurančič: Člani Odbora za finance smo ugotovili, da gre 
za znižanje zneska in da ni razloga, da prekinjamo to točko dnevnega reda, 
če ne bo drugih predlogov. Odločili smo se, da predlagamo sprejetje tega 
amandmaja Izvršnega sveta in s tem tudi sprejetje zakona o proračunu SR Slo- 
venije za leto 1980. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Se Zakonodajno-pravna ko- 
misija tudi strinja? (Da.) 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Izvršnega sveta, kot ga je podal 
tovariš Tance. Kdor je za tak amandma, naj prosim glasuje! (57 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma k 2. členu. 
Sedaj moramo glasovati še o zakonu v celoti. Kdor je za, naj prosim gla- 

suje. (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog• zakona. 
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Prehajamo na 6. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja pri- 
spevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti v letih 1975 do 1979. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika določil Franca Škufco, republiškega pod- 
sekretarja v Republiškem sekretariatu za finance. Zeli predstavnik predla- 
gatelja besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita 
poročevalca odbora in komisije poročilo še ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sred- 
stva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leta 1977 do 1979. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika določil Franca Škufco, republiškega pod- 
sekretarja v Republiškem sekretariatu za finance. Želi predstavnik predla- 
gatelja besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita 
poročevalca odbora in komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 

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

glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (58 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Glede na to, da medzborovska skupina delegatov še ni končala z usklaje- 

vanjem, predlagam pol ure odmora. Prekinjam sejo do 13. ure. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.25 in se je nadaljevala ob 13. uri.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo z delom. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika določil Janeza Hribarja, pomočnika re- 
publiške sekretarke za urbanizem. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli danes na klop, ker smo predlog za izdajo zakona, 
z osnutkom zakona obravnavali na prejšnji seji zbora dne 19. 12. 1979. Obrav- 
navala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
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predložila pismeni poročili, ki ste ju prejeli danes na klop. Želita poročevalca 
odbora in komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika določil Andreja Casermana, svetovalca 
predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost. Zeli predstavnik 
predlagatelja besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda. Izvršni svet pred- 
laga, da tudi ta akt obravnavamo v smislu 295. člena poslovnika Skupščine, 
to je po hitrem postopku. O predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim 
glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca odbora 
in komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo 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. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1980, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Leopolda Kejžarja, namestnika 
predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Zeli predstavnik 
predlagatelja besedo? (Ne želi.) Predlog zakona ste prejeli z razširitvijo dnev- 
nega reda. Tudi za ta akt Izvršni svet predlaga, da ga obravnavamo v smislu 
295. člena poslovnika Skupščine, to je po hitrem postopku. O predlogu Izvršnega 
sveta pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdo je za predlog 
Izvršnega sveta? (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca odbora 
in komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je-Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika določil Franca Briclja in Eda Gasparija, 
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za delo. Želi predstav- 
nik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda. Izvršni svet pred- 
laga, da obravnavamo predloženi akt v smislu 295. člena poslovnika Skupščine, 
to je po hitrem postopku. O predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. 
Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdo je za predlog Izvršnega sveta? (56 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca odbora 
in komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdo je za predlog 
zakona? (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov za starostno za- 
varovanje kmetov v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika določil Eda Gasparija, republiškega pod- 
sekretarja v Republiškem sekretariatu za delo. Zeli predstavnik predlagatelja 
besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda. Tudi za ta akt 
Izvršni svet predlaga, da ga obravnavamo v smislu 295. člena poslovnika, to 
je po hitrem postopku. O predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdo je za predlog Izvršnega sveta? (58 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca odbora 
in komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 
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Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdo je za predlog zakona? 
(57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o sisteiriu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika določil Tomaža Banovca, namestnika 
direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Delovno zasnovo predloga zakona je zbor obravnaval na 28. seji dne 27. no- 
vembra in imenoval tri delegate v medzborovsko skupino delegatov. Z nalogo, 
da skupaj z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije pripravi predlog zakona 
na podlagi pripomb delovnih teles Skupščine in zbora, sprejetega sklepa ob 
osnutku zakona in predhodni obravnavi predloga zakona, obravnavi v druž- 
benopolitičnih organizacijah in družbenem svetu ter pripomb, ki jih je zbor 
prejel iz temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter občinskih skup- 
ščin in na podlagi razprave delegatov na seji zbora. 

Skupina delegatov je pripravila predlog zakona, na svoji predzadnji seji 
pa je predložila tudi amandmaje, ki so razvidni iz njenega poročila z dne 
20. decembra 1979. 

Skupina delegatov je navzoča na seji zbora in bo spremljala razpravo ter 
po potrebi predlagala dodatne amandmaje. 

Prosim poročevalca skupine delegatov, Franca Štrakla, da o delu skupine 
delegatov poroča zboru. 

Franc Štrakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Dovolite mi, da uvodoma podam kratek potek doslej opravljenega dela 

v zvezi z zakonom o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za zakonski osnutek je bil Skupščini 
SR Slovenije predložen že v januarju 1978. Številna vprašanja, ki so izhajala 
iz specifičnosti potreb v SR Sloveniji, zlasti z vidika praktičnih spoznanj in 
potreb po novih konkretnejših rešitvah glede na zvezni zakon, so kljub priza- 
devanjem ostala neusklajena in osnutka zakona ni bilo moč pripraviti. Predlog 
za izdajo zakona je Skupščina SR Slovenije sprejela v novembru 1978 s pri- 
pombo, da so predložene rešitve presplošne, v prvi vrsti zaradi povzemanja 
določb zveznega zakona in da bi bilo potrebno razpravo v naslednjih fazah po- 
daljšati tako, da bi bil zakon sprejet do polletja 1979, kar naj bi še omogočilo 
na podlagi rešitev v republiškem zakonu pravočasno pripravo in sprejemanje 
planskih aktov za naslednje srednjeročno obdobje. Zaradi številnih usklajevanj 
in iskanja novih izvirnih rešitev je bil osnutek zakona sprejet šele na letošnjih 
julijskih sejah zborov republiške Skupščine. Ob osnutku zakona je šlo pred- 
vsem za zahtevo, da se planski akti in postopki planiranja v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela jasno opredelijo predvsem z vidika smernic in ele- 
mentov oziroma temeljev plana, ter da je potrebno prostorski vidik planiranja 
obravnavati kot neločljivo sestavino družbenega planiranja na vseh ravneh 
in tudi za vsa razdobja. Opozorjeno je bilo tudi na nekatera vprašanja plani- 
ranja v delovnih skupnostih in v krajevnih skupnostih ter na poseben pomen 
strokovnih podlag za planiranje in enotne metodologije vključno z odgovor- 
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nostjo na tem področju. Izrecno pa je bilo opredeljeno stališče v zvezi s samo- 
upravnimi sporazumi o temeljih planov, ki pomenijo že od določanja elementov 
za njihovo sklepanje, pa do vključitve njihovih najpomembnejših oziroma ključ- 
nih nalog v dogovore o temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti tudi spo- 
razumno prevzete dohodkovne obveznosti za uresničitev s plani opredeljenih 
nalog in usmeritev. 

Novembra letos so zbori obravnavali delovno zasnovo in s posebnim skle- 
pom ugotovili, da še vedno niso v zadostni meri rešena temeljna vprašanja, na 
katera je bilo opozorjeno ob osnutku. Zato so v tem sklepu zahtevali, da se v 
predlogu zakona opredeli, ali so smernice in elementi poseben planski akt ali pa 
so del temeljev plana temeljnih organizacij; da dogovori o temeljih plana druž- 
beno-političnih skupnosti vsebujejo ključne naloge, ki izhajajo iz samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov nosilcev razvojnih nalog glede na skupne raz- 
vojne usmeritve, opredeljene še v smernicah družbenopolitičnih skupnosti; da 
mora biti prostorski vidik sestavni del vseh planskih aktov vseh udeležencev 
planiranja in da torej niso potrebni posebni prostorski plani, temveč le programi 
in projekti kot izvedbeni planski akt ali kot strokovne podlage za planiranje. 

Glede na planiranje v delovnih skupnostih je bilo zahtevano, da je treba 
postopke poenostaviti in predvsem ločiti planiranje v delovnih. skupnostih v 
asociacijah združenega dela od planiranja v delovnih skupnostih samoupravnih 
interesnih skupnosti in organov družbenopolitičnih skupnosti. V sklepih je bilo 
posebej poudarjeno, da je treba planiranje v krajevni skupnosti čimbolj poeno- 
staviti, tako z vidika referendumskega odločanja kot z vidika razvejanih oblik 
delegatskega usklajevanja in odločanja, npr. v skupščinah samoupravnih inte- 
resnih skupnosti ali v samoupravnih organih. Poudarjeno je tudi bilo, da naj bi 
ta zakon glede na sporazumevanje o temeljih planov v bistvu urejal tudi finan- 
ciranje skupnih potreb v krajevnih skupnostih. Financiranje naj bo torej ure- 
jeno s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov vseh tistih subjektov druž- 
benega planiranja, ki delujejo v krajevni skupnosti, za njihovo dejavnost pa 
delavci, delovni ljudje in občani združujejo sredstva, npr. že s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov posameznih samoupravnih interesnih skupnosti. 
Glede razdobij planiranja je bilo zahtevano, da se opredeli, da morajo srednje- 
ročni plani vsebovati tudi tiste naloge na posameznih področjih družbene re- 
produkcije, ki se izvajajo v obdobju daljših od pet let, dolgoročni plani pa po- 
menijo le dolgoročno razvojno orientacijo in zato ni potrebno sklepati spo- 
razumov in dogovorov o njihovih temeljih. Glede planiranja v bankah je bilo 
poudarjeno, da je potrebno delegatske zbore upravljalcev bank opredeliti kot 
mesto usklajevanja elementov članic bank za njene planske akte. 

Posebej je bilo tudi opredeljeno stališče glede odgovornosti za pripravo 
strokovnih podlag in upoštevanje enotnih kazalcev gospodarjenja po zakonu 
o združenem delu, v zvezi z enotno metodologijo pa je bila zahtevana večja 
odgovornost Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, ki mora skrbeti tudi 
za skladnost tako imenovanih podmetodologij, ki jih lahko določajo tudi drugi 
subjekti planiranja, kar je na primer že urejeno v nedavno sprejetih zakonih za 
nekatera področja družbenih dejavnosti. V zaključku predloga sklepa so bila 
posebej opredeljena tudi stališča do nalog na področju kadrovske politike v 
sistemu družbenega planiranja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Iz poročila skupine delegatov, ki je bila 
imenovana z omenjenim sklepom, je razvidno, da je predlog zakona obravnavan 
na dveh sejah. Že v obravnavi v delovnih telesih zborov je bilo enotno ocenjeno, 
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da je v zadnji fazi dvakratna obravnava nujno potrebna, med drugim tudi za- 
radi številnih pripomb in predlogov iz dosedanje razprave. V obravnavi delovne 
zasnove so bila zbrana številna stališča, mnenja in konkretni predlogi in to ne 
le v formalni amandmajski obliki, temveč tudi v obliki opredelitev do posa- 
meznih še odprtih vprašanj, ki so bila bodisi povsem strokovne narave in so ter- 
jala nadaljnjo proučitev, ali pa so bila z vidika bodočega sistema družbenega 
planiranja tako pomembna, da je bilo nemogoče brez ponovnih poglobljenih raz- 
prav o njih dokončno odločati že na novembrskih sejah. Pri tem so bili upošte- 
vani tudi sorazmerno kratki roki, saj je bila delovna zasnova objavljena šele 
v sredini novembra, kar še ni omogočilo, da bi se v obravnavo vključili vsi 
dejavniki, predvsem pa delavci v združenem delu. Tako z razpravo o delovni 
zasnovi na zborih dne 27. 11. 1979 njena obravnava ni bila zaključena, pač pa je 
bilo dogovorjeno, da bodo vprašanja in predlogi k delovni zasnovi razčiščeni do 
sredine decembra in bi potem predlagatelj po tej predhodni obravnavi lahko 
za zadnje zasedanje zborov konec decembra predložil dovolj usklajene rešitve, 
ki bi omogočale lažje in uspešnejše delo delegatov pri končnem odločanju o 
predlogu zakona. Tudi s tega vidika je bila dvakratna obravnava povsem ute- 
meljena. 

Skupina delegatov je doslej imela tri seje, na katerih je v sodelovanju s 
predlagateljem ugotavljala, ali so sklepi Skupščine, sprejeti ob delovni zasnovi 
predloga zakona in drugih udeležencev razprave o delovni zasnovi zakona, zlasti 
sindikata, ustrezno vgrajeni v predlog zakona. Skupina delegatov vseh treh 
zborov je s tem in glede na dvakratno razpravo o predlogu zakona, čeprav 
neformalno, opravila tudi del nalog delovnih teles zborov Skupščine, saj so 
delovna telesa zborov in drugi dejavniki že v razpravi o delovni zasnovi pred- 
loga zakona oblikovali svoje pripombe in predloge. Skupina delegatov vseh 

t treh zborov pa je imela nalogo, da ugotovi in predlaga spremembe in dopol- 
nitve v smislu predhodne razprave. Te dopolnitve so razvidne iz obrazložitve 
Izvršnega sveta Skupščine SE, Slovenije k predlogu zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov ugotavlja, da je pred- 
lagatelj ustrezno upošteval stališča, pripombe in predloge iz predhodne obrav- 
nave in da so tako v predlogu zakona razčiščena vsa vprašanja, na katera sem 
opozoril. Skupina zato, meni, da ni ovire, da bi po tako vsestranski in poglob- 
ljeni obravnavi predloga zakona ne sprejeli na današnjih sejah skupaj z amand- 
maji, ki so razvidni iz njenega poročila in iz poročila Zakonođajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije. 

Dodal bi še, da je skupina delegatov na današnji seji obravnavala predlo- 
žene amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 178., 184., 207. in 208. členu 
in da se je z njimi strinjala. Hkrati skupina delegatov umika svoj amandma 
k 65. členu zakona. Skupina delegatov se strinja tudi z amandmajem Izvršnega 
sveta k 178. členu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Štrakelj. Zeli predstav- 
nik predlagatelja besedo? (Ne.) 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 26. Posebej pa ste pre- 
jeli obrazložitev k predlogu zakona. Danes na klop ste prejeli tudi amandma 
Izvršnega sveta. 

Predlog zakona je poleg skupine delegatov obravnavala še Zakonodajno- 
pravna komisija in zboru predložila pismeno poročilo. Želi poročevalec komisije 
poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 
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Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih skupine 
delegatov, ki so razvidni iz njenega poročila z dne 20. decembra 1979. Gre za 
amandmaje k 21., 23., 32. in 75. členu predloga zakona, s katerim soglaša Zako- 
nodajno-pravna komisija in tudi predlagatelj. Ker z amandmaji soglašata pred- 
lagatelj in Zakonodajno-pravna komisija, predlagam zboru, da o vseh glasuje 
skupaj. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? Ker vidim, da nihče, prehajamo 
na glasovanje o teh amandmajih. Kdo je za amandmaje? (59 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje skupine delegatov. 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, ki 

so razvidni iz njenega poročila z dne 20. decembra 1979, in sicer k 184., 207. in 
208. členu predloga zakona, s katerimi soglaša predlagatelj in skupina dele- 
gatov. Ker z amandmaji soglašata predlagatelj in skupina delegatov, predlagam, 
da o vseh amandmajih glasujemo skupaj. Kdor je za amandmaje Zakonodajno- 
pravne komisije, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije. 

Sedaj moramo glasovati o amandmaju Izvršnega sveta, ki ste ga danes 
prejeli na klop in sicer k 178. členu predloga zakona. Izvršni svet je amandma 
predložil na predlog Zakonodajno-pravne komisije. Z amandmajem soglaša sku- 
pina delegatov. Kdor je za amandma Izvršnega sveta, naj prosim glasuje. (58 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Izvršnega sveta. 
Tako moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdo je za predlog 

zakona? (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembi odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti 
v depozit pri Narodni banki Slovenije. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika določil Franca Škufco. Zeli predstavnik 
predlagatelja besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poro- 
čevalca odbora in komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

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

sovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških orga- 
nov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980. 

21 
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Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika določil Vlada Tanceta, namestnika repub- 
liškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. Želi pred- 
stavnik predlagatelja besedo? (Ni navzoč.) 

Poleg predloga odloka ste prejeli še informacijo o porabi deviznih sred- 
stev, razporejenih z odlokom Skupščine SR Slovenije za potrebe republiških 
organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitič- 
nih skupnosti v SR Sloveniji od 1. 1. 1979 do 30. 9. 1979, ki jo je pripravil Re- 
publiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. Iz te 
informacije ste lahko videli zlasti restriktiven pristop do porabe. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca odbora 
in komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prejeli smo vprašanje iz Skupščine občine Sevnica. 
Skupina delegatov iz te občine ugotavlja, da predlog odloka ne upošteva v za- 
dostni meri sedanjega neugodnega stanja na področju izvoza in uvoza, pove- 
čanja obsega predvidene porabe deviznih sredstev v letu 1980 za 17,6 pa kaže 
na to, da s takšnim povečanjem prekoračujemo celo limitarno splošno porabo. 
Menimo, da bi bilo potrebno na tem področju sprejeti še strožje restrikcijske 
ukrepe kot to velja za splošno porabo. Ni dovolj, da se za racionalno trošenje 
deviznih sredstev le zavzemamo, temveč je potrebno sprejeti tudi konkretne 
ukrepe. Tako bi bilo treba med drugim omejiti tudi število različnih potovanj 
v tujino, na kar so že opozorili nekateri organi. Le s skupnimi napori in pri- 
pravljenostjo za varčno porabo deviznih sredstev bomo lahko tudi na tem pod- 
ročju prispevali k ugodnejši devizni bilanci. 

Želi še kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah zakona o določitvi celotnega zneska sredstev za financiranje 
programa integracije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških letal v ob- 
dobju od leta 1977 do leta 1981 in programa modernizacije skupnih služb za 
vodenje civilnih in vojaških letal v obdobju od leta 1976 do 1981. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je 
Franc Skufca. Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi stališča Izvršnega sveta. Prav 
tako ste prejeli predlog sklepa, ki naj ga sprejme naš zbor. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca odbora in 
komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem 
predlog sklepa, ki ste ga prejeli danes na klop. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
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Prehajamo na 17. točko d n e vnega reda, to je na osnutek progra- 
ma dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za leto 1980. 

Osnutek programa je, kot ste lahko razbrali iz uvoda, pripravljen na pod- 
lagi načelnih izhodišč, ki smo jih glede programiranja dela Skupščine spre- 
jeli na začetku mandata in ki smo jih opredelili tudi v analizi uresničevanja 
delegatskega sistema in delegatskih odnosov ter na podlagi sprejetega sklepa 
k poročilu. To pomeni, da predstavlja program Skupščine SR Slovenije program 
družbenopolitičnih aktivnosti vseh družbenih dejavnikov v republiki ter usme- 
ritev dela za vse, ki se v njegovo uresničevanje vključujejo. Pri pripravi pro- 
grama smo si prizadevali, še bolj kot za letošnje leto, programirati delo Skup- 
ščine čimbolj realno in pripraviti tak program, ki ga bo mogoče uresničiti v 
prihodnjem letu. 

Prioritetne naloge bodo aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejemom druž- 
benega plana za naslednje srednjeročno obdobje, ocenjevanje uresničevanja 
plana v letu 1980 in priprava resolucije za leto 1981 in tista vprašanja, ki po- 
menijo celovito sistemsko zaokrožitev posameznih družbenih področij kot so 
cene, kompenzacije, sistem informiranja, itd. in nekatera družbena vprašanja, 
ki smo jih v prvih fazah začeli obravnavati že v letošnjem letu in jih bo 
treba sprejeti v naslednjem. 

Da bi lahko zagotovili nemoteno uresničevanje programa in usklajeno 
obravnavo v občinskih skupščinah ter v delegacijah temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti, moram poudariti, da bomo skušali še bolj kot letos, 
spoštovati roke in s tem povzročati čim manj težav pri našem skupnem delu. 
Program je odprt za pobude vseh dejavnikov, zlasti pa za tiste zadeve, ki bodo 
aktualne oziroma neodložljive. 

Tudi glede zaokroževanja posameznih vsebinskih sklepov so bili vloženi 
napori, da nekatera vsebinska vprašanja obravnavamo v okviru zakonodajnih 
in vsebinskih sklopov in s tem zagotovimo čim bolj celovito, usklajeno ter po- 
globljeno razpravo. 

Glede obravnave posameznih zadev v posameznih četrtletjih smo kot vidite, 
skušali delo programirati tako, da bi lahko zagotovili spoštovanje s poslov- 
nikom določenih rokov za obravnavo ter da bi te roke celo nekoliko podaljšali, 
zlasti kadar gre za obravnavo pomembnih sistemskih predpisov. V pripombah 
Izvršnega sveta ste lahko zasledili nekatere predloge za premaknitev nekaterih 
zadev iz enega četrtletja v drugega. Te predloge bomo pri pripravi predloga 
programa uskladili in vam predložili najboljšo možno rešitev. 

Prav tako naj opozorim, da program ni sestavljen tako kot za letošnje leto, 
iz vsebinskega in zakonodajnega dela, temveč sta ta dva dela združena in 
v okviru vsebinskih zadev navajamo tudi sistemske in druge predpise, ki se 
nanašajo na posamezno področje in ki naj bi jih v okviru določenega sklopa 
vprašanj obravnavali skupaj. Kot ste lahko razbrali, je torej program priprav- 
ljen restriktivno in zato v njem niso zajeta tista vprašanja oziroma tisti pred- 
pisi, za katere smo menili, da niso neodložljivi. Da pa bi ta vprašanja evidenti- 
rali in jih predhodno obravnavali v delovnih telesih, ki bodo ocenila, ali jih je 
potrebno prioritetno obravnavati, pa je programu dodana tudi priloga, v ka- 
teri so v prvem delu navedeni zakoni v drugem delu pa poročila in analize, ki 
se na podlagi sprejetih predpisov predlagajo Skupščini v obravnavo. Tudi za te 
smo menili, da naj jih predhodno obravnavajo delovna telesa, ki bodo ocenila, 
ali je potrebno, da jih obravnavamo tudi v zborih. 

21* 
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Z vidika posebne odgovornosti našega zbora za pospeševanje skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji naj opozorim, da smo tudi ta zakon 
uvrstili v prilogo k programu, ker smo menili, da je potrebno vprašanje spre- 
jema zakona o pospeševanju skladnejšega razvoja v SR Sloveniji oceniti z vidika 
možnosti urejanja teh vprašanj v okviru sistema samoupravnega planiranja na 
podlagi danes sprejetega sistemskega zakona. Glede kriterijev, ki naj določijo 
stopnjo razvitosti, pa še ni povsem jasno, ali je zato potrebno sprejeti zakon, 
ali pa se lahko to uredi z družbenim dogovorom skladno s sedaj veljavnim 
sistemom na tem področju. Kolikor se bo pokazala potreba po zakonu, ga 
bomo prioritetno obravnavali skupaj z družbenim planom Slovenije za obdobje 
1981—1985. 

Končno bi vam rada še povedala, da je bil osnutek programa usklajen s 
predlogi družbenopolitičnih organizacij in drugih dejavnikov v republiki, s 
pobudami temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter občin čeprav 
je bilo teh pobud malo. Program je usklajen tudi s sklepi zborov in njihovih 
delovnih teles v letošnjem letu ter s predlogi Izvršnega sveta. 

Osnutek programa dela zborov je bil objavljen v Poročevalcu št. 26. Danes 
na klop ste prejeli pripombe Izvršnega sveta, ki predlaga nekatere spremembe. 
Osnutek so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor 
za finance, ki sta zboru predložila skupno pismeno poročilo ter Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-kornu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija 
za mednarodne odnose, ki so prav tako predložili zboru pismena poročila. Želijo 
poročevalci odborov in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Žarko Zigon, delegat iz občine Radlje 
ob Dravi. 

žarko Zigon: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija Skupščine občine Radlje ob Dravi za delegiranje delegatov v Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije je na svoji seji, dne 24. 12. 1979, obravnavala 
osnutek programa dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1980. Ugotovila 
je, da je v 25. točki II. poglavja — družbenoekonomski odnosi — predvideno, 
da bodo v drugem trimesečju 1980. leta zborom Skupščine SR Slovenije pred- 
ložena izhodišča za ugotavljanje in usmerjanje dela dohodka, ki je rezultat 
izjemnih ugodnosti v poslovanju. Predlagatelj je Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, gradivo pa bo pripravil Republiški sekretariat za finance. 

Ta točka izhaja iz pobude Skupščine občine Radlje ob Dravi, kar je nave- 
deno tudi v programu. O tem niso mogli razpravljati zbori Skupščine občine 
Radlje ob Dravi, ker to časovno ni bilo možno. Zato se je delegacija posvetovala 
z organi te Skupščine ter ugotovila, da je Skupščina občine Radlje ob Dravi 
ob podpori nekaterih drugih občin, republiški Skupščini predložila predlog za 
izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega 
dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte, z osnutkom zakona. Navedeni 
predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona je obravnaval Svet za vprašanja 
družbene ureditve SR Slovenije, zakon pa sta obravnavala tudi odbora Zbora 
združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije za družbenoekonomske 
odnose ter Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Navedena odbora sta sklenila, da naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
oziroma ustrezna delovna skupina nadaljuje z delom pri iskanju ustreznih 
rešitev za ureditev omenjenih vprašanj tudi v nekaterih drugih gospodarskih 
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panogah ali pa samo na področju elektrogospodarstva in da naj se rešitve 
predložijo v nadaljnjo obravnavo Skupščini SR Slovenije do 31. oktobra 1979. 

Delovna skupina Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je bila sklicana 
dne 2. novembra 1979. leta. Pri delu so sodelovali tudi predstavniki Skupščine 
občine Radlje ob Dravi, seje pa se niso udeležili vsi predvideni predstavniki re- 
publiških organov, nekateri udeleženci pa zadeve niso poznali. Zato ta seja 
delovne skupine ni prispevala k razšičevanju tega problema. Skupščina ob- 
čine Radlje ob Dravi je pozneje prejela informacijo Republiškega sekretariata 
za finance o tej zadevi. 

Menimo, da bi se postopek obravnave predloga za izdajo zakona, ki ga 
predlaga Skupščina občine Radlje ob Dravi moral nadaljevati in biti vključen 
v program dela zborov Skupščine SR Slovenije kot samostojni predlog in kot 
pobuda Skupščine občine Radlje ob Dravi. 

V 25. točki pa je treba predvidena izhodišča vključiti v program ne kot 
pobudo Skupščine občine Radlje ob Dravi, temveč kot obveznost, ki izhaja iz 
zakona o združenem delu. 

Delegacija predlaga to spremembo zato, ker meni, da pobuda Skupščine 
občine Radlje ob Dravi obstaja in je še vedno v postopku kot so jo sprejeli 
zbori Skupščine občine Radlje ob Dravi, in sicer kot predlog za izdajo zakona 
o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka OZD, ki koristijo hidroakumulacijske 
objekte, z osnutkom zakona. Pobudo Skupščine občine Radlje ob Dravi bomo 
umaknili takrat, ko bo iz izhodišč in predlogov Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije razvidno, da bodo na drug ustrezen način rešeni problemi, ki izhajajo 
iz dejstva, da se kljub ustavnim opredelitvam in določilom 111. člena zakona 
o združenem delu ne ugotavlja in usmerja del dohodka, ki je rezultat izjemnih 
ugodnosti v poslovanju oziroma rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogo- 
jih, in ko bo dosežen namen te pobude. Namen pobude pa je, da se delavcem 
v temeljni organizaciji združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte, 
omogoči ugotavljanje tega dela dahodka, ki ga naj delavci družbenopolitične 
skupnosti, kjer se ti objekti nahajajo, namenjajo za razvojne možnosti občine. 

Čim prejšnja odločitev o pobudi Skupščine občine Radlje ob Dravi za spre- 
jem predlaganega zakona je potrebna, tudi zaradi sprejemanja novih srednje- 
ročnih planov občin za obdobje od leta 1981 do 1985, ko mora združeno delo na 
področju vsake družbenopolitične skupnosti vedeti, s katerim deležem dohodka 
razpolaga za lastni razvoj, za razvoj krajevne skupnosti in občine. Takšno je 
tudi stališče, ki ga je ob razpravi naše pobude sprejel Svet za vprašanja druž- 
bene ureditve SR Slovenije. Zato menim, da je ta pobuda prioritetna naloga. 

Na osnovi navedenega predlagamo Zboru občin Skupščine SR Slovenije, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. V osnutku programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije naj se vnese nova točka, ki se 
glasi: »Zakon o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega 
dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte«, to je pobuda Skupščine občine 
Radlje ob Dravi in nekaterih drugih občin. 

2. Dosedanja 25. točka III. poglavja — družbenoekonomski odnosi — pa naj 
se ne obravnava kot pobuda Skupščine občine Radlje ob Dravi, ampak kot ob- 
veznost, ki izhaja iz zakona o združenem delu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Tovarišu Zigonu bi rada zagotovila, da pobuda ni izpadla iz malomarnosti, 
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temveč so sestavljalci tega programa menili, da je treba najprej opredeliti 
izhodišča in šele na tej osnovi nadaljevati s pripravo zakona. To vprašanje bo 
do predloga programa razčiščeno. 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek programa dela Zbora občin Skupščine SR Slovenije za leto 
1980 se sprejme. 

2. Za pripravo predloga programa dela Zbora občin se imenuje delovna 
skupina, ki jo sestavljajo: Silva Jereb, predsednica Zbora občin; Leopold 
Slapnik, podpredsednik Zbora občin; Silvo Gorenc, predsednik Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj; Mitja Horvat, predsednik Odbora za 
družbenopolitični in komunalni sistem; Zdenka Jurančič, predsednica Odbora 
za finance in Tomaž Vuga, predsednik Odbora za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja. 

3. Skupina naj pripravi predlog programa dela zbora in pri tem upošteva 
pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupščine in zbora ter predloge, 
pripombe in mnenja delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, konferenc delegacij, občinskih skupščin, družbenopolitičnih organizacij, 
samoupravnih interesnih skupnosti in drugih družbenih dejavnikov ter pri- 
pombe iz današnje razprave, skladno s kriteriji, ki smo jih v Skupščini sprejeli 
glede programiranja dela Skupščine. 

4. Zbor občin poziva vse dejavnike, ki se vključujejo v programiranje dela 
zborov Skupščine, naj obravnavajo osnutek programa dela zbora in pošljejo 
svoje pripombe do prve seje zbora v naslednjem letu, ko bomo sprejemali 
predlog programa dela zborov Skupščine SR Slovenije. 

Želi o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Ima kdo dodatni 
predlog za delovno skupino? (Ne.) Če ne, prosim, da o predlaganem sklepu 
glasujete. Kdo je za tak sklep? (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

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

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov: 

— predlog odloka o imenovanju namestnika javnega pravobranilca SR 
Slovenije, 

— predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednice in članov uprav- 
nega odbora Sklada Borisa Kidriča, 
  predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Zakonodajno-pravne ko- 

misije in dveh članov Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije in 
  predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za družbeno- 

ekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 
Predstavnik komisije je Franjo Turk, predsednik komisije. Zeli pred- 

stavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 
Prehajamo na predlog odloka o imenovaju namestnika javnega pravo- 

branilca SR Slovenije. 
O predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne 

želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdo 
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je za predlog odloka? (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil za 
namestnika javnega pravobranilca SR Slovenije imenovan Tit Stanovnik, 
samostojni odvetnik v Ljubljani. 

Prehajamo na predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednice in 
članov upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdo 
je za predlog odloka? (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je zbor dal 
soglasje k sklepu Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije, s katerim so 
bili v upravni odbor Sklada Borisa Kidriča imenovani: Dr. Aleksandra Korn- 
hauser, za predsednico tega Sklada, za člane Sklada pa: dr. France Adamič, 
dr. Alojz Bibič, dr. Dalij Djonlagič, dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Miha Japelj, 
Branko Jerkič, Ivica Kavčič, Miloš Kobe, Anton Ladava, Dr. Boris Majer, 
dr. Milan Osredkar, Marko Stokin, dr. Iztok Winkler in Mile Zupančič. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Zakonodajno- 
pravne komisije in dveh članov Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdo 
je za predlog odloka? (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil Emil 
Šuštar razrešen dolžnosti člana Zakonodajno-pravne komisije in Vili Vindiš 
izvoljen za člana te komisije. 

V Komisiji za pravosodje pa sta bila razrešena dolžnosti člana Stane 
Boštjančič in Rudi Kropivnik, v komisijo pa izvoljena Vida Mikuž in Andrej 
Polak. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 

sovanje. Kdo je za predlog odloka? (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil raz- 
rešen dolžnosti člana odbora Lucijan Korva, za člana odbora pa izvoljen Drago 
Jerman. 

Prehajamo na 19. t o č k o dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja 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 ali tudi 
predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne interesne 
skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim 
zborom. 
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K tej točki dnevnega reda ste prejeli danes na klop delegatsko vprašanje 
Bruna Podreke, delegata iz občine Izola, ki ga je le-ta ustno zastavil na 29. seji 
zbora, dne 19. decembra 1979. 

Na vprašanje delegata Bruna Podreke bo odgovoril Lojze Senegačnik, 
pomočnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Lojze Senegačnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Po sklepu Skupščine občine Izola na seji vseh zborov z dne 6. 12. 1979, 
zastavljam delegatsko vprašanje naslednje vsebine. 

Tozdi bivšega »Delamarisa«, sedaj v sklopu HP Droga Portorož, izkazujejo 
letos zaskrbljujoče poslabšanje vseh glavnih kazalcev poslovanja in odločujoče 
vplivajo na gospodarsko stanje v občini in socialni položaj delovnih ljudi in 
občanov. 

Ker se ocenjuje, da je to posledica nerealiziranih, pred leti zastavljenih 
sanacijskih programov, in ker so bila vsa naša dosedanja prizadevanja neus- 
pešna, štejemo za dolžnost, da tudi na tem mestu opozorimo, da je ulov in 
predelava rib dejavnost s stoletno tradicijo v agoniji in se obračamo na Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije z vprašanjem, kaj in kdaj namerava konkretno 
ukreniti, da se prepreči neizogiben proces odmiranja. 

Odgovor. V letu 1977 je v tedanji organizaciji HP-Delamaris prišlo do 
velikih izgub. Zato je bil v tistem času izdelan sanacijski program moderni- 
zacije ulova in predelave morskih rib. Osnovni namen tega programa je bil 
odpraviti slabosti, ki so to delovno organizacijo spremljale vrsto let in ji omo- 
gočiti uspešnejše poslovanje ter nadaljnji razvoj. Morsko ribištvo je bilo kot 
perspektivni vir hrane vključeno tudi v srednjeročni plan razvoja agroindu- 
strijskega kompleksa v SR Sloveniji in Jugoslaviji in je pridobilo status ene 
izmed prioritetnih panog. Omenjeni sanacijski program je dobil podporo na 
Gospodarski zbornici SR Slovenije, v ustreznih poslovnih skupnostih, v Izvrš- 
nem svetu Skupščine SR Slovenije ter pri Skladu skupnih rezerv Slovenije. 
Z omenjenim sanacijskim programom pa so določene obveznosti sprejeli tudi 
vsi navedeni nosilci planiranja. 

Pri tem pripominjamo, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naloge, 
ki jih je sprejel, izvedel. Pri tem opozarjamo, da so bili v letu 1977 sprejeti 
naslednji ukrepi: 

— kot nadomestilo za sredstva, ki jih sprejemajo organizacije v SR Hrvat- 
ski na račun ulova italijanskih ribičev v Jadranskem morju, plačuje SR Slove- 
nija ustrezna sredstva tudi edini slovenski ribiški organizaciji; 

— v okviru olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela so davčni zavezanci oproščeni plačevanja omenjenega davka 
od dohodka, ki ga vlagajo v razvoj morskega ribištva in predelave rib; 

— v skladu s sanacijskim programom so bili sprejeti ustrezni ukrepi v po- 
litiki cen; 

— posredovan je v obravnavo predlog za oprostitev plačevanja posojila te 
dejavnosti za manj razvite republike in pokrajino Kosovo. 

Glede na to, da je bilo ribištvo kot prioritetna dejavnost sprejeta že v 
srednjeročnem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980, ima podporo tudi pri 
izdaji dovoljenj za uvoženo opremo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da vsi nosilci izvajanja v 
letu 1977 sprejetega dolgoročnega programa sanacije svojih obveznosti niso 
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uresničili, pri čemer opozarja zlasti na težave pri financiranju nabave ladij in 
pri združevanju sredstev za modernizacijo predelave. 

Pri tem kaže omeniti tudi dejstvo, da so bili v letu 1977 izdelani in sprejeti 
razvojni programi za razvoj morskega ribištva brez finančnega pokritja, kar 
je ob restrikcijah v investicijski politiki zadržalo zlasti hitrejšo nabavo ladij in 
modernizacijo celotne predelave morskih rib. Na zahtevo Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije je bil v zadnjem času 
izdelan podrobnejši program razvoja te dejavnosti v letu 1980 in za obdobje 
1981 1985. Program je bil že obravnavan v okviru medobčinske zbornice na 
obali in ustreznega Splošnega združenja kmetijstva, živilske industrije in pre- 
hrane SR Slovenije. Na podlagi teh razprav bo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije sprejel svoja stališča do tega gradiva v teku meseca januarja 1980, pri 
čemer opozarja, da bo potrebno večje napore za uresničevanje programa zago- 
toviti predvsem v okviru dogovarjanja med organizacijami za preskrbo in med 
upravljalci bank. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Škapinova, ste 
zadovoljni z odgovorom? 

Albina Škapin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Glede na to, da sem članica delovnega kolektiva HP Droga, moram pove- 
dati, da smo že večkrat obravnavali te programe, da pa do njihove realizacije 
ni prišlo. Tako je, na kar je opozorjeno tudi v delegatskem vprašanju, bila dva 
tedna prekinjena proizvodnja, ker je bil kotel neuporaben in nismo dobili 
delov za popravilo. Zato se nam postavlja vprašanje, kaj bo, če bomo spet čakali 
dve leti kot smo do sedaj in ne bomo uresničili nalog v teh programih? Delovna 
organizacija Droga ima namreč poleg predelave rib v programu še novo tovarno 
soli in pa povečanje kmetijske proizvodnje v Sečoveljski dolini, ki je bila 
doslej neizkoriščena, soline pa so bile le turistična atrakcija. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Senegačnik, ali boste 
še kaj dodali? (Ne.) Pismen odgovor boste prejeli. 

Danes smo dobili tudi delegatsko vprašanje iz občine Gornja Radgona, ki 
se nanaša na skupno porabo. Sprašujem delegata, ali ste iz dosedanje razprave 
dobili dovolj odgovorov in ali mislite, da bi bilo treba na vaše vprašanje še 
odgovoriti? (Ne.) Hvala. 

Zeli še kdo od delegatov zastaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 
Skupina delegatov še ni zaključila delo in zato odrejam odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 14. uri in se je nadaljevala ob 14.50.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo. 

Vračamo se na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980, v letu 1980. 

Prosim poročevalca skupine, tovariša Gorenca, da poroča zboru o rezul- 
tatih usklajevanja. 



330 Zbor občin 

Silvo Gorenc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Medzborovska skupina delegatov je končala z usklajevanjem in predlaga zboru, 
da sprejme naslednje dodatne amandmaje: 

K 3. točki: Besedilo 7. alinee se spremeni tako, da se v celoti glasi: »ob izva- 
janju stabilizacijskih ukrepov na vseh področjih in ob postopnem prehodu na 
samoupravno urejanje cen bo rast cen podrejena kriterijem, opredeljenimi v 
družbenem dogovoru o izvajanju politike cen proizvodov in storitev v Sociali- 
stični republiki Sloveniji v letu 1980, s čemer bo v letu 1980 moč doseči naj- 
manj za petino nižjo rast cen na drobno in življenjskih stroškov kot v letu 
1979.« 

S tem odbor umika amandma, ki je razviden iz druge alinee na 2. strani 
poročila odbora. 

V medzborovski skupini smo zelo podrobno obravnavali amandma našega 
odbora v zvezi s kmetijstvom. Upoštevajoč stališča Izvršnega sveta, ki je med 
tem časom imel sejo in ki se je opredelil do tega amandmaja, je medzborovska 
skupina sprejela nov amandma, ki je kompromisna rešitev. Amandma k točki 
6.1., Četrti odstavek te točke naj se črta, v posebni novi točki 6.1. a pa naj se 
opredeli politika kmetijskega razvoja v letu 1980 in naj se besedilo te točke v 
celoti glasi: »V letu 1980 bo posebna pozornost posvečena proizvodnji hrane 
kot prioritetni nalogi tega srednjeročnega obdobja. V ta namen bodo nosilci 
kmetijske politike pospeševali intenzifikacijo in povečanje tržne kmetijske pro- 
izvodnje, zlasti proizvodnjo žit in sladkorne pese ter proizvodnjo mesa in mleka 
in postopno izboljševali prehransko bilanco SR Slovenije z osnovnimi kme- 
tijskimi proizvodi. 

V letu 1980 bodo proučeni ukrepi za oživljanje kmetijstva v hribovitih 
območjih in za povečanje vlaganj v zemljiško-prostorske ureditve na podlagi 
združenih sredstev, in sprejeti ukrepi za učinkovitejšo organizacijo kmetijske 
pospeševalne službe in za racionalizacijo mesno-predelovalne industrije. 

Za hitrejše pospeševanje kmetijstva v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
bo Izvršni svet ob osnutku družbenega plana glede na poseben značaj kmetijstva 
za skladen gospodarski, socialni in prostorski razvoj SR Slovenije predložil 
Skupščini SR Slovenije izhodišča za ekonomsko politiko na tem področju v 
obdobju 1981—1985«. 

S tem odbor umika amandma k četrtemu odstavku točke 6.1., ki je razviden 
na 3. strani poročila odbora. 

K točki 6.3.: — Peti odstavek se spremeni in se v celoti glasi: »Te usme- 
ritve morajo delavci v organizacijah združenega dela uveljaviti v svojih plan- 
skih dokumentih za leto 1980. S predvidenimi planskimi proporci razporejanja 
dohoka in čistega dohodka ter stalnim spremljanjem njihovega uveljavljanja 
glede na dejansko ustvarjeni dohodek morajo zagotoviti, da se med letom in 
v letu 1980 kot celoti uveljavijo te usmeritve.« 

Šesti odstavek te točke se spremeni in se v celoti glasi: »Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in izvršni sveti skupščin občin bodo skupaj z republiškim 
svetom Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Službo 
družbenega knjigovodstva Slovenije sklenili dogovor o svojih obveznostih in 
nalogah pri uresničevanju teh usmeritev v letu 1980 v planskih dokumentih 
družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in organi- 
zacij združenega dela. V tem dogovoru se bodo dogovorili zlasti o merilih in 
postopkih za: 
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— spremljanje izvajanja obveznosti organizacij združenega dela, da v svo- 
jih planskih aktih za leto 1980 predvidijo razmerja v razporejanju dohodka 
in čistega dohodka kot jih predvideva ta resolucija; 

— redno spremljajo uresničevanje predvidenih razmerij v razporejanju 
dohodka in čistega dohodka po tej resoluciji v organizacijah združenega dela; 

— družbeno presojo razporejanja dohodka in čistega dohodka v organiza- 
cijah združenega dela, ki je v nasprotju z usmeritvami po tej resoluciji, 

— ukrepanje v skladu z določili zakona o združenem delu o družbenem var- 
stvu samoupravnih pravic in družbene lastnine, kadar v organizacijah združe- 
nega dela ne bodo uveljavili delitvenih razmerij, predvidenih s to resolucijo.« 

K točki 6.6.: V amandmaju odbora k točki 6.6., se beseda: »sredstev« na- 
domesti z besedo: »virov«. 

S tem amandmajem se dopolnjuje amandma odbora k točki 6.6., ki je raz- 
viden na 5. strani poročila odbora. 

Amandmaja k točki 6.3. izhajata iz stališč Družbenopolitičnega zbora. 
V imenu medzborovske skupine predlagam, da Zbor občin sprejme te 

amandmaje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Gorenc. 
Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih medzbo- 

rovske skupine delegatov, in sicer k točki 3., k točki 6.1., k točki 6.3., in k točki 
6.6. kjer gre v bistvu za popravek. Kdor je za te amandmaje skupine delegatov 
naj'prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje medzborovske 
skupine delegatov. 

Sedaj bomo glasovali o amandmajih Odbora za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, ki so razvidni iz njegovega poročila z dne 25. 12. 1979, in sicer: k 2. 
odstavku točke 3„ k točki 6.1., k točki 6.3., k 11. odstavku na 16. strani predloga 
resolucije, k točki 6.4., k točki 6.6, s tem da se beseda: »sredstev« nadomesti z 
besedo: »virov« in k točki 7 predloga resolucije. Prosim, da o teh amandmajih 
odbora glasujete. Kdo je za te amandmaje? (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) _ 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj. 

O amandmaju Zakonodajno-pravne komisije, ki je razviden iz njenega 
Doročila z dne 20. 12. 1979, ne bomo glasovali, ker ga je poročevalec Zakonodaj- 
no-pravne komisije umaknil. O amandmajih Izvršnega sveta ne bomo glasovali, 
ker iih ie Izvršni svet predložil v smislu 5. odstavka 277. člena poslovnika Skup- 
ščine in so torej sestavni del predloga resolucije, razen amandmaja Izvršnega 
sveta pod zaporedno številko 14. 

Tako moramo glasovati še o predlogu resolucije v celoti. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) . 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog resolucije. ^ 
Obenem ugotavljam, da je bil predlog resolucije sprejet v skladu s stalisci 

Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora posebej ob- 

To politiko pa bomo uresničili le, če bomo na vseh ravneh ravnali v skladu 
z dogovorjenimi usmeritvami. 
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Predno bi zaključila današnjo sejo zbora, mi dovolite, da se vam iskreno 
zahvalim za vse ustvarjalne napore, ki ste jih v tem letu vlagali pri delu v 
skupinah delegatov v občinskih skupščinah, v temeljnih organizacijah in v 
družbenopolitičnih organizacijah, kar je prispevalo, da je delo našega zbora 
kljub težavam, ki smo jih imeli, bilo dobro. To je seveda v prvi vrsti vaša 
zasluga pa tudi zasluga Izvršnega sveta, upravnih organov in sredstev javnega 
obveščanja, za katere se bomo trudili, da bi v naslednjem letu delali še bolje. 
Lahko vam zagotovim, da se bom trudila, da bi vam s svojim delom in z delom 
naše najožje skupine delala čim manj težav. V 1980. letu, ki bo težje od letoš- 
njega, vam želim čim več osebne sreče im zdravja, da bi zmogli vse napore, ki 
nas čakajo in da bi skupaj uresničili vse naše naloge. Vsem skupai srečno novo 
1980. leto. 

Prosim vas, da še nekoliko počakate, ker glasovanje o predlogu resolucije 
v Zboru združenega dela še ni zaključeno. 

Ce boste imeli pripombe k delovnemu predlogu, vas prosim, da jih posre- 
dujete čim prej, da bi bili naši odbori pravočasno seznanjeni z vašimi pripom- 
bami. Na ta način bi v mesecu januarju lažje zaključili to točko. 

Zavedamo se, da imate težave in zato z velikim razumevanjem sprejemam 
vse vaše kritike, da dobivate gradivo prepozno in da ga dobivate postopoma. 
Tudi danes so me pri predlogu zakona o družbenem planiranju pismeno obve- 
stili, da ste ta zakon dobili relativno pozno. To pa zato, ker se je medzborovska 
skupina delegatov izredno trudila, da bi bilo delo korektno opravljeno. Po- 
zabila sem se jim še posebej zahvaliti, ker so vložili zares veliko naporov v ta 
zakon in si to priznanje tudi zares zaslužijo. Veseli me tudi, da naš zbor zavzeto 
sledi delu, ki ga opravljamo, da sledi delu naših odborov in da je tudi naše 
medsebojno zaupanje tisto, ki nam pomaga pri tem delu. Zato vas prosim, da 
bi to medsebojno zaupanje v naslednjem letu še izboljšali. 

Obveščam vas, da je med tem končal z delom tudi Zbor združenega dela in 
da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, 
usklajeni in zaključujem sejo zbora. Hvala lepa. Srečno! 

(Seja je bila končana ob 15.10.) 



31. seja 

(30. januarja 1980) 

Predsedovala Siliva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Pričetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
31. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, 
preden določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja, ki mora pregledati pooblastila delegatov in sestaviti po- 
ročilo za zbor. 

V komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: za 
predsednico Marijo Rus, delegatko iz Novega mesta, za člana pa Otmarja Žer- 
java, delegata iz občine Ormož in Maksa Furlana, delegata iz občine Piran. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) Ker vidim, da nihče, prosim, da 
o predlogu glasujete. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja za 31. sejo Zbora občin izvoljeni Marija Rus 
za predsednico ter Otmar Žerjav in Maks Furlan za člana. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, da pregleda pooblastila 
delegatov 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! Predlagam, da imenujemo enega delegata 
iz našega zbora v delegacijo Skupščine SR Slovenije, ki bo 10. februarja 1980, 
na obletnico smrti revolucionarja, misleca in državnika Edvarda Kardelja, po- 
ložila venec na Grobnico narodnih herojev, kjer počiva žara s posmrtnimi 
ostanki tovariša Edvarda Kardelja. Predlagam, da v delegacijo imenujemo 
Ignaca Voljča, delegata Skupščine mesta Ljubljane. Se s takim predlogom stri- 
njate? (Da.) 
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Prosim vas, da se vsi delegati, ki želijo razpravljati, prijavijo za raz- 
pravo sekretarju zbora. 

Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor je to v njegovi moči, na vpra- 
šanja 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 delegatov. 

Zbor obveščam, da je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije na 
seji dne 19. decembra 1979 sprejela predlog zakona o prispevku za usmerjeno 
izobraževanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma v enakem besedilu kot Zbor občin, ki je predlog zakona obrav- 
naval na seji 26. 12. 1979. 

Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije je na seji dne 19. 12. 1979 spre- 
jela predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, v enakem 
besedilu kot naš zbor, ki je predlog zakona obravnaval na isti decembrski seji. 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije pa je na seji 25. 12. 1979 
obravnavala in sprejela predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo 
v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1980, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, v enakem besedilu 
kot naš zbor, ki je predlog zakona obravnaval na seji 26. 12. 1979. 

Zato ugotavljam, da so bili omenjeni zakoni sprejeti v vseh pristojnih zbo- 
rih, v enakem besedilu in so tako sprejeti v Skupščini. 

Ker sem obveščena, da je verifikacijska komisija opravila svojo nalogo, 
prosim predsednico komisije, da poda poročilo zboru. 

Marija Rus: Poročilo o pregledu pooblastil za 31. sejo Zbora občin, 
ki je bila sklicana za 30. januarja 1980 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 na podlagi 
16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora 
in iz teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnje- 
ga zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata mesta Ljubljana in 
Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin Lenart, Ljubljana-Beži- 
grad, Ljubljana-Šiška, Ribnica in Zagorje. Ob pregledu dokumentacije je ko- 
misija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki so jih delegati predložili, neoporečna. 
Zato v smislu prvega odstavka 17. člena poslovnika Zbora občin predlaga, da 
zbor poročilo sprejme in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 
31. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste ga 
pravkar poslušali. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, pre- 
hajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni 
primera, da bi bilo pooblastilo kakega delegata sporno. Kdor je za poročilo, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 31. sejo Zbora občin. 
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Hkrati ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni še 
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Skupnost slovenskih občin k vsem 
točkam dnevnega reda ter Svet za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito pri 
Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije k 5. točki dnevnega reda 
in Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije k 9. točki dnevnega reda, po 
sklicu. 

Seje zbora se udeležujejo Mara Zlebnik, podpredsednica Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in drugi predstavniki Izvršnega sveta pri posameznih 
točkah dnevnega reda, Franček Kavčič, član sekretariata Predsedstva Repub- 
liškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Tatjana Hrovatin za Skupnost slo- 
venskih občin. 

Zbor obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles našega 
zbora in Skupščine: Silvo Gorenc, predsednik Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, Franc Strakl, član Odbora za finance, Vid Štempihar, član Od- 
bora za družbenopolitični in komunalni sistem, Branko Weixler, član Odbora za 
urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, dr. Lojze Ude, 
predsednik Zakonodajno-pravne komisije, Ivan Einfalt, član Komisije za pra- 
vosodje in Srečko Panič, član Komisije za mednarodne odnose. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 31. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 16. 1. 1980 sem dnevni red današnje seje razširila še z na- 
slednjimi točkami: 

— z informacijo o ukrepih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za ures- 
ničevanje resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980, 

— s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1756), 

— s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ 
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1768), 

— s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1769). 

Razlogi za razširitev so bili navedeni v dopisu. 
Ker Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine 

SR Slovenije ni predložila nobenega predloga odloka, umikam z dnevnega reda 
11. točko, to je volitve in imenovanja. 

Zbor obveščam, da danes zaseda tudi Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, kateremu moramo čim prej sporočiti stališča našega zbora do predlogov 
zakonov o ratifikacijah sporazumov o garanciji med SFRJ in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj. Zato zboru predlagam, da omenjene predloge za- 
konov uvrstimo med prve točke dnevnega reda in to za 3. točko dnevnega reda. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) 
Če ne, predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 31. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnikov 29. in 30. seje Zbora občin, 
3. predlog, da se začne postopek za spremembo ustave Socialistične re- 

publike Slovenije, 
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4. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1756), 

5. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1768), 

6. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Med- 
narodno banko za obnovo in razvoj (YU-1769), 

7. informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in repub- 
liške resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980, 

8. predlog stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zako- 
nodajne politike republike, 

9. predlog priporočil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite v Socialistični republiki Sloveniji, 

10. predlog za izdajo zakona o višini zavarovanja proti odgovornosti za 
jedrsko škodo in določitev organa za izvajanje nekaterih nalog v zvezi s prevo- 
zom »jedrskega materiala in zavarovanjem odgovornosti za jedrsko škodo, 
z osnutkom zakona, 

11. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o srednjeročnem 
programu izvajanja in financiranja geodetskih del na območju Socialistične 
republike Slovenije za obdobje 1976—1980, 

12. predlog odloka o statističnih raziskovanjih Socialistične republike Slo- 
venije v letu 1980, 

13. predlog družbenega dogovora o organiziranju vzgoje in izobraževanja 
državljanov SFRJ, ki začasno delajo in bivajo v tujini, 

14. predlog programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980, s predlogom pe- 
riodičnega delovnega načrta za prvo trimesečje 1980, 

15. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, prosim, 

da o njem glasujete. Kdo je za tak dnevni red? (58 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje soglasno določen tako, kakor 
sem ga danes predlagala. Tak dnevni red ste prejeli tudi na klop. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda vas obve- 
ščam, da bomo na skupnem zasedanju z delegati Zbora združenega dela in 
Družbenopolitičnega zbora poslušali informacijo o uresničevanju nalog in 
usmeritev iz zvezne in republiške resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana za leto 1980, ki jo bo podal Jože Hujs, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Skupno zasedanje bo po dogovoru med predsedniki zborov vodil Emil 
Tomažič, predsednik Zbora združenega dela. 

Po skupnem zasedanju bomo nadaljevali sejo našega zbora v tej dvorani. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 29. in 30. seje Zbora občin. 

Osnutka obeh zapisnikov ste prejeli. Ima morda kdo kakšno pripombo ali 
popravek k zapisniku 29. in 30. seje zbora? (Ne.) Če ne, prosim, da o obeh za- 
pisnikih glasujete. Kdo je za to, da se odobrita zapisnika 29. in 30. seje Zbora 
občin? (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnika 29. in 30. seje zbora. 
Prosim delegate, da gredo v veliko dvorano, kjer bomo opravili skupno za- 

sedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 9.50.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo našega zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog, da se 
začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poročilo Komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za ustavna vprašanja in predlog odloka o začetku postopka 
za spremembo ustave SR Slovenije. 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je Mara Zlebnik, 
podpredsednica Izvršnega sveta. 

Dovolite mi, da v imenu Komisije za ustavna vprašanja podam kratko 
uvodno obrazložitev. Na seji zbora, dne 21. novembra 1979 smo dali soglasje 
k predlogu Predsedstva SFR Jugoslavije, da se začne postopek za spremembo 
ustave SFR Jugoslavije, danes pa naj bi odločali o predlogu, da se začne po- 
stopek za spremembo ustave SR Slovenije. 

Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije, naj bi 
v skladu z 436. členom naše ustave po dogovoru družbenopolitičnih dejavnikov 
naše republike dali vsi zbori Skupščine SR Slovenije, kar pomeni, da je predla- 
gani odlok predlog za začetek postopka za spremembo ustave SR Slovenije in 
hkrati tudi že odločitev o tem predlogu. Poročilo Komisije Skupščine SR Slo- 
venije za ustavna vprašanja je torej le pobuda, ne pa tudi formalni predlog, 
ker zanj komisija po naši ustavi ni pooblaščena. 

Z današnjo razpravo in odločanjem se naša Skupščina tudi formalno vklju- 
čuje v uresničevanje pobude tovariša Tita in sklepov Predsedstva CK ZK Jugo- 
slavije, katerih cilj je dograjevanje institucionalnih osnov političnega sistema, 
z namenom, da se vse institucije političnega sistema z demokratizacijo no- 
tranjih odnosov ter bolj izraženo kolektivno odgovornostjo kar najbolj pri- 
lagodijo socialističnemu samoupravnemu značaju proizvajalnih odnosov, dele- 
gatskemu skupščinskemu sistemu ter interesom in potrebam samoupravne 
delegatske baze. S spremembo ustave bo naša Skupščina dala ustavnopravno 
podporo celotni politični aktivnosti organiziranih družbenih dejavnikov v na- 
porih za uresničevanje družbenopolitične vsebine sklepov Predsedstva CK Zve- 
ze komunistov Jugoslavije. 

Le povezanost ustavnopravnih sprememb in politične akcije lahko za- 
gotovi pričakovane rezultate. Čeprav gre za ustavne spremembe, ki sicer ne 
posegajo v itemelje ustavne ureditve, so pa posledice teh sprememb zelo po- 
membne, saj gre za to, da se težišče družbenega odločanja še bolj približa 
samoupravno organiziranim delovnim ljudem in občanom. Predlagane ustavne 
spremembe naj bi še doslednejše in koreniteje preobrazile odnos v procesu 
sprejemanja družbenih odločitev na izhodiščih in osnovah, ki jih je opre- 
delila ustava v okviru delegatskega sistema in delegatskih odnosov. 

Iz poročila Komisije za ustavna vprašanja izhaja ugotovitev, da za ures- 
ničevanje sklepov Predsedstva CK ZK Jugoslavije niso potrebne večje spre- 
membe ustave, načelo restriktivnosti sprememb, ki ga je posebej poudarilo 
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Predsedstvo SFRJ v predlogu za spremembo ustave SFRJ pa zahteva, da te 
spremembe po vsebini ne spreminjajo pomembneje ustavnega položaja in funk- 
cij posameznih organov ter odnose med njimi. Spremembe ustave naj se ome- 
jijo le na tiste določbe, ki urejajo organizacijo in sestavo organov in trajanje 
mandata predsednika ter na druge ustavne določbe, ki bi lahko ovirale dosled- 
nejše uresničevanje načel o kolektivnem delu, odločanju in odgovornosti in 
bi jih bilo treba zato spremeniti. 

Takšno stališče komisije je skladno s hotenji sklepov Predsedstva CK ZK 
Jugoslavije in družbenopolitično akcijo, ki jo v naši republiki na podlagi skup- 
nega dogovora vseh družbenopolitičnih dejavnikov ustvarja Socialistična zveza 
delovnega ljudstva. Takšno stališče pa je obenem tudi poziv k doslednejšemu 
uresničevanju obstoječih ustavnih odnosov in institucij, ki že sedaj omogočajo 
uveljavljanje demokratične kontrole nad delom in .ravnanjem organov in po- 
sameznikov, le da se teh inštitucij premalo zavedamo in jih premalo uporab- 
ljamo. Na takšnih izhodiščih, ki so podrobneje razčlenjena v poročilu komisije, 
je grajen tudi predlog odloka, s katerim naj bi se formalno začel postopek 
za spremembo ustave SR Slovenije. 

Na koncu lahko tudi ugotovimo, da dosedanje delo Komisije za ustavna 
vprašanja dokazuje, da bo ta komisija kos tudi nadaljnji nalogi, to je pripravi 
besedila sprememb ustave. 

Ob taki ugotovitvi ni potrebe, da ustanovimo novo komisijo, ampak lahko 
zaupamo pripravo besedila sprememb ustave komisiji, ki smo jo izvolili na 
zasedanjih vseh treh zborov naše Skupščine 26. septembra 1979 z nalogo, da 
prouči, katera določila ustave SRS je potrebno spremeniti za uresničitev intenc 
sklepov Predsedstva CK ZK Jugoslavije. Gotovo je, da prav člani te komisije 
najbolj podrobno poznajo vso problematiko, saj so doslej ne le pripravljali 
pregled obsega nalog, ki se nanašajo na spremembo ustave SR Slovenije, ampak 
so aktivno sodelovali tudi pri proučevanju predlogov sprememb ustave SFR 
Jugoslavije, ki jih je pripravila Komisija za ustavna vprašanja Skupščine SFRJ. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da sprejmemo predloženi od- 
lok in s tem odločimo, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije. 

Poročilo Komisije za ustavna vprašanja so obravnavali Odbor za družbeno- 
politični in komunalni sistem, Komisija za pravosodje, Komisija za vprašanja 
borcev NOV in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena 
poročila. Želijo poročevalci odbora in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Pismenih prijav ni. Ker 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka o začetku postopka za spremembo ustave SR Slo- 
venije, naj glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Na podlagi glasovanja ste lahko ugotovili, da se je število delegatov na 

današnji seji povečalo. Prišli so še delegati iz občine Lenart, Ljubljana-Beži- 
grad, Ljubljana-Šiška in Ribnice, seje pa se ne udeležuje le delegat iz občine 
Zagorje. 

Prehajamo na 4., 5. in 6. točko dnevnega reda, to je na predloge 
zakonov o ratifikacijah sporazumov o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj (YU-1756, YU-1768 in YU-1769). 
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Predloge vseh treh zakonov je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ, ki danes zaseda. 

Predstavnik Izvršnega sveta je Franc Škufca, republiški podsekretar v 
Republiškem sekretariatu za finance. 

Predloge zakonov ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda. Prejeli ste tudi 
mnenje Izvršnega sveta. 

Predloge zakonov so obravnavali Odbor za finance, Komisija za medna- 
rodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena 
poročila. Prejeli ste tudi predloge odlokov o soglasju k predlogom zakonov. 

Želijo poročevalci odbora in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne.) 
Pričenjam razpravo k 4. točki dnevnega reda, to je o predlogu zakona 

o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo 
in razvoj YU-1756. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za). Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Pričenjam razpravo k 5. točki dnevnega reda, to je o predlogu zakona 

o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo 
in razvoj >YU-1768. Zeli kdo besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Pričenjam razpravo o 6. točki dnevnega reda, to je o predlogu zakona o 

ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo 
in razvoj YU-1769. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem raz- 
pravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in republiške resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana za leto 1980. 

Informacijo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Izvršni svet 
je za svojega predstavnika določil Tomaža Banovca, namestnika direktorja 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. Informacijo smo poslušali na 
skupnem zasedanju. 

Pismeno informacijo so prejeli delegati, ki, so se dne 26. 1. 1980 udeležili 
slavnostne seje vseh zborov Skupščine ob obletnici rojstva Edvarda Kardelja. 
Informacijo ste prejeli danes tudi na klop. 

Poleg informacije ste prejeli še bilanco sredstev za leto 1980 s predhodnim 
pregledom obveznosti iz dohodka in čistega dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in povzetek nalog iz republiške in zvezne resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana za leto 1980. Usmeritve aktivnosti Zveze sindikatov 
Slovenije pri uresničevanju družbenoekonomske politike gospodarske stabili- 
zacije v letu 1980 so bile objavljene v Poročevalcu št. 2, stališča Republiške 
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konference SZDL Slovenije pa bodo objavljena v naslednji številki Poročevalca, 
dne 6. februarja 1980. 

Celotno gradivo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Odbor za finance, ki sta zboru predložila skupno pismeno poročilo. 
Želita poročevalca odborov poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv in današnje uvodne besede pričenjamo 
razpravo. Besedo ima Zoran Dular, delegat iz občine Krško. 

Zoran Dular: Spoštovana predsednica, tovarišice in tovariši! Dele- 
gacija Skupščine občine Krško za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije je razpravljala o informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezjne in republiške resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980 in izoblikovala naslednja 
stališča. 

Podpiramo aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi z 
uresničevanjem nalog in usmeritev iz zvezne in republiške resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana v letu 1980. Menimo, da je za uspešno izvajanje 
nalog v celotni družbeni reprodukciji potrebno pospešiti aktivnosti predvsem 
na področju ekonomskih odnosov s tujino, kjer je potrebno takoj sprejeti učin- 
kovite ukrepe, ki bodo dejansko stimulativno vplivali na izvozno usmerjene 
organizacije združenega dela oziroma na organizaoije združenega dela, ki racio- 
nalno nadomeščajo uvoz. Tem organizacijam združenega dela pa je potrebno 
zagotoviti tudi ostale pogoje za nemoten proces reprodukcije kot so npr. oskrba 
s surovinami, ustreznejša politika cen na posameznih področjih, saj je razvoj 
slovenskega gospodarstva v letošnjem letu v veliki meri odvisen od organizacij 
združenega dela, ki izvažajo oziroma racionalno nadomeščajo uvoz. Zato je 
od pravočasne aktivnosti na tem področju odvisno, kako bomo usmerili in ob- 
vladovali gospodarske tokove. 

Pri tem izhajamo iz razmer v občini Krško in iz težav, v katerih se nahaja 
naša največja delovna organizacija, tovarna celuloze in papirja Djuro Salaj. 
Ta tovarna predstavlja 30 °/# v družbenem proizvodu občine Krško in 70 °/o 
v izvozu, v izvozu papirne industrije Jugoslavije pa je udeležena z 42 %. Ce- 
lotna slovenska papirna industrija je v izvozu jugoslovanske papirne industrije 
udeležena z 80'°/o, tovarna celuloze in papirja v Krškem pa predstavlja 3 "/o 
celotnega izvoza Slovenije. 

Kako bomo realizirali družbeni plan SR Slovenije v letu 1980, za kar nas 
zavezuje resolucija o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 
1980, želimo prikazati na konkretnem primeru tovarne celuloze in papirja. Ta 
tovarna porabi poleg velikih količin osnovnih surovin tudi 240 000 ton premoga 
letno, ki ga dobiva iz REK Velenje. Za tako količino premoga je ta tovarna v 
letu 1979 imela stroške v znesku 75,6 milijonov dinarjev, pri tem pa niso upo- 
števani prevozni stroški, ki so znašali približno 17 milijonov dinarjev. V letu 
1980 bo enaka količina premoga za to tovarno stala 148,8 milijonov dinarjev, 
kar predstavlja za 97 °/o večji strošek za dobavo tega goriva. Ta povečan strošek 
je nastal zaradi povečanja cen premoga v oktobru 1979. leta za 20% in zaradi 
tega, ker se s 1. februarjem letošnjega leta izenačuje cena industrijskega pre- 
moga z energetskim premogom, kar bo vplivalo na zvišanje cene za 23%. Hkrati 
se s 1. februarjem letos povečuje tudi cena energetskega premoga za 46%. To- 
likšno povečanje cene prav gotovo ne izhaja iz začrtane ekonomske politike in 
iz sprejetih ekonomskih ukrepov za leto 1980. Verjetno ta konkretni primer 
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dovolj zgovorno kaže, kako v letošnjem letu začenjamo izvajati resolucijo o 
politiki izvajanja družbenega plana. 

Nadalje, ne strinjamo se s stališčem, da mora ta tovarna dobavljati premog 
iz Kolubanskega bazena, o čemer je v odgovoru na delegatsko vprašanje dele- 
gatov iz Skupščine občine Krško govoril predsednik Republiškega komiteja za 
energetiko, tovariš Petrovič. Mnenja smo, da so stroški transporta iz tako od- 
daljenega kraja preveliki, saj znašajo pri 240 000 tonah premaga za 54,5 mili- 
jonov dinarjev več kot iz REK Velenja. Premog je razen tega neustrezne kalo- 
rične vrednosti z veliko vsebnostjo jalovine. 

Tovarna je imela za leto 1979 zadostne količine celuloznega lesa za redno 
obratovanje kakor tudi za potrebe zaloge za prvo trimesečje leta 1980. Vendar 
pa bo morala imeti, predvsem zaradi nedobav firme Exportles Moskva v mesecu 
februarju dva do tri tedne prisiljen remont. S to firmo je bila sklenjena po- 
godba za dobavo 280 000 kubičnih metrov lesa, dobavljenih pa je le 118 000, 
kar predstavlja le 42% dogovorjene količine. Vzrok nedobav naj bi bile ne- 
ugodne vremenske razmere, .ki pa jih dobavitelj tretira kot višjo silo. 

Z madžarsko firmo Lignimpex ima tovarna 20-letno pogodbo o poslovnem 
sodelovanju, in sicer da tovarna izvaža celulozo, madžarski partner pa dobavlja 
les. Tovarna je prizadeta predvsem zaradi tega, ker ima pri izvozu nižje premije 
kot jih ima na zahodu, in sicer 10,5% — na zahodu pa 16%; in višje carinske 
dajatve kot so na vzhodu, in sicer za celulozni les bukve 25%, za celulozni les 
smreke 22%, za topol pa 17%. Pri vzhodno klirinškem uvozu, npr. iz Sovjetske 
zveze znašajo carinske dajatve le 6%. Na zahtevo za priznanje nižjih carinskih 
stopenj, ki smo jo v skladu z Uradnim listom št. 40, z dne 14. 7. 1978 posredovali 
Zveznemu sekretariatu za finance, smo dobili odgovor, da še ni sprejet odlok, 
ki je v proceduri medrepubliškega usklajevanja. Ta odgovor smo dobili 25. ju- 
nija 1979, še do danes pa ne vemo, če je bilo s tem v zvezi kaj storjenega. 

Za uvoz surovin in repromateriala smo za I. trimesečje letošnjega leta 
dobili samo 20% avanse, kljub temu, da so naše potrebe v prvem trimesečju 
večje, da moramo uvažati potrebne surovine, da so cene v prvem trimesečju 
nižje, cene na svetovnem trgu pa v drugem trimesečju naraščajo in kljub temu, 
da je naša izvozno-uvozna bilanca pozitivna. Menimo, da bi morali z uvoznimi 
pravicami, ki smo si jih ustvarili z lastnim izvozom, časovno sami razpolagati. 

Problem cen rotacijskih papirjev ni rešen zaradi nerazumevanja večjih 
kupcev iz drugih republik, npr. Vjesnika in Politike, ki hočejo, kljuib temu da 
se roto papir proizvaja z izgubo zaradi izredno povečanih proizvodnih stroškov, 
rešiti najprej svoj materialni položaj s povečanjem cen časopisov ali pa kako 
drugače. 

Tovarna v Krškem s 100 000 tonami proizvodnje za domači trg pokriva 
80 % vseh potreb po časopisnem papirju v Jugoslaviji, vendar bo morala za- 
radi svojega interesa, kolikor se bodo takšne situacije ponavljale, preusmeriti 
del proizvodnje v dodatni izvoz oziroma v proizvodnjo drugih rentabilnejših 
papirjev za domači trg. Zato bo oskrba s časopisnim papirjem še bolj kritična 
kot je sedaj, ko je potrošnja že večja od proizvodnje in bo v letu 1980 potrebno 
uvoziti od 10 do 15 tisoč ton papirja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Iz uvodnega ekspozeja ste sli- 
šali, da se Izvršni svet zaveda težav na področju izvoza in je zato ta razprava 
koristen prispevek za sprejem najustreznejših ukrepov na tem področju. 
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Želi še kdo besedo? Pismenih prijav k tej točki dnevnega reda ni. Besedo 
ima Franc Štrakl, delegat iz občine Ljutomer. 

Franc Štrakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije je razpravljala o informaciji Izvršnega sveta o uresničevanju nalog in 
usmeritev iz zvezne in republiške resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana za leto 1980. Skupina delegatov podpira napore vseh družbenih subjek- 
tov za uresničevanje nalog na področju stabilizacije in konkretne ukrepe, ki so 
vsebovani v informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Pri tem so 
bili delegati posebej pozorni tudi na nekatera stališča, ki sta jih sprejela Odbor 
za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor za finance Zbora občin. Sku- 
pina delegatov je sprejela naslednja stališča. 

Zavzema se za diferenciran in selektiven pristop ter za samoupravno reše- 
vanje vseh nalog na področju stabilizacije, saj je dosedanja praksa pokazala, 
da smo bili uspešni, če so zadeve reševane samoupravno in če niso bili spre- 
jemam linearni ukrepi. Zato menimo, da je potrebno za učinkovitejše delo pri 
vseh ukrepih izhajati iz takšnih stališč. Tako bi linearno ukrepanje pri raz- 
porejanju dohodka, oblikovanju bilance zaposlovanja in pri omejevanju skupne 
in splošne porabe najbolj prizadelo prav tiste, ki so bili tudi doslej varčni, 
saj indeksiranje različnih startnih osnov lahko različno učinkuje. Menimo, da 
so ukrepi ekonomske stabilizacije delno tudi socialni in se je treba prizadevati, 
da se socialne razlike ne bi povečevale. Zato bi vsako ohranjanje sedanjih raz- 
ličnih startnih osnov ali pa celo povečevanje teh razlik lahko povzročilo tudi 
nekatere socialne probleme. Menimo, da je deloma selektivni pristop že uve- 
ljavljen v dogovoru o družbenem usmerjanju razporejanja dohodka, čeprav 
bi se ta dogovor lahko bistveno skrčil in bi s tem postal tudi bolj pregleden. 
O tem bodo še razpravljali tudi predsedniki izvršnih svetov. 

Pri opredeljevanju konkretnih ukrepov in načel za razporejanje dohodka 
in vseh oblik porabe je po našem mnenju dejansko potrebna večja zaostritev, 
vendar na podlagi širše oziroma dolgoročnejše analize, ki bi jo bilo koristno 
izdelati za celotno plansko obdobje. Menimo, da bi preseganje planskih okvirov 
moral biti tudi eden od kriterijev za večje zaostrovanje na tistih področjih, 
kjer so v Celotnem izvajanju petletnega plana dosežena prevelika nesorazmerja. 
Ta kriterij bi moral biti upoštevan tako pri opredeljevanju osebnih dohodkov, 
kot tudi pri omejevanju vseh oblik porabe. 

Pri oblikovanju bilance zaposlovanja je po našem mnenju potrebno upo- 
števati razlike v stopnji zaposlenosti v Sloveniji. Te razlike so tako velike, 
da ne bi bilo mogoče oziroma bi bilo z vidika bodočega družbenoekonomskega 
razvoja posameznih nerazvitih območij zelo škodljivo, če bi vztrajali na enotni 
stopnji zaposlovanja. Zato menimo, da mora biti zaposlitvena bilanca dejansko 
samoupravno dogovorjena. To pomeni, da je treba na podlagi planskih pred- 
videvanj in sprejetih planskih obveznosti v občinah, regijah in republiki samo- 
upravno oblikovati te bilance in pri tem upoštevati načelo selektivnosti. 

Posebej pozorno smo obravnavali predlog Odbora za finance in Odbora 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, da naj se prouči možnost o preusme- 
ritvi dela izvirnih dohodkov občinskih proračunov, ki jih zagotavljamo iz davka 
na osebni dohodek, v korist zagotavljanja dela sredstev za odpravo posledic 
potresa v Črni gori. Na ta način bi ustrezno zmanjšali prispevno stopnjo iz 
bruto osebnega dohodka. Menimo, da je to izvedljivo, saj bodo zaradi omejitev 
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splošne porabe v občinah izvirni prihodki občinskih proračunov močno pre- 
segali dovoljeno porabo. Sedaj ni jasno, kaj bo s temi sredstvi. Če bi ta predlog 
posebej proučili, bi morda lahko podprli predlog obeh odborov, ko bomo raz- 
pravljali o predlogu zakona s katerim bo Slovenija poravnala obveznosti do 
Črne gore. 

Menimo, da bi na ta način zmanjšali prispevk delavcev iz neto osebnih 
dohodkov. 

To bi bile naše pripombe. Opravičujem se, ker te pripombe zaradi kratkega 
časa nismo posredovali v pismeni obliki. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema informacijo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in re- 
publiške resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980 in podpira 
dosedanje aktivnosti in ukrepe Izvršnega sveta pri izvajanju stabilizacijske 
politike, opredeljene v republiški in zvezni resoluciji. 

2. Zbor občin poudarja, da je za uresničevanje resolucijskih usmeritev 
najpomembnejše učinkovito samoupravno sporazumevanje na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino predvsem pa sporazumevanje o učinkovitih izvoznih 
spodbudah, dosledno izpolnjevanje in konkretiziran je ukrepov za omejevanje 
vseh oblik porabe, upoštevaje selektivni pristop, čim prejšnja družbena verifi- 
kacija vseh investicijskih programov, sklenitev dogovorov o politiki cen ter 
sprejem bilanc zaposlovanja, upoštevaje selektivne kriterije skladno s politiko 
investiranja in s principi skladnega regionalnega razvoja SR Slovenije. 

Izvršni svet naj Skupščini SR Slovenije o uresničevanju teh ključnih nalog 
ponovno poroča do konca februarja. 

3. Zbor občin poziva vse nosilce družbenega planiranja, naj na podlagi 
ugotovitev v razpravah ob zaključnih računih konkretizirajo ukrepe za stabili- 
zacijo, upoštevaje usmeritve, opredeljene v dogovorih in sporazumih, sprejetih 
za uresničevanje nalog iz resolucije v politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letu 1980. 

4. Izvršni svet naj pri nadaljnjih aktivnostih upošteva stališča, mnenja, 
pripombe in predloge, izražene na sejah delovnih teles ter razpravo delegatov 
na seji zbora in sproti poroča Skupščini SR Slovenije o aktivnostih pri ures- 
ničevanju v resolucijah sprejetih usmeritev in o izvajanju sprejetih ukrepov 
ter po potrebi predlaga dodatne ukrepe za dosledno izvajanje politike stabili- 
zacije. 

Želi o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, prosim, da o sklepu 
glasujete. Kdo je za tak sklep? (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč 
in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike. 

Predlog stališč in sklepov je Skupščini predložila v obravnavo Zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Komisija je za svojega predstavnika 
določila dr. Lojzeta Udeta, predsednika komisije. 

Besedo ima dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-pravne komisije. 
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Dr. Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
O osnutku stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne 
politike republike so zbori Skupščine SR Slovenije razpravljali in odločali 
10. oktobra 1979. leta. Na podlagi številnih mnenj, predlogov, stališč in pripomb, 
ki so jih izoblikovali delegati bodisi v delovnih telesih zborov ali na zborih, 
je Zakonodajno-pravna komisija pripravila predlog stališč in sklepov, o katerih 
danes odločamo. 

V predlog stališč in sklepov so bila vnešena zlasti naslednja nova stališča: 
— da morajo zakoni predvsem spodbujati razvoj samoupravnih odnosov, 

uveljavljanje pravic delovnih ljudi in občanov ter usmerjati samoupravno 
normativno dejavnost, ne pa te odnose v celoti in podrobno urejati, 

— da so predpisi, ki jih sprejema Skupščina, še vedno preštevilni in tudi 
preobsežni, kar zožuje možnosti samoupravnega urejanja odnosov s samo- 
upravnimi sporazumi in drugimi samoupravnimi splošnimi akti, 

— da se v postopke priprav zakonov še vedno premalo vključujejo delegati 
temeljnih organizacij združenega dela, kar otežkoča preverjanje učinkovitosti 
oziroma možnosti za realizacijo posameznih zakonskih rešitev, 

— da še vedno nimajo dovolj veljave delegatske pobude in zahteve za 
spremembe zakonov, ki se zlasti izražajo v predlogih in zahtevah po obvezni 
razlagi zakona in v delegatskih vprašanjih, 

— da so predložene obrazložitve zakonov in drugih aktov še vedno po- 
manjkljive in nekvalitetne in da je zlasti pomanjkljiva obrazložitev materialnih 
posledic, ki izhajajo iz posameznih zakonov, 

— da se je treba bolj zavzemati za razumljivost in jasnost zakonskih be- 
sedil in 

— da je treba skrbeti, da na področjih, na katerih je normativna pristojnost 
razdeljena med republiko in občino, republiški predpisi ne bodo posegali v 
pristojnosti občine oziroma, da je ne bodo omejevale le na formalno in izvršilno 
pristojnost. 

To so bistveni predlogi in pobude, ki jih je Zakonodajno-pravna komisija 
kot predlagatelj tega akta, vključila v besedilo predloga stališč in sklepov. 

Ko so delovna telesa zborov razpravljala o tem predlogu, so se ponovno 
izoblikovala različna stališča, mnenja in predlogi, o katerih je Zakonodajno- 
pravna komisija razpravljala na seji dne 21. 1. 1980 ter na tej podlagi izobli- 
kovala amandmaje. Ker so bili amandmaji vloženi v roku 8 dni pred današnjimi 
sejami zborov, je treba te amandmaje šteti kot sestavni del predloga stališč 
in sklepov. 

Dovolite mi, da v imenu Zakonodajno-pravne komisije na kratko obraz- 
ložim bistvo teh amandmajev. 

Amandma k četrtemu odstavku 4. točke. Amandma uveljavlja zahtevo, 
naj se v postopke priprav zakonskih besedil vključujejo delegati temeljnih 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
občine, družbenopolitične organizacije in zainteresirane strokovne in znanstvene 
organizacije. Le tako je namreč mogoče vnaprej preveriti možnosti za ures- 
ničitev posameznih zakonskih rešitev. 

Amandma k šestemu odstavku 4. točke: Amandma uveljavlja zahtevo po 
popolnejših obrazložitvah, zlasti glede materialnih obveznosti, ki izhajajo iz 
zakonov in drugih aktov. Predlagatelji so se pogosto zadovoljili le z ugotovit- 
vijo, da uveljavitev zakona ali drugega akta ne bo terjala posebnih sredstev, 
ki bi jih bilo treba zagotoviti v republiškem proračunu. Niso pa bile oprede- 
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ljene materialne obveznosti, ki bodo nastale za občine, organizacije združenega 
dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti in tudi za občane. 

Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora je izrazil po- 
mislek glede tega amandmaja, češ da je pri večjem številu zakonov, zlasti 
tistih, ki urejajo družbenoekonomski razvoj, nemogoče predvideti materialne 
posledice. Zakonodajno-pravna komisija pa meni, da ta pripomba niti ni v 
nasprotju s predlaganim amandmajem. Zahteva po navedbi materialnih ob- 
veznosti, ki izhajajo iz zakona, mora biti v skladu s poslovnikom pravilo in zato 
mora biti tudi poudarjena v stališčih in sklepih. Nekateri zakoni, zlasti sistem- 
ski pa nimajo neposrednih materialnih posledic oziroma je posledico vnaprej 
dejansko nemogoče finančno predvideti, vendar pa so taki zakoni izjema in 
le pri njih je mogoče odstopiti od zahteve po natančni navedbi materialnih 
posledic. 

Največ pozornosti so delovna telesa razumljivo posvetila poskusu razme- 
jitve zakonodajne in samoupravne normativne dejavnosti. Pod točko 2. stališč 
in sklepov, je ta razmejitev opredeljena. Ob osnutku in predlogu je Zakono- 
dajno-pravna komisija skušala izoblikovati vsebinske kriterije za razmejitev 
zakonodajne in samoupravne normativne dejavnosti, vendar pa je v delovnih 
telesih zborov prišlo do izraza stališče, da je taka razmejitev nepopolna in da 
bi vsebinska razmejitev zahtevala še mnogo širšo in globljo razpravo. Zavzeto 
je bilo zlasti stališče, da je pri sedanji stopnji razvoja družbenih odnosov od- 
ločitev ali naj se določena družbena razmerja urejajo z zakoni in to bodisi v 
celoti ali pa le deloma oziroma, ali jih je mogoče v celoti prepustiti samouprav- 
nemu urejanju, pogosto odvisna od različnih okoliščin, zlasti tudi od stanja na 
posameznih področjih, od časa, ko se želi posamezna področja urediti in podobno. 

Nikakor tudi ne gre zastavljati problema tako, kot da bi bilo urejanje druž- 
benih odnosov z zakoni kvalitativno nekaj povsem drugega kot urejanje s samo- 
upravnimi splošnimi akti, zlasti z družbenimi dogovori in samoupravnimi spo- 
razumi. Tudi odločanje delegatske skupščine je gotovo samoupravno odlo- 
čanje. Zaradi vseh teh pripomb je Zakonodajno-pravna komisija izoblikovala 
amandma, ki predvsem poudarja, naj zakonodaja vedno vzpodbuja samo- 
upravno urejanje družbenih razmerij, zlasti tedaj, kadar uveljavlja temeljne 
družbene usmeritve. Tudi v primeru intervencijske zakonodaje si je treba vedno 
prizadevati, da taka zakonodaja ne bi ovirala samoupravnega urejanja druž- 
benih razmerij. 

Amandma k 3. točki stališč in sklepov poudarja potrebo po skupnem pro- 
gramiranju vseh dejavnikov zakonodajnega postopka kot pogoja za vključitev 
družben apolitičnih organizacij, strokovnih in drugih dejavnikov v zakonodajni 
postopek. Ti dejavniki naj sodelujejo v zakonodajnem postopku neposredno 
ali pa prek družbenih svetov. 

Amandma k 4. alinei 5. točke stališč in sklepov se zavzema za enostavnost 
in razumljivost samih zakonskih rešitev in seveda tudi za razumljivost in 
jasnost zakonskih besedil. 

Amandma k 7. alinei 5. točke pa uveljavlja stališče, da je treba na po- 
dročjih, na katerih je normativna pristojnost razdeljena med republiko in ob- 
čino, ne le skrbeti, da republiški predpisi ne bodo posegali v pristojnosti občine 
'oziroma, da se te pristojnosti ne bodo omejevale le na formalno in izvršilno 
pristojnost, temveč si je treba tudi prizadevati, da republiška zakonodaja ne 
bo v nasprotju z ustavnim konceptom občine zavezovala občine, na kakšen 
način naj izvršujejo republiške zakone in druge predpise. 
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Amandma k 9. točki stališč in sklepov fpa natančneje opredeljuje delegatsko 
bazo za oblikovanje smernic delegatom v Zveznem zboru. Zlasti je treba v po- 
stopku sprejemanja zakona v Zveznem zboru Skupščine SFRJ zagotoviti njihovo 
obravnavo v občinah, posebej še v konferencah delegacij, z vključitvijo druž- 
benopolitičnih organizacij, strokovnih organizacij in vseh drugih dejavnikov. 
V primerih, ko gre za poseben interes republike, pa je treba zagotoviti razpravo 
v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in v njenih zborih, seveda prav tako 
z vključitvijo družbenopolitičnih organizacij v republiki. Gospodarske zbornice 
Slovenije ter samoupravnih interesnih skupnosti na območju republike. 

V zvezi s tem amandmajem pa je treba poudariti, da bo v bodoče treba 
večjo pozornost posvetiti razmerju med zvezno in republiško zakonodajo. Pro- 
učiti bo treba, ali v posameznih primerih federacija s svojimi zakoni in drugimi 
predpisi vendarle ne posega tudi v zakonodajno pristojnost republik. Proučiti 
pa bo treba tudi vprašanje, kdaj je mogoče v republiške zakone povzemati 
določbe zveznih zakonov. Tako povzemanje sme biti, kot poudarjajo stališča 
in sklepi, le izjemno. Ob tem pa bo treba v prihodnje razpravljati in zavzeti 
stališče še o nekaterih odprtih pravno-sistemskih vprašanjih kot je na primer 
vprašanje, ali je mogoče določbo, ki jo republiški zakon prevzame iz zveznega, 
sploh obravnavati kot republiško normo, ali pa bi kazalo tako povzemanje tudi 
v zakonodajno-tehničnem pogledu v republiških predpisih izrecno navesti in 
podobno. Vemo tudi, da bi kazalo vsa ta in druga vprašanja obravnavati v 
okviru Zvezne skupščine in njenih delovnih teles. Delegati iz SR Slovenije naj 
bi tudi predlagali, da se v Zvezni skupščini pripravi posebna resolucija o te- 
meljih zakonodajne politike federacije. 

Poleg teh amandmajev naj opozorim še na eno vprašanje, ki izhaja zlasti 
iz predlaganih sklepov. Sklepi zahtevajo od Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije naj v letošnjem letu poroča Skupščini o tem, kako se uresničuje njegova 
funkcija in funkcija republiških upravnih organov pri sprejemanju izvršilnih 
in upravnih predpisov. Ta sklep temelji na ugotovitvi, da je zakonodaja pogosto 
preveč podrobna in da bi bilo mogoče številna vprašanja, ki smo jih doslej ure- 
jali z zakoni, urediti tudi s podzakonskimi izvršilnimi in upravnimi predpisi. 

Na podlagi razprave in amandmajev v nekaterih delovnih telesih posamez- 
nih zborov je Zakonodajno-pravna komisija izoblikovala še nove tri amand- 
maje, ki jih predlaga v sprejem zboru, in sicer: 

Amandma k 3. točki stališč in sklepov pod II. Besedilo drugega stavka, 
ki se glasi: »Zato je treba še dosledneje uveljaviti prakso...« se nadomesti 
z besedilom: »To je pogoj za doslednejše uveljavljanje prakse ...« Gre za re- 
dakcijski amandma, ki le izboljšuje besedilo stališč in sklepov. 

Amandma k 3. točki stališč in sklepov pod II. Na koncu prvega odstavka 
naj se doda besedilo, ki se glasi: »Prav tako je treba zagotoviti, da na preostala 
vprašanja, ki se pojavljajo ob zakonih v posameznih fazah zakonodajnega po- 
stopka, predlagatelji posebej odgovorijo.« 

Ta amandma uveljavlja zahtevo, da mora predlagatelj odgovoriti ne le 
na formalno zastavljena delegatska vprašanja, temveč tudi na tista vprašanja 
delegatov, ki mu jih le-ti zastavljajo v različnih fazah zakonodajnega postopka, 
ki pa se ne nanašajo neposredno na vprašanja, ki jih zakon ureja, so pa seveda 
v zvezi s tem področjem. 

Amandma k 3. točki stališč in sklepov pod II. Za prvim odstavkom se doda 
novi drugi odstavek, ki se glasi: »Kadar se predlagatelj zaradi pomembnosti 
predlaganih zakonskih rešitev odloča za širše preverjanje le-teh, mora to storiti 



31. seja 347 

v prvi fazi zakonodajnega postopka in po možnosti poleg osnovnih dilem, ki 
jih vsebuje predlog za izdajo zakona, predložiti tudi teze za izdelavo zakon- 
skega osnutka in popolnejše obrazložitve posamezne predlagane rešitve.« 

Ta amandma uveljavlja zahtevo, da je treba vselej, kadar se predlagatelj 
odloči za najširše preverjanje zakonskih rešitev, zlasti na primer pri tako 
imenovanih sistemskih zakonih, to preverjanje zagotoviti v prvi fazi zakono- 
dajnega postopka, da kasneje v osnutku zakonov ne bi prihajalo do številnih 
variant oziroma, da pri predlogih zakonov in drugih splošnih aktov ne bi pri- 
hajalo do številnih amandmajev, ki so pogosto posledica nerazrešenih sistem- 
skih vprašanj. 

Opozorim naj vas, da so ti amandmaji novi samo za naš zbor. To so v 
bistvu amandmaji, ki so jih izoblikovala delovna telesa drugih dveh zborov. 
Da ne bi prihajalo do usklajevanja med zbori, ki je po našem mnenju glede 
na sprejemljivost teh amandmajev v tem primeru nepotrebno, smo povzeli 
amandmaje delovnih teles drugih zborov in jih predlagamo kot svoje amand- 
maje. 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga zboru, naj sprejme vse te tri 
amandmaje, ki smo jih predložili danes in tudi predlog stališč in sklepov o 
uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predstavnik Izvršnega sveta 
pri tej točki dnevnega reda je Franc Grad, pomočnik sekretarja Sekretariata 
Izvršnega sveta za zakonodajo. 

Predlog stališč in sklepov ste prejeli. Prejeli ste tudi amandmaje komisije, 
ki jih je predložila v smislu 4. odstavka 277. člena poslovnika Skupščine, kar 
pomeni, da so sestavni del predloga stališč in sklepov. Danes ste na klop pre- 
jeli tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Predlog stališč in sklepov so obravnavali Odbor za družbenopolitični in 
komunalni sistem, Komisija za pravosodje in Komisija za vprašanja borcev 
NOV, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci odbora in 
komisij poročila ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Jure Borič, -delegat iz občine Kranj. 

Jure Borič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Skupina delegatov iz občine Kranj je na seji dne 23. 1. 1980 razpravljala o 
predlogu stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne 
politike republike in jih tudi podprla. Podprla je tudi poročilo Komisije za 
pravosodje. Kolikor na osnovi poročila te komisije ne bo spremenjeno besedilo 
predloga stališč in sklepov, skupina delegatov predlaga, da se pred zadnjim 
stavkom 1. točke pod II. doda naslednje besedilo: »Opredeliti je potrebno tudi 
kriterij, po katerem bo pri določanju pristojnosti občin mogoče v največji meri 
razbremeniti občinske skupščine in zagotoviti sprejemanje predpisov Izvršnega 
sveta in upravnih organov.« Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Pismenih prij av ni. Besedo ima 
dr. Lojze Ude. 

Dr. Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Želel bi na kratko odgovoriti na predlog skupine delegatov iz Kranja. 
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Vprašanje obremenitve občinskih skupščin z zelo številnimi zadevami, ki 
deloma izhajajo tudi iz republiških zakonov, se ne zastavlja prvič. To je gotovo 
problem, s katerim smo se ukvarjali, vendar smo ga rešili nekoliko drugače, 
saj bi s sprejetjem predloga skupine delegatov iz Kranja posegli v originarne 
pristojnosti občin. V tej resoluciji in v okviru republiške Skupščine ne moremo 
opredeliti kriterijev, po katerih naj bi se določalo, katere skupne in splošne 
zadeve naj se v občini uresničujejo v okviru občinske skupščine z njenimi odloki 
in splošnimi predpisi, katere pa naj se uresničujejo s predpisi Izvršnega sveta 
in upravnih organov. To je po 185. členu ustave SR Slovenije originarna pri- 
stojnost občin in jo je treba urediti v občinskih statutih. Zato pristop, ki ga 
predlagajo delegati iz Kranja, po našem mnenju ni sprejemljiv. 

Zakonodajno-pravna komisija pa je v amandmajih drugače uredila rešitev 
tega problema. Opredelila je zahtevo, da v zadevah, kjer je normativna pri- 
stojnost med republiko in občino razmejena, ne kaže z republiškimi predpisi 
zavezovati občin, kako naj uresničujejo republiške zakone. To se .pravi, da v 
republiški zakon ne sodijo določbe v nasprotju z ustavnim konceptom občine 
razen v določenih primerih, ko gre za zadeve posebnega pomena za republiko. 
Sicer pa v republiške predpise ne sodijo določbe, ki zavezujejo občine, da 
uredijo posamezna vprašanja za izvrševanje zakonov z občinskimi odloki. Se- 
veda, ce takih določb v republiški zakonodaji ne bo, bodo imele občine origi— 
narno možnost, da razbremenijo dnevne rede občinskih skupščin in da se same 
odločijo, katere zadeve bodo uredile z odloki občinskih skupščin in katere z 
odloki izvršnih svetov. Zelja je ista, pristop pa je po našem mnenju sistemsko 
pravilnejši. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 
3. točki stališč in sklepov pod II., in sicer, da se spremeni besedilo drugega 
stavka, da se na koncu prvega odstavka doda nov stavek in da se za prvim 
odstavkom doda nov drugi odstavek. 

Amandmaje niste dobili, ustno pa jih je obrazložil predsednik komisije, 
dr. Lojze Ude, njihova vsebina pa izhaja tudi iz stališč, ki so bili že večkrat 
izražena tudi na našem zboru. 

Vprašujem poročevalce odborov in komisij, če s temi amandmaji soglašajo? 
(Da.) Zboru predlagam, da o vseh amandmajih Zakonodajno-pravne komisije 
glasujemo skupaj, ker z njimi soglašajo delovna telesa zbora in Skupščine. 
Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) Kdor je za amandmaje Zakonodajno- 
pravne komisije k 3. točki stališč in sklepov pod II., naj prosim glasuje! (59 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije. 

O ostalih amandmajih te komisije, ki so razvidni iz njenega dopisa z dne 
21. januarja 1980, ne bomo glasovali, ker jih je komisija predložila v smislu 
4. odstavka 277. člena poslovnika Skupščine in so sestavni del predloga stališč 
in sklepov. 

Tako moramo glasovati o predlogu stališč in sklepov v celoti. Kdo je za 
predlog stališč in sklepov? (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč in sklepov o ures- 
ničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog pri- 
poročil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite v SR Sloveniji. 

Predlog priporočil in sklepov so Skupščini predložili v obravnavo odbori 
za družbenopolitični sistem vseh treh zborov. Medzborovska skupina delegatov, 
ki so jo imenovali omenjeni odbori je pripravila predlog priporočil in sklepov 
na podlagi osnutka, ki ga je Zbor občin obravnaval na 29. seji dne 19. de- 
cembra. 

Predlog priporočil in sklepov ste prejeli. Danes ste na klop prejeli tudi 
mnenje Izvršnega sveta. Skupina delegatov je danes navzoča na seji zbora in 
bo spremljala razpravo ter po potrebi predlagala spremembo oziroma dopol- 
nitev predloga priporočil in sklepov. 

Prosim predstavnika skupine, tovariša Štempiharja, da ustno obrazloži 
spremembe in dopolnitve predloga glede na osnutek priporočil in sklepov. 

Vid Štempihar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ob obravnavi poročila o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite v SR Sloveniji, so odbori za družbenopolitični oziroma 
družbenopolitični in komunalni sistem Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora na sejah dne 5., 6. in 7. decembra 1979 obravnavali 
delovni osnutek stališč in sklepov k poročilu o uresničevanju zasnove splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji, ki ga je skupaj z 
navedenim poročilom predložil v obravnavo Skupščini SR Slovenije Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Odbori so ocenili, da je delovni osnutek predloženih stališč in sklepov 
preobširen, zato bi ga bilo potrebno ustrezno skrajšati in v njem dati nekatere 
konkretnejše usmeritve. Odbori so tudi menili, da naj bi skupščinski akt za 
uresničevanje splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite vseboval le 
priporočila in sklepe, ker ni odprtih načelnih vprašanj, ki bi jih bilo potrebno 
s stališči v tem aktu posebej opredeljevati. V sklepih naj bi bil dan poseben 
poudarek tistim nalogam, ki zavezujejo Izvršni svet in republiške upravne 
organe ter organizacije, v priporočilih pa naj bi se opredelile naloge drugih 
družbenih subjektov, odgovornih za uresničevanje zasnove splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

Na podlagi takšne ocene so odbori sami pripravili osnutek priporočil in 
sklepov za uresničevanje splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v 
SR Sloveniji, ki so ga na sejah dne 19. decembra 1979, ob obravnavi poročila 
o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v 
SR Sloveniji obravnavali in sprejeli Zbor združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitični zbor. Zbori so v svojih sklepih naložili odborom za druž- 
benopolitični oziroma komunalni sistem, naj pripravijo predlog priporočil in 
sklepov in pri tem upoštevajo stališča, mnenja in predloge delovnih teles 
Skupščine in zborov ter razpravo na sejah zborov. 

Odbori za družbenopolitični oziroma komunalni sistem vseh treh zborov 
so na svojih sejah, in sicer Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega 
dela dne 22. januarja, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 
občin 18. januarja in Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega 
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zbora dne 21. januarja 1980, kot predlagatelji akta obravnavali delovno zasno- 
vo predloga priporočil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske ob- 
rambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji in določili delovno skupino, ki 
so jo sestavljali delegati teh odborov. Delovna skupina je na podlagi dosedanje 
delegatske razprave, skladno s sklepi zborov in na podlagi razprav v odborih, 
na seji dne 24. januarja 1980 določila besedilo predloga priporočil in sklepov. 
V predlogu priporočil in sklepov so dopolnitve, glede na delovno zasnovo akta, 
ki so ga delegati prejeli s sklici za seje zborov 30. januarja 1980, napisane z 
velikimi črkami. 

Najpomembnejše vsebinske dopolnitve pa so naslednje. V priporočilih je 
v 2. odstavku 1. točke dodan nov stavek, ki določa, da naj delovni ljudje in 
občani pri izpolnjevanju svojih osnovnih delovnih nalog upoštevajo tudi var- 
nostne ocene. V isti točki priporočil je dodan nov odstavek, ki opredeljuje 
povezanost med izpolnjevanjem gospodarskih nalog in krepitvijo obrambne in 
samozaščitne pripravljenosti. Boljše gospodarjenje in krepitev materialne osno- 
ve združenega dela namreč lahko pomembno prispevata tudi k uveljavljanju 
družbene samozaščite in h krepitvi obrambne pripravljenosti. 

V priporočilih je dodana tudi nova 4. točka, ki opredeljuje naloge na po- 
dročju teritorialne obrambe. 

6. točka priporočil, ki določa naloge glede razvijanja in usposabljanja na- 
rodne zaščite vsebinsko ni bistveno spremenjena, ampak je le jasneje in na- 
tančneje formulirana. 

Na koncu priporočil je dodana nova 7. točka, ki določa naloge na področju 
obveščanja o dejavnostih ljudske obrambe in družbene samozaščite. V raz- 
pravah na sejah odborov je bilo namreč poudarjeno, da je potrebno nameniti 
več pozornosti informiranju občanov o vprašanjih, ki so pomembna za njihovo 
sodelovanje v obrambnih in samozaščitnih nalogah. 

V sklepih ni pomembnejših dopolnitev glede na delovno zasnovo, saj so 
bili predloženi sklepi v razpravah na sejah odborov podprti. 

Odbori predlagajo zborom, da sprejmejo priporočila in sklepe za uresni- 
čevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Slo- 
veniji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predstavnik Izvršnega sveta 
pri tej točki je tovariš Stane Kotnik, namestnik republiškega sekretarja za 
ljudsko obrambo. Predlog priporočil in sklepov je obravnavala Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je zboru predložila pismeno poročilo. Želi poročevalec 
poročilo ustno obrazložiti? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Gabrijela Orbanova, delegatka 
iz občine Logatec! 

Gabrijela Orban: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov iz občine Logatec je obravnavala predložena pri- 
poročila in sklepe, h katerim ima dve kratki pripombi. 

V 3. točki na drugi strani je navedeno, da je treba zagotoviti materialno 
osnovo za uresničitev vseh nalog, ki nam jih daje zakon o ljudski obrambi. 
Mnenja sem, da je nujno potrebno sistemsko rešiti problem solidarnostne po- 
moči med vojaško bolj in manj ogroženimi družbenopolitičnimi skupnostmi. 

Nadalje naj se pri pripravi novega zakona o ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti upoštevajo pripombe občin. Med temi je zelo pomembno vprašanje 
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ali bodo še naprej obstajale resorne komisije v okviru odborov za ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito? 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Razprava o neki vrsti solidar- 
nosti pri zbiranju sredstev za te potrebe je bila prisotna že pri obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona. Pri nadaljnjem dograjevanju tega predpisa bo verjetno 
na ta vprašanja odgovorjeno. Tovariš Kotnik ali boste v zvezi s tem povzeli 
besedo? (Da.) 

Stane Kotnik: Prvo vprašanje, ki ga tovarišica postavlja, je seveda 
popolnoma upravičeno. Vendar menimo, da bomo to morali izpeljati v posebnem 
poglavju zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, ki bo kmalu 
predložen v razpravo v fazi osnutka. Prav gotovo pa je res tudi to, da mora 
biti sistem financiranja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite po- 
polnoma vključen v programe financiranja vseh družbenih potreb, torej ne 
more izstopati iz tega sistema. Vse druge korekcije pa bomo skušali, kolikor 
bo to mogoče, nakazati v samem zakonu. Seveda pa bo odvisno od praktičnega 
reševanja, kako se bo to v praksi uresničevalo. Tako ne vidim potrebe, da bi 
se to posebej poudarjalo tudi v predloženih priporočilih in sklepih, čeprav ne 
nasprotujem takšnemu predlogu, če bo predložena konkretna formulacija. 

Glede druge pripombe pa moram ugotoviti, da se z njo ne moremo stri- 
njati. Če niste dobro slišali, postavljeno je bilo namreč vprašanje, kaj bo z 
resornimi komisijami pri odborih za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, 
ki so doslej delovale. Po novem konceptu organizacije družbe se na področju 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v krajevnih skupnostih in 
organizacijah združenega dela ustanavljajo komiteji za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito. Tem komitejem so za izvrševanje nalog na področjih 
in dejavnostih teritorialne obrambe, narodne zaščite, civilne zaščite, prav tako 
pa tudi na področju dejavnosti izvršnih svetov, v krajevnih skupnostih, pa sve- 
tov krajevnih skupnosti, neposredno odgovorni tudi organi upravljanja v orga- 
nizacijah združenega dela. Komiteji predvidoma ne bodo imeli nobenih poseb- 
nih resornih komisij. V kolikor pa bi izvršni svet družbenopolitične skupnosti, 
svet krajevne skupnosti oziroma organi upravljanja menili, da je treba za po- 
samezna področja oblikovati posebne komisije, saj jih formirajo v njihovem 
okviru, njihova delovna telesa. Sicer pa so predstavniki organov vključeni ne- 
posredno v komite in mu zato neposredno tudi odgovarjajo. 

Oblikovanje posebnih organov v okviru odbora za ljudsko obrambo se je 
tudi v praksi pokazalo kot neumestno. Na vajah se je namreč izkazalo, da so 
komisije, ki so delovale v okviru odborov pravzaprav brez prave osnove, brez 
tistega kar mora sicer svet krajevne skupnosti pokrivati v miru. Zato je prav, 
da svet krajevne skupnosti za področje, za katerega odgovarja v miru, od- 
govarja v celoti tudi v vojni. Za posebne strukture, kot sta teritorialna ob- 
ramba in civilna zaščita, pa imamo organizirane posebne štabe in odgovorne 
ljudi, ki skrbijo za njihovo delovanje. 

Predsednica Silva Jereb: Ima še kdo kakšno dodatno vprašanje? 
(Nihče.) Sedaj bi se morali odločiti o prvem predlogu delegatke iz občine Lo- 
gatec. V 3. točki priporočil govorimo o nujnosti zagotovitve ustrezne mate- 
rialne osnove ter nadalje, da je pri tem treba upoštevati realne materialne in 
druge razvojne možnosti ter zagotoviti vire financiranja. Ob obravnavi pred- 
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loga za izdajo zakona so bile že dane podobne pripombe iz občin, med njimi 
tudi iz občine Logatec. Tovariš Kotnik je odgovoril, da sedanja 3. točka ustreza 
tudi namenu, ki ga zasledujete vi v vaši pobudi. Ali misli kdo drugače? Ima 
še kdo kakšno dodatno pobudo, pojasnilo ali vprašanje? Prosim tovariš Kotnik! 

Stane Kotnik: Pri pripravah osnutka zakona pripombo, ki je bila 
tukaj nakazana, že upoštevamo. Seveda je vprašanje, če bo formulacija popol- 
noma ustrezala današnjemu predlogu. Sicer pa bomo o tem razpravljali ob 
obravnavi osnutka zakona, vsekakor pa skušamo doseči to, kar je tovarišica 
delegatka predlagala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Potem 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog pri- 
poročil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite v SR Sloveniji, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog priporočil in sklepov. 

Prehajamo na 10. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o višini zavarovanja proti odgovornosti za jedrsko škodo in določitev 
organov za izvajanje nekaterih nalog v zvezi s prevozom jedrskega materiala 
in zavarovanjem odgovornosti za jedrsko škodo, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet. Njegov predstavnik je tovariš Jože Šubic, svetovalec predsednika 
Republiškega komiteja za energetiko. Želi tovariš Šubic besedo? (Da.) Prosim. 

Jože Šubic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Vprašanje odgovornosti za jedrske škode in zavarovanje te odgovornosti urejata 
dunajska konvencija o civilni odgovornosti za jedrske škode, ki je z dnem rati- 
fikacije Jugoslavije tudi pričela veljati ter zvezni zakon o odgovornosti za 
jedrske škode. 

Dunajska konvencija vsebuje temeljna načela sistema odgovornosti za je- 
drske škode, do katerih lahko pride v zvezi z izkoriščanjem jedrske energije 
v miroljubne namene. Zvezni zakon ta temeljna načela konkretizira. Eno od 
teh je tudi načelo zanesljivosti zagotovitve sredstev za povračilo škode. To na- 
čelo se izraža preko obveznosti uporabnikov jedrskih naprav, da si priskrbijo 
ta sredstva bodisi z zavarovanjem bodisi s pridobitvijo finančne garancije kot 
tudi preko obveznosti družbenopolitične skupnosti, da sodeluje pri zagotavlja- 
nju teh sredstev. Zvezni zakon namreč določa, da mora uporabnik jedrske 
naprave skleniti zavarovanje in ostati zavarovan pred odgovornostjo za jedrsko 
škodo v znesku, določenim z republiškim predpisom. Ta znesek pa ne more biti 
manjši od 150 milijonov dinarjev razen v primerih, ko gre za jedrske reaktorje 
manjše moči, ki služijo za znanstvene namene. Pri tem pa je uporabnik za 
vsako jedrsko nesrečo odgovoren do višine 450 milijonov dinarjev. 

Predlagani zakon tako ureja tista vprašanja, ki jih zvezni zakon prepušča 
republiški ureditvi. Zakon določa, kateri organ v republiki je pristojen za reše- 
vanje vprašanj iz tega področja kot tudi višino obveznega zavarovanja uporab- 
nikov jedrske naprave. Predvideno je, da je ta znesek enak višini, do katere 
je sicer omejena njegova odgovornost za škodo, razen v primerih kritja jedrske 
škode, nastale med prevozom jedrskega materiala in za kritje jedrske škode, 
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ki nastane od reaktorjev manjše moči, ki se uporabljajo za znanstvene na- 
mene. Manjša obvezna višina zavarovanja za kritje jedrske škode v teh dveh 
primerih ustreza tudi ustaljeni praksi drugih držav, ki izkoriščajo jedrsko 
energijo v miroljubne namene. V teh dveh primerih nastopi finančna obveznost 
republike le, če bi jedrska škoda presegla zavarovani znesek. 

Zaradi navedenega in ker mora Nuklearna elektrarna Krško po pogodbi 
z Westinghouse imeti urejeno vprašanje pokrite odgovornosti za jedrske škode, 
saj Westinghouse ni dolžan odposlati jedrskega goriva iz ZDA vse do tedaj, 
dokler Nuklearna elektrarna Krško ne zagotovi zadostnega zavarovanja, le-to 
pa ne more urediti, preden se ne uredijo vprašanja, ki jih je zvezni zakon 
pustil odprta in se morajo urediti v republiki, predlagamo, da sprejmete na- 
vedeni predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona. 

Pri pripravi predloga zakona bomo upoštevali vsa mnenja in pripombe 
skupščinskih teles. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog za izdajo zakona in osnutek tega 
zakona ste prejeli. Izvršni svet predlaga, da zbor obravnava predloženi akt 
v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije tako, 
da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita in se hkrati obrav- 
nava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 

O tem predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? 
(Nihče.) Potem prosim, da o predlogu Izvršnega sveta, da se obe fazi združita, 
glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Prejeli smo pripombo skupine dele- 
gatov občine Ljubljana-Siška, ki sprašuje, ali je besedica: »proti« v naslovu 
tega zakona najustreznejša. Zeli kdo besedo v zvezi s tem? (Da.) Prosim to- 
variš Ude! 

Dr. Lojze Ude: V razpravi je Zakonodajno-pravina komisija naložila 
predlagatelju, naj prouči tako dolg naslov ter da naj poskuša najti ustreznejšega, 
morda brez opisa celotne vsebine zakona. Morda nekaj podobnega kot: zakon 
o nekaterih vprašanjih s področja odgovornosti za jedrsko škodo ali podobno. 
V poročilu komisije je to navedeno. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Če ne želi nihče več razpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o višini zavarovanja proti odgovornosti za 
jedrsko škodo in določitev organov za izvajanje nekaterih nalog v zvezi s pre- 
vozom jedrskega materiala in z zavarovanjem odgovornosti za jedrsko škodo, 
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, dane v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora in pripombe 
skupin delegatov. 
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Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o srednjeročnem programu izvajanja in 
financiranja geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, njegov 
predstavnik je tovariš Milan Naprudnik, direktor Geodetske uprave SR Slo- 
venije. Tovariš Naprudnik, želite besedo? (Da.) Prosim. 

Milan Naprudnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupščina SR Slovenije je v letu 1976 sprejela odlok o srednjeročnem 
programu izvajanja in financiranja geodetskih del na območju naše republike. 
S predloženo spremembo navedenega odloka predlagamo dopolnitve glede ob- 
sega del, financiranja in finančne tehnike ter glede rokov za izvedbo pro- 
grama. V skladu z uresničevanjem politike na področju kmetijstva vključujemo 
komasacijo zemljišč, v manjši meri pa spreminjamo obseg del pri nekaterih 
drugih postavkah, in sicer povečujemo obseg del, pomemhnih za izdelavo pro- 
storskih planov in obseg nalog v zvezi is pripravo za popis prebivalstva v letu 
1981 v naši republiki, zmanjšujemo pa obseg del na mrežah temeljnih geo- 
detskih točk. Tako dajemo prednost nalogam, ki so v tem trenutku družbeno 
pomembnejše. 

Vrednost del sedanjega programa je bila izračunana na podlagi cen, pred- 
videnih za leto 1976. Zato je bilo z odlokom tudi določeno, da se za vsako 
leto od leta 1977 dalje zneski valorizirajo glede na stopnjo povečanja življenj- 
skih stroškov. Valorizacija pa je bila sprejeta le za leto 1977. Sredstva za te 
namene so ;se zaradi proračunske tehnike zagotavljala izvajalcem z dvoletno 
zamudo. To je geodetskim organizacijam združenega dela kot izvajalcem pro- 
grama teh del onemogočilo pravočasno zagotovitev sredstev za izvedbo s po- 
godbo prevzetih del ter vrsto težav pri sestavljanju finančnih bilanc pa tudi 
povečano fluktuacijo kadrov. Zato predlagamo spremembo v tehniki izpla- 
čevanja, ki bo zagotavljala finančna sredstva v tekočem letu za dela, ki se v 
tem obdobju tudi opravijo. Vsa dela v letih 1978 in 1979 so vrednotena glede 
na dejanske cene v tekočem letu, za leti 1980 in 1981 pa glede na predvidene 
cene v teh dveh letih ob upoštevanju kriterijev iz resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980. 

Pri pripravi spremembe odloka je Izvršni svet upošteval stabilizacijska 
prizadevanja čeprav je bil predlog odloka pripravljen že v juliju 1979. leta. 
Izvršni svet se je ob pripravi spremembe odloka zavzemal za to, da se potreben 
obseg sredstev zmanjša za 10 kar je v spremembi odloka upoštevano. Na- 
vedeno finančno zmanjšanje je bilo možno sprejeti vzporedno z ukrepi geo- 
detskih organizacij združenega dela, s katerimi se zagotavlja večja produk- 
tivnosti, z boljšim izkoriščanjem tehničnih sredstev in organizacijo dela. 

Potrebna finančna sredstva za leti 1979 in 1980, za kateri je le nominalna 
obveznost SR Slovenije s tem odlokom večja glede na dosedanji odlok, so za- 
gotovljena po rebalansu republiškega proračuna za leto 1979 in v proračunu 
za leto 1980. 

Predvsem zaradi dosedanje tehnike izplačila revalorizacije in ker je bil 
družbeni dogovor za izdelavo temeljnih topografskih načrtov v večjem merilu 
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podpisan šele v drugem letu tega srednjeročnega obdobja, so nastale zamude 
pri izvajanju programa in sicer ob zaključku leta 1979 za približno 16 °/o. Zato 
tudi predlagamo, da se izvedba programa v tem obsegu prenese v leto 1981. 
V tako kratkem času zamude ne bi mogli nadomestiti, zato smo se z izvajalci 
dogovorili, da bodo organizirali izdelavo geodetskih del in evidenc tako, da jih 
bo mogoče kot vmesne začasne rešitve po fazah uporabljati pri pripravah stro- 
kovnih osnov za izdelavo prostorskih planov občin pri komasaciji zemljišč in 
drugih nalogah. Nadalje je z izvajalci dogovorjeno, da bo večina del končana 
v prvi polovici leta 1981, tako da ne bo ogrožen program izvajanja del za na- 
slednje srednjeročno obdobje. 

Prenos zaostanka v program naslednjega srednjeročnega obdobja ne mo- 
remo zagovarjati iz naslednjih razlogov. Financiranje in izdelava temeljnih 
topografskih načrtov v večjem merilu se izvaja na osnovi družbenega dogovora, 
sklenjenega v letu 1977 za sedanje srednjeročno obdobje med vsemi občinami, 
mestom Ljubljano in SR Slovenijo v skladu z republiškim zakonom o temeljni 
geodetski izmeri. Prenehanje izvajanja teh del po kriterijih, določenih v na- 
vedenem družbenem dogovoru, bi predvsem prizadel manj razvite občine, ki 
zagotavljajo potrebna sredstva za sofinanciranje pretežno v tem in prihod- 
njem letu. 

Zaradi tehničnega procesa dela je izvedba večine programskih postavk 
pogodbeno že vezana. In končno, za naslednje srednjeročno obdobje predvi- 
devamo sistemsko spremembo pri sprejemanju, financiranju in izvajanju pro- 
gramov geodetskih del. 

Predlog sprememb odloka je Izvršni svet poslal v mnenje vsem ob- 
činskim skupščinam in Skupščini mesta Ljubljane. Vse občine se strinjajo 
s spremembo odloka tako glede sprememb financiranja kot rokov. Devet 
občin pa ima pripombe na programske postavke. Večina teh pripomb je take 
narave, da predloga odloka ni potrebno spreminjati. Gre za nejasnosti in za 
pripombe, ki se nanašajo na naslednje srednjeročno obdobje. Del pripomb bo 
mogoče upoštevati v sedanjem srednjeročnem programu geodetskih del, vendar 
za to ni potrebna sprememba predloga odloka. Predlogi za povečanje obsega 
dela pa so vezani tudi na dodatna sredstva iz republiškega proračuna in jih 
ne moremo zagovarjati. 

Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se predlog odloka 
o spremembah in financiranju geodetskih del sprejme v predloženi obliki. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Naprudnik! Predlog 
odloka ste prejeli. Obravnavali sta ga Odbora za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila tudi poročili. Želita poročevalca poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1980. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Njegova 
predstavnica je tovarišica Milojka Virant-Zajšek, namestnica direktorja Zavoda 
SR Slovenije za statistiko. Tovarišica Virantova, želite besedo? (Da.) Prosim. 
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Milojka Virant: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela je na svoji seji 
dne 22. 1. ob obravnavi predloga odloka naložil predlagatelju, da širše obrazloži 
utemeljenost vseh raziskovanj, navedenih v prilogi odloka in o tem poroča 
Zboru združenega dela na seji dne 30. 1. 1980. Predvsem je bila podana zahteva, 
da se oceni potreba po raziskovanjih s stališča širših družbenih potreb, o čemer 
je razpravljal tudi Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 
občin, ki pa ni postavil predlagatelju zahteve po dopolnilni obrazložitvi. 

Zavod SRS za statistiko je pripravil dopolnilno obrazložitev potreb po 
raziskovanjih, v kateri je utemeljil širšo družbeno uporabnost pri večini raz- 
iskovanj. Ostala raziskovanja, ki se izvajajo tudi za potrebe posameznih in- 
teresnih skupnosti so pa v načrtu zato, ker te skupnosti same niso pooblaščene 
za izvajanje statističnih raziskovanj. 

Obrazložitev zavoda je bila obravnavana na seji Odbora za družbenopolitični 
sistem, organizacijo republiške uprave, pravosodje in proračun Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in na seji Izvršnega sveta 29. 1. 1980 ter je bila poslana 
Skupščini v pismeni obliki. Na seji Izvršnega sveta je bilo tudi priporočeno, 
da se v prihodnje vključi v sistem zbiranja podatkov po vsakoletnem načrtu 
statističnih raziskovanj tudi zbiranje podatkov, ki jih določijo na podlagi po- 
sebnih sporazumov in dogovorov samoupravne interesne skupnosti in podatkov, 
ki so pomembni za pripravljanje in spremljanje družbenih planov. 

Ob upoštevanju dopolnilne obrazložitve predlagatelja k odloku in dejstva, 
da je potrebno začetne načrte statističnih raziskovanj za leto 1980 čim prej 
izvajati, predlagam Zboru občin Skupščine SR Slovenije, da sprejme odlok o 
statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1980. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog odloka ste prejeli. 
Danes ste na klop dobili tudi obrazložitev. Obravnavala sta ga Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Želita po- 
ročevalca poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Franc Ferjančič, delegat iz občine 
Idrija! 

Franc Ferjančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupini delegatov za delegiranje v Zbor združenega dela in Zbor občin 
iz občine Idrija sta na skupni seji dne 25. januarja 1980 obravnavali tudi pred- 
log odloka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1980. 

Ocenili smo, da se obseg zbiranja najrazličnejših podatkov znova povečuje, 
ob tem pa ponovno ugotavljamo, da gre pri zbiranju podatkov za večkratno 
zbiranje le malo različnih informacij, ki jih morajo posamezni nosilci sporočati, 
enkrat Zavodu za statistiko, drugič Službi družbenega knjigovodstva, pa Za- 
vodu za družbeno planiranje, strokovnim službam interesnih skupnosti na 
vseh nivojih ter republiškim in občinskim organom. Ob tem mnogokrat ugotav- 
ljamo, da ob konkretni potrebi niti organizacije združenega dela niti druge 
institucije nimajo na razpolago ustreznih podatkov za poslovne odločitve ozi- 
roma raziskave in se morajo ponovno zatekati k izvirnim anketam, če hočejo 
izdelati posamezno analizo oziroma raziskavo ali raziskati določen pojav. Vse 
to bi lahko pomenilo, da statistična in druga zbiranja podatkov niso dovolj 
opredeljena in dodelana z vidika uporabnosti dobljenih podatkov, čeprav bi 
prav to moralo biti osnovno vodilo. Ob vse večjih zahtevah po zbiranju in po- 
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sredovanju podatkov moramo imeti pred očmi tudi dejstvo, da tak neracio- 
nalen sistem zahteva tudi ogromno administrativnega dela, saj mora že manjša 
organizacija združenega dela za opravljanje teh nalog zaposlovati statistike. 

Veliko smo govorili tudi o banki podatkov, torej o enotnem sistemu zbi- 
ranja in shranjevanja podatkov, ki bi omogočil, da bi posamezna statistična 
enota dajala podatek samo enkrat na razpolago in bi bil potem na razpolago 
vsem, ki ga potrebujejo. Vemo, da so že bila sprejeta stališča, da bi se to po- 
dročje v celoti uredilo in racionaliziralo. Tudi v Skupščini SR Slovenije je bilo 
o tem že govora, zato nas zanima, kdaj lahko pričakujemo tudi konkretne 
premike oziroma kako daleč so analize in dogovori med sedanjimi nosilci 
zbiranja podatkov v Sloveniji? 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Janko Pučnik, delegat iz občine 
Bežigrad ima besedo! 

Janko Pučnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina se je pri obravnavi odloka zadržala ob vprašanju financiranja 
statističnih raziskav. 

Predlagamo, da bi v letu stabilizacijskih ukrepov kazalo zmanjšati pro- 
računsko porabo, saj iz pregleda finančnih sredstev za republiška raziskovanja 
laho razberemo, da le v treh primerih raziskovanja financira naročnik sam, 
medtem ko iz odloka izhaja, da uporabniki sami financirajo raziskovanje v 
sedmih primerih. Menimo, da bi morali, glede na potrebe po širši uporabnosti 
rezultatov statističnih raziskovanj v bodoči sistem samofinanciranja vključiti 
tudi organizacije združenega dela in samoupravne interesne skupnosti ob skup- 
nem načrtovanju statističnih raziskovanj za prihodnje. Tega torej ne pred- 
lagamo za obravnavo v tem letu ampak predvsem za v prihodnje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Bo kdo odgovoril na navedena 
vprašanja? Delno je odgovor razviden iz našega programa dela, kjer ste lahko 
videli, da bomo v drugem in četrtem trimesečju predvidoma razpravljali o 
sistemu družbenega informiranja. Tovarišica Virantova, boste vi odgovorili 
podrobneje? (Da.) Prosim. 

Miloj k a Virant: Tovarišica predsednica je v glavnem že nakazala 
problematiko. Vse kar je tovariš delegat iz Idrije povedal je res in to tudi vsi 
občutimo. Bila so že tudi določena prizadevanja za večjo racionalizacijo ter 
izboljšanje statističnega oziroma celotnega družbenega sistema informiranja. 
O težavah, objektivnih in subjektivnih, Zavoda SR Slovenije za statistiko je 
tudi že tekla razprava v Skupščini. Realna pričakovanja, da se bo ta sistem 
izboljšal in da bodo rezultati kmalu vidni, so podana tudi s tem, ker smo sedaj 
dobili računalnik velikih zmogljivosti, ki bo omogočil, da se bodo tudi opera- 
tivno vpostavili registri tako prebivalstva, organizacijskih enot in teritorialnih 
enot kot tudi banka podatkov. 

Formalno pravna plat oblikovanja družbenega sistema informiranja, znotraj 
katerega je tudi statistični sistem, se tudi oblikuje. Konkretno so predvideni 
že tudi predlogi za pravno oblikovanje tega sistema tako v zveznem merilu 
kot tudi v republiki. 

Vsebina pripombe tovariša delegata iz Bežigrada je bila tudi prisotna v 
razpravah na obeh odborih ob obravnavi predloženega odloka, in sicer, da 
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naj bi v bodoče proračun financiral predvsem tista raziskovanja, za katera se 
ugotovi širša družbena uporabnost, medtem ko naj bi se parcialne potrebe 
raziskovanj posameznih interesnih skupnosti in drugih organizacij financirale 
v okviru teh skupnosti. Vendar, gledano s stališča celote in organizacije sta- 
stističnega in družbenega sistema informiranja v republiki, se sedaj lahko po- 
stavi takšno izvajanje raziskovanj pod vprašaj, ker potem ne bomo mogli re- 
alizirati ciljev, o katerih je tudi govoril delegat iz Idrije, temveč se nam bodo 
ponekod informacijski sistemi zbiranja podatkov razvijali vzporedno s sta- 
tističnim sistemom, katerega glavni nosilec naj bi bil v republiki Zavod SR Slo- 
venije za statistiko. To so pravzaprav tudi problemi, ki so zdaj pred nami in 
apeliram na tovariše delegate, da bi pri urejanju tega sistema v čim večji meri 
sodelovali s svojimi pobudami in predlogi. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo postaviti kakšno 
vprašanje? (Nihče.) Potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

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

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog druž- 
benega dogovora o organiziranju vzgoje in izobraževanja državljanov SFRJ, 
ki začasno delajo in bivajo v tujini. 

Predlog dogovora je predložil Skupščini v obravnavo Svet Zveze sindi- 
katov Jugoslavije. Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki je tovariš Polde 
Kej žar, namestnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraže- 
vanje. Tovariš Kejžar, želiš morda besedo? (Ne.) 

Predlog družbenega dogovora ste prejeli. Prav tako ste prejeli tudi mnenje 
Gospodarske zbornice in mnenje Izvršnega sveta, danes na klop pa tudi pismo 
republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Predlog družbenega dogovora so obravnavali: Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Komisija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili poročila. Prejeli ste tudi predlog odloka o so- 
glasju in o pristopu k sklenitvi družbenega dogovora o organiziranju vzgoje 
in izobraževanja državljanov SFRJ, ki so na začasnem delu in bivanju v tujini. 
Želijo poročevalci poročila še ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Anton Renko, delegat iz občine Radovljica ima besedo! 

Anton Renko Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Radovljica je na seji dne 23. januarja 1980 obrav- 
navala predlog obravnavanega družbenega dogovora in po razpravi sprejela 
sklep, da se predlog družbenega dogovora sprejme skupaj z amandmajem Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 29. členu predloga dogovora. Skupina 
delegatov je v zvezi s predvideno rešitvijo o zagotovitvi sredstev, namenjenih za 
vzgojno in izobraževalno dejavnost v tujini sprejela pripombo, da naj se pri 
sistematskem reševanju tega vprašanja uveljavi alternativa k 29. členu pred- 
loga, tako da republike in avtonomni pokrajini sredstva zagotavljajo sorazmerno 
s številom obiskovalcev iz posameznih republik in pokrajin. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš 
Kejžar, predstavnik Izvršnega sveta. 
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Leopold Kejžar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V zvezi s pripombo delegacije iz Radovljice moram opozoriti, da amandma, 
ki ga je predložil k 29. členu Svet Zveze sindikatov Jugoslavije, in sicer, da se 
v letu 1980 po vseh republikah sistemsko uredi financiranje v skladu z določili 
tega dogovora, po našem mnenju pomeni, da se s tako opredelitvijo v celoti 
vsi podpisniki dogovora strinjajo. Ta člen pa v drugi alinei že ureja financiranje 
tako, kot je predlagala v pripombi skupina delegatov iz občine Radovljica in 
tako kot je to že urejeno z zakonom o svobodni menjavi dela na področju vzgoje 
in izobraževanja, ki ga je Skupščina sprejela v decembru lanskega leta. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Ker smo sprejeli predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi druž- 

benega dogovora o organiziranju vzgoje in izobraževanja državljanov SFRJ, 
ki so na začasnem delu in bivanju v tujini in je Skupščina SR Slovenije torej 
pristopila k dogovoru, predlagam zboru, da sprejme še naslednji sklep: 

Pooblaščamo tovarišico Majdo Poljanšek, članico Izvršnega sveta in pred- 
sednico Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, da v imenu Skupščine 
SR Slovenije podpiše družbeni dogovor o organiziranju vzgoje in izobraževanja 
državljanov SFRJ, ki začasno delajo in bivajo v tujini. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel tudi ta sklep. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog programa 
dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije za leto 1980, s predlogom periodičnega delovnega načrta za 
prvo trimesečje 1980. 

V našem zboru obravnavamo in sprejemamo seveda le tisti del programa, 
ki se nanaša na program dela Zbora občin. Predlog programa dela našega zbora 
je pripravila skupina delegatov, ki jo je zbor imenoval na 30. seji dne 26. de- 
cembra 1979. Predlog programa dela predstavlja osnutek programa, ki je bil 
objavljen v prilogi Poročevalca številka 26, skupaj s predlogom za spremembe 
in dopolnitve k osnutku z dne 15. 1. 1980, ki ste jih prejeli/Predstavnik Iz- 
vršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovarišica Mara Zlebnikova. 

Dovolite mi, da v imenu skupine delegatov, ki je pripravila predlog spre- 
memb in dopolnitev in s tem predlog programa dela, razložim, kako so upošte- 
vane pripombe delovnih teles, delegatov in delegacij, skupin delegatov in ob- 
činskih skupščin ter drugih predlagateljev. 

Skupina je pripravila za današnjo obravnavo predlog sprememb in do- 
polnitev k osnutku, ki smo ga obravnavali in sprejeli na zadnji seji zbora v 
preteklem letu. Tako predstavljajo te spremembe in dopolnitve, skupaj z osnut- 
kom programa, predlog programa za letošnje leto. Predlog programa je pri- 
pravljen na podlagi izhodišč, ki so podrobno navedena v uvodu k osnutku, zato 
jih ne bom ponavljala ter na podlagi predlogov, ki so jih dali k osnutku pro- 
grama delovna telesa Skupščine in zbora, predsedstvo Skupščine, Izvršni svet, 
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samoupravne interesne skupnosti, Republiška konferenca SZDL Slovenije in 
drugi družbeni dejavniki. Večina teh predlogov je vključena v program. 

Med najpomembnejšimi programskimi nalogami je naloga, ki je sedaj še 
izraziteje podčrtana, namreč, da bo Skupščina SR Slovenije tekoče spremljala 
uresničevanje politike ekonomske stabilizacije, predvidene v resolucijah o iz- 
vajanju družbenega plana SR Slovenije in SFR Jugoslavije v letu 1980. To je 
torej prioritetna naloga Skupščine za to programsko obdobje. 

V predlogu programa so upoštevani tudi predlogi, da naj se nekateri akti 
iz priloge programa uvrstijo v prioritetni del programa, tako na primer: zakon 
o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije in zakon o 
zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo, ki smo ga pravkar obravnavali. 
Prav tako je bila upoštevana pripomba Skupščine občine Radlje ob Dravi z 
zadnje seje, da se v predlog programa vnese kot samostojna točka zakon o iz- 
dvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo 
hidroakumulacijske objekte, katerega predlagatelj je Skupščina občine Radlje 
ob Dravi. Pred tem pa naj bi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil iz- 
hodišča za ugotavljanje in usmerjanje dela dohodka. 

Ni pa bilo mogoče upoštevati nekaterih predlogov, ki zahtevajo, da se do- 
ločena vprašanja obravnavajo prej kot je predvideno v programu, ker je Izvršni 
svet menil, da jih ne bi mogel pravočasno pripraviti. V zvezi s tem bi vam 
rada povedala še, da sta predsednika odborov za urbanizem, stanovanjsko ko- 
munalna vprašanja in varstvo okolja imela razgovor z republiško sekretarko 
za urbanizem, tovarišico Vičarjevo, na katerem je bilo sprejeto stališče, da bi 
bilo mogoče pripraviti gradiva, ki se nanašajo na komunalno in stanovanjsko 
gospodarstvo in urejanje prostora, v drugi polovici maja, ko bi lahko imeli 
problemsko zasedanje zborov prav glede tega vprašanja. To pripovedujem zato, 
da bi se v občinah lahko pravočasno pripravili na te razprave. Na ta način bi 
potem lahko v prvi polovici oktobra obravnavali vse akte s tega področja v 
zadnji fazi. To je bilo mogoče urediti tudi glede na priporočila našega Odbora 
za družbenopolitični in komunalni sistem. 

V predlogu sprememb in dopolnitev so že upoštevani tudi predlogi, ki jih 
je dala Komisija za pravosodje. Sicer pa so dali k predlogu programa predloge 
še: Izvršni odbor Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije, Komisija 
za vprašanja borcev NOV, Odbor za finance Zbora združenega dela ter odbori 
za družbenopolitični in komunalni sistem, za finance in za družbenoekonomske 
odnose in razvoj našega zbora. Nekatere naloge, ki jih predlaga Socialistična 
zveza delovnega ljudstva so že vključene v predlog programa, tako npr. zakon 
o skladnem regionalnem razvoju. 

Skupina delegatov sporazumno s Socialistično zvezo predlaga, da se v pro- 
gram vključi še analiza družbenih dogovorov o odpravljanju posledic večjih 
elementarnih nesreč, sprejetih v letu 1974 do 1979 kot tudi uresničevanje skle- 
pov in stališč ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela aprila 1979 ob obravnavi 
informacije o enotnem sistemu solidarnosti v primeru elementarnih nesreč. 

Prav tako je bil sprejemljiv tudi predlog Komisije za vprašanja borcev 
NOV glede vsebine, ki naj jo zajame poročilo o problematiki borcev NOV ter 
drugih borcev in vojaških invalidov v Sloveniji. 

O predlogih Odbora za finance Zbora združenega dela, da naj se zakon 
o družbeni kontroli cen sprejme že v prvem polletju 1980 ter da naj se zakon 
v začasnih ukrepih družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene last- 
nine obravnava v prioritetnem delu programa, se mora vsekakor opredeliti še 
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predlagatelj zakonov. Ce to ne bo mogoče na današnji seji, predlagam,^ da 
skupina delegatov te predloge kot tudi vse druge, ki bodo še dani v današnji 
razpravi, prouči skupaj z Izvršnim svetom in jih nato eventualno uvrsti v 
program. 

Predlog Odbora Zbora občin za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Odbora za finance, da naj se v program vključi tudi problematika tekstilne m 
konfekcijske industrije, zaradi specifičnega položaja in pomena te panoge, bo 
potrebno upoštevati tako, da bo o tej problematiki tekla razprava ob sprem- 
ljanju uresničevanja letnih planskih dokumentov oziroma ob spremljanju plan- 
skih dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje. Zato naj bi se v tem 
smislu naš predlog programa tudi dopolnil. 

Glede ostalih vprašanj, ki naj bi bila še vključena v program po predlogu 
SZDL in nekaterih delovnih teles Skupščine in zborov, je treba poudariti, da je 
program odprt za vse pobude, za obravnavo aktualnih vprašanj, ki jih bo po- 
trebno glede na oceno razmer v republiki in glede na njihovo družbeno aktual- 
nost sproti reševati v Skupščini SR Slovenije. 

V zvezi s predlogom periodičnega delovnega načrta za prvo trimesečje 1980, 
ki je prav tako predmet današnje obravnave, naj poudarim, da se bomo še 
bolj kot doslej trudili za povezovanje podobnih in sorodnih zadev v vsebinsko 
zaokrožene sklope, upoštevajoč pri tem seveda prednostne naloge. Pri tem pa 
nam mora biti osnovno vodilo spoštovanje rokov, o čemer smo že veliko go- 
vorili na naših sejah, ne pa odlaganje v periodičnem delovnem načrtu z vsemi 
samoupravnimi in družbenimi dejavniki dogovorjenih nalog, kar povzroča zlasti 
velike težave občinskim skupščinam, kadar se vključujejo kot konference dele- 
gacij v razpravo. Zato bo treba dosledno vztrajati na tem, da s^ vsako od- 
stopanje od načrtovanih nalog pravočasno obrazloži ter da se o tem odpre 
razprava v zboru. 

Danes ste na klop prejeli tudi predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, da naj v dnevni red seje zbora, ki je po periodičnem delovnem načrtu 
predvidena za 26. marec 1980, vključimo tudi informacijo o uresničevanju 
srednjeročnega plana in o nekaterih problemih slovenskega turizma. Ker bomo 
na seji dne 26. marca obravnavali predlog za izdajo zakona o turistični dejav- 
nosti, predlagam, da o tej informaciji razpravljamo v okviru obravnave zakona 
o turistični dejavnosti in na ta način upoštevamo ta predlog Izvršnega sveta. 

Predlagam, da predloženi periodični delovni načrt sprejmete in da po- 
oblastite skupino delegatov, ki je pripravila predlog programa, da v končni 
redakciji programa ustrezno vključi dopolnilne ali spreminjevalne predloge iz 
današnje seje. 

Predlog programa dela zbora so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, Odbor za finance, Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Komisija za pravosodje, Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakono- 
daj no-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poro- 
čevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Gabrijela Orban, delegatka iz 
občine Logatec! 

Gabrijela Orban: Odstopam od razprave, ker sem dobila odgovor 
iz vaše uvodne obrazložitve. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Albin Pirš, delegat 
iz Kamnika ima besedo! 

Albin Pirš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji skupine delegatov smo želeli dobiti le odgovor, zakaj je v programu 
dela za seje zborov dne 19. marca, pri predlogu zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju navedeno, da je vprašljivo, ali bo zakon o usmerjenem izobraževanju 
dokončno sprejet že na tej seji, ali pa se bo o predlogu zakona na tej seji 
opravila le predhodna obravnava. Vsi namreč vemo, da je ta zakon že precej 
v zamudi in tudi v naši občini imamo nekatere težave zaradi tega, ker smo 
opravili že veliko dela za prehod na usmerjeno izobraževanje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predhodna razprava bi bila 
potrebna samo v primeru, če bi bilo toliko različnih odprtih vprašanj, da pre- 
prosto na seji zbora zakona ne bi mogli dokončno sprejeti. Tovariš Valentin 
Dvojmoč, delegat iz občine Sevnica ima besedo! 

Valentin Dvojmoč: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Pri pripravah na današnjo sejo Zbora občin smo delegati ob tej točki 
dnevnega reda obravnavali problematiko, ki je bila zadnje čase v občini in 
regiji aktualna. Ocenjujemo namreč, da bi bilo prav, da bi se določena pro- 
blematika odražala tudi v aktivnosti višjih organov pri tistih zadevah, ki imajo 
širši pomen. 

Svet posavskih občin, medobčinska gospodarska zbornica in občinski samo- 
upravni organi so obravnavali položaj tekstilne industrije in ugotovili, da je 
v Sloveniji zaposlenih v tej panogi prek 50 000 delavcev, kar predstavlja 16°/o 
vseh zaposlenih v republiki, da stojijo pred celo panogo odgovorne naloge, ki 
so precizirane v sedanjem srednjeročnem planu 1976—1980 in tudi v planu 
1981—1985, da bo potrebno prestrukturiranje panoge na kapitalno intenzivnejše 
investicije z manjšim številom zaposlenih, pri tem pa dinamika vlaganj v glo- 
balu ne dosega niti višine predpisane amortizacije, da ugotavljamo sorazmerno 
ugodne finančne rezultate, v devetih mesecih je imela le ena delovna organi- 
zacija izgubo v Sloveniji, vendar s sorazmerno nizkimi osebnimi dohodki, da 
je obremenitev z dajatvami in davki glede na druge panoge in istovrstno in- 
dustrijo drugih republik, nesorazmerno visoka. O navedeni problematiki je raz- 
pravljal tudi Izvršni odbor Splošnega združenja tekstilne industrije Slovenije 
na svoji 5. seji v decembru 1979. 

Iz navedenih razlogov delegacija podpira iniciativo Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj in Odbora za finance Zbora občin v poročilu k 
predlogu programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopo- 
litičnega zbora v tem smislu, da bi bilo umestno v program dela za leto 1980, 
vključiti tudi obravnavo problematike tekstilne in konfekcijske industrije za- 
radi specifičnega položaja in pomena te panoge v slovenskem gospodarskem 
prostoru. 

Kot je razvidno iz uvodnega poročila tovarišice predsednice, je ta iniciativa 
v sam program že vključena in se s takšno obliko reševanja te problematike 
strinjamo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Janko Pučnik, delegat 
iz občine Ljubljana-Bežigrad ima besedo 
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Janko Pučnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati skupine bi radi opozorili na sprejem zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju. Kot je že tovariš iz Kamnika omenil, je iz periodičnega delovnega nacrta 
za I. trimesečje 1980 razvidno, da je predlog zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju na dnevnem redu zborov 19. marca, z obrazložitvijo, da bo potrebno pre- 
soditi, ali naj bo zakon že dokončno sprejet na tej seji ali pa naj se na tej seji 
opravi le predhodna obravnava. 

Delegati smo mnenja, da nas resolucija zavezuje, da bi morala reforma 
izobraževanja dejansko steči s šolskim letom 1980—1981. Zato je seveda po- 
trebno tudi zakon sprejeti pravočasno. Če pa bo opravljena le predhodna ob- 
ravnava, je potrebno dokončno sprejemanje zakona brez odlašanja uvrstiti 
takoj na aprilsko sejo. V primeru, da predlagatelj zakona do takrat ne bi pred- 
ložil, naj se sprejem zakona odloži ter obravnava in zaostri predlagateljeva 
odgovornost, saj je že časovno razdobje april—september zelo kratko za reali- 
zacijo tako zahtevne naloge kot je uvedba reforme izobraževanja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Podobno stališče je zavzela 
tudi skupina delegatov iz občine Ljubljana-Šiška v pismenem prispevku. Zeli 
o programu še kdo razpravljati? Pismenih prijav namreč ni več. Besedo ima 
tovarišica Mara Zlebnik, podpredsednica Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije! 

Mara Zlebnik: Tovarišica predsednica, postavila si vprašanje, ali 
predlagatelj sprejema predlog z zvezi z zakonom o družbeni kontroli cen. Mi- 
slim, da lahko v imenu Izvršnega sveta ta predlog sprejmemo. Tudi časovno 
menim, da bo možno ta zakon pravočasno pripraviti. 

Izvršni svet soglaša tudi z vsemi ostalimi dopolnitvami in predlogi, ki so 
bili izraženi v uvodu in jih tudi sprejema. Glede informacije o turistični dejav- 
nosti je bil naš namen sicer tak, da bi kazalo o tem gradivu posebej razpravljati. 
Strinjamo pa se tudi s tem, da podamo to informacijo v okviru iste točke. 
Želimo pa, da to ne bi bilo samo spremljajoče gradivo zakona, temveč da bi bila 
opravljena posebna razprava. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovarišica Zlebnikova! Glede 
na interes, ki ga v našem zboru kažemo za turistično dejavnost, mislim, da se 
bo ta tvoja želja, ki je hkrati tudi želja vseh nas, uresničila. 

Zeli še kdo razpravljati o programu? (Nihče.) Potem zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog programa dela za leto 1980, 
naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno določil program dela Zbora občin za 
leto 1980. 

Hkrati vas prosim, da zbor pooblasti že imenovano skupino delegatov, da 
na podlagi sprememb in dopolnitev pripravi dokončno besedilo programa dela 
zbora, ki bo objavljen v Poročevalcu. 

Na podlagi pravkar sprejetega programa dela zbora za leto 1980 je bil 
pripravljen tudi predlog periodičnega delovnega načrta za prvo trimesečje 1980, 
ki ste ga tudi prejeli. 

Predlog periodičnega delovnega načrta so obravnavala že prej omenjena 
delovna telesa. O njem smo delno že razpravljali, ko smo govorili o usmerjenem 
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izobraževanju. Zeli kdo še posebej razpravljati o periodičnem delovnem načrtu? 
(Ne.) Potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema periodični delovni načrt 
za prvo trimesečje 1980. 

2. Zbor pooblašča skupino delegatov, da v periodični delovni načrt vnese 
pripombe in predloge Izvršnega sveta, pripombe skupin delegatov in pripombe 
delegatov iz razprave na seji zbora. 

3. Periodični delovni načrt se objavi v Poročevalcu. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) 

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

Prehajamo na 15. 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, predsedniku zbora ali predsednikom delov- 
nih teles, pa tudi skupščini samoupravne interesne skupnosti za območje repu-* 
bloke, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje tovariša Janeza 
Leskovca, delegata iz občine Domžale, ki ga je ustno zastavil na 29. seji zbora, 
dne 19. decembra. Na to vprašanje bo odgovorila tovarišica Milojka Virantova, 
namestnica direktorja Zavoda SR Slovenije za statistiko. Prosim tovarišica 
Virantova! 

Milojka Virant: Skupina delegatov iz občine Domžale želi odgovor 
na vprašanje v zvezi z zakonom o enotni matični številki občanov. Sprašuje, 
»ali so zagotovljena finančna sredstva za izvedbo tega zakona in kdo jih za- 
gotavlja?« 

Odgovor. Finančna sredstva za izvedbo zakona o enotni matični številki 
občanov so zagotovljena z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1980 v 
splošnem razporedu prihodkov v razporedni podskupini 01-2: Sredstva za po- 
sebne namene (Uradni list SR Slovenije št. 38/79). Odgovor je kratek, vendar 
glede na to, da je za realizacijo zakona potrebno veliko dela in tudi veliko 
sredstev, je podana k odgovoru še nekoliko širša obrazložitev. 

1. Skupščina SR Slovenije je dne 19. 12. 1979 sprejela zakon o enotni ma- 
tični številki občanov. Ta zakon določa, da Zavod SR Slovenije za statistiko 
določi enotno matično številko občanom, občinske upravne organe za notranje 
zadeve pa zavezuje, da matično številko vpišejo v občinski register prebivalstva 
in rojstno matično knjigo ter jo sporočijo občanom. Druge organe in organi- 
zacije, ki vodijo predpisane evidence v občanih pa zavezuje, da jo v teh evi- 
dencah uporabijo kot identifikacijski znak. Osnovni namen matične številke je, 
da se z njeno uporabo omogoči povezovanje vsebine različnih evidenc med seboj. 

2. Občinski upravni organi za notranje zadeve so po tem zakonu dolžni, , 
da matično številko do 1. 3. 1981 vpišejo v občinski register stalnega prebivalstva 
in da sporočijo občanom njihove matične številke in jih vpišejo v rojstno 
matično knjigo. Roki za izvedbo nekaterih določil zakona so prilagojeni popisu 
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prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, ki bo 31. 3. 1981 zato, da bi se matična 
številka uporabila pri tem popisu. 

3. Na konkretnih primerih je bilo ugotovljeno, da je za vpis matične šte- 
vilke v register prebivalstva potrebno tri minute časa, pri čemer je treba opra- 
viti primerjanje podatkov na obvestilu o določeni matični številki s podatki 
na osebnem kartonu, vpis oziroma lepljenje matične številke na osebni karton, 
sortiranje obvestil, pošiljanje obvestil po pošti občanu oziroma v kraj rojstva 
občana zaradi vpisa matične številke v rojstno matično knjigo. Za vpis v rojstno 
matično knjigo je potrebno 5 minut časa, pri čemer je potrebno po indeksu po- 
iskati ustrezno rojstno matično knjigo in vanjo vpisati matično številko ter 
obvestiti register prebivalstva občine o morebitnih neskladnostih pri podatkih 
med registrom in rojstno matično knjigo. Na podlagi teh normativov je izra- 
čunan skupni potrebni čas za približno 1 880 000 stalnih prebivalcev SR Slo- 
venije, kar znaša za delo pri registru stalnega prebivalstva 94 000 ur in za delo 
pri rojstni matični knjigi 156 667 ur, kar znaša skupaj -250 667 ur. 

4. Kot osnova za izračun potrebnih sredstev je uporabljen čisti osebni do- 
hodek v višini 7000 dinarjev, z urno postavko 38,46 din neto. K temu so pri- 
računani prispevki v višini 35tako da znaša bruto ura 51,92 dinarjev. Glede 
na to, da bodo delavci v organih za notranje zadeve del opravil opravljali 
izven delovnega časa, je dodanih 5 % sredstev ina bruto uro. Tako je za izračun 
skupnih potrebnih sredstev vzeta bruto urna postavka v višini 54,52 dinarjev, 
pomnožena z 250 667, to je s številom ur, kar pomeni, da znašajo v skupnem 
znesku potrebna sredstva 13 666 363 dinarjev. 

5. Del sredstev zagotavlja tudi Zavod SR Slovenije za statistiko za izpis 
enotne matične številke, za ovojnice in papir. Prav tako so pri zavodu zagotov- 
ljena tudi sredstva za poštne stroške, glede katerih je bil dosežen dogovor s 
Skupnostjo PTT organizacij Slovenije, da se s pogodbo uredi plačanje poštnine 
za obveščanje občanov, in sicer v skupnem znesku 3 250 000 dinarjev. 

6. Potrebna sredstva za izvedbo zakona znašajo torej skupaj 18 659 363 di- 
darjev. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1980 v splošnem razporedku 
prihodkov v razporedni podskupini 01-2: Sredstva za posebne namene pri Zavo- 
du SR Slovenije za statistiko zagotavlja potrebna sredstva samo za leto 1980 v 
višini 11 503 972 dinarjev. Dinamika po letih pa je usklajena s predvidenimi 
roki za izvršitev nalog. 

7. Občinski uravni organi za notranje zadeve bodo pokrivali stroške v 
breme sredstev za posebne namene Zavoda SR Slovenije za statistiko po dveh 
kriterijih: po številu stalnega prebivalstva v občini in po številu vpisov v rojstno 
matično knjigo. 

8. Pri zagotavljanju sredstev ni predvideno financiranje obveznosti, ki iz- 
hajajo iz 10. člena zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišico Vero Vojska iz Dom- 
žal sprašujem, ali je z odgovorom zadovoljna? (Da.) Hvala. 

Delegatsko vprašanje bo postavila še tovarišica Albina Skapin iz Izole. 

Albina Škapin: Tovarišice in tovariši delegati! Naša skupina dele- 
gatov za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije je podobno delegatsko 
vprašanje kot ga zastavljamo danes, že zastavila, in sicer 19. decembra. Na 
vprašanje smo dobili odgovor na seji dne 26. decembra. Ker že takrat z od- 
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govorom nismo bili zadovoljni, danes ponovno postavljamo to delegatsko 
vprašanje. 

Gre za razvoj ribištva pri nas. Sanacijsko-razvojni programi, ki so dobili 
podporo od obalnega izvršnega sveta, izvršnih svetov skupščin Izola in Piran, 
medobčinske gospodarske zbornice in drugih, imajo danes obliko investicijskih 
programov do leta 1985 in so predloženi banki. Vendar s tem še ni zagotovljena 
njihova realizacija. Dosedanje investicije so iz lastnih sredstev ter sredstev 
sovlagateljev, medtem ko se kmetijsko-živilska raziskovalna skupnost ni vklju- 
čila v program financiranja ribištva kot skupnost, ki naj bi zagotovila ugod- 
nejše kreditiranje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni sprejel stališča do tega vprašanja 
januarja letos, kot je zagotovil v odgovoru na naše delegatsko vprašanje Re- 
publiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zato ponovno za- 
stavljamo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje vprašanje: 

Kdaj in kakšne ukrepe bo Izvršni svet sprejel v sedanjem obdobju in- 
vesticijskih restrikcij in pomanjkanja bančnih sredstev, da bi sprejete obvez- 
nosti, ki so jih že sprejele banke, kmetijsko živilska raziskovalna skupnost in 
drugi nosilci, bile tudi dejansko realizirane ter da bi na ta način dobili sred- 
stva za realizacijo tega perečega problema? 

Predsednica Silva Jereb: Obveščena sem, da bo odgovor dan na seji 
dne 20. februarja 1980, to pomeni na naslednji seji zbora. 

Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 
Zbor združenega dela še ni sprejel odloka o spremembah in dopolnitvah 

odloka o srednjeročnem programu izvajanja in financiranja geodetskih del ter 
odloka o načrtu statističnih raziskovanj. Ker pa moramo biti usklajeni, pred- 
lagam, da se ponovno zberemo čez pol ure, da bi ugotovili ali smo usklajeni. 
Se strinjate? (Da.) 

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

Predsednica Silva Jereb: Obveščam vas, da smo pri vseh točkah 
dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom zdru- 
ženega reda in z Družbenopolitičnim zborom. 

Zaljučujem današnjo sejo zbora. Zahvaljujem se vam za udeležbo in za 
sodelovanje v razpravi. 

(Seja je bila zaključena ob 12.40.) 



32. seja 

(20. februarja 1980) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Pričetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
32. sejo Zbora občin. Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku 
vsake seje predno določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda vsa pooblastila delegatov in pri- 
pravi poročilo za zbor. 

V to komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: za 
predsednika tovariša Mira Goloba, delegata iz Postojne, za člane pa tovarišico 
Nado Zadravec, delegatko iz Ptuja in tovariša Alojza Gostenčnika, delegata iz 
Radelj ob Dravi. 

Se s takim predlogom strinjate? Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo na verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 32. sejo Zbora občin izvoljeni tovariš 
Miro Golob, delegat iz Postojne za predsednika in tovarišica Nada Zadravec 
in tovariš Alojz Gostemčnik za člana. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, pregleda pooblastila 
in sestavi poročilo za zbor. Vas pa prosim, da ostanete na svojih mestih, ker 
bo komisija zelo hitro opravila svoje delo. 

Ker bi radi, da bi Izvršni svet, kolikor se seveda da, na delegatska vpra- 
šanja odgovoril že na koncu današnje seje, prosim vse delegate, ki imajo pri- 
pravljena delegatska vprašanja pa jih sekretarju zbora še niso oddali, da to 
storijo sedaj, ko čakamo na poročilo verfikacijske komisije, da bi ta vprašanja 
posredovali Izvršnemu svetu, ali morda drugim naslovnikom z željo, da .od- 
govorijo nanje še danes. 
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Razen tega prosim tiste delegate, ki imate namen razpravljati ob posamez- 
nih točkah dnevnega reda, da se za razpravo tudi že sedaj prijavite, da bi mogli 
oceniti kako bo potekala seja. 

Komisija je opravila svoje delo in prosim predsednika, da poroča zboru! 

Miro Golob: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo o pregledu pooblastil za 32. sejo Zbora občin, ki je bila sklicana za 
20. 2. 1980, ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imuniteana vprašanja Zbora občin je na podlagi 
16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora 
in iz teh pooblastil in sestavljenega seznama delegatov ugotovila, da se udele- 
žujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata 
mesta Ljubljane in Obalne skupnosti občin Koper. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu prvega odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 32. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Prehajamo na razpravo o poročilu. 
Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, bomo o poročilu glasovali! Glasovali bomo o po- 
ročilu v celoti, ker kot ste slišali, ni primera, da bi bilo pooblastilo kakšnega 
delegata sporno. Kdor je za poročilo komisije, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 32. sejo zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen 
in da lahko pravno-veljavno razpravlja in sklepa. 

Na današnjo sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta po- 
vabljeni še Republiška konferenca Socialistične zveze, Republiški svet Zveze 
sindikatov in Skupnost slovenskih občin in k 11. točki po sklicu Ustavno so- 
dišče SR Slovenije. 

Seje zbora se udeležujejo: tovarišica Mara Zlebnikova, podpredsednica Iz- 
vršnega sveta in drugi predstavniki Izvršnega sveta pri posameznih točkah 
dnevnega reda, tovarišica Sonja Omahnova, sekretar Republiškega odbora sin- 
dikata delavcev delovnih skupnosti družbenih in državnih organizacij, za sin- 
dikate, tovariš Marjan Grampovčan odgovorni urednik lista Občan za Skupnost 
slovenskih občin. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles 
našega zbora in Skupščine naslednji tovariši oziroma tovarišice: Zdenka Juran- 
čičeva, predsednica Odbora za finance, Mitja Horvat predsednik Odbora za 
družbenopolitični in komunalni sistem, Tomaž Vuga, predsednik Odbora za 
urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Franc Taler, 
član Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, dr. Lojze Ude, predsednik 
Zakonodajno-pravne komisije, Marjeta Adorjan, članica Komisije za narodnosti, 
Branko Pire, član Komisije za pravosodje in Mihaela Verbičeva, članica Ko- 
misije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Prehajamo na 1. t o č k o dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 32. seje Zbora občin. 
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Z dopisom z dne 31. januarja in 14. 2. smo dnevni red za današnjo sejo 
zbora razširili še z naslednjimi točkami: 

— s predlogom zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1980 
in 1981, 

— predlogom za izdajo zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti 
SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni po- 
krajini Kosovo iz Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1980, 
z osnutkom zakona, 

— s predlogom zakona o spremembi zakona o prispevku za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma, 

— s predlogom zakona o spremembi zakona o prispevku za raziskovalno 
dejavnost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma, 

— s predlogom zakona o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno 
izobraževanje za leto 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma, 

— s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka zakona o sredstvih za 
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore 
v letu 1979 in 

— s predlogom odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju republiških sekretarjev in 
predsednikov republiških komitejev. 

Danes pa je Izvršni svet predložil glede predloga sprememb in dopolnitev 
v sestavi Izvršnega sveta še predlog odloka o razrešitvi in imenovanju na- 
mestnikov republiških sekretarjev in namestnikov predsednikov republiških 
komitejev. Predlog odloka ste prejeli danes na klop in ga prav tako uvrščam 
v dnevni red današnje seje. 

V zvezi s predlogom zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 
1980 in 1981 pa zboru predlagam, glede na to, da so rešitve v omenjenem re- 
publiškem zakonu odvisne od rešitev zveznega zakona, da združi obravnavo 
predloga republiškega zakona z obravnavo poročila naše delegacije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka zakona 
o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje 
SR Črne gore v letu 1979. 

Ali kdo temu zadnjemu predlogu nasprotuje? (Ne.) 
Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 32. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 31. seje Zbora občin, 
3. predlog zakona o družbenih svetih, 
4. predlog zakona o organizaciji in delovnem področju republiških uprav- 

nih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvrš- 
nega sveta Skupščine SRS, 

5. predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, 

6. predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sveta 
Skupščine SR Sloveije ter o imenovanju republiških sekretarjev in predsed- 
nikov republiških komitejev, 

24 
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7. predlog odloka o razrešitvi i,n imenovanju namestnikov republiških 
sekretarjev in namestnikov predsednikov republiških komitejev, 

8. predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v 
družbeni lastnini, 

9. predlog zakona o osnovni šoli, 
10. predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 
11. predlog zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, 
12. predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981, 

s poročilom delegacije Skupščine SRS v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ o poteku usklajevanja osnutka zakona o sredstvih za odpravo posledic 
katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979, 

13. predlog za izdajo zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti 
SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni po- 
krajini Kosovo iz Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v dobi od leta 1980, 
z osnutkom zakona, 

14. predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma, 

15. predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za raziskovalno de- 
javnost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma, 

16. predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno izobra- 
ževanje za leto 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma, 

17. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SRS, da sklene 
dogovor o zagotavljanju sredstev za uresničevanje programa proslavljanja 
125. obletnice rojstva Mihajla Pupina, 

18. odločba Ustavnega sodišča SRS o ugotovitvi, da tretji odstavek 63. člena 
zakona o varnosti cestnega prometa ni v skladu z ustavo SRS, 

19. osnutek zakona o skupnem znesku sredstev za financiraje programa 
graditve in modernizacije tehnične baze Radia-Jugoslavije v obdobju od leta 
1981 do 1990, 

20. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije 
in vlado Ljudske socialistične republike Albanije v povezavi obeh držav z 
železniško progo, 

21. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Re- 
publiko Avstrijo o ekvivalencah na univerzitetnem področju, 

22. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o vzajemnem priznavanju 
spričeval, diplom in znanstvenih stopenj med SFR Jugoslavijo in Socialistično 
ljudsko libijsko arabsko džamahirijo, 

23. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in 
vlado Socialistične republike Romunije o priznavanju enakopravnosti listin o 
izobrazbi, izdanih v obeh državah, 

24. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije 
in vlado Nemške demokratične republike o vzajemnem priznavanju spričeval, 
diplom visokošolskih ustanov, akademskih naslovov in nazivov, izdanih in do- 
deljenih v obeh državah, 

25. volitve in imenovanja, 
26. predlogi in vprašanja delegatov. 
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Zeli o takem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, potem prosim, 
da glasujete! Kdor je za tak dnevni red, naj prosim glasuje! (59 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen tako 
kot sem ga danes predlagala in tak dnevni red ste dobili tudi na klop. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo z delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora 
na skupnem zasedanju poslušali uvodno obrazložitev k 3., 4. in 5. točki dnevnega 
reda, to je k predlogu zakona o družbenih svetih, k predlogu zakona o organi- 
zaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških orga- 
nizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SRS in 
k predlogu zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju stro- 
kovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, ki jo bo podal 
dr. Anton Vratuša, predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Prav tako bo predsednik Izvršnega sveta podal in obrazložil predlog spre- 
memb in dopolnitev v sestavi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Na skupnem zasedanju pa bomo poslušali tudi poročilo delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklaje- 
vanja osnutka zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, 
ki je prizadel območje SR Crne gore v letu 1979, ki ga bo podal član delegacije 
dr. Rudi Kropivnik. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 31. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste dobili. Ima morda kdo kakšno pripombo ali popravek 
k zapisniku 31. seje? (Ne.) Če ne, potem prosim, da o zapisniku glasujete! Kdo 
je za? (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 31. seje zbora. 
Sedaj vas prosim, da gremo na skupno zasedanje, nato pa bomo nadaljevali 

v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.40.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o družbenih svetih. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil dr. Kostjo Konvalinko, republiškega svetovalca v 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. 

Uvodno obrazložitev smo pravkar poslušali na skupnem zasedanju. 
Predlog zakona ste dobili. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni 

sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
predložili pismena poročila, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
in Zakonodajno-pravna komisija pa tudi dodatni poročili. Želijo morda po- 
ročevalci besedo? (Ne želijo.) 

24* 
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Če ne, pričenjam razpravo! Pismenih prijav za razpravo ni. Želi kdo be- 
sedo? (Ne.) Če ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Odbora za družbenopolitični in 
komunalni sistem Zbora občin k 6. in 22. členu predloga zakona, ki sta razvidna 
iz njegovega dodatnega poročila z dne 13. februarja 1980. 

Gre kot se spomnite za to, da bi črtali tisti del stavka v teh dveh členih, 
ki bi morda navajal na to, da naj bodo v sestavi občinskih družbenih svetov 
samo organizacije oziroma institucije, ki imajo sedež v občini. Zlasti za razne 
raziskovalne organizacije pa to skorajda ni mogoče ali pa je izvedljivo v malo- 
kateri občini, zato je naš odbor menil, da je prav, da se ta del črta in da se 
določilo teh dveh členov širše razlaga. To pomeni, da naj bodo v sestavi druž- 
benih svetov organi in organizacije, ki imajo svoj sedež v občini pa tudi tisti, 
ki sedeža nimajo v občini, zlasti če gre za znanstveno-raziskovalne in druge 
organizacije. 

Predlagatelj se je s tem amandmajem v svojem mnenju že strinjal. Spra- 
šujem še dr. Udeta in Branka Pirca, če se s tem strinjata? (Da.) 

Ker z amandmajema soglašajo tako predlagatelj kot delovna telesa Skup- 
ščine, predlagam, da o teh dveh amandmajih glasujemo skupaj. Se strinjate? 
(Da.) Če se strinjate, potem prosim, da glasujete! Kdor je za amandma odbora 
k 6. in 22. členu, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja komisije soglasno sprejeta. 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 

13. in 23. členu predloga zakona. Amandma k 13. členu govori o tem, da koordi- 
nacijski odbor obvesti o tem, če zavrne obravnavo nekega vprašanja ne le 
tistega, ki je dal pobudo, ampak tudi svet. Amandma k 23. členu pa govori 
o tem, da odlok o ustanovitvi sveta sprejme skupščina občine oziroma skup- 
ščina posebne družbenopolitične skupnosti. 

Amandmaja sta razvidna iz poročila komisije z dne 6. februarja 1980. 
Predlagatelj se je z amandmajema strinjal, prav tako tudi Komisija za pravo- 
sodje in naš odbor. Ker z amandmajema soglašajo tako predlagatelj kot de- 
lovna telesa Skupščine in zbora, predlagam, da o njih glasujemo skupaj. Ali 
kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) Če ne, potem prosim, da glasujete! Kdor 
je za ta dva amandmaja, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja komisije soglasno sprejeta. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 

kona, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in organi- 
zacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojo 
predstavnico določil tovarišico Jelko Pečar, pomočnico republiškega sekretarja 
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali. Predlog zakona ste sprejeli. Dobili ste 
tudi mnenja in stališča Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve in 
amandmaje Izvršnega sveta k 8., 13., 16., 21., 28., 30., 47., 50. in k 58. členu 
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predloga zakona. Hkrati s temi amandmaji ste prejeli danes na klop tudi 
dopis Izvršnega sveta, s katerim predlaga, da zbor obravnava predložene aman- 
dmaje v smislu 5. odstavka 277. člena poslovnika Skupščine kot sestavni del 
predloga zakona. Zeli o tem zadnjem predlogu Izvršnega sveta kdo razprav- 
ljati? (Ne želi.) 

Prosim, da o predlogu Izvršnega sveta glasujete! Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta, da 
so predloženi amandmaji sestavni del predloga zakona. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Komisija 
za narodnosti, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
zboru predložili pismena poročila, Odbor in Zakonodajno-pravna komisija pa 
tudi dodatna poročila. Želijo poročevalci Odbora in komisij besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne, potem zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe 
delavcev v državni upravi in pravosodju. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Vlada Tanceta, namestnika republiškega sekretarja 
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog zakona 
ste prejeli. Prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega sveta k 14., 15., 17., 25., 
30., 35., 36., 37., k novemu 41., 46., novemu 48. členu, 49., 50. in 51. členu pred- 
loga zakona. Hkrati s temi amandmaji ste prejeli danes na klop tudi dopis 
Izvršnega sveta, s katerim umika amandma k 37., členu in hkrati predlaga, 
da zbor obravnava predložene amandmaje v smislu petega odstavka 277. člena 
poslovnika Skupščine kot sestavni del predloga zakona, podobno kot pri prejšnji 
točki. 

Želi o takem predlogu Izvršnega sveta kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, potem 
prosim, da o predlogu Izvršnega sveta glasujete! Kdor je za tak predlog, naj 
prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta, da so 
predloženi amandmaji sestavni del predloga zakona. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Komisija 
za narodnosti, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
zboru predložili pismena poročila. Odbor, Zakonodajno-pravna komisija in 
Komisija za pravosodje pa so predložili tudi dodatna poročila. Ker je imela 
Komisija za pravosodje danes zjutraj sejo, ste njeno dodatno poročilo prejeli 
na klop. Želijo poročevalci odbora in komisij besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne, 
potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 
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zakona, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 6. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije ter o imenovanju republiških sekretarjev in predsednikov republiških 
komitejev. 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je predsednik 
Izvršnega sveta dr. Anton Vratuša. 

Predlog za spremembe in dopolnitve je predsednik dr. Anton Vratuša že 
obrazložil na skupnem zasedanju. 

Predlog je obravnavala Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve, ki je predložila predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju republiških sekre- 
tarjev in predsednikov republiških komitejev in mnenje k predlogu za spre- 
membe in dopolnitve. 

Predstavnica komisije je tovarišica Mihaela Verbičeva. Tovarišica Verbi- 
čeva ali želite besedo? (Ne.) 

O predlogu odloka pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 
S tem so bili razrešeni dolžnosti v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 

ter v republiških upravnih organih naslednji tovariši: Livij Jakomin, dolžnosti 
člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za promet in 
zveze, magister Štefan Korošec, dolžnosti člana Izvršnega sveta in predsednika 
Republiškega komiteja za tržišče in cene, Tone Kovič, dolžnosti člana Izvršnega 
sveta in republiškega sekretarja za industrijo, dr. Avguštin Lah, dolžnosti člana 
Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja, Drago 
Petrovič dolžnosti člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja 
za energetiko, Andrej Ujčič dolžnosti člana Izvršnega sveta in predsednika 
Republiškega komiteja za kulturo, in Marjan Osolnik dolžnosti republiškega 
sekretarja za mednarodno sodelovanje. 

Hkrati so bili v Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izvoljeni in za pred- 
stojnike republiških upravnih organov imenovani naslednji tovariši: Milan 
Baškovič za člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za 
zakonodajo, Tatjana Kosovel za članico Izvršnega sveta, Borut Šnuderl za člana 
Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve, Anton Vahen za člana Izvršnega sveta in predsednika 
Republiškega komiteja za informiranje, Ivan Vinkler za člana Izvršnega sveta 
in predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze, Marko Vraničar za 
člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za energetiko, 
industrijo in gradbeništvo. 

Že na skupnem zasedanju smo se vsem tovarišem, ki odhajajo na nove 
dolžnosti zahvalili ža odgovorno delo, ki so ga v teh letih opravili v Izvršnem 
svetu, novim pa zaželeli seveda čim več ustvarjalnih moči za naloge, ki so 
pred njimi. 
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Izmed podpredsednikov in drugih članov Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije opravljajo prejšnji in novo izvoljeni člani Izvršnega sveta sedaj na- 
slednje dolžnosti: 

Milica Ozbič, republiška sekretarka za finance, Martin Košir, republiški 
sekretar za ljudsko obrambo, Janez Zemljarič, republiški sekretar za notranje 
zadeve, Jože Pacek, republiški sekretar za pravosodje, upravo in proračun, 
Andrej Grahor, predsednik Republiškega komiteja za delo, Jože Novinšek, 
predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje, Anton Vahen, pred- 
sednik Republiškega komiteja za informiranje, Milan Baškovič, predsednik 
Republiškega komiteja za zakonodajo, Jernej Jan, predsednik Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje, Marija Zupančič-Vičar, predsednica 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, Marko Vraničar, 
predsednik Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo, 
Borut Snuderl, predsednik Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve, Ivo Marenk, predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Ivan Vinkler, predsednik Republiškega komiteja za 
promet in zveze, Boris Čižmek, predsednik Republiškega komiteja za borce in 
vojaške invalide, dr. Anton Fazarinc, predsednik Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno varstvo, Majda Poljanšek, predsednica Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo in dr. Iztok Winkler, 
predsednik Republiškega komiteja za kulturo, raziskovalno dejavnost in tehno- 
logijo. 

Tako je sestav Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije naslednji: pred- 
sednik dr. Anton Vratuša, podpredsedniki: Jože Hujs, Milica Ozbič, Vitja 
Rode, Dušan Sinigoj in Mara Zlebnik. 

Člani: Milan Baškovič, Boris Čižmek, dr. Anton Fazarinc, Andrej Grahor, 
Jernej Jan, Tatjana Kosovel, Martin Košir, Ivo Marenk, Jože Novinšek, Marjan 
Osolnik, Jože Pacek, Majda Poljanšek, Franc Razdevšek, Borut Snuderl, Anton 
Vahen, Ivan Vinkler, Marko Vraničar, Janez Zemljarič, Marija Zupančič-Vičar 
in dr. Iztok Winkler. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o razrešitvi in imenovanju namestnikov republiških sekretarjev in namestnikov 
predsednikov republiških komitejev. 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki je prav tako predsednik Izvršnega 
sveta dr. Anton Vratuša. 

Predlog za spremembe in dopolnitve sestave Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije je predsednik dr. Anton Vratuša dal na skupnem zasedanju. 
Predlog je obravnavala Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve, ki je predložila predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov 
republiških sekretarjev in namestnikov predsednikov republiških komitejev 
ter mnenje k predlogu za razrešitev in imenovanja. Predstavnica komisije je 
prav tako tovarišica Mihaela Verbičeva. Želite besedo? (Ne.) 

O predlogu odloka pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne, 
potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem so bili dolžnosti namestnikov republiških sekretarjev oziroma na- 

mestnikov predsednikov republiških komitejev razrešeni: Danica Bresjanac, 
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dolžnosti namestnice predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja, 
Peter Ogrizek, dolžnosti namestnika predsednika Republiškega komiteja za 
kulturo in Tone Poljšak, dolžnosti namestnika Republiškega sekretarja za 
mednarodno sodelovanje. 

Za namestnike republiških sekretarjev oziroma namestnike predsednikov 
republiških komitejev pa so bili imenovani: Dore Dovečar, za namestnika re- 
publiškega sekretarja za notranje zadeve, Tomaž Ertl, za namestnika republi- 
škega sekretarja za notranje zadeve, dr. Vladimir Fatur, za namestnika pred- 
sednika Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo, Edo 
Gaspari, za namestnika predsednika Republiškega komiteja za delo, Jože 
Humer, za namestnika predsednika Republiškega komiteja za kulturo in zna- 
nost, Alojz Janko za namestnika predsednika Republiškega komiteja za zako- 
nodajo, Drago Mirošič za namestnika predsednika Republiškega komiteja za 
mednarodno sodelovanje, Slavko Polanič, za namestnika Republiškega sekre- 
tarja za finance in Peter Winkler za namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

Dolžnosti kot namestniki predstojnikov republiških upravnih organov pa 
nadaljujejo Dušan Brglez, namestnik predsednika komiteja za mednarodno 
sodelovanje, Maver Jerkič, namestnik predsednika Republiškega komiteja za 
varstvo okolja in urejanje prostora, Andrej Miklavčič, namestnik predsednika 
Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo, Aleksander 
Škraban, namestnik predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve, Karmelo Budihna, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Vsem želim veliko uspehov na novih dolžnostih, ki jih boste opravljali. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Vladimirja Tanceta, namestnika republiškega 
sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. Tovariš Tance, želite 
besedo? (Da.) Prosim! 

Vlado Tance: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini, ki je danes v obravnavi, ureja enega najpomembnejših instrumentov 
za izvajanje zemljiške politike, določene s plani družbenopolitičnih skupnosti. 

Ker posega v zelo občutljive, z ustavo zajamčene lastninske odnose občanov 
kot tudi v pravice družbenih pravnih oseb pri razpolaganju z nepremičninami, 
je razumljivo, da je bil osnutek zakona deležen velike pozornosti, kar se kaže 
v velikem številu pripomb, predlogov in mnenj, ki so jih skupščinska telesa 
in delegati dali k osnutku zakona. Teh pripomb in predlogov je prek 200. 

Eden od ciljev predlaganega zakona je, da se investitorjem zagotovi čim 
hitrejša pridobitev potrebne zemljiške površine za načrtovano gradnjo objektov 
ali izvedbo drugih del. 

Ob tem poudarjamo, da ureja pridobivanje stavbnih zemljišč v mestih in 
naseljih mestnega značaja ter v drugih območjih, namenjenih za kompleksno 
graditev, drug zakon, to je zakon o prenehanju lastninske pravice in drugih 
pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, ki je bil sprejet 
v letu 1976. Ta zakon pa ureja glede na pravkar navedeni zakon prehod po- 
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samičnih zemljišč v družbeno lastnino oziroma na druge družbene pravne osebe. 
Zato pripomb, ki so bile dane v zvezi s pridobivanjem kompleksov zemljišč 
tako ob osnutku kot tudi v sedanji razpravi o predlogu zakona, predlagatelj 
ne more upoštevati. 

Kot je navedeno že v obrazložitvi predloga zakona, so v predloženem zakonu 
stališča Družbenopolitičnega zbora, ki so se nanašala na ugotovitev splošnega 
interesa in odškodnino družbenim pravnim osebam za odvzeto nepremičnino, 
v celoti upoštevana. 

V predlogu zakona so upoštevana tudi mnenja in predlogi skupščinskih 
teles. Tudi ta mnenja in predlogi so se v glavnem nanašali na ugotovitev sploš- 
nega interesa in na odškodnino za razlaščeno nepremičnino ter tudi na od- 
škodnino za prisilno prenesene nepremičnine v družbeni lastnini. Splošna pri- 
pomba vseh skupščinskih teles glede ugotovitve splošnega interesa je bila, 
da je potrebna uskladitev teh določb z zakonom o sistemu družbenega pla- 
niranja. V predlogu zakona so te in tudi druge določbe z navedenim zakonom 
terminološko usklajene. Sicer pa predlog zakona nekoliko drugače ureja vpra- 
šanje ugotovitve splošnega interesa, kot ga je urejal osnutek. 

Skladno s stališčem Družbenopolitičnega zbora predlog zakona oprede- 
ljuje splošni interes tako, da ga šteje za ugotovljenega, če je s prostorskim 
izvedbenim aktom predvidena na določenem zemljišču graditev po namenu 
določenega objekta. V vseh drugih primerih pa ga ugotavlja občinska skup- 
ščina na seji z odločbo. Predlog zakona tako opušča ugotavljanje splošnega 
interesa s splošnim aktom izvršnega sveta občinske skupščine. Glede na to, da 
je prostorski vidik neločljiva sestavina družbenega planiranja, njegovo uresni- 
čitev pa morajo zagotoviti ustrezni izvedbeni akti, je tako ugotavljanje sploš- 
nega interesa prvenstveno vezano na družbeno planiranje. 

Prostorske izvedbene akte bo določil poseben zakon, ki je v pripravi. Do 
njegove uveljavitve bo seveda treba šteti za take akte predvsem urbanistične 
dokumente po zakonu o urbanističnem planiranju. Tako bo v primeru ugoto- 
vitve splošnega interesa po 16. členu kot prostorski izvedbeni akt praktično 
prišel v poštev le zazidalni načrt, ker je le-ta vedno tako natančen, da na 
določenem zemljišču predvideva graditev po namenu določenega objekta. Da 
bi glede tega izključili vsak dvom, predlagatelj v smislu pripomb delegatov, 
ki so jih dali k predlogu zakona, predlaga amandma, ki naj se kot novi 66. člen 
glasi: »Do uveljavitve predpisov o urejanju prostora se šteje za prostorski 
izvedbeni akt iz 16. člena tega zakona zazidalni načrt po zakonu o urbanistič- 
nem planiranju.« Pri tem poudarjamo, da gre pri ugotavljanju splošnega in- 
teresa po 16. členu za stavbno zemljišče. 

Tudi pri ugotavljanju splošnega interesa v 17. členu gre prvenstveno za 
stavbno zemljišče. Kadar pa gre za ugotovitev splošnega interesa na kmetij- 
skem zemljišču, ki mu je po zakonu o kmetijskih zemljiščih mogoče spre- 
meniti namembnost, pa predlog zakona predvideva, da mora razlastitveni upra- 
vičenec predlogu za ugotovitev splošnega interesa priložiti mnenje kot pred- 
videva amandma skupščinskih teles, ki ga da kmetijska zemljiška skupnost 
o možnih lokacijah za graditev predvidenega objekta ali za izvedbo drugih del. 

Kot je razvidno iz poročil skupščinskih teles so k 3. odstavku 17. člena 
predloga zakona dali amandma Odbor za družbenoekonomske odnose Druž- 
benopolitičnega zbora, Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja in Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela ter Odbor 
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za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora 
občin, in sicer da se v 3. vrsti 3. odstavka 17. člena beseda: »predlog« nadomesti 
z besedo: »mnenje«. 

Po obširni razpravi v navedenih skupščinskih telesih se je izoblikovalo 
stališče, da tako spremenjena določba 3. odstavka 17. člena povsem zadostuje, 
saj sprejme odločitev o splošnem interesu skupščina občine na seji. Delegatsko 
oblikovana Skupščina pa bo kot organ družbenega samoupravljanja in najvišji 
organ oblasti v okviru pravic in dolžnosti občine pri odločanju upoštevala vse 
interese, med drugim tudi interes smotrnega izkoriščanja in zavarovanja kme- 
tijskih zemljišč. Kmetijska zemljiška skupnost pa bo pri tem sodelovala s svo- 
jim mnenjem. Predlagatelj se s tem amandmajem strinja. 

Glede odškodninskih določb ostaja zakonski predlog pri načelnih rešitvah, 
ki jih je Skupščina sprejela ob obravnavanju osnutka zakona. Pri tem mislimo 
predvsem na osnove in merila, po katerih se določajo odškodnine za posamezne 
vrste nepremičnin. Posamezne razlike med besedilom osnutka in besedilom 
predloga zakona so natančnejše razvidne iz obrazložitve. Iz obrazložitve je tudi 
razvidno, katerih mnenj, predlogov in pripomb ni bilo mogoče upoštevati in 
zakaj ne. 

Na dilemo ali naj se pri določanju odškodnine obravnavajo vsa zemljišča 
kot kmetijska zemljišča, prejšnjemu lastniku pa naj se priznajo vsa vlaganja, 
ali pa naj se zemljišča ločijo na kmetijska, stavbna in gozdna zemljišča, je 
osnutek opozarjal z variantnimi rešitvami. Ob tem so se vsa skupščinska telesa 
in vsi delegati v zborih Skupščine SR Slovenije opredelili za rešitev, ki tudi 
ob določanju odškodnine loči kmetijska in stavbna zemljišča. Tako razlikovanje 
zemljišč izhaja že iz načela, ki ga vsebuje 100. člen republiške ustave, ki 
določa, da uresničujejo občani lastninsko pravico v skladu z naravo in na- 
menom nepremičnine. Iz te ustavne intencije izhaja tudi temeljna opredelitev 
odškodnine kot koristi, ki jo daje nepremičnina prejšnjemu lastniku, pri čemer 
pa se ne upošteva koristi, ki je posledica neposrednega ali posrednega vlaganja 
družbenih sredstev v razlaščene nepremičnine. Upoštevajo pa s neamortizirana 
lastna vlaganja razlaščenca kot tudi morebitno bistveno poslabšanje pogojev 
za življenje in delo prejšnjega lastnika. 

Glede opredelitve odškodnine v 32. členu predloga zakona kot koristi, ki 
bi jo nepremičnina lahko dajala prejšnjemu lastniku ob normalni porabi, se 
je med razpravo v skupščinskih telesih pojavilo vprašanje o skladnosti te do- 
ločbe z določbo drugega odstavka 99. člena republiške ustave. Po amandmaju, ki 
ga v zvezi s tem predlaga Zakonodajno-pravna komisija k prvemu in tretjemu 
odstavku, da naj se besede: »ki bi jo nepremičnina lahko dajala prejšnjemu 
lastniku ob normalni uporabi« nadomeste z besedami: »ki jo je prejšnji lastnik 
imel na podlagi uporabe nepremičnine«, gre le za uskladitev te določbe s citirano 
ustavno določbo. Opredelitev odškodnine kot koristi, ki jo je imel prejšnji 
lastnik na podlagi uporabe nepremičnine, je tudi po mnenju predlagatelja 
bližja načelu pravične odškodnine iz navedene ustavne določbe, zato se pred- 
lagatelj z amandmajem k temu členu strinja. 

Glede odškodnine za razlaščeno kmetijsko zemljišče /predlog zakona v 
38. členu določa kot osnovo tržno vrednost, ki se oblikuje na območju kra- 
jevne skupnosti oziroma občine. Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora občin je dal k tej določbi amandma, da naj 
za tržno vrednost velja vrednost, ki se oblikuje na območju občine. Nasprotno 
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pa je Zakonodajno-pravna komisija mnenja, da je tudi ta,določba v zakonu 
odveč, saj je pojem tržne vrednosti že sam po sebi v teoriji in praksi dovolj 
opredeljen in je predlagala amandma, da se besedilo drugega odstavka citira- 
nega člena v celoti črta. Predlagatelj se s tem amandmajem Zakonodajno-pravne 
komisije strinja. 

Osnova za določitev odškodnine za kmetijsko zemljišče je torej tržna vred- 
nost. Tako v razpravi o osnutku kot v razpravi o predlogu zakona so bili iz- 
raženi pomisleki, da tržna vrednost ni najbolj ustrezna osnova za določitev 
odškodnine za kmetijska zemljišča. Medtem ko pri obravnavi osnutka zakona 
s tem v zvezi ni bilo nobenega konkretnega predloga, je bilo ob predlogu za- 
kona izraženo mnenje, da bi bila ustreznejša osnova katastrski dohodek. Ne 
glede na to, da pomeni taka osnova v primerjavi z veljavnimi in v predlogu 
zakona sprejetimi rešitvami popolno novost, tudi sicer predlagatelj meni, da 
je tržna vrednost v odnosu do katastrskega dohodka bližja pojmu pravične 
odškodnine, kot je opredeljena v 32. členu zakona, zlasti še, ker sprejemamo 
amandma Zakonodajno-pravne komisije. 

Opozorili bi le še na dvoje vprašanj. Vprašanje razlastitve razpadajočih 
objektov je bilo ob obravnavi osnutka zakona predmet številnih in nasprotu- 
jočih si mnenj in predlogov. Kljub večinskemu mnenju, da je določba iz za- 
konskega osnutka, ki je predvidevala razlastitev razpadajočih objektov, ki 
ogrožajo varnost življenja, prometa, sosednjih objektov ali znatno kvarijo po- 
dobo naselja ali krajine (tretji odstavek 6. člena osnutka) potrebna, zakon take 
določbe nima več. Na pripombe Zakonodajno-pravne komisije in nekaterih 
drugih skupščinskih teles je predlagatelj to vprašanje posebej proučil, kar je 
poudarjeno v obrazložitvi zakona. 

Res je, da ta problem obstaja, toda zgolj z razlastitvijo ga ni mogoče učin- 
kovito urediti. Drugi predpisi bodo morali zagotoviti dolžnosti popravila ozi- 
roma odstranitve takih objektov, zagotoviti učinkovit inšpekcijski nadzor in 
podobno. Ali bo ta vprašanja ali vsaj del teh vprašanj urejal zakon o urejanju 
prostora, ki je v pripravi ali kak drug predpis, ta hip še ni mogoče z gotovostjo 
trditi. Je pa predlagatelj naročil Republiškemu sekretariatu za urbanizem, da 
to vprašanje prouči in predlaga ustrezne rešitve. 

Glede razlastitev črnih gradenj je zakon kljub nekaterim pripombam iz 
razprave obdržal rešitev, da prejšnji lastnik takega objekta nima pravice do 
odškodnine in ne do primernega nadomestnega stanovanja, ima pa pravico do 
najpotrebnejših prostorov, enako tudi osebje, ki uporablja hišo oziroma sta- 
novanje v nedovoljeni gradnji na podlagi pogodbe s prejšnjim lastnikom. 

V zvezi s temi določbami so bile najštevilnejše pripombe, da bi bilo morda 
potrebno v zakonu določiti, da glede objektov, ki so bili zgrajeni pred več leti, 
sploh ne bi ob razlastitvi ugotavljali ali so bili zgrajeni na podlagi dovoljenja 
ali ne. Kot je že v obrazložitvi poudarjeno, predlagatelj meni, da tega vpra- 
šanja v razlastitvenem zakonu ni mogoče urediti in da je to vprašanje sistemsko 
rešeno v zakonu o urbanističnem planiranju. 2e ukrepi, ki jih predpisuje zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju iz leta 1978 
zagotavljajo, da bo to vprašanje tudi dejansko rešeno. Občinske skupščine pa 
morajo seveda zagotoviti, da bodo ti ukrepi čim prej dokončno uresničeni. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet predlaga, da sprejmete predlog 
zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, 
skupaj s predloženimi amandmaji. 
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^Predsednica Silva Jereb: Predlog zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi 
mnenje Izvršnega sveta in pripombe, ki jih je posredovala Skupščina občine 
Maribor in danes tudi amandma Izvršnega sveta. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbeno politični in komunalni 
sistem Odbor za urbanizem, stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo oko- 
lja in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila, 
komisija pa tudi dodatni poročili. Želijo poročevalci besedo? (Da.) Prosim, be- 
sedo ima tovariš Vuga, predsednik Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja! 

Tomaž Vuga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! V imenu 
Odbora za urbanizem umikam amandma k 38. členu in vas hkrati obveščam, 
da se strinjamo z amandmajem, ki ga je predlagala Zakonodajno-pravna ko- 
misija. Gre za črtanje ne samo krajevnih skupnosti ampak celega drugega od- 
stavka 38. člena. Prav tako se strinjamo z amandmajem Izvršnega sveta, ki 
smo ga danes sprejeli v zvezi z novim 66. členom. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Da.) Dr. Lojze Ude, 
predsednik Zakonodajno-pravne komisije ima besedo. 

Dr. Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Razlogov, ki so nas vodili k temu, da smo predlagali amandmaje k 32. in 
38. členu ne bom ponavljal, ker jih je v bistvu povedal že predstavnik pred- 
lagatelja, ko je v imenu predlagatelja izjavil, da se z našima amandmajema 
strinja. 

Zboru predlagam nov redakcijski amandma. Komisija je bila seznanjena 
z amandmajem skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega 
dela, za področje državnih organov iz občine Ljubljana-Center, po katerem 
naj se v 65. členu naziv: »republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano« nadomesti z nazivom: »Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano«. S tem amandmajem soglašamo, ker pa ni bil predložen temu 
zboru, ga zboru predlaga komisija kot svoj amandma. Moramo reči, da je bil 
predlog zakona sestavljen še pod vplivom stare organizacije republiških uprav- 
nih organov. To je samo prilagoditev novi organizaciji, ki smo jo pravkar spre- 
jeli z zakonom. 

Z amandmajem Izvršnega sveta, ki ste ga danes prejeli, se komisija strinja. 
Po mnenju komisije je primerno, da je zazidalni načrt kot prostorski izvedbeni 
akt podlaga za ugotavljanje splošnega interesa za graditev. Po zakonu o urba- 
nističnem planiranju obstaja več prostorskih izvedbenih aktov: urbanistični 
načrt, urbanistični red, zazidalni načrt, od katerih pa je le zazidalni načrt ne- 
posredna podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije in za izdajanje lokacij- 
skih dovoljenj. Zaradi tega je prav, da je le v primeru natančnejše lokacije, 
določene z zazidalnim načrtom, mogoče šteti, da je splošni interes že ugotovljen 
in da ga ni treba posebej ugotavljati. Zaradi tega podpiramo ta amandma 
Izvršnega sveta. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Prejeli ste tudi predlog stališč Družbeno- 
političnega zbora, ki obravnava danes predlog zakona v smislu 72. člena po- 
slovnika Skupščine, tako da daje pristojnima zboroma o njem svoja stališča. 
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Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Andrej Kocuvan, delegat iz občine 
Maribor. Prosim! 

Andrej Kocuvan: Tovarišice in tovariši delegati! Občina Maribor 
oziroma njene interesne skupnosti so posredovale določene pripombe k pred- 
logu. Te pripombe so bile posredovane predhodno, ker skupina delegatov v tem 
času ni imela seje. 

Že k osnutku zakona je naša skupina dala vrsto vsebinskih pripomb k po- 
sameznim poglavjem predvsem zato, ker v praksi ni zaživelo pridobivanje 
stavbnih zemljišč na osnovi zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih 
pravic in so se zemljišča pridobivala pretežno po zakonu o razlastitvi. Ob pre- 
gledu predloga je bilo ugotovljeno, da kljub dokaj obširnemu in uspešnemu 
usklajevanju vseh prispelih pripomb, predlagatelj ni upošteval vseh vsebinskih 
pripomb. Zaradi tega so delegacije interesnih skupnosti, predvsem v stano- 
vanjski in komunalni skupnosti kakor tudi Svet stanovanjske zadruge Maribor, 
ki v okviru svoje dejavnosti najmočneje posega po novih površinah — več kot 
polovico površin gre praktično za te dejavnosti — kot dobri poznavalci razmer 
predložili pripombe oziroma amandmaje k predloženemu zakonu. Kot sem že 
rekel, so bile zaradi neusklajenega termina dela skupine delegatov za Zbor 
občin in termina za predložitev amandmajev zborom republiške Skupščine, 
pripombe posredovane direktno republiški Skupščini in skupini delegatov za 
zbor občin, tako da je le-ta o njih razpravljala šele na svoji 32. seji dne 14. 2. 

Pripombe se nanašajo na 6. člen, kjer v razpravi ni bilo jasno razvidno 
ali je lahko predlagatelj razlastitve samoupravna interesna skupnost, predvsem 
samoupravna interesna skupnost za urejanje stavbnih zemljišč, če kasneje ta 
zemljišča prenaša na drugo pravno osebo, na primer na upravljalca zgrajenih 
stanovanjskih objektov, na etažne lastnike in podobno. 

Nesmiselno bi bilo, da bi predlog za razlastitev pravno ne veljal, če bi se 
dokazalo, da razlastitveni upravičenec — samoupravna interesna skupnost za 
urejanje stavbnih zemljišč, zemljišča ne potrebuje za svojo dejavnost ter ga 
prenaša na drugo pravno osebo oziroma na končnega uporabnika oziroma uprav- 
ljalca. V takem primeru bi v praksi za interesno skupnost morala predlagati 
razlastitev občina, za katero seveda omenjene omejitve ne veljajo, kar pa lahko 
podaljšuje postopek. 

Pripombe k 16. členu se nanašajo na izredno ostre kriterije, ki morajo biti 
izpolnjeni, če se ugotavlja splošni družbeni interes na podlagi izvedbenega 
urbanističnega dokumenta. Predvsem je stanovanjska zadruga predlagala, naj 
bi zakon omogočal pridobivanje zemljišč z razlastitvijo in prisilnim prenosom 
že na podlagi urbanističnega načrta, ki še ni izvedbeni urbanistični akt, opre- 
deljuje pa po namenu zaključene soseske. Tudi skupina delegatov za Zbor občin 
je menila, da bi bilo vsaj v prehodnih določbah potrebno upoštevati to, kar 
je danes predlagal Izvršni svet. 

Namen tega predloga je bil, da bi lahko zemljišče pridobivali že predhodno, 
s čimer bi pridobili precej časa pri izvedbah posameznih sosesk, ki jih danes 
največkrat ni možno celovito zgraditi v enem srednjeročnem obdobju, pred- 
vsem zaradi zapletov pri pridobivanju zemljišč. Hkrati pa bi bilo lažje tudi 
urbanistično planiranje in načrtovanje, saj danes ni redek pojav, da ravno last- 
ništvo nad zemljiščem bistveno vpliva na urbanistične odločitve. Vse to pa bi 
se odražalo na povečanem interesu za zadružno gradnjo, ki ima v naših druž- 
benih planih vedno vidnejše mesto pri reševanju stanovanjskih problemov. Ob 
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tem bi rad povedal, da je zadružna gradnja kot oblika organiziranja indivi- 
dualne gradnje v naši občini vključena v usmerjeno stanovanjsko gradnjo in 
je sestavni del planov stanovanjske izgradnje. 

Naslednja skupina pripomb se nanaša na poglavje o odškodninah. K temu 
poglavju so bile vsebinske pripombe predlagane že ob osnutku. Pripombe so 
bile le deloma upoštevane, vendar ne po vsebinski plati. Pripombe so bile dane 
v tem smislu, da so osnova za določanje pravične odškodnine, ki jo mora po 
ustavi definirati zakon in jo opredeljuje v obliki koristi, primerna merila, ne 
pa delež od cene stanovanja oziroma tržna vrednost. Pripombe, ki so se na- 
našale na poglavje o odškodninah, so izhajale iz dejstva, da mora upravljalec 
oziroma lastnik stavbnega zemljišča tudi ob uživanju nepremičnin plačevati 
prispevke oziroma davke od koristi, ki mu jo nepremičnina nudi. Ta korist je 
izmerjena po dogovoru v skladu z nekimi normami. Zato bi lahko uporab- 
ljali enaka merila za merjenje te koristi tudi ob razlaščanju oziroma prenaša- 
nju pravice uporabe, s čemer bi poenotili zemljiško politiko tako v fazi upo- 
rabe eksploatacije kot v fazi prometa. 

K 32. členu je bila podana pripomba, da naj bi ob določevanju odškodnin 
poleg definicije, da se v odškodnini ne upoštevajo družbena vlaganja, torej 
tako imenovana diferencialna renta II, vnesli tudi določila, da se v odškodnini 
ne more upoštevati vrednosti, ki jo nepremičnina nudi zaradi svoje lokacije, 
torej tako imenovana diferencialna renta I. 

Delegati so prav tako opozorili na nejasnosti v 39. členu, ki določa, kdaj se 
šteje zemljišče za stavbno zemljišče v procesu določanja odškodnine. Ni jasno 
ali mora biti zemljišče opremljeno po veljavem prostorskem izvedbenem aktu, 
danes smo slišali, da bo to zazidalni načrt, ali je komunalno opremljeno zem- 
ljišlče tisto, na katerem so predpisani elementi, kot so našteti v drugem od- 
stavku tega člena, ali pa zemljišče, za katerega se plačuje nadomestilo za upo- 
rabo stavbnega zemljišča, za katerega pa sploh ni nujno, da je kakorkoli komu- 
nalno urejeno. 

Tu bodo veliki problemi. V razpravi na seji skupine delegatov je bilo 
ugotovljeno, da predlog sam vseeno delno izboljšuje razmere na tem področju, 
ker pospešuje proces razlastitve. Predlagan pa je bil amandma, da bi bilo v 
prehodne določbe treba vnesti definicijo za izvedbeno urbanistično dokumenta- 
cijo, kar je danes tudi predlagal Izvršni svet z novim 66. členom. Seveda pa 
to ne pomeni, da odnosov na tem zelo občutljivem področju ne bo potrebno 
tudi še naprej dograjevati in vnašati v naše samoupravne družbenoekonomske 
odnose ter jih dograjevati hkrati z dograjevanjem družbenega in prostorskega 
planiranja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Delegati so predloge samo- 
upravnih interesnih skupnosti iz mariborske občine dobili. Dobili ste tudi po- 
ročilo našega Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, katerega predsednik je odgovarjal na te pripombe. Danes je 
tovariš Tance v uvodu tudi že pojasnil nekatere stvari. Pripombe mariborskih 
samoupravnih interesnih skupnosti so bile na seji odbora deležne odgovorne 
razprave. Stvar ni šla kar tako mimo. V razpravi je bilo poudarjeno dvoje: 
Prvič, da je potrebno dosledno izpeljati ustavno vlogo občinske skupščine, 
zlasti pri določanju splošnega družbenega interesa in da tu ne gre stvari ožiti 
in drugič, da si je seveda treba prizadevati za dolgoročnejše planiranje in za 
pridobivanje zemljišč. Tako bi morali biti razlastitveni posegi izjema ne pa 
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pravilo, če si prav razlagam razprave na našem odboru. Sicer pa sta tu pred- 
sednik odbora in tovariš Tance. Ali menita, da je potrebno še kaj dodati k 
razpravi in mnenjem delegatov iz Maribora? 

Vlado Tance: Mislim, da smo se tako v predlogu zakona kot v ob- 
razložitvi opredelili do teh pripomb, ki niso sprejemljive. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Vuga, ali menite, da je 
potrebno še kaj dodati? 

Tomaž Vuga: V poročilu odbora smo podali naše mnenje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Želi še kdo besedo? (Nihče.) Pi- 
smenih prijav ni več. Če ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne ko- 
misije k 32. in 38. členu predloga zakona, ki sta razvidna iz njenega dodat- 
nega poročila z dne 13. februarja 1980 in sta bila danes še posebej obrazložena, 
ter k 65. členu, ki ga je pravkar obrazložil predsednik Zakonodaj no-pravne 
komisije, dr. Lojze Ude. Ta amandma se nanaša na sekretariat oziroma Komite 
za kmetijstvo. 

Z amandmajema soglaša predlagatelj, kar je razvidno iz njegovega dopisa 
in tudi tovariš Tance je to še posebej poudaril. Prav tako se je do teh amand- 
majev izrekel že predsednik našega Odbora za urbanizem, stanovanj sko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja. Vprašujem še predsednika Odbora za druž- 
benopolitični in komunalni sistem, tovariša Mitja Horvata, če z amandmajema 
soglaša? (Da.) 

Ker z amandmajema soglašajo tako predlagatelj kot tudi delovna telesa 
Zbora in Skupščine, predlagam, da o njiju glasujemo skupaj. 

Ali kdo temu nasprotuje? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da o vseh treh amand- 
majih glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja komisije soglasno sprejeta. 
Tako prehajamo na glasovanje o amandmajih Odbora za urbanizem, sta- 

novanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja k 17. in 38. členu predloga, 
ki sta razvidna iz njenega poročila z dne 11. februarja 1980. Ker smo že spre- 
jeli amandma Zakonodaj no-pravne komisije k 38. členu in je tovariš Vuga kot 
poročevalec umaknil amandma k 38. členu, bomo glasovali seveda samo o 
amandmaju odbora k 17. členu predloga zakona. Tu gre za spremembo, da 
kmetijsko-zemljišika skupnost ne daje predloga pač pa mnenje. 

S tem amandmajem soglašata predlagatelj in Odbor za politični in komu- 
nalni sistem. Prosim, da o njem glasujete! Kdor je za amandma k 17. členu, naj 
prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma odbora k 17. členu. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju Izvršnega sveta, ki ste ga prejeli 

danes, in sicer, da se doda novi 66. člen. Zakonodajno-pravna komisija, Odbor 
za urbanizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor 
za družbenopolitični in komunalni sistem se z amandmajem strinjajo. 

Kdor je za amandma Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (57 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Izvršnega sveta. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 

kona, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En dele- 
gat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 
Hkrati ugotavljam, da je bil predlog zakona sprejet v skladu s stališči 

Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora še posebej 
obvestila. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
osnovni šoli. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovarišico Majdo Poljanšek, Članico Izvršnega 
sveta in predsednico Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje in 
tovariša Vilija Veršaja, svetovalca predsednice Republišikega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo 
ima tovariš Vili Veršaj. 

Vili Veršaj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog zakona o osnovni šoli pomeni temeljni dokument, na podlagi katerega 
bo v okviru celotne preobrazbe vzgoje in izobraževanja, kakršna je bila za- 
črtana v kongresnih dokumentih Zveze komunistov, rasla nova, bogatejša 
osnovna šola, ki bo dajala vsakemu otroku možnost, da do največje možne 
mere razvije svoje sposobnosti in interese in jih uveljavi v skladu z našimi 
družbenimi potrebami. 

Razprava o osnutku zakona je v celoti potrdila njegovo usmeritev, pri- 
nesla pa je tudi številne predloge in pobude za izpolnitev predlaganega bese- 
dila. Medtem je bil tudi sprejet zakon o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja, ki je celovito uredil družbenoekonomske odnose tudi 
na tem področju. Zato ta predlog zakona ureja samo tista vprašanja, ki so 
specifična za osnovno šolanje. 

V javni razpravi o zakonu so bila zelo pozorno obravnavana določila o 
zagotovljenem programu in o solidarnosti delovnih ljudi in občanov. Zakon 
določa, da ta program zajema najmanj obvezni predmetnik in učni načrt osnov- 
ne šole, kot njen zajamčen standard, ki se zagotavlja vsem občanom v Slove- 
niji, ne glede na gospodarsko razvitost občine. Uporabniki in izvajalci pa se 
bodo v občinskih izobraževalnih skupnostih in v okviru Izobraževalne skupnosti 
Slovenije dogovarjali o pogojih za solidarno zagotavljanje tega programa in o 
razširjanju njegovega obsega, kar bo omogočalo stalen napredek osnovnega 
šolanja v skladu s potrebami in možnostmi okolja in celotne družbene skup- 
nosti. 

Javna razprava se je dokaj soglasno opredelila, da za obvezni del pro- 
grama ni mogoče predpisovati soudeležbe staršev. Predlagatelj je to pobudo 
sprejel, zato predlog zakona dopušča možnost participacije staršev samo za 
tiste storitve osnovne šole, ki presegajo tako imenovani zagotovljeni program. 

Na podlagi pobud iz javne razprave predlog zakona določneje usmerja 
razvoj celodnevne šole, saj zavezuje vsako osnovno šolo, da v skladu z ma- 
terialnimi in drugimi možnostmi okolja, v katerem deluje, uveljavlja svoja 
vzgojna prizadevanja kot celodnevna šola in s tem zagotavlja vsem učencem 
možnosti za uspešno vzgojo in izobraževanje, se povezuje z vsemi dejavniki v 
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svojem okolju, kar ji omogoča načrtno uresničevanje družbenih vzgojnoizobra- 
ževalnih smotrov. 

V skladu s tako usmeritvijo zakon uveljavlja težnjo, da se tudi tam, kjer 
še ni pogojev za izoblikovanje celodnevne šole, prek razširjenega programa 
interesnih dejavnosti in podaljšanega bivanja uveljavijo vsaj elementi celo- 
dnevne šole. 

Glede možnosti, da učenec uspešno konča osnovno šolo, čeprav ima nega- 
tivno oceno iz tujega jezika, se je predlagatelj po ponovni proučitvi vseh vi- 
dikov tega vprašanja opredelil za rešitev, kakršna je že v sedanjem zakonu o 
osnovni šoli, saj tudi veljavni predmetnik osnovne šole za odrasle ne vklju- 
čuje tujega jezika. S tem zakonom odpira možnost, da se vsak otrok po kon- 
čani osnovni šoli vključi v delo. Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju, 
ki bo verjetno na eni od naslednjih sej zborov Skupščine V obravnavi, pa daje 
možnost, da se tudi tak otrok vključi v nadaljnje izobraževanje. 

Predlagatelj ni mogel sprejeti pobude, naj bi zakon za učitelje osnovne 
šole predpisal obvezno visoko izobrazbo. Taka želja je sicer v skladu s težnjo, 
naj bi imel tisti, ki dela z otrokom, najvišjo možno izobrazbo v svoji stroki, 
vendar ocenjujemo, da bi taka določba presegala naše trenutne možnosti. Zato 
ostajamo pri dosedanji rešitvi, ki alternativno predvideva visoko ali višjo iz- 
obrazbo. V skladu s kadrovskimi in materialnimi možnostmi naše družbe pa 
bo mogoče postopoma uveljaviti za učitelje visoko izobrazbo, pri čemer pred- 
loženi zakon tega ne ovira oziroma to omogoča. 

Ob obravnavi predloga zakona v telesih Skupščine SR Slovenije in Skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti Slovenije so. bile dane pobude za dopolnitev 
nekaterih določb predloga zakona, s katerimi bi jasneje opredelili posamezne 
predlagane rešitve. Zato je predlagatelj predložil amandmaje k 14., 18. in 138. 
členu ter predlaga, da jih zbori Skupščine obravnavajo in sprejmejo kot se- 
stavni del predloga zakona. 

Predlagatelj je včeraj prejel tudi amandma iz Novega mesta k 96. členu 
predloga zakona o osnovni šoli, s katerim se predlaga, da se določi obvezna vi- 
soka izobrazba za učitelje predmetnega pouka, s tem, da bi se sedanjim uči- 
teljem z višjo izobrazbo ta priznala kot ustrezna. 

Izvršni svet je ponovno ugotovil, da predloženi zakon omogoča postopno 
uvajanje visoke izobrazbe za učitelje, obvezno uvajanje visoke izobrazbe z 
letom 1985 pa je glede na razmere v osnovnem šolstvu v Sloveniji, po našem 
mnenju, preuranjeno in bi povzročilo precejšnje težave, saj imamo na tem 
področju še velik kadrovski primanjkljaj. 

V letih 1983 do 1986, to je ravno v času, ko bomo imeli povečan odliv 
učiteljev zaradi upokojitve prvih povojnih generacij, bi zaradi podaljšanega 
šolanja ne dobili praktično nobenega novega predmetnega učitelja. To bi pri- 
peljalo v nesmiselno situacijo, saj bi se še povečalo število neusposobljenih de- 
lavcev v osnovnih šolah, z vsemi posledicami, ki bi jih seveda tako zmanjše- 
vanje povzročilo. 

Potrebe po novih učiteljih se bodo v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
namreč povečevale, med drugim tudi zaradi razvoja celodnevne šole in zaradi 
povečanega obsega splošno izobraževalnih predmetov v usmerjenem izobraže- 
vanju. Poleg tega pa bi taka sprememba imela tudi pomembne materialne 
učinke, ki 'jih po našem mnenju v tem trenutku ni primerno nalagati uporab- 
nikom mimo odločitev, ki jih bodo sprejemali s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov za prihodnje srednjeročno obdobje. 
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Zato Izvršni svet takega amandmaja ne more sprejeti. Predlagatelj pa se 
v celoti strinja z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije in jih sprejema. 
Zato predlagamo Skupščini, da sprejme predloženi zakon. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog zakona je bil objavljen v Poroče- 
valcu št. 1. Prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega sveta. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za narodno- 
sti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 
Ali želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Danes ste dobili na klop tudi stališča in predloge Družbenopolitičnega 
zbora kot zainteresiranega zbora na osnovi 88. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

O tem predlogu zakona pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Kri- 
stina Šmid, delegatka iz občine Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 

Kristina Smid: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice dele- 
gati! Skupini delegatov, ki delegirata delegate v Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela Slovenije, sta na sestanku 18. 2. k obravnavanemu gradivu za 32. 
sejo Zbora občin in 33. seje Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
sprejeli naslednjo pripombo k predlogu zakona o osnovni šoli in predlogu za- 
kona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Glede na to, da je v občinah velik interes za sodelovanje med organizaci- 
jami združenega dela in šolami, ki so na območju iste krajevne skupnosti, nas 
zanima vloga in mesto enot izobraževalnih skupnosti pri vzgojno-varstvenih 
organizacijah — v osnovnih šolah, v katerih naj bi potekala samo razprava o 
svobodni menjavi dela v smislu zagotavljanja sredstev za dodatne in predvsem 
izbirne programe. Menimo, da bi bilo potrebno v teh enotah razpravljati tudi 
o vsebini teh programov glede na interese združenega dela, kot tudi o vsebini 
drugih oblik sodelovanja med omenjenimi tremi subjekti kot na primer po- 
klicno usmerjanje, popoldanske interesne dejavnosti, kulturne dejavnosti itd. 
Upoštevaje dejstvo, da so enote omenjene v 129. členu zakona o osnovni šoli 
in 65. členu zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok le kot možna oblika, 
prek katerih uporabniki delegirajo svoje delegate v organ upravljanja, ne 
opredeljuje pa se vloga in položaj enot v samoupravni organiziranosti vzgojno- 
izobraževalnega procesa, prosimo predlagatelja za pojasnilo. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Da.) Besedo ima to- 
variš Lojze Cepuš, delegat mesta Ljubljane. 

Lojze Cepuš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagamo majhno spremembo, ki se seveda lahko šteje za redakcijsko. De- 
legacija Ljubljane ima namreč pripombo k 86. členu, in sicer naj se besede: »se 
uporabijo vzgojni ukrepi« nadomestijo z besedami: »se lahko uporabijo drugi 
vzgojni ukrepih. To je vsekakor širše. Sedanjo dikcijo je moč razlagati tako, 
da pohvale in nagrade niso vzgojni ukrep. Analogno temu je treba spremeniti 
tudi 88. člen. To pomeni, naj se besedi: »vzgojni ukrepi« nadomestita z be- 
sedami: »drugi vzgojni ukrepi«. Hvala lepa. 



32. seja 387 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Da.) Prosim, besedo 
ima Franc Hiti, delegat iz občine Idrija. 

Franc Hiti: Skupina delegatov občine Idrija je na svoji seji v zvezi 
z zakonom o osnovni šoli sklenila naslednje. 

67. člen naj bi se glasil: »Učenci 8. razreda uspešno končajo osnovno šolo, 
kadar so ocenjeni s pozitivnimi ocenami iz vseh predmetov po predmetniku, 
ki se ocenjujejo. Učenci 8. razreda, ki so ob koncu pouka v šolskem letu nega- 
tivno ocenjeni iz enega ali največ treh predmetov, lahko z izpitom popravljajo 
negativne ocene.« 

Tretji odstavek 67. člena naj se črta. Obrazložitev: V zvezi s tem členom 
predlagamo dve spremembi, in sicer: Učenci 8. razreda so z negativno oceno 
lahko ocenjeni iz največ treh predmetov. Ce imajo negativne ocene, morajo 
razred ponavljati. 

Problem negativnih ocen, tudi iz tujega jezika, naj se rešuje prek indivi- 
dualizacije pouka. Dejstvo, da lahko učenci 8. razreda uspešno končajo osnovno 
šolo, tudi če so negativno ocenjeni iz tujega jezika, je nestimulativno, hkrati 
pa se slej ko prej pokaže kot zavora pri nadaljnjem izobraževanju učenca pri 
izbiranju in usmerjanju v programe večje zahtevnosti. 

135. člen naj se glasi: »Ravnatelja imenuje svet osnovne šole po javnem 
razpisu na predlog razpisne komisije za dobo štirih let-«. 

Obrazložitev: Vnese naj se določba o mandatni dobi v skladu z zakonom 
o združenem delu — dodatno dopolnilo. V ustrezne določbe zakona je potrebno 
vključiti tudi pogoje za delo vzgojiteljev v domovih za učence osnovnih šol. V 
Sloveniji so tudi domovi, ki vključujejo samo učence osnovnih šol kot recimo 
Cerkno in Cepovan. Zanje torej ne morejo veljati določila zakona o usmerje- 
nem izobraževanju. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Hiti! Zeli še kdo besedo? 
Pismenih prijav ni več! Tovariš Veršaj, boste dali pojasnilo? (Da.) 

Vili Veršaj: Tovarišice in tovariši delegati. Tu je nekaj pripomb. 
Ne vem, ali gre že za amandmaje? 

Predsednica Silva Jereb: Ne, to so pripombe! 

Vili Veršaj: So samo pripombe! O pripombi k 129. členu, ki se na- 
naša na vprašanje dejavnosti in funkcije enot temeljnih skupnosti, menimo, 
da to ni materija tega zakona. Vse, kar je vezano na delovanje teh enot in te- 
meljnih skupnosti bodisi pri posameznih vzgojno-izobraževalnih organizacijah 
oziroma za uresničevanje posameznih vzgojno-izobraževalnih programov, je 
uredil zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja. 
Zaradi tega zakon o osnovni šoli kot tudi predlog zakona o predšolski vzgoji 
ne vsebujeta določb, ki urejajo družbenoekonomske odnose. To ureja sistemski 
zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela in poseben zakon, ki ureja te 
odnose na področju vzgoje in izobraževanja. Povsem jasno je, da bi lahko v 
tem zakonu samo ponavljali tisto, kar že vsebujejo drugi zakoni. 

Zakon tudi ne more podrobneje razčlenjevati vseh pogojev, meril in kri- 
terijev za organiziranje enot in temeljnih skupnosti samoupravnih interesnih 
skupnosti. Zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela kot tudi poseben 
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zakon o svobodni menjavi na področju vzgoje in izobraževanja določa, da je to 
materija samoupravnih sporazumov o ustanovitvi samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki morajo določiti pogoje, pod katerimi se take enote in take te- 
meljne skupnosti organizirajo. 

O pripombi k 86. členu glede vzgojnih ukrepov pa menim, da vsebinsko 
ničesar ne spreminja. Beseda; »lahko« seveda pomeni, da se lahko izrekajo 
vzgojni ukrepi. Upoštevali smo ureditev dosedanjega zakona o osnovni šoli, ki 
je seveda zavezovala šole. Imeli sttio za to tudi poseben izvršilni predpis, ki je 
podrobneje urejal, da je šola tudi dolžna izrekati vzgojne ukrepe v primerih, 
ki so seveda določeni v aktih. Zaradi tega menim, da taka pripomba oziroma 
tak amandma ni sprejemljiv, ker bi sicer bilo prepuščeno posameznim šolam, 
da lahko izrekajo ukrepe ali pa tudi ne. 

Pripomba k 67. členu se nanaša na problem uspešnega zaključka osnovne 
šole z negativno oceno. Že prej sem obrazložil, zakaj se je Izvršni svet opre- 
delil za tako rešitev, ki je usklajena s predlogom zakona o usmerjenem iz- 
obraževanju in zagotavlja možnost, da tudi ti učenci nadaljujejo izobraževanje. 
Opozarjam pa ponovno na to, da imamo poseben predmetnik za osnovno iz- 
obraževanje odraslih, ki nima tujega jezika. Zato bi sprejetje drugačne re- 
šitve pomenilo diskriminacijo rednih učencev v primerjavi z odraslimi. 

Vemo, da je problem ocenjevanja seveda obsežnejši in ga zakon tudi ne 
more r.ešiti v celoti. Tu je šlo predvsem za to, ali bi bilo pošteno do otrok, da 
se njihova življenjska usoda lomi na oceni učiteljev tega predmeta. Vemo, da 
je pomanjkanje učiteljev za tuje jezike v Sloveniji izredno veliko. To jasno 
pomeni, da bi bili zlasti prizadeti otroci ki nimajo ustreznih učiteljev. 

O pripombi k 135. členu naj pove stališče predstavnik Zakonodajno-pravne 
komisije, ker gre za čisto pravno vprašanje. Menimo pa, da taka določba v tem 
zakonu ni potrebna, ker je to že urejeno v drugih zakonih, v zakonu o zdru- 
ženem delu, v ustavi in v posebnem zakonu o imenovanju organov. 

Upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Ude se strinja s stališčem predla- 
gatelja! Vprašala bi samo še tovarišico Smidovo, tovariša Cepuša in tovariša 
Hitija, če imajo morda še kakšna dodatna vprašanja? (Ne.) 

Dobili smo amandma iz Novega mesta, ki pozneje ni bil obravnavan. Ste 
s tem seznanjeni, tovariš Veršaj? 

Vili Veršaj: V uvodni besedi sem že opozoril, da je Izvršni svet ta 
amandma včeraj prejel in da ga je odklonil. 

Predsednica Silva Jereb: Je še kakšno vprašanje v zvezi s tem za- 
konom? (Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, ki 
so razvidni iz njenega poročila z dne 13. februarja 1980. Gre za amandmaje 
k 55., 71., 104., 106., 126., 128., 146., 148. in k 156. členu predloga zakona. Pred- 
lagatelj, delovna telesa, odbor in komisije se s temi amandmaji strinjajo! 

Ker je večina amandmajev redakcijske narave, predlagam, da o vseh gla- 
sujemo skupaj. Se strinjate? (Da.) Prosim, da glasujete! Kdor je za amandma- 
je Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije. 

Prehajamo še na glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta k 14., 48. in 
156. členu predloga zakona, ki so razvidni iz njegovega dopisa z dne 15. fe- 
bruarja 1980. Prejeli ste jih danes na klop. Bili so tudi ustno obrazloženi. Spra- 
šujem poročevalce delovnih teles zbora in Skupščine, ali z njimi soglašajo? 
(Da.) Tuda za te amandmaje predlagam, da o vseh glasujemo skupaj. Kdor je 
za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta soglasno sprejeti. 
Glasovali bomo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim gla- 

suje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovarišico Majdo Poljanšek, članico Izvršnega sveta 
in predsednico Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje in tovariša 
Vilija Veršaja, svetovalca predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in 
izobraževanje. 

Tovariš Veršaj želite besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Vili Veršaj. 

Vili Veršaj: Tovarišice in tovariši delegati! Predlog zakona o vzgo- 
ji in varstvu predšolskih otrok je eden izmed zakonskih aktov, ki utemeljujejo 
preobrazbo vzgoje in izobraževanja in pomeni skupaj z že sprejetim zakonom 
o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva podlago za raz- 
širitev in poglobitev predšolske vzgoje kot sestavine vzgojno-izobraževalnega 
sistema v SR Sloveniji. 

Predlog zakona je bil izoblikovan na podlagi razprave o osnutku, ki je po- 
tekala v organizacijah združenega dela, v delegacijah, v Skupščini SR Slove- 
nije, izobraževalnih skupnostih, skupnostih otroškega varstva in v okviru So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva. 

Javna razprava je v celoti potrdila temeljno usmeritev, ki je bila predla- 
gana v osnutku zakona, to je uveljaviti tudi na področju predšolske vzgoje 
nove družbenoekonomske odnose na podlagi svobodne menjave dela, zagotovi- 
ti večje podružbljanje dela v vzgojno-varstvenih organizacijah in spodbuditi 
hitrejše odpiranje vzgojno-varstvenih organizacij v okolje, da bodo v skladu 
s potrebami in materialnimi možnostmi naše družbe postopoma prerasle v od- 
prte centre za predšolsko vzgojo. Ti naj z različnimi oblikami vzgojno-varstve- 
nega dela zajemajo vse predšolske otroke v krajevni skupnosti. Tej temeljni 
usmeritvi v celoti sledi tudi predlog zakona. 

Poleg redakcijskih izboljšav in manjših dopolnitev v skladu z javno raz- 
pravo, je treba posebej poudariti zlasti naslednje spremembe. 

Celotno poglavje osnutka o družbenoekonomskih odnosih na področju 
vzgoje in varstva predšolskih otrok je vključeno v zakon o družbenem varstvu 
otrok in o skupnostih otroškega varstva. Ohranjene so le tiste določbe, ki se 
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neposredno nanašajo na vzgojno-varstveno organizacijo in pomenijo vsebin- 
sko povezavo med obema zakonoma. 

V programski usmeritvi predšolske vzgoje je javna razprava opozorila 
zlasti na dve področji, ki sta bili v osnutku zakona premalo jasno opredeljeni. 
To je priprava otrok na osnovno šolo in skrb za otroke z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju. 

Priprava otrok na osnovno šolo je v predlogu zakona opredeljena ko 
sestavina predšolske vzgoje. Njen obseg se določa z vzgojnim programom, ki 
ga sprejme Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje. S taksno 
opredelitvijo zagotavljamo predšolskim otrokom vsaj minimalen obseg pripra- 
ve na šolo, hkrati pa začenjamo proces, da v skladu z materialnimi možnostmi 
naše družbe postopoma vsakemu otroku zagotovimo celoletno predšolsko vzgo- 
jo pred vstopom v osnovno šolo. Prav tako je predlagatelj upošteval opozori- 
la iz javne razprave in bolj opredelil družbeno skrb za predšolske otroke z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Predlog zakona zavezuje vzgojno-varstveno organizacijo, da otrokom, ki 
zaradi motenj v teles.nem in duševnem razvoju potrebujejo posebno skrb za 
nego, primerno prilagoditi vsebino in organizacijo dela, za predšolske otroke s 
težjimi motnjami, pa v skladu z zakonom o izobraževanju in usposabljanju 
otrok z motnjami organizira posebne oddelke oziroma skupine. V skladu s 
tako usmeritvijo je opredeljen tudi obseg zagotovljenega programa, torej ti- 
stega dela programa predšolske vzgoje in varstva, ki ga družba solidarno za- 
gotavlja vsakemu slovenskemu otroku, ne glede na razvitost in gospodarsko 
moč občine. 

Predlog zakona določa, da se o obsegu zagotovljenega programa predšol- 
ske vzgoje sporazumevajo uporabniki in izvajalci v skupnostih otroškega var- 
stva Vendar pa obsega zagotovljeni program najmanj obvezno pripravo otrok 
na šolo in skrb za otroke z motnjami. S tem sta priprava otrok na osnovno 
šolo in delo z otroki z motnjami prvič z zakonom jasno opredeljena kot brez- 
plačna. 

V razpravah o osnutku zakona je bila večkrat postavljena zahteva po zni- 
žanju obveznosti neposrednega vzgojnega dela vzgojiteljic od 30 na 25 ur te- 
densko. Po vrsti posvetov, zlasti pa glede na usmeritve resolucije o politiki 
izvajanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije v letu 1980, po 
katerih naj ne bi izboljševali standardov in normativov izvajalcev storitev, se 
je predlagatelj opredelil za rešitev, kakršno uveljavlja tudi v drugih zakonih 
s področja vzgoje in izobraževanja. Zakon predpisuje samo zgornjo dopustnp 
mejo neposrednega vzgojnega dela z otroki, razmerja med posameznimi sesta- 
vinami delovne obveznosti vseh kategorij vzgojiteljev pa se določijo s samoup- 
ravnim splošnim aktom vzgojno-varstvene organizacije, v skladu z enotnimi 
osnovami standardov in normativov za opravljanje tega dela, ki jih uporab- 
niki in izvajalci sprejmejo v Skupnosti otroškega varstva Slovenije. 

Ob obravnavi predloga zakona v Skupnosti otroškega varstva Slovenije v 
telesih Skupščine SR Slovenije in Izobraževalne skupnosti Slovenije je bil 
predlagatelj opozorjen na nekatere nejasnosti in nedorečenosti v predlogu za- 
kona. V zvezi s tem je predlagatelj predložil amandmaje k 23., 40. in 84. čle- 
nu predloga zakona, ki pomenijo le manjše spremembe v predloženem besedilu. 
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Predlagatelj tudi sprejema vse amandmaje Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije. 

Ker pa je 23. členu predloga zakona predlagala amandma tudi Zakonodaj- 
no-pravna komisija, predlagatelj umika svoj amandma k temu členu in pred- 
laga zborom Skupščine, da obravnavajo in sprejmejo amandmaja predlagate- 
lja k 40. in 84. členu kot sestavni del predloga zakona. 

Hkrati s predlogom zakona smo pripravljali tudi strokovne dokumente, 
ki bodo usmerjali vzgojno delo v vzgojno-varstvenih organizacijah pri na- 
črtovanju in organiziranju vzgojno-varstvene dejavnosti. Največjo odgovor- 
nost za izvedbo zastavljenih nalog bodo nosile same vzgojno-varstvene orga- 
nizacije, saj bodo morale, v povezavi s starši in delegati družbene skupnosti, 
izoblikovati take delovne načrte, ki bodo ustrezali potrebam in interesom 
okolja. 

Predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok prinaša izpopolnje- 
no programsko usmeritev predšolske vzgoje in izhodišča za uveljavitev druž- 
benih vzgojno-izobraževalnih smotrov v predšolski vzgoji. Zato predlagamo 
Skupščini SR Slovenije, da ga v predloženi obliki sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog zakona je bil objavljen v Poroče- 
valcu št. 1. Prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega sveta. Predlog zakona so ob- 
ravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za družbeno- 
politični in komunalni sistem, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? 
(Ne.) 

Danes ste na klop prejeli tudi stališča in predloge Družbenopolitičnega 
zbora kot zainteresiranega zbora v smislu 88. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Pričenjam razpravo! Sprašujem tovarišico Šmidovo in tovariša Hitija, ki 
sta se k tej točki tudi prijavila, ali sta vsebino svoje razprave že izčrpala pri 
prejšnji točki dnevnega reda? Tovarišica Smidova, vidim da je; tovariš Hiti pa 
bo še posebej govoril. 

Franc Hiti: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz Idrije je pri obravnavi zakona o vzgoji in varstvu pred- 
šolskih otrok sklenila predlagati naslednje. 

38. člen naj se glasi: »Vzgojitelj vodi oddelek oziroma skupino in izvaja 
vzgojno-varstveno delo po vzgojnem programu. Vzgojitelj mora imeti ustrezno 
strokovno izobrazbo, in sicer v oddelkih za otroke do dveh let, srednjo ali 
višjo strokovno izobrazbo vzgojiteljske ali izobrazbo šole za medicinske sestre 
pediatrične smeri, v oddelkih za otroke od dveh let do vstopa v organizirano 
pripravo v osnovno šolo srednjo ali višjo strokovno izobrazbo vzgojiteljske 
smeri, v oddelkih priprave otrok na osnovno šolo višjo strokovno izobrazbo 
vzgojiteljske smeri ali razrednega pouka; v oddelkih za otroke z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju višjo ali visoko strokovno izobrazbo ustrezne 
smeri specialne pedagogike.« 

Obrazložitev. Vzgojno delo v obdobju predšolske vzgoje in varstva bi mo- 
rali praviloma opravljati delavci z višjo strokovno izobrazbo. Glede na kadrov- 
ski sestav v naših vzgojno varstvenih organizacijah pa je iluzorno pričakovati, 
da si bodo delavci višjo izobrazbo pridobili v obdobju nekaj let. Zaradi tega 
ne predlagamo višje izobrazbe kot edine alternative za vzgojitelje v vseh sta- 
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rostnih skupinah, pač pa to predlagamo za delavce, ki izvajajo program pri- 
prave otroka na vstop v osnovno šolo. Menimo namreč, da je priprava otrok 
na osnovno šolo vsaj enako zahtevna kot izvajanje osnovnošolskega programa. 
Glede na to stališče ponovno predlagamo, da bi se morali že v letošnjem letu 
ob sprejemanju smernic za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov, ob 
sprejemanju vsebine teh programov, ob določanju števila in vrst smeri znotraj 
posameznih usmeritev vendarle določno opredeliti tudi glede višje izobrazbe 
vzgojiteljske smeri. 

40. člen naj se glasi: »Tretji in četrti odstavek naj se črtata, besedilo pr- 
vega in drugega pa ostane nespremenjeno.« 

Obrazložitev. Ne strinjamo se z določbo 40. člena, ki pravi, da lahko za 
delo in naloge varuha sklene delovno razmerje tudi oseba, ki nima šole za 
varuhe, izpolnjuje pa druge pogoje iz prejšnjega odstavka, vendar mora naj- 
kasneje v treh letih končati šolo za varuhe. S to določbo se ne strinjamo zato, 
ker menimo, da je nesprejemljivo, da se z organizirano vzgojo in varstvom 
ukvarjajo delavci brez strokovne izobrazbe. Menimo, da bo novi zakon o us- 
merjenem izobraževanju ter vzgojnoizobraževalni programi pedagoške usme- 
ritve dali vse pogoje in možnosti, da si mlad človek pridobi ta poklic. 

V zvezi s 40. členom so se pojavila tudi razmišljanja o trajanju šolanja 
varuha in vzgojitelja. Ker je starostna meja za zaposlitev varuha pomaknjena 
na 18 let, kar je popolnoma pravilno, bi morali pri oblikovanju vzgojno-izo- 
braževalnega programa po našem mnenju razmišljati v dveh smereh in sicer: 

1. da traja program za varuhe 3 leta in leto dni pripravniške dobe, ali 
2. da traja program za varuhe 4 leta, program za vzgojitelje pa se nada- 

ljuje na višji stopnji. 
Ce bi bil program za varuhe krajši od treh let obstaja nevarnost brezpo- 

selnosti za varuhe do dopolnitve 18 let starosti oziroma bi morali zaposlitev 
za leto ali dve iskati zunaj svojega poklica. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Moram tovarišu Hitiju in zboru povedati, 
da je oblikoval vsa ta razmišljanja v obliki pripomb, kajti za amandmaje mora 
dobiti 9 podpisnikov. To poudarjam zaradi tega, da ne bi bilo kakšne nejas- 
nosti ali nerazumevanja. Tovariš Veršaj, kakšno je stališče Izvršnega sveta? 

Vili Veršaj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Moram opozoriti, da sem bil ravnokar obveščen, da je bil ravno nasproten 
amandma predlagan v Zboru združenega dela. Postavljena je bila zahteva v 
zvezi z 38. členom, da se določi samo srednja izobrazba in da se zahteva po 
višji izobrazbi za vzgojitelje črta. 

Mislim, da predlagatelj ne more ne ene ne druge zahteve sprejeti, ker je 
predlagana rešitev v skladu z večinskimi zahtevami v javni razpravi. 2e ob 
osnutku zakona so bile v obravnavi nekatere variantne rešitve, sicer v samo- 
upravnih interesnih skupnostih, skupinah delegatov, organizacijah združenega 
dela in v družbenopolitičnih organizacijah. Na podlagi vseh stališč smo obli- 
kovali predloženo rešitev v predlogu zakona. Tudi ta predlog zakona enako kot 
zakon o osnovni šoli določa alternativno izobrazbo, omogoča najnižjo torej 
srednjo in višjo. Ce bi zahtevali višjo izobrazbo za vzgojitelje oziroma delav- 
ce, ki naj opravljajo to vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih za pripravo na 
šolo, je povsem jasno, da potem takih oddelkov ne moremo odpreti, ker takih 
učiteljev in vzgojiteljev z višjo izobrazbo nimamo. 
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Vemo pa, da imamo tudi že v Sloveniji posamezne vzgojitelje z višjo izo- 
brazbo, ki so si jo pridobili v drugih republikah. Težimo k višji izobrazbi, ven- 
dar pa menimo, da ni mogoče z zakonom zaostriti pogojev v tako kratkem 
času. Normative in standarde za opravljanje vzgojno-izobraževalne in vzgoj- 
no-varstvene dejavnosti bodo določali porabniki in izvajalci s svojimi plan- 
skimi in drugimi dokumenti in v skladu z možnostmi in potrebami zagotavlja- 
li ustrezne pogoje za delo. 

V zvezi s pripombo k 40. členu moram opozoriti, da zakon ne more dolo- 
čiti trajanja šolanja, ker bi bilo to v nasprotju s pripravljenim predlogom za- 
kona o usmerjenem izobraževanju. V njem je predvideno, da je trajanje izo- 
braževanja element, ki ga mora obvezno kot sestavino vsebovati vzgojno-izo- 
braževalni program za posamezne usmeritve, ki ga sprejemajo uporabniki in 
izvajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih. 

V zvezi s tem naj še opozorim, da je v pripravi že predlog tako imenova- 
ne programske zasnove, ali podlage za pripravo programov usmerjenega izo- 
braževanja za področje pedagoške usmeritve. Predvideno je, da bo izobraže- 
vanje varuhov trajalo verjetno toliko časa kot je doslej. Doslej smo imeli eno- 
letno šolo, v kateri so se izobraževale varuhinje ob delu. V bodoče bo to izo- 
braževanje vključeno v reden pedagoški sistem. Prav v zvezi z zahtevo po 
omejitvi starosti na 18 let zaradi zahtevnosti tega dela, je predvideno, da se 
bodo tudi ti profili šolali redno in seveda ob delu in iz dela. To izobraževanje 
pa bo trajalo dalj časa. Zato je Izvršni svet v svojem amandmaju predlagal, 
da se ta doba v 40. členu podaljša na 5 let. Realno je namreč pričakovati, da 
bo izobraževanje ob delu trajalo dalj; oziroma je doba treh let prekratka. Za- 
radi tega mislim, da te pripombe ni mogoče sprejeti v obliki amandmaja k 
predlaganim določbam. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Hiti, želite postaviti 
še kako vprašanje? Ste zadovoljni z odgovorom? (Da.) Hvala. 

Zeli še kdo besedo? Pismenih prijav ni več! 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glaso- 

vali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, ki so razvidni iz njenega 
poročila z dne 13. februarja. Gre za amandmaje k 23., 31., 35., 47., 49., 57., 63. 
64. in 84. členu predloga zakona. Predstavnik predlagatelja se z njimi strinja 
predstavniki odborov tudi. O vseh bomo glasovali skupaj. Kdor je za amand- 
maje komisije, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za). Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji komisije soglasno sprejeti. 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta k 40;, in 84. čle- 

nu predloga zakona. Ker smo k 23. členu predloga zakona sprejeli pravkar 
amandma Zakonodajno-pravne komisije, je predstavnik predlagatelja amand- 
ma k 23. členu, kot ste slišali, umaknil. Ostala amandmaja sta razvidna iz do- 
pisa Izvršnega sveta z dne 15. februarja, ki ste ga prejeli na klop in ki sta 
bila tudi obrazložena. 

Se poročevalci strinjate z amandmaji Izvršnega sveta? (Da.) Kdor je torej 
za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Izvršnega sveta. 
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Sedaj bomo glasovali še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 11. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Maverja Jerkiča, namestnika republiške 
sekretarke za urbanizem. Tovariš Jer kič želite besedo? (Da.) Prosim. 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati. Osnutek zakona o imenovanju in evidentiranju ulic, naselij in stavb je 
sprejel Zbor občin SR Slovenije na svoji 26. seji s tem, da se pri pripravi 
predloga zakona upoštevajo pripombe, predlogi in mnenja, dane v poročilih 
delovnih teles Skupščine ter zbora in pripombe delegatov iz razprave na seji 
zbora. V predlogu zakona so upoštevane pripombe in predlogi, dani ob ob- 
ravnavi osnutka zakona v delovnih telesih Skupščine kakor tudi pripombe de- 
legacije iz Pirana dane na seji zbora, tako da je ustrezno dopolnjen 11. člen 
zakona. 

K predloženemu zakonu je Zakonodajno-pravna komisija predlagala 
amandmaje k 7., 8. in 9. členu zakona, ki so redakcijskega značaja. S temi 
amandmaji se Izvršni svet strinja. V obrazložitvi zakona so podrobneje obrazlo- 
ženi predlogi in mnenja, ki so jih skupščinska telesa in Zbor občin SR Slovenije 
sprejeli na 26. seji dne 7. novembra 1979. Izvršni svet prosi, da sprejmete pred- 
log zakona skupaj z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste dobili. Do- 
bili ste tudi dopis Izvršnega sveta. Obravnavali so ga Odbor za družbenopoli- 
tični in komunalni sistem, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? 
(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni! Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, po- 
tem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasova- 
li o amandmaju Komisije za narodnosti k 8. členu, ki je razviden iz dodatnega 
poročila komisije, ki ste ga prejeli danes na klop. Gre namreč za to, ali na 
narodnostno mešanih območjih, se pravi v Pomurju in na obali, interesne skup- 
nosti sodelujejo z občinsko skupščino, ko obravnava ta vprašanja in ali so- 
odločajo. Komisija za narodnosti predlaga soodločanje, ne pa sodelovanje. 

Vprašujem tovariša Jerkiča, ali se predlagatelj s tem strinja? 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, predlagatelj se strinja s ta- 
kim amandmajem komisije. 

Predsednica Silva Jereb: Dobro. Delovna telesa tudi? (Da.) Prosim 
torej, da o amandmaju k 8. členu glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
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Sedaj bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 7., 8. 
in 9. členu predloga zakona, ki so razvidni iz njenega poročila z dne 13. fe- 
bruarja. Predlagatelj je že izjavil, da se z njimi strinja. Se poročevalci strinja- 
jo? (Da.) Ker so amandmaji redakcijskega značaja in bistveno ne posegajo v 
vsebino zakona, predlagam, da o vseh glasujemo hkrati. Kdor je torej za aman - 
maje komisije, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji komisije soglasno sprejeti. 
Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona v celoti, naj prosim glasuje! (58 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 dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981, s poročilom delegaci- 
je Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku usklajevanja osnutka zakona o sredstvih za odpravo posledic katastro- 
falnega potresa, ki je prizadel območje SR Crne gore v letu 1979. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet ter za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Franca Skufco, republiškega podsekretarja 
v Republiškem sekretariatu za finance. 

Ker je Izvršni svet z dopisom 8. februarja predlagal, da zbor obravnava ta 
akt v smislu drugega odstavka 250. člena, kot predlog za izdajo, z osnutkom 
zakona, bomo ta akt torej vrnili iz tretje v prvo in drugo fazo, kar je bil tudi 
sicer predlog občin. Zakon bomo obravnavali torej kot predlog za izdajo za- 
kona, z osnutkom zakona. 

Tovariš Skufca, želite besedo? (Da.) Prosim. 

Franc Škufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delega- 
ti! V zakonu o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 1980 in 1981 je predla- 
gana ureditev, na podlagi katere bodo zagotovljena sredstva za izpolnitev ob- 
veznosti SR Slovenije, ki bo predpisana z zveznim zakonom o sredstvih za od- 
pravo posledic potresa v SR Crni gori. 

Ker višina obveznosti naše republike zaradi poteka postopka usklajevanja 
stališč socialističnih republik in pokrajin še ni znana, je odprta tudi višina do- 
datnega prispevka solidarnosti, predlagana v danes obravnavanem osnutku za- 
kona. Zaradi razlogov, ki jih je Izvršni svet navedel, ko je Skupscmi SR Slo- 
venije predlagal namesto hitrega, skrajšani postopek obravnave zakona o do- 
datnem prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981, pa hkrati tudi priporoča 
delegatom da v sedanji fazi predvsem obravnavajo in ocenijo primernost m 
ustreznost predlagane ureditve, ker bo višina obveznosti predlagana sele po 
sprejetju zveznega zakona o sredstvih za odpravo posledic potresa v Crm gori 
in na osnovi stališč, pripomb in predlogov v dosedanji razpravi o predlogu za 
izdajo zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1980 m 1981. 

Ob tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja koristnost obrav- 
nave zvezne ureditve, s katero bodo prevzete obveznosti socialističnih repu- 
blik in pokrajin za odpravo posledic potresa v Crni gori in razprave o načinu 
razporeditve republiške obveznosti oziroma razprave o virih sredstev za njeno 
izpolnitev. Na ta način bo omogočena celovitejša presoja primernosti odločitev 
in sklepov, ki bodo v teh razpravah sprejeti. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je podrobneje proučil stališča in skle- 
pe odborov za finance Zbora združenega dela in Zbora občin ter se odločil, da 
bo k predlogu obravnavanega zakona posredoval delegatom tudi pregled dru- 
gih virov sredstev za izpolnitev obveznosti SR Slovenije po zveznem zakonu. 

Pri tem bodo predlagane tudi preusmeritve neuporabljenih prihodkov 
družbenopolitičnih skupnosti v letu 1980 oziroma njihova prerazporeditev tako, 
da bo v čim večji možni meri omogočeno znižanje v osnutku zakona predlaga- 
ne stopnje dodatnega prispevka iz solidarnosti. 

Glede na omejitve, uveljavljene z dogovorom o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka v letu 1980, ni mogoče dodatno obremenjevati 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela. S tem ponovno potrjuje eno 
od načel, na katerih je zasnovan zakon, da ne predstavljajo pretežen vir sred- 
stev za odpravo posledic potresa v SR Crni gori sredstva za osebno porabo. 
Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Kot sem že uvodoma rekla, je Izvršni svet 
predlagal, da predloženi akt obravnavamo v smislu drugega odstavka 250. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije, tako da se prva in druga faza zakono- 
dajnega postopka združita. Zato naj bi danes obravnavali predlog za izdajo 
zakona, z osnutkom zakona. 

O tem predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne 
želi.) Ce ne, potem prosim, da o združitvi prve in druge faze glasujete! Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani predlog Izvrš- 
nega sveta. 

Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 
finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Informacijo o dosedanjem poteku usklajevanja določb osnutka zakona o 
sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadelo območje 
SR Crne gore v letu 1979 in ki jo je pripravila delegacija Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin, ste prejeli danes na klop. Prav tako ste 
prejeli na klop tudi predlog sklepa, ki naj bi ga zbor danes sprejel. 

Na skupnem zasedanju smo poslušali uvodno obrazložitev tovariša Rudija 
Kropivnika, člana naše delegacije, ki je tudi predstavnik delegacije v zboru. 
Tovariš Kropivnik, želiš morda besedo? (Ne želi.) Tovarišica Jurančičeva? (Da.) 
Prosim, besedo ima tovarišica Zdenka Jurančič, predsednica Odbora za finance. 

Zdenka Jurančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Odbor za finance je poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ obravnaval na svoji seji 8. febru- 
arja 1980 skupaj z republiškim zakonom o dodatnem prispevku solidarnosti za 
odpravo posledic potresa v Crni gori. 

Odbor: je poročilo delegacije v celoti podprl. Danes zjutraj smo se ponovno 
sestali skupaj z Odborom za finance Zbora združenega dela in poslušali izčrp- 
no informacijo o nadaljnjem poteku usklajevanja, torej o usklajevanju, ki je 
bilo po naši seji 8. februarja 1980. 

Na podlagi tega je odbor pripravil predlog sklepa, ki ste ga dobili na klop 
in mi dovolite, da ga preberem. Predlog sklepa se glasi. 
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I. Skupščina SR Slovenije je v skladu s sklepom z dne 19. 12. 1979 obrav- 
navala in sprejela poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ o dosedanjem delu za usklajevanje stališč 
republiških in pokrajinskih skupščin o osnutku zakona za odpravo posledic 
katastrofalnega potresa, ki je prizadel. SR Crno goro v letu 1979 in odobrila 
delo delegacije. 

II. Upoštevajoč dosedanjo razpravo in dosežemo stopnjo soglasja o posa- 
meznih vprašanjih, naj delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ v nadaljevanju predvsem razčisti naslednja 
vprašanj a: 

1. V zvezi z oceno višine škode na stanovanjskem fondu in nepremičnem 
premoženju občanov način ugotavljanja površine zgradb in stanovanj, poško- 
dovanih in uničenih ob potresu; način ugotavljanja škode po kvadratnem me- 
tru za poškodovane in uničene površine zgradb in stanovanj; način ocenjeva- 
nja škode na poškodovanem in uničenem premoženju občanov in način prika- 
zovanja ocenjene škode na komunalni infrastrukturi v odnosu na škodo na 
stanovanjskem fondu in škodo na kulturno-zgodovinskih spomenikih. 

2. V zvezi z oceno škode na cestah in drugih komunikacijah je potrebno 
ugotoviti način ugotavljanja stopnje poškodovanosti, po kateri je neka komu- 
nikacija šteta za poškodovano. 

3. V zvezi z oceno škode na kulturno-zgodovinskih spomenikih, naj repu- 
bliška komisija za oceno škode na kulturno-zgodovinskih spomenikih v SR 
Crni gori predloži poročilo o oceni škode, s podatki o poškodovanih in uniče- 
nih spomenikih kakor tudi veličino škode na posameznem spomeniku in pred- 
log vrste sanacij, kateri spomeniki so neobnovljivi, katere spomenike je po- 
trebno spraviti v stanje pred potresom, skupaj s seizmično konstruktivno sa- 
nacijo ter kateri so potrebni integralne revitalizacije ter program obnove kul- 
turnih spomenikov, posebno z vidika zmogljivosti, ki so na razpolago za sana- 
cijo kulturnih spomenikov. 

III. Skupščina SR Slovenije pooblašča svojo delegacijo, da v skladu z dru- 
gim odstavkom 300. člena ustave SFRJ v imenu Skupščine SR Slovenije da 
soglasje k predlogu zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega 
potresa, ki je prizadel območje SR Crne gore v letu 1979. 

Iz predloga tega sklepa je torej razvidno, da odbor dosedanje delo dele- 
gacije v celoti podpira, hkrati pa v točkah 1., 2., in 3. posebej poudarja ključna 
vprašanja, ki so v nadaljnjem usklajevanju, po naši oceni tista, o katerih je 
potrebno doseči soglasje. 

Iz informacije delegacije, ki je bila dana na skupnem zasedanju tudi izha- 
ja, da so realne možnosti, da bi se delegacije skupščin republik in avtonomnih 
pokrajin prav o teh vprašanjih lahko uskladile do konca tega meseca in bi to- 
rej lahko že nekajkrat odložena obravnava zveznega zakona bila zaključena 
na zasedanju Zbora republik in pokrajin 26. tega meseca. Rok za uskladitev 
oziroma sprejem tega zakona je potekel že 15. decembra 1979. 

Odbor v predlogu sklepa tudi predlaga, da zbor pooblasti delegacijo, da 
da soglasje k predlogu zakona. Ugotavlja pa tudi, da bo delegacija v skladu s 
poslovnikom, v primeru neuspešnega usklajevanja, pooblastilo vrnila in bi v 
tem primeru torej zbori o zakonu ponovno odločali na naslednjem zasedanju. 

Predsednica Silva Jereb: O predlogu za izdajo zakona, z osnutkom 
in o informaciji pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni! Zeli kdo besedo? 
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(Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Zboru predlagam, 
da v zvezi s predlogom za izdajo zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v 
letih 1980 in 1981, z osnutkom zakona sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1980 
in 1981, z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe in 

mnenja ter predloge dane v poročilih odborov za finance obeh zborov in Za- 
konodajno-pravne komisije. Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (58 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Glede poročila naše delegacije o poteku usklajevanja osnutka zakona o 

sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje 
SR Črne gore v letu 1979, pa predlagam zboru, da sprejme sklep, ki ste ga da- 
nes prejeli na klop in ki ga je pravkar obrazložila tovarišica Zdenka Jurančič. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! <58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Odrejam odmor do 13.10! 

(Seja je bila prekinjena ob 12.40 in se je nadaljevala ob 13.20.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo z delom. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti SR Slovenije za 
vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo iz 
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in pokrajin v dobi do leta 1980, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Franc Skufca, republiški 
podsekretar v republiškem sekretariatu za finance. Tovariš Skufca ali želite 
besedo? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona in osnutek ste prejeli. Izvršni svet predlaga, da 
obravnavamo predloženi akt v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika 
Skupščine tako, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita in 
se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 
O tem predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Jože Bogovič iz Sevnice. 

Jože Bogovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Obvezno posojilo za izpolnitev obveznosti SR Slovenije za vračanje anuitet 
za kredite dane socialistični... 

Predsednica Silva Jereb: Ali vas lahko nekoliko prekinem. Vi bi 
radi razpravljali o vsebini zakona in ne o predlogu, da obe fazi združimo. 
Prosim, da počakate, ker moramo najprej ugotoviti, če se delegati strinjajo, 
da se združita obe fazi zakonodajnega postopka. 
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Kdor je za združitev faz, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog Izvršnega sveta soglasno sprejeli. 
Predlog zakona z osnutkom sta obravnavala Odbor za finance in Zakono- 

daj no-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poro- 
čevalca besedo? (Ne.) Pričenjamo razpravo. Prosim, tovariš Jože Bogovič, de- 
legat iz Sevnice ima besedo. 

Jože Bogovič: Glede obveznega posojila za izpolnitev obveznosti 
SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite dane Socialistični avtonomni po- 
krajini Kosovo iz Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in pokrajin osnutek zakona predvideva, da bi v 
letih 1980 in 1981 dodatno plačevali obvezno posojilo, in sicer v letu 1980 1/15 
in v letu 1981 1/13 letne obveznosti1. Skupina delegatov za delegiranje v Zbor 
občin Skupščine občine Sevnica meni, da je to dodatna obremenitev za naše 
gospodarstvo, kar je v nasprotju z vsemi resolucijskimi dokumenti. Gospodar- 
stvo v naši občini je sedaj obremenjeno z najvišjimi stopnjami prispevkov iz 
bruto osebnih dohodkov v SR Sloveniji in to z namenom, da bi se v samoup- 
ravnih interesnih skupnostih približali republiškemu povprečju. 

Nadalje ugotavljamo, da ima naša občina dve nerazviti krajevni skupno- 
sti, v katerih ne gradimo kapitalne industrije ampak predelovalno industrijo, 
katera zaposluje veliko delovne sile. Menimo, da bi nerazvito Kosovo moralo 
posnemati ta primer, ker bi tako lahko zaposlili čim več nezaposlenih delavcev. 

Glede na navedeno naša delegacija meni, da bi dodatna obremenitev, ki 
znaša za naše gospodarstvo v občini 1 611 000 dinarjev, negativno vplivala na 
nadaljnja stabilizacijska prizadevanja, zato v tem trenutku ne more podpreti 
predloženega osnutka zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti 
SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite dane SAP Kosovo iz Sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in pokrajin v dobi do leta 1980, z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, predloge in mne- 
nja, dane v poročilu Odbora za finance in pripombe iz razprave na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, -naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

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

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za pokojninsko-invalidsko 
zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma. 

Glede na to, da gre pri tej in naslednjih dveh točkah dnevnega reda, to je 
pri predlogu zakona o spremembi zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost 
v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spora- 
zuma in predlogu zakona o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno izobra- 
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ževanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma, za vsebinsko enako problematiko, predlagam zboru, da združimo 
obravnavo 14., 15. in 16. točke dnevnega reda. 

Predloge zakonov ste dobili. Izvršni svet predlaga, da omenjene akte ob- 
ravnavamo v smislu 295. člena poslovnika Skupščine, to je po hitrem postopku. 
O predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo! Želi kdo besedo? (Nihče.) Če 
ne želi nihče razpravljati, bomo o predlogu Izvršnega sveta glasovali. Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predstavniki Izvršnega sveta pri teh treh točkah dnevnega reda so: Edo 

Gaspari, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za delo, Andrej 
Caserman, svetovalec predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno de- 
javnost, Majda Poljanšek, članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje in Vili Veršaj, svetovalec predsednice Re- 
publiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Želijo predstavniki predlaga- 
telja besedo? (Ne.) 

Predloge zakonov sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta zboru tudi pismeno poročala. Želita poročevalca besedo? 
(Ne.) O vseh treh predlogih zakonov pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. Kdor je 
za, naj. prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o spremembi zakona o pri- 

spevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili samoupravnega sporazuma. Kdor je za zakon, naj prosim glasuje! 
(58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o spremembi zakona o pri- 

spevkih za usmerjeno izobraževanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili samoupravnega sporazuma. Kdor je za predlog zakona, naj pro- 
sim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o za- 
gotavljanju sredstev za uresničevanje programa 125. obletnice rojstva Mihajla 
Pupina. 

Predlog odloka je hkrati z dogovorom Skupščini predložil v obravnavo Iz- 
vršni svet in za svojega predstavnika določil Vladimirja Tanceta, namestnika 
republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. To- 
variš Tance, želite besedo? (Ne.) 

Predlog odloka in dogovor ste prejeli. Obravnavala sta ju Odbor za finance 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita 
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poročevalca besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Roman Flor- 
jančič, delegat iz občine Koper. Prosim! 

Roman Florjančič: Naša skupina delegatov je obravnavala dogovor 
o zagotavljanju sredstev za uresničevanje programa proslavljanja 125. obletnice 
rojstva Mihajla Pupina in ugotovila, da take dodatne obveznosti, ki bremenijo 
sredstva organizacij združenega dela, niso primerne. Menimo, da bi morali bolj 
upoštevati resolucijske stabilizacijske usmeritve tako v Jugoslaviji kot tudi v 
Sloveniji in zaradi tega ne bi mogli podpirati takih dodanih obremenitev. Če 
je potrebno nekaj zgraditi v jugoslovanskem ali v republiškem prostoru, naj se 
to predhodno uskladi tudi med družbenopolitičnimi faktorji in naj se potem to 
tudi planira v srednjeročnem planu. Praksa namreč kaže, da se to stalno po- 
navlja. Mislim, da ne moremo izenačevati sleherne proslave ali preurejanja 
parkov in podobno s katastrofami kot so potresi in drugo, ko je nedvomno po- 
trebna določena solidarnost. Iz teh razlogov naša delegacija ne more podpirati 
takih dogovorov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Če se, tovarišice in tovariši 
spomnite, je naš Odbor za finance že pred časom tudi predlagal, da bi bilo 
vendarle dobro v jugoslovanskem okviru sprejeti enotne kriterije za razne skup- 
ne prireditve, proslave in vse, kar sodi zraven. Čeprav je bil Mihajlo Pupin ne- 
dvomno izreden človek, so pripombe, da bi se bilo treba tudi pri teh zadevah 
stabilizacijsko obnašati, na mestu. Take pripombe smo namreč dobili tudi iz 
občine Ljubljana-Center in še od nekaterih skupin delegatov, kar bi veljalo ob 
odloku, ki ga bomo verjetno sprejeli, predlagatelju sporočiti, da se bo po- 
tem v smislu teh pripomb tudi ravnal. 

Želi še kdo besedo? (Ne.) Potem bi vztrajali, da se res čim prej pripravi 
medrepubliški dogovor o kriterijih in merilih za take in podobne proslave in 
prireditve v Jugoslaviji in bi posebej opozorili na naše pripombe. 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje. (34 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

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

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na odločbo Ustav- 
nega sodišča SR Slovenije o ugotovitvi, da tretji odstavek 63. člena zakona o 
varnosti cestnega prometa ni v skladu z ustavo SR Slovenije. 

Odločbo je Skupščini predložilo Ustavno sodišče SR Slovenije. Predstavnik 
Izvršnega sveta je tovariš Franc Bajt, pomočnik republiškega sekretarja za 
notranje zadeve. 

Odločbo ste dobili, dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Odločbo sta 
obravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca 
besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Če me želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije se je seznanil z odločbo Ustavnega 
sodišča SR Slovenije o ugotovitvi, da tretji odstavek 63. člena zakona o var- 
nosti cestnega prometa ni v skladu z ustavo SR Slovenije. 

26 
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2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v okviru pripravljajočih spre- 
memb in dopolnitev zakona o varnosti cestnega prometa upošteva navedeno 
odločbo Ustavnega sodišča SR Slovenije ter ustrezno spremeni in dopolni tretji 
odstavek 63. člena tega zakona. 

3. Ce Izvršni svet ne bo mogel do konca junija tega leta pripraviti novele 
zakona o varnosti cestnega prometa, naj do tega roka predloži Skupščini le 
spremembo 3. odstavka 63. člena zakona o varnosti cestnega prometa. 

Želi o takem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Potem prosim, da glasujete. 
Kdo je za tak sklep? (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o skupnem znesku sredstev za financiranje programa graditve in modernizacije 
tehnične baze Radia-Jugoslavija v obdobju od leta 1981 do 1990. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ je dr. Rudi Kropivnik, član naše delegacije, 
predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Franc Skufca, republiški podsekretar v 
Republiškem sekretariatu za finance. Želita morda besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Osnu- 
tek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca odbora in komisije 
besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Roman Florjančič, delegat iz 
občine Koper. 

Roman Florjančič: Tovarišice in tovariši delegati! Osnutek zakona 
o skupnem znesku za financiranje modernizacije Radia-Jugoslavije je skupina 
delegatov v naši občini obravnavala s predstavniki delovnega kolektiva Radia 
Koper in z osnutkom ne soglaša, prav tako pa se z njim ne strinjata niti naš 
odbor niti Izvršni svet. Ker pa sem prepričan, da se bo vprašanje financiranja 
še pojavljalo kot problem, menim, da bi morali obrazložitev odklonilnega sta- 
lišča nekoliko obrazložiti. 

Menimo, da je potrebno strokovno oceniti, ali je res potrebno od 494 mili- 
jonov 752 tisoč dinarjev kar 336 milijonov zagotoviti v devizah za uvoz opreme 
  to se pravi okrog 60 % celotnega zneska —, če vemo, da je pri tem objektu 
predviden odkup zemljišča, gradnja stavbe itd., poleg tega pa imamo pri nas že 
dokaj razvito elektroindustrijo. 

Poudarjam naše stališče, da bi morale radijske in televizijske hiše vendarle 
usklajeno nastopati pri nakupu opreme. Dogaja se, da vsaka hiša kupuje zase, 
zaradi česar potem naša elektroindustrija ni sposobna prevzemati proizvodnih 
obveznosti za take količine opreme. Zaradi tega bi se morale vse radijske hiše 
v Jugoslaviji dogovoriti o tem, kaj pravzaprav v srednjeročnem planskem ob- 
dobju rabimo in na ta način zainteresirati domačo industrijo, da začne s 
takšno proizvodnjo. To stališče, kolikor smo uspeli kontaktirati z elektroindu- 
strijo v Sloveniji, je zanjo sprejemljivo. Posebno vprašanje, kot sem že rekel, 
pa so zgradbe in stanovanja, ki bremenijo precejšen del zneska. 

Skratka, naša želja je, da bi delali bolj načrtno tako v jugoslovanskem me- 
rilu kot tudi pri nas doma. Tudi finančna konstrukcija bi morala biti po našem 
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prepričanju pripravljena tako, da bi bilo razvidno, koliko mora posamezna re- 
publika prispevati. In ne nazadnje, bi si morale radijske hiše tudi pri programu 
mnogo bolj deliti delo kot ga sedaj, ker bi tako lahko bistveno bolj ekonomično 
poslovale in uspešneje reševale probleme tako glede kadrov kot tudi glede no- 
vih, dodatnih raziskovanj in podobno. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Da.) Besedo ima to- 
variš dr. Rudi Kropivnik, član naše delegacije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Dr. Rudi Kropivnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Glede na pripombe, ki jih je dal delegat iz Kopra, bi rad povedal dve 
stvari. 

Glede pripombe, da bi bilo dobro v tem zakonu navesti obveznosti posa- 
meznih republik in pokrajin, menim, da pripomba ni umestna zaradi tega, ker 
se ta vsota razdeli po ključu deleža v družbenem proizvodu v skladu z ve- 
ljavnim načinom financiranja zveznega proračuna. 

Druge pripombe v celoti podpiram, zlasti zato, ker smo v razpravi o zakonu 
o financiranju mobilnega Radia Jugoslavije, ki je bila pred kratkim v Zboru 
republik in pokrajin, ugotavljali iste pomanjkljivosti in da dejansko po stro- 
kovni strani koncept Radia Jugoslavije ni usklajen. Razen tega smo zahtevali, 
da bi se iz programa modernizacije mobilnega Radia Jugoslavija dejansko iz- 
ločilo vse tisto, kar se da dobiti pri obstoječih RTV hišah. Rezultat poskusa 
takšne izločitve pa predstavlja dejansko samo en odstotek od skupne vsote in 
nas v delegaciji sploh ne zadovoljuje. Zaradi tega do nadaljnjega ne bomo dali 
soglasja k temu zakonu, temveč smo zahtevali, da posebna strokovna medrepu- 
bliška delovna skupina prouči celoten koncept mobilnega Radia Jugoslavija. 
Toliko samo v podporo k temu predlogu. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem za- 
ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

K osnutku zakona o skupnem znesku sredstev za financiranje programa 
graditve in modernizacije tehnične baze Radia Jugoslavija v obdobju od leta 
1981 do 1990 se ne daje soglasja iz razlogov, ki jih navajajo Odbor za finance 
v svojem poročilu z dne 11. 2. 1980, Zakonodajno-pravna komisija v svojem 
poročilu z dne 12. 2. 1980, Izvršni svet v svojem mnenju z dne 8. 2. 1980 in iz 
razlogov, izrečenih v razpravi na seji zbora. 

Kdor je torej za tak sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
To bi bil naš uradni sklep, kot delovni sklep pa predlagam, da bi razpravo 

na seji zbora posredovali naši delegaciji pismeno, da bi ji bila v oporo pri na- 
daljnjem postopku usklajevanja. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado Ljudske sociali- 
stične republike Albanije o povezavi obeh držav z železniško progo. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je tovariš dr. Rudi 
Kropivnik, član delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Franjo Lun- 

26* 
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der, namestnik predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. Želita 
predstavnik delegacije ali Izvršnega sveta besedo? (Ne želita.) 

Predlog zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta in danes 
na klop tudi predlog odloka o soglasju, ki ga je pripravil naš Odbor za finance. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za finance, Komisija za mednarodne 
odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena po- 
ročila. Želijo poročevalci besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovarišica Zdenka 
Jurančič, predsednica Odbora za finance. 

Zdenka Jurančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Odbor za finance je predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med 
vlado SFRJ in vlado republike Albanije o železniški povezavi obeh držav ob- 
ravnaval na seji 8. februarja. Takrat je odbor ugotovil, da so nekatera vpra- 
šanja o financiranju prevzetih obveznosti po tem sporazumu še nerazčiščena in 
je zato na današnji seji ta vprašanja ponovno obravnaval. 

Glede na dosedanje usklajevanje stališč in dodatna stališča Izvršnega sveta, 
ki smo jih danes prejeli na klop, smo ugotovili, da so razlogi za sprejem odloka 
o soglasju k predlogu zakona dani. Predlog tega odloka ste prejeli na klop 
in v imenu odbora predlagam, da ga zbor sprejme. 

Odbor pa je na današnji seji ponovno ugotovil, da vsa vprašanja glede fi- 
nanciranja te proge le še niso razčiščena in je menil, da bi bilo potrebno s temi 
vprašanji ustrezna telesa zvezne skupščine posebej seznaniti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Pričenjam razpravo. Zeli kdo be- 
sedo? (Nihče.) Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka o soglasju k predlogu zakona, naj prosim glasuje! (58 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka in priporočila, ki jih 
je posredovala predsednica Odbora za finance. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in republiko Avstrijo o ekviva- 
lencah na univerzitetnem področju. 

Glede na to, da gre pri tej in naslednjih treh točkah dnevnega reda, to je 
pri predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o vzajemnem priznavanju spri- 
čeval, diplom in znanstvenih stopenj med SFRJ in Socialistično ljudsko li- 
bijsko-arabsko džamahirijo, pri predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med 
vlado SFRJ in vlado Socialistične republike Romunije o priznavanju enako- 
pravnosti listin o izobrazbi, izdanih v obeh državah, in pri predlogu zakona o 
ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado Nemške demokra- 
tične republike o vzajemnem priznavanju spričeval, diplom visokošolskih usta- 
nov, akademskih naslovov in nazivov, izdanih in dodeljenih v obeh državah, za 
vsebinsko isto problematiko, predlagam zboru, da združi obravnavo 2:1., 22., 
23., 24. točke dnevnega reda. Se s takim predlogom strinjate? (Da.) 

Predloge omenjenih zakonov ste prejeli. Prav tako ste prejeli predloge 
odlokov o soglasju k posameznim zakonskim predlogom. Prejeli ste tudi mne- 
nje Izvršnega sveta. Predstavnika Izvršnega sveta pri teh štirih točkah dnev- 
nega reda sta tovarišica Majda Poljanšek, članica Izvršnega sveta in predsed- 
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niča republiškega Komiteja za vzgojo in izobraževanje, in tovariš Vili Veršaj, 
svetovalec predsednice republiškega Komiteja za vzgojo in izobraževanje. 
Želita morda besedo? (Ne.) 

Predloge zakonov so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem, Komisija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

O predlogih zakonov pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo be- 
sedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o predlogu odloka o soglasju k predlogu zakona o 
ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in republiko Avstrijo o ekvivalen- 
cah na univerzitetnem področju. Kdor je za predlog odloka, naj prosim gla- 
suje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati- 

fikaciji sporazuma o vzajemnem priznavanju spričeval, diplom in znanstve- 
nih stopenj med SFR Jugoslavijo in Socialistično ljudsko libijsko-arabsko 
džamahirijo. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje! (58 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu odloka o soglasju k predlogu zakona 

o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado Socialistične 
republike Romunije o priznavanju enakopravnosti listin o izobrazbi, izdanih 
v obeh državah. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim glasuje! (58 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Prehajamo še na predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifika- 

ciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado Nemške demokratične re- 
publike o vzajemnem priznavanju spričeval, diplom visokošolskih ustanov, 
akademskih naslovov in nazivov, izdanih ali dodeljenih v obeh državah. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo in sprejem predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije, predlog odloka o izvolitvi predsednika Višjega sodišča v 
Celju, predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Mariboru in pred- 
log odloka o izvolitvi treh članov in njihovih namestnikov v Odbor za nagrado 
AVNOJ-a. Predstavnica komisije je tovarišica Mihaela Verbič, članica komisije. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, po- 
tem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog od- 
loka, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil z 31. 
marcem 1980 razrešen dolžnosti sodnika Vrhovnega sodišča tovariš Niko 
Pogačar. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi predsednika Višjega sodišča v 
Celju. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Če ne, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil tovariš 
Jože Unverdorben izvoljen za predsednika Višjega sodišča v Celju. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ma- 
riboru. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne, 
potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil to- 
variš Rajko Kramberger razrešen dolžnosti sodnika Višjega sodišča v Mariboru. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi treh članov in njihovih namest- 
nikov v Odbor ža nagrado AVNOJ. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, po- 
tem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog od- 
loka, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem so bili za 
člane Odbora za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugosla- 
vije izvoljeni dr. Vladimir Bračič, Marko Bule in mag. Savin Jogan, za namest- 
nike pa dr. Alojz Bibič, Janez Perovšek in France Stiglic. 

Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima de- 
legat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, 
ki vodijo delo republiških upravnih organov vprašanja, ki se nanašajo na nji- 
hovo delo in na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi dele- 
gat v zboru tudi predsedniku Skupščine, predsedniku zbora ali predsednikom 
delovnih teles kakor tudi skupščini samoupravne interesne skupnosti za ob- 
močje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje Albine Škapin, 
delegatke iz občine Izola, ki ga je ustno postavila na 31. seji in pismeno dele- 
gatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Litija. 

Delegatsko vprašanje želi postaviti tovarišica Florjana Mušič, delegatka 
iz Nove Gorice. Prosim! 

Florjana Mušič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati. Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Nova Gorica je obravnavala 
gradivo za današnjo sejo in sprejela še sklep, da postavimo naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 
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Delegati podpiramo sporazum med vlado SFR Jugoslavije in vlado Ljud- 
ske socialistične republike Albanije o povezavi dveh držav z železniško progo, 
hkrati pa opozarjamo na 3. člen zakona, ki določa: »Sredstva za izvršitev ob- 
veznosti SFR Jugoslavije, ki jo je prevzela s sporazumom, bodo zagotovljena 
s posebnim zveznim zakonom«. 

Glede na to, da je sporazum v interesu celotne države, je prav, da se ta 
sredstva zagotavljajo na zveznem nivoju. Obstajajo pa podobni meddržavni 
sporazumi, npr. osimski sporazumi med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo. 
Financiranje nalog iz teh sporazumov ni rešeno na zveznem nivoju, ampak je 
preneseno na SR Slovenijo. Zaradi nerešenega financiranja se določene naloge 
iz tega sporazuma odlašajo oziroma se ne izvajajo. V osimskih sporazumih je 
predvidena tudi gradnja mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba in avtocesta 
Vrtojba—Nova Gorica—Selo—Razdrto, to je del avtoceste Postojna—Nova Go- 
rica. Mejni prehod bo zgrajen letos jeseni. Avtocesta na italijanski strani je že 
zgrajena do mejnega prehoda, naša pa še ni. Gradnja avtoceste Nova Gorica— 
Selo—Razdrto je sicer v srednjeročnem planu 1976—1980 predvidena, vendar 
se zaradi pomanjkanja sredstev z gradnjo še ni začelo. Zato sprašujemo: 

1. Zakaj se financiranje nalog iz osimskih sporazumov ne reši na enak na- 
čin kot v predloženem zakonu, torej z zveznim zakonom? 

2. Kako se bo rešil problem financiranja nalog dz osimskih sporazumov? 
Kdaj se bo začelo z gradnjo avtoceste Nova Gorica—Selo—Razdrto? 

Ce ni ali če ne bo ustrezno rešeno vprašanje financiranja nalog iz osimskih 
sporazumov, predlagamo, da delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin sproži v Skupščini SFRJ ob obravnavi zakona naše vpra- 
šanje o financiranju nalog iz osimskega sporazuma in drugih podobnih med- 
državnih sporazumov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Kot smo obveščeni, bo na vpra- 
šanj a odgovorjeno na naslednji seji. 

Delegatsko vprašanje je postavila tudi skupina delegatov iz občine Tolmin. 
Ga želite tudi vi prebrati? (Ne.) Tudi na to vprašanje bo odgovorjeno na na- 
slednji seji. 

Na vprašanje Albine Skapin, delegatke iz občine Izola pa bo odgovoril 
tovariš Lojze Senegačnik, pomočnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Lojze Senegačnik: Tovarišica Albina Skapin, članica skupine de- 
legatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Izola je na seji Zbora 
občin, dne 30. januarja 1980 postavila naslednje delegatsko vprašanje: 

Sanacij sko-razvo j ni programi, ki so dobili podporo obalnega izvršnega sve- 
ta, izvršnih svetov skupščin občin Izola in Piran, Medobčinske gospodarske 
zbornice in drugih, imajo danes obliko investicijskih programov do leta 1985 in 
so predloženi banki, vendar s tem še ni zagotovljena njihova realizacija. Do- 
sedanje investicije so se financirale iz lastnih sredstev ter iz sredstev sovla- 
gateljev, medtem ko Kmetijsko živilska razvojna skupnost ni vključila pro- 
grama ribištva v financiranje kot skupnost, katera naj bi zagotovila ugodnejše 
kreditiranje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni zavzel stališča do tega vprašanja 
januarja 1980, kot ga je zagotovil v odgovoru na naše delegatsko vprašanje 
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Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zato ponovno 
zastavljamo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje vprašanje: 

Kdaj in kakšne ukrepe bo Izvršni svet sprejel v sedanjem obdobju inve- 
sticijskih restrikcij in pomanjkanja bančnih sredstev, da bi bile obveznosti, ki 
so jih že sprejele banke, Kmetijsko-živilska razvojna skupnost in drugi nosilci 
tudi dejansko realizirane ter da bi na ta način dobili sredstva za realizacijo 
tega perečega problema. 

Na vprašanje odgovarjamo takole. Konec 1979. leta in v začetku leta 1980 
so bili razvojni in investicijski programi morskega ribištva v okviru HP Droga 
iz Portoroža na pobudo Republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Medobčinske zbornice in Izvršnega sveta Skupščine Obalne skup- 
nosti obravnavani v okviru Medobčinske zbornice Koper, dne 24. 12. 1979, pri 
čemer je bil vključen tudi Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Na tem zboru je bil pripravljen predlog dokončnega programa za 
leto 1980 in za naslednje srednjeročno obdobje 1981—1985 ter razvoj predelave 
rib v tem obdobju. Na podlagi zadnjega dogovora v Medobčinski zbornici je 
v teku zadnje usklajevanje gradiva, ki bo takoj, ko bo pripravljeno, obravna- 
vano tudi v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. 

Na pobudo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in Gospodarske zbor- 
nice SR Slovenije je v teku prizadevanje za zagotovitev finančnih sredstev za 
izvedbo faze investicijskega programa v letu 1980. Tako je v predlogu dogovora 
za uresničevanje plana Ljubljanske banke — Združene banke Ljubljaina pred- 
videno, da se iz družbenih sredstev temeljnih bank investicije v morsko ri- 
bištvo lahko refinancirajo v višini 40 %. To bo vendarle omogočilo prvi korak 
v smeri pospešenega razvoja ribištva. Prav tako pa je Izvršni odbor Kmetijsko- 
živilske razvojne skupnosti na zadnji seji dne 6. 2. 1980 sprejel sklep, da se 
zagotovi iz združenih sredstev 20 milijonov nepovratnih sredstev za razvoj 
morskega ribištva. 

V letu 1978—1979 sta bili kupljeni dve ribiški ladji iz domače ladjedelnice 
Greben na Korčuli, v letu 1979 pa je bila sklenjena pogodba za nakup dveh 
ladij iz Italije, za kateri je bila dana garancija Temeljne banke Koper in za- 
gotovljen inozemski kredit. Vendar je uvoznik z reklamacijo za uvoz pri Na- 
rodni banki v letu 1980 zamudil in je reklamiral šele 8. 2. 1980, zato se morajo 
v okviru SISEOT poiskati druge možnosti, da bi se mogel uvoz teh dveh že na- 
ročenih ladij vendar izvršiti v letu 1980. 

Dalje bi s prizadevanjem v okviru omenjenih možnosti, predvsem pa z 
večjim angažiranjem temeljne banke in možnih sovlagateljev, ki bi morali biti 
zainteresirani za sovlaganja pri oskrbi trga z morsko ribo, bilo treba v letu 
1980 zagotoviti finančno konstrukcijo za nakup dveh novih ribiških ladij iz 
domače proizvodnje in ukreniti vse potrebno, da bi se nakup novih dveh ladij 
iz uvoza realiziral vsaj v letu 1981. Tako bo ostalo za naslednje srednjeročno 
obdobje kot naloga nabava novih 10 ladij, kar bi omogočilo povečanje ulova 
rib od sedanjih 4500 ton na 18 300 ton, kar je glede na količine rib v Jadranu 
realno. 

Glede na to, da so v teku proučevanja možnosti skupnega nastopa v Soma- 
liji in glede na osimske sporazume, bi bilo potrebno zagotoviti podporo zdru- 
ženega dela in bank tudi za izvedbo teh programov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Branko Mahne, ste 
zadovoljni s tem odgovorom? 
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Branko Mahne: Prosim za pismeni odgovor, naše stališče pa bomo 
sporočili na naslednji seji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Na vprašanje skupine delegatov 
iz občine Litija v zvezi s problematiko delovnega časa bo odgovoril tovariš 
Edvard Gale, pomočnik republiškega sekretarja za delo. 

Edvard Gale: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za delegiranje delegata v Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije iz občine Litija glede problematike različnega 
začetka in trajanja delovnega časa odgovarjamo: 

1. Zvezni izvršni svet je na seji dne 11. oktobra 1979 obravnaval in sprejel 
gradivo »Delovni čas in produktivnost dela«, ki ga je pripravila posebna med- 
resorska skupina, sestavljena iz predstavnikov Zveznega komiteja za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo, Zveznega sekretariata za pravosodje in organi- 
zacijo uprave, Zveznega komiteja za promet in zveze, Zveznega sekretariata 
za trg in splošne gospodarske zadeve, Zveznega zavoda za družbeno planiranje, 
Zveznega zavoda za statistiko in Zveznega zavoda za kontrolo meril in pleme- 
nitih kovin. . 

Zvezni izvršni svet je med drugim sklenil: Ocenjujoč, da je nujno, da se 
čim prej kompleksno proučijo možne rešitve za uvedbo zimskega in poletnega 
časa s pomaknitvijo ure in učinki, ki bi se s tem dosegli, je Zvezni izvršni svet 
sklenil: 

1. da Zvezni sekretariat za zunanje zadeve pripravi informacijo o tem, 
kako je rešeno vprašanje zimskega in poletnega časa s pomaknitvijo ure v 
drugih državah, predvsem v sosednjih državah kakor tudi o razlogih, ciljih in 
učinkih takšnih rešitev; 

2. da Zvezni komite za zakonodajo prouči to vprašanje in predvsem sprej- 
me stališča o pravni podlagi in predpisu, s katerim bi se uredilo vprašanje 
uvedbe zimskega in poletnega časa s pomaknitvijo ure, če bi se o tem sprejelo 
pozitivno stališče; 

3. da Zvezni komite za energetiko in industrijo prouči oziroma pripravi 
podatke o prihrankih električne energije, ki bi se dosegli z izrabo dnevne sve- 
lobe zaradi pomaknitve ure; 

4. da Zvezni komite za promet in zveze da svoje mnenje o tem vprašanju, 
predvsem glede usklajevanja voznih redov in ostalih aktivnosti v mednarod- 
nem prometu. 

Na podlagi navedenih priprav je bila medresorska skupina dolžna izdelati 
posebno informacijo s predlogom stališč v zvezi z uvedbo zimskega in polet- 
nega časa s pomaknitvijo ure. 

V zvezi z navedenimi sklepi Zveznega izvršnega sveta je Zvezni komite 
za delo, zdravstvo in socialno varstvo sklical dva sestanka, na katerih so poleg 
članov medresorske skupine sodelovali tudi predstavniki Zveznega sekretaria- 
ta za zunanje zadeve, Zveznega komiteja za energetiko in industrijo, Zvezne 
konference SZDL, Svet Zveze sindikatov Jugoslavije, Gospodarske zbornice 
Jugoslavije in Stalne konference mest in občin Jugoslavije. 

Na podlagi izmenjave mnenj na teh sestankih in prejetih pismenih mnenj 
Zveznega komiteja za zakonodajo in Zveznega sekretariata za zunanje zadeve 
je medresorska skupina izdelala posebno informacijo o uvedbi zimskega in 
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poletnega delovnega časa s pomaknitvijo ure, v kateri daje predloge stališč, 
in sicer: 

1. Na podlagi dosedanjih proučitev in mnenj, čeprav se ne razpolaga s 
kompleksnimi proučitvami in analizami, obstajajo razlogi za uvedbo zimskega 
in poletnega časa s pomaknitvijo ure, ker bi to imelo določene učinke za bolj- 
šo izrabo delovnega časa in produktivnejše delo, za racionalnejšo izrabo ener- 
gije, vključevanje v enotni mednarodni promet itd. 

2. Pravna podlaga za uvedbo zimskega in poletnega časa s pomaknitvijo 
ure bi bila določba prvega odstavka 13. točke 281. člena ustave SFRJ, po ka- 
teri federacija ureja sistem merskih enot, kar pomeni, da bi se lahko to vpra- 
šanje uredilo samo z zveznim predpisom in bi se rešilo enotno za vso državo, 
kar je glede na naravo vprašanja edina možna rešitev. 

3. Da bi se uresničil namen uvedbe zimskega in poletnega časa s pomak- 
nitvijo ure, je potrebno, da temeljne organizacije združenega dela praviloma 
s svojimi sklepi ne spreminjajo začetka delovnega časa. 

Glede na pravico organizacij združenega dela, da samostojno določajo raz- 
pored, začetek in konec delovnega časa, z izjemo organizacij, ki opravljajo 
dejavnost javnega pomena, bi bilo nujno izvesti organizirano akcijo zaradi 
namena uvedbe zimskega in poletnega časa s pomaknitvijo ure. 

4. Uvedba zimskega in poletnega časa s pomaknitvijo ure zahteva poseb- 
no proučitev vseh aktivnosti, ki so v zvezi s tem vprašanjem, na primer pro- 
met, PTT, radio, telekomunikacije, hidrometeorološka služba in drugo. 

5. Izdaja predpisa o pomaknitvi ure in njegovo izvajanje zahteva ustrez- 
ne priprave, kakor tudi organizirano in koordinirano aktivnost vseh odgovor- 
nih družbenih subjektov, začenši od temeljnih organizacij združenega dela, 
prek krajevnih skupnosti, občin, republik in pokrajin do federacije. Pri tem 
morajo odigrati posebno vlogo ustrezne institucije informiranja. 

O navedeni informaciji, je razpravljal Zvezni komite za delo, zdravstvo 
in socialno varstvo na seji dne 8. februarja 1980 in zavzel naslednja stališča 
do te informacije: 

1. Zvezni komite za delo je po obravnavi v načelu sprejel informacijo s 
tem, da jo je treba izpopolniti tako, da bo jasno, da predlagani ukrep ne po- 
sega neposredno v določanje in razporejanje delovnega časa, kar je samo- 
upravna pravica in dolžnost delavcev v organizacijah združenega dela, tem- 
več da gre za ukrep o uvedbi poletnega in zimskega časa s pomaknitvijo ur- 
nih kazalcev ob prehodu v poletno in zimsko časovno obdobje, kar je bilo so- 
glasno sprejeto. Hkrati je Zvezni komite sklenil, da je treba proučiti še neka- 
tere vidike in posledice takšnega ukrepa ter predlagal, naj Zvezni izvršni svet 
določi konkretne naloge pristojnim zveznim organom tako, da bi odpadle vse 
morebitne nejasnosti in da bodo ugotovljene prednosti predlaganega ukrepa, 
ki bi ga kazalo čim prej sprejeti in uveljaviti. Na podlagi tega bo izdelana nova 
informacija. 

2. Na delegatsko vprašanje ali se kaj dela tudi na tako imenovanem dr- 
sečem začetku in koncu delovnega časa, odgovarjamo: 

Za uvedbo prožnejših oblik delovnega časa kot je stopničasti, drseči ozi- 
roma gibljivi delovni čas, ni nobenih pravnih ali zakonskih zadržkov. Vendar 
uvedba takšnih oblik delovnega časa zahteva upoštevanje vseh tistih zakon- 
skih določb, ki jih je treba upoštevati pri sleherni razporeditvi delovnega časa. 
Po predpisih o delovnih razmerjih je namreč razporeditev, začetek in konec 
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delovnega časa v pristojnosti delavcev v temeljni organizaciji združenega dela, 
ki tudi lahko uvedejo drseči oziroma gibljivi delovni čas. 

Takšno obliko delovnega časa pa bi bilo primerno uvesti le pri tistih de- 
lih, ki po svoji naravi in organiziranosti to dopuščajo in jim je taka razporedi- 
tev delovnega časa v korist. Prožnejše oblike delovnega časa morajo zagotoviti 
večjo produktivnost dela, boljšo izrabo delovnih sredstev in delovnega časa. 
Ob takšnem razporejanju delovnega časa pa je potrebno zagotoviti usklaje- 
nost skupnega dela v temeljni organizaciji združenega dela in skupnega dela 
z delavci v drugih temeljnih organizacijah združenega dela zaradi uresniče- 
vanja skupnih interesov. 

V praksi je nekaj primerov uspešnih rešitev stopničastega delovnega ča- 
sa, vendar v celoti gledano še vedno ni nekega resnejšega napredka. Veliko 
bolj pa je razširjena uvedba drsečega oziroma gibljivega delovnega časa in je 
tudi precejšnje število tistih organizacij združenega dela, ki so zainteresirane 
za to obliko delovnega časa in opravljajo še predhodne analize in raziskave. 

Ne razpolagamo s točnimi podatki, koliko organizacij združenega dela in 
katere od njih so v Sloveniji že vpeljale katero od prožnejših oblik delov- 
nega časa oziroma, v kateri organizaciji združenega dela je v teku postopek 
za uvedbo takih oblik delovnega časa. Imamo pa podatek iz ankete, ki jo je 
izvedel Mestni sindikalni svet in iz katere je razvidno, da ima na območju 
mesta Ljubljane uveden gibljiv delovni čas približno 30% organizacij zdru- 
ženega dela, 10% organizacij združenega dela pa resneje razmišlja o njegovi 
uvedbi, medtem ko je 1 % organizacij nezainteresiranih, v 16 % organizacij pa 
pravijo, da bi gibljivi delovni čas prinesel le težave, v 26 % pa so mnenja, da bi 
nekaj prednosti le dosegli, da pa bi bilo več težav kot koristi. 

Pripominjamo, da sta Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in Go- 
spodarska zbornica Slovenije v mesecu decembru 1979 sprejela stališča o 
planih izrabe letnega delovnega časa v organizacijah združenega dela v SR 
Sloveniji. Med temi je tudi stališče oziroma priporočilo, da naj delavci v te- 
meljnih in drugih organizacijah združenega dela pri razčlenitvi delovnega 
časa v planu izrabe letnega delovnega časa proučijo morebitno uvedbo prož- 
nejših oblik delovnega časa. Takšno stališče oziroma priporočilo namerava 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije objaviti v Delavski enotnosti in 
sindikalnem Poročevalcu. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišica Marjana Sladic, ste zadovoljni z 
odgovorom? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz Litije v zvezi z zmanjša- 
njem administrativnega dela z raznimi obrazci, ki jih je, kot pravijo nešteto 
in kako bi z ustreznimi raziskavami pripomogli k zmanjšanju tega dela, bo 
odgovoril tovariš Andrej Caserman, svetovalec predsednika Republiškega ko- 
miteja za raziskovalno dejavnost. 

Andrej Caserman: Delegat v Zboru občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Litija je na seji Zbora občin dne 30. januarja 1980 razpravljal o ne- 
katerih problemih in pojavih pretiranega razraščanja administrativnega dela 
ter postavil Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje delegatsko 
vprašanje: 

V letošnji resolucijski politiki je vidno poudarjena zahteva po omejevanju 
zaposlovanja novega administrativnega kadra. To je samo ena stran problema. 
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2e nekaj let se krčevito otepamo s posledicami takega stanja, med tem ko 
vzrokov ne proučimo. Zato bi kazalo zadeve reševati ne samo na posledični 
strani, ampak jih je treba začeti reševati prioritetno na vzročni strani. Gre na- 
mreč za to, da so mnoge razširitve administrativnega dela povezane z nekateri- 
mi odločitvami, ki so izven moči krajevne skupnosti, temeljne organizacije, in- 
teresne skupnosti pa tudi občine. Pred nedavnim je bilo na primer na televi- 
ziji rečeno, da je potrebno za nek zunanjetrgovinski posel pridobiti približno 
60 različnih soglasij, verjetno je proti takemu papirnatemu plazu temeljna 
organizacija brez moči. Pojavljajo se nove evidence, zahteve po raznih potrdi- 
lih in informacijah, statističnih podatkih in podobno. Skratka, v tem lovu za 
papirji in podatki včasih presegamo vse meje. Predlagamo, da se ta proble- 
matika v celotni družbi temeljito prouči, in sicer pri izvirnih posameznih de- 
javnostih. Koristno bi bilo, da bi to važno nalogo prevzela Raziskovalna skup- 
nost in proučila celotni kompleks širitve družbene režije v ožjem pomenu be- 
sede, to je zgolj administracije. Hkrati vzemite to naše razmišljanje kot dele- 
gatsko vprašanje Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. 

Odgovor: V zadnjih letih hitro narašča število informacij, potrebnih za 
opravljanje in. planiranje <na različnih področjih in ravneh vse bolj razvejane- 
ga družbenega sistema. Zahtevam upravnih in drugih organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti itd. po novih informaci- 
jah, se strokovne službe običajno prilagode z novimi dodatnimi zahtevki o po- 
datkih. 

Ob tem se pogosto dogaja, da uvajanje novih evidenc ne odpravlja za pred- 
hodni režim poslovanja veljavnih evidenčnih obrazcev, dogaja pa se tudi, da 
zaradi neusklajenosti med različnimi družbenimi službami prihaja vse pogo- 
steje tudi do tega, da iste informacije zahtevajo hkrati različne inštitucije. 
Vsaj del vzrokov za podvajanje pri iskanju različnih informacij leži v dejstvu, 
da vsi delavci v strokovnih službah upravnih organov ter samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti niso dovolj seznanjeni z vsemi že obstoječimi viri in- 
formacij in da obstoječih virov ne znamo pravilno izkoriščati ter iz njih 
izločiti nove informacije. 

Pomemben del vzroka za opisano stanje moramo pripisati dejstvu, da 
družbenopolitične skupnosti doslej niso uspele uskladiti in povezati ključnih 
nosilcev informacijske dejavnosti oziroma pomembnejših informacijskih si- 
stemov skupnega in splošnega pomena. Zaradi dolgotrajnega postopka uskla- 
jevanja pri pripravi predloga celovite rešitve razvoja družbenega sistema in- 
formiranja, se zato po nepotrebnem še naprej ohranja parcialno reševanje, s 
tem pa tudi podvajanje in večtirnost tako pri zajemanju, kot pri celotnem ob- 
ravnavanju podatkov. 

Pomembnejši napredek pri razvoju posameznih delov informacijskega 
sistema v SR Sloveniji smo doslej že dosegli pri vzpostavljanju registra pre- 
bivalstva v nekaterih občinah, registra motornih vozil, pri kadrovski eviden- 
ci, pri nastavitvi zemljiškega katastra, na področju odmere davkov in davčne- 
ga knjigovodstva, napreduje pa tudi delo na razvoju zdravstvenega informa- 
cijskega sistema. 

Ob vsem naštetem se na podlagi izkušenj drugih, ki že imajo razvite in- 
formacijske sisteme z integriranimi sistemi podatkov zavedamo, da je razvoj 
in uvajanje takih sistemov proces, ki traja deset in več let ter da je za njegovo 
uveljavitev poleg znatnih začetnih sredstev in strokovnih kadrov potrebna 
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zlasti zavestna pripravljenost in angažiranost prav vseh delavcev v organih 
in organizacijah ter strokovnih službah na vseh ravneh. 

Raziskovalne organizacije v Sloveniji se doslej teh vprašanj niso lotevale 
sistematično. Opravljenih je bilo več raziskav s področja oblikovanja informa- 
cijskih sistemov na posameznih področjih ter raziskav, usmerjenih v organi- 
ziranje strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti in v racionaliza- 
cijo upravnega poslovanja, ki pa so večinoma ostale parcialne in nepovezane. 
Zaradi majhnega interesa uporabnikov rezultatov takih raziskav je tudi razi- 
skovalni potencial na tem področju še vedno relativno skromen. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zavzel, da bodo pri oblikovanju 
prioritetnih raziskovalnih programov v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
upoštevani tudi ti vidiki. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa se že več let zavzema za hitrejši 
razvoj družbenega sistema informiranja, s katerim naj bi se povečala racio- 
nalnost, učinkovitost, usklajenost in povezanost informacijske dejavnosti in 
s tem tudi zadovoljile naraščajoče potrebe po kvalitetnih informacijah. Temu 
namenu so bila namenjena tudi gradiva: »Razvoj družbenega informiranja 
v SR Sloveniji«, »Koncept razvoja javnega komunikacijskega omrežja za pre- 
nos podatkov« in predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja 
v SR Sloveniji, ki so bila objavljena v prilogi Poročevalca Skupščine SR Slo- 
venije dne 29. 5. 1979. V tej smeri ter v smeri pospešenega razvoja celovitega 
družbenega sistema informiranja bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na- 
daljeval svoje napore tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Predsednica Silva Jereb : Hvala! Na pobudo delegata Ivana Čiča iz 
občine Postojna bo odgovoril tovariš Franjo Lunder, namestnik predsednika 
Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Samo trenutek tovariš Lunder. Ker odloka o praznovanju 125. letnice roj- 
stva Mihajla Pupina v Zboru združenega dela niso sprejeli, bomo oblikovali 
komisijo obeh zborov v skladu z 289. členom poslovnika, ki pravi: 

»Ce se zbori po dveh zaporednih obravnavah spornega vprašanja ne spo- 
razumejo o besedilu zakonskega predloga, ah če zakonski predlog ni bil spre- 
jet v enem ali več zborih oziroma ni bil sprejet v skladu s stališči Družbeno- 
političnega zbora, se začne usklajevalni postopek. V ta namen zbori določijo 
skupno komisijo, v katero izvoli vsak zbor enako število članov.« 

Dovolite mi, da predlagam v usklajevalno komisijo tovariša Romana Flor- 
jan čiča, predsednico našega Odbora za finance, tovarišico Zdenko Jurančič in 
tovariša Stanka Lešnika, delegata iz občine Šentjur. Se s tem predlogom 
strinjate? Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo oblikovali naš tričlanski del skupne usklajevalne ko- 
misije. 

Prosim, tovariš Lunder, če odgovorite na pobudo. 

Franjo Lunder: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na 29. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 19. 12. 1979 je de- 
legat skupine delegatov za Zbor občin iz občine Postojna, tovariš Ivan Čič, v 
okviru delegatskih vprašanj predložil pobudo za spremembo 8. točke odloka o 
višini pristojbin, ki se plačujejo za cestno-motorna vozila. Svoj predlog je 
utemeljil predvsem s tem, da se številni lastniki vozil, ki so predelana na plin- 
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ski pogon, izogibajo plačilu dodatne pristojbine, ki po omenjenem odloku zna- 
ša letno 2000 din. 

Pri proučevanju možnih rešitev za bolj objektivno in ustrezno reševanje 
nastale problematike, smo ugotovili naslednje: 

1. Po podatkih, ki nam jih je posredovala Plinarna Ljubljana, imamo v 
SR Sloveniji 5 plinskih črpalk, in sicer v Ljubljani, Kozini, Izoli, Celju in 
Mariboru. V lanskem letu so prodali okoli 5500 ton plina, od tega največ v 
Ljubljani in Izoli, okoli 2500 ton. Skupaj z Republiško skupnostjo za ceste in 
Službo družbenega knjigovodstva smo ugotovili, da sedanji način obračuna- 
vanja prispevkov za ceste od vozil, ki uporabljajo za pogon plin, pomeni iz- 
pad dohodka v višini 9,79 milijonov din. Ta izpad je posebno visok na črpalkah 

•na obmejnem območju, kjer je 80% kupcev iz Italije in ne plačujejo nobenega 
prispevka za ceste. 

Po podatkih Agrostroja Ljubljana je bilo do sedaj v SR Sloveniji proda- 
nih okoli 1730 plinskih naprav za avtomobile, ki vozijo v Sloveniji. Po po- 
datkih Republiškega sekretariata za notranje zadeve pa je v Sloveniji regi- 
striranih le 145 vozil, ki imajo plinski pogon in so plačali letno takso za plin 
v skupnem znesku 290 000 din. Cena maloprodaji za plin znaša v SR Sloveniji 
5,20 din za liter in 9,36 dinarjev za liter pri uvoženem plinu. 

2. Zakonske podlage za predpisovanje in določitev višine nadomestila za 
uporabo cest, ki naj bi se plačeval od cene za plin v prodaji na drobno, še ni. 
Republiški zakon o javnih cestah (Uradni list SRS št. 51/71) v 30. členu določa 
naslednje načine zagotavljanja sredstev: določen znesek od cene za bencin in 
plinsko olje v prodaji na drobno, pristojbine, ki se plačujejo za cestna mo- 
torna vozila, takse na tuja motorna vozila, zneski, ki jih namenjajo za ceste 
družbenopolitične skupnosti iz svojih proračunov, posojila in druga sredstva, 
določena za javne ceste s posebnimi predpisi. 

Način plačevanja in višino zneska oziroma pristojbin iz druge alinee tega 
člena je določil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z odlokom o višini pri- 
stojbin, ki se plačujejo za cestna motorna vozila, (Uradni list št. 39/74). Odlok 
določa, da se za cestna motorna vozila in njihova priklopna vozila plačuje pri- 
stojbina za uporabo javnih cest za dobo 12 mesecev. Vozila, ki so opremlje- 
na na plinski pogon, morajo poleg cestnine plačevati tudi letno pristojbino 
v višini 2000 dinarjev. 

3. Glede na to z odlokom Izvršnega sveta ni mogoče uvesti nadomestila in 
določiti višino zneska za plačevanje od cene plina, ker gre za uvedbo določene 
splošne obveznosti, ki se lahko predpiše le z zakonom. 

Omenimo naj tudi, da je v pripravi nov zakon o javnih cestah, katerega 
osnutek predvideva kot vir sredstev za ceste tudi nadomestilo za uporabo cest, 
vsebovano v prodajni ceni plina. 

Glede na to, da bo novi zakon o javnih cestah predvidoma sprejet šele 
konec letošnjega leta, je bilo na posebnem delovnem sestanku, ki so se ga 
udeležili predstavniki Republiškega sekretariata za finance, Republiškega ko- 
miteja za tržišča in cene, Republiškega komiteja za energetiko, Sekretariata 
Izvršnega sveta za zakonodajo ter Republiškega komiteja za promet in zveze, 
dogovorjeno, da naj se predlaga dopolnitev obstoječega zakona o javnih cestah, 
in sicer 30. člena. Z dopolnitvijo zakona bi zagotovili obveznost plačevanja 
nadomestila za uporabo cest, vsebovanega v maloprodajni ceni plina. V skladu 
s tem bo Izvršni svet proučil predlog omenjene delovne skupine in v naj- 
krajšem času predložil Skupščini SR Slovenije predlog za spremembo in do- 
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polnitev 30. člena veljavnega zakona o javnih cestah, s katerim bo mogoče na 
ustrezen način rešiti nastalo vprašanje. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Golob, ali ste zadovoljni z od- 
govorom? 

Miro Golob: Prosil bi za pismeni odgovor. 

Predsednica Silva Jereb: To dobijo vse skupine delegatov, ne samo 
tisti, ki so postavili vprašanja. Zeli morda še kdo od delegatov postaviti de- 
legatsko vprašanje? (Ne.) Ce ne, moram odrediti nekaj odmora. Ne upam si 
določiti koliko, ker ne vem, kako bo teklo usklajevanje v skupini, menim pa, 
da se bodo hitro dogovorili o tem, kaj bodo predlagali obema zboroma. Za 
enkrat odrejam 15-minutni odmor, prosim pa vas, da ostanete v bližini. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.30 in se nadaljevala ob 15.05.) 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši, obveščam vas, da je 
Zbor združenega dela pri ponovnem glasovanju sprejel odlok v zvezi s pro- 
slavljanjem 125. letnice rojstva Mihajla Pupina in smo torej z Zborom zdru- 
ženega dela usklajeni pri tej in vseh drugih točkah, kjer smo sprejemali končne 
odločitve. Usklajeni smo tudi z Družbenopolitičnim zborom. 

S tem je dnevni red današnje seje zbora izčrpan. Vsem se zahvaljujem za 
udeležbo in za sodelovanje v razpravi ter zaključujem 32. sejo Zbora občin. 

(Seja zbora je bila končana ob 15.07.) 



27. seja 

(19. decembra 1979) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 27. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost s seje so opravičili: Roman Albreht, Geza Bačič, Majda Gaspari, 
Vlado Janžič, Janez Japelj, Rudi Kropivnik, Zoran Polič, Dino Pucer, Vili 
Vindiš, Ivanka Vrhovčak, Silva Skerbec in Aleksander Varga. 

Z dopisom z dne 5. decembra 1979. leta sem razširila dnevni red da- 
našnje seje še z naslednjo točko: 

— poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije o usklajevanju predlogov, pripomb in stališč k 
osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1976 do 1980, v letu 1980. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnikov 25. in 26. seje zbora; 
2. ocena varnostnih razmer v SR Sloveniji; 
3. predlog za izdajo zakona o notranjih zadevah; 
4. poročilo o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR Slo- 

veniji; 
5. predlog za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 

zaščiti; 
6. predlog zakona o zdravstvenem varstvu; 
7. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 

jin Skupščine SFR Jugoslavije o usklajevanju predlogov, pripomb in stališč 
k osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1976 do 1980, v letu 1980; 

8. volitve in imenovanja; 
9. predlogi in vprašanja delegatov. 



27. seja 417 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog dnevnega reda. 
Obveščam delegate, da sta me predsednik Zbora združenega dela in pred- 

sednica Zbora občin z dopisi z dne 4. 12. 1979 in 28. 11. 1979 obvestila, da sta 
zbora obravnavala in sprejela osnutek resolucij o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do 1980, v letu 1980, v skladu 
s stališči našega zbora, ki jih je sprejel dne 27. novembra 1979. 

V skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam, 
da zbor na podlagi navedenih obvestil sprejme sklep, s katerim ugotavlja, da 
sta Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela osnutek resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do 1980, v 
letu 1980, v skladu s stališči tega zbora, ki jih je sprejel na podlagi 72. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika Družbenopolitič- 
nega zbora na seji 27. novembra 1979. Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnikov 25. in 26. seje zbora. 

Osnutka zapisnikov ste prejeli. Predlaga kdo kakšne spremembe ali do- 
polnitve zapisnikov? (Nihče.) Dajem odobritev zapisnikov na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnike 25. in 
26. seje zbora. 

Preden preidem na posamezne točke dnevnega reda, obveščam delegate, 
da bomo na skupnem zasedanju vseh treh zborov poslušali oceno varnostnih 
razmer v SR Sloveniji, ki jo bo dal republiški sekretar za notranje zadeve, 
tovariš Janez Zemljarič, in uvodno besedo k poročilu o uresničevanju zasnove 
splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji, ki jo bo dal republiški sekretar za 
ljudsko obrambo, tovariš Martin Košir. 

Prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vabim delegate v veliko 
dvorano na skupno zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednica Tina Tomi je: Tovarišice in tovariši delegati! 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na oceno varnostnih 
razmer v SR Sloveniji. 

Obravnava te točke dnevnega reda poteka v skladu z določbami drugega 
odstavka 399. člena in drugega odstavka 400. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije, brez navzočnosti javnosti. Predstavniki sredstev javnega obveščanja 
lahko posredujejo javnosti le tista obvestila, ki jih bo za njih pripravil Se- 
kretariat Skupščine SR Slovenije za informacije. To velja tudi za obravnavo 
4. točke dnevnega reda. 
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Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o notranjih zadevah. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
skupaj s tezami za osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavala naslednja delovna telesa tega 
zbora in Skupščine SR Slovenije: Odbor za družbenopolitični sistem, Komi- 
sija Skupščine SR Slovenije za pravosodje, Komisija Skupščine SR Slovenije 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna ko- 
misija. Predlog za izdajo zakona in vsa poročila ste prejeli. 

Zeli predstavnik predlagatelja še kaj dodati? (Ne želi.) Prisotna sta tovariš 
Dore Dovečar in tovariš Edo Kranj čevič, oba predstavnika Republiškega se- 
kretariata za notranje zadeve. Želi morda poročevalec odbora, tovariš Ciril 
Sitar, dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) Želijo poročevalci komisij dopolniti 
poročila komisij? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o predlogu za izdajo zakona o 
notranjih zadevah? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati o predlogu za izdajo 
zakona, zaključujem razpravo in predlagam zboru naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o notranjih zadevah se sprejme. 
2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva mnenja, pripombe in predloge, dane v poročilih skupščinskih teles k 
predlogu za izdajo zakona in k tezam za osnutek zakona. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ures- 
ničevanju zasnove splošne ljudske pbrambe v SR Sloveniji. 

Poročilo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Poročilo sta obravnavala: Odbor za družbenopolitični sistem in Komisija 

Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Po- 
ročili ste prejeli. Povzetek poročila o uresničevanju splošne ljudske obrambe 
v SR Sloveniji je bil objavljen v »Poročevalcu« številka 24. Danes ste prejeli 
osnutek priporočil in sklepov, ki naj bi ga sprejeli vsi zbori Skupščine SR 
Slovenije. Predlagatelj osnutka tega akta so odbori za družbenopolitični sistem 
vseh zborov na podlagi dosedanje razprave v delovnih telesih Skupščine SR 
Slovenije in njenih zborov. 

Obravnava te točke dnevnega reda bo potekala v skladu z določbami dru- 
gega odstavka 399. člena in drugega odstavka 400. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije, brez navzočnosti javnosti. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

Predlog za izdajo zakona je skupaj s tezami za osnutek predložil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični si- 
stem, Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje, Komisija Skupščine SR 
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno- 
pravna komisija. Predlog za izdajo zakona, s tezami za osnutek zakona in po- 
ročila ste tudi prejeli. 
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Zeli besedo predstavnik predlagatelja, tovariš Kotnik? (Ne želi.) Poroče- 
valec Odbora za družbenopolitični sistem? (Ne želi.) Predstavniki komisij? (Ne 
želijo.) Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o predlogu za izdajo tega 
zakona? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti se sprejme. 

2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva mnenja, pripombe in predloge, dane v poročilih skupščinskih delov- 
nih teles k predlogu za izdajo zakona, s tezami za osnutek zakona ter pred- 
loge, dane v razpravi na seji zbora. 

Dajem predlagani sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
zdravstvenem varstvu. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor 

za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Predlog zakona 
in poročila ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je z dopisom z dne 
10. decembra 1979 predložil amandmaje in predlagal, da se na podlagi četrtega 
odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije štejejo za sestavni del 
zakonskega predloga, zato o njih ne bomo glasovali ločeno. Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose je v svojem poročilu predlagal amandma k 59. a členu. Za- 
konodajno-pravna komisija pa predlaga amandmaje k 41., 42., 140. in k 141. 
členu ter redakcijske amandmaje k 89., 109., 116. in 131. členu. S temi amand- 
maji je soglašal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predstavnik predlagatelja je namestnik predsednika Republiškega komiteja 
za zdravstveno in socialno varstvo, tovariš Franc Hočevar. Želite besedo? (Da.) 
Besedo ima tovariš Franc Hočevar. 

Franc Hočevar: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije vam je predložil v razpravo in sprejem predlog zakona o 
zdravstvenem varstvu. 

Ko so zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli osnutek zakona o zdravstvenem 
varstvu, so naročili predlagatelju, da ob izdelavi predloga zakona prouči in 
upošteva pripombe, ki so jih k osnutku dali zbori in delovna telesa Skupščine 
SR Slovenije. Kot enakopravni zbor je o osnutku zakona razpravljala tudi 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije in dala k osnutku svoje pripombe. 

Potem, ko je bil sprejet osnutek zakona, smo v Republiškem komiteju za 
zdravstveno in socialno varstvo prejeli še precejšnje število pripomb in zdrav- 
stvenih organizacij, občinskih in regionalnih zdravstvenih skupnosti, skupnosti 
zdravstvenih delovnih organizacij, združenja lekarn ter drugih zainteresiranih 
organizacij in skupnosti, strokovnih društev in podobno. Tehtne pripombe k 
osnutku zakona o zdravstvenem varstvu so dali tudi organi Republiške konfe- 
rence SZDL Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije. 

Ko smo proučevali prejete pripombe, smo ugotovili, da je med njimi velika 
večina takih, ki pomenijo koristne in dobre rešitve ter dajejo odgovore na 
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vprašanja, postavljena v razpravah ob osnutku tega zakona. Zato predlagatelju 
v veliki večini ni bilo težko upoštevati teh pripomb in jih vgraditi v besedilu 
predloga zakona. Ob tem pa se je predlagatelj srečal s tremi težavnimi, zahtev- 
nimi in nadvse pomembnimi vprašanji s področja uresničevanja družbenoeko- 
nomskih odnosov in samoupravne, organiziranosti udeležencev v svobodni me- 
njavi dela na področju zdravstvenega varstva, ki jih v prvotnem besedilu 
predloga zakona, objavljenem v skupščinskem »Poročevalcu« z dne 20. 11. 1979, 
ni uspel rešiti tako, da bi predložene rešitve v celoti ustrezale pripombam k 
osnutku zakona. Tem vprašanjem je zato bila namenjena izčrpna razprava na 
seji Sekretariata Sveta za socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL Slovenije. Na podlagi ugotovitev in sklepov te 
razprave, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil Skupščini SR Slo- 
venije predlog svojih amandmajev, s čimer je bilo omogočeno, da so te do- 
polnitve postale sestavni del besedila predloga zakona o zdravstvenem varstvu. 

Dovolite mi, da o teh pomembnih vsebinskih vprašanjih, ki so izrednega 
pomena in o rešitvah, ki jih vsebujejo dopolnila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, spregovorim nekoliko podrobneje in jih tudi podrobneje obrazložim. 

Prvo izmed teh vprašanj je uveljavljanje domicilne pripadnosti prispev- 
kov, ki jih delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje plačujejo za za- 
gotavljanje pravic do zdravstvenega varstva. V razpravah o osnutku zakona 
o zdravstvenem varstvu so bila namreč izražena stališča in mnenja, da je 
treba v zakonu o zdravstvenem varstvu uveljaviti določbe, da se prispevki za 
zdravstveno varstvo plačujejo tisti samoupravni interesni skupnosti, v kateri 
uporabniki uresničujejo zadovoljevanje svojih potreb in interesov glede na 
svoje stalno prebivališče. Vendar pa se je predlagatelj, ko je iskal najustrez- 
nejšo rešitev za uresničitev take pobude, pri tem srečal z nekaterimi težavami, 
ki jih ni bilo mogoče premostiti. Dejstva, ki smo jih morali upoštevati, ko smo 
oblikovali 19. člen predloga zakona o zdravstvenem varstvu oziroma predlo- 
ženo rešitev, so bila zlasti naslednja: 

1. Zvezni zakon o reševanju kolizij med republiškimi zakoni in predpisi 
določa, da se prispevki, ki jih temeljne organizacije združenega dela plaču- 
jejo iz dohodka v zvezi z zagotavljanjem pravic do zdravstvenega varstva, pla- 
čujejo tisti samoupravni interesni skupnosti, v kateri ima temeljna organizacija 
združenega dela svoj sedež. 

2. V razpravah delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije in Skupščine 
Zdravstvene skupnosti Slovenije je bila izražena podpora uveljavitvi domicil- 
nega načela, vendar s pogojem, da se to načelo uveljavi povsod na območju 
Jugoslavije. Možnost, da se uveljavi domicilno načelo pri urejanju obveznosti 
v zdravstvenih skupnostih na območju Slovenije in načelo sedeža pri urejanju 
obveznosti, ki izhajajo iz zagotavljanja pravic do zdravstvenega varstva na 
območju drugih republik, ni dobilo soglasne podpore, ker je takšno rešitev del 
delegatov v Zboru združenega dela, v Zboru občin in v Skupščini zdravstvene 
skupnosti Slovenije odklonil. 

3. Zdravstvena zakonodaja v drugih republikah ureja odnose med uporab- 
niki in izvajalci samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti na zavaroval- 
skem načelu, to je po načelu sedeža glede pripadnosti prispevkov. 

4. Administrativna in finančno-tehnična vprašanja uvajanja različnih meril 
za določanje prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela občin- 
skim zdravstvenim skupnostim kot tudi dohodkovne posledice za temeljno orga- 
nizacijo, ki bi morala plačevati prispevke zdravstvenim skupnostim, glede na 
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stalno prebivališče njenih delavcev oziroma njenih družinskih članov po merilih 
in sklepih teh skupnosti, ne bi imela možnosti vplivati na ta merila in te sklepe, 
še niso v zadostni meri proučena. 

To so glavni razlogi, zaradi katerih je predlagatelj v predlogu zakona za 
zdravstveno varstvo ponudil rešitev, za katero meni, da še najbolj ustreza vsem 
prej navedenim pogojem. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu namreč v 
svojem 19. členu predvideva uresničevanje domicilnega načela pripadnosti pri- 
spevkov iz dohodka v zvezi z zadovoljevanjem pravic do zdravstvenega varstva 
na ustrezen način, to je s samoupravnim sporazumom, ki ga skleneta občinska 
zdravstvena skupnost, na območju katere ima temeljna organizacija združenega 
dela svoj sedež in v kateri sklepa samoupravni sporazum o temeljih planov, ter 
občinska zdravstvena skupnost, na območju katere ima del delavcev te temeljne 
organizacije oziroma njihovi družinski člani stalno prebivališče. 

Predložena rešitev predvideva obveznost delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela, da pri sklepanju samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
občinske zdravstvene skupnosti upoštevajo potrebe in interese, ki jih uresniču- 
jejo v tisti občinski zdravstveni skupnosti, v kateri ima temeljna organizacija 
svoj sedež, kot tudi tiste potrebe in interese, ki jih uresničujejo na območju dru- 
gih zdravstvenih skupnosti. Medsebojne obveznosti, pravice in odgovornosti 
pa uredijo s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo občinske zdravstvene 
skupnosti med seboj neposredno, ali pa v okviru širše zdravstvene skupnosti. 
Kot izhod v primeru, da takšni samoupravni sporazumi ne bi bili sklenjeni, pa 
predlog zakona o zdravstvenem varstvu določa, da občinska zdravstvena skup- 
nost, v kateri se sklepa samoupravni sporazum o temeljih plana, poravnava 
obveznosti za izvršene zdravstvene storitve izvajalskih organizacij na območju 
druge občinske zdravstvene skupnosti, na podlagi izstavljenega računa za 
opravljeno zdravstveno storitev po cenah, dogovorjenih med uporabniki in 
izvajalci zdravstvenih storitev v tej skupnosti. 

Menimo, da je omenjena predložena rešitev najprimernejša. Ta rešitev 
je dobila podporo tudi na seji Sekretariata Sveta za socialno in zdravstveno 
politiko pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije. V zvezi s tem 
je bilo ugotovljeno, da je prehod od načela sedeža na domicilno načelo pripad- 
nosti prispevkov iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela samouprav- 
nim interesnim zdravstvenim skupnostim možen le v obliki procesa, ki. bo med 
drugim moral vsebovati tudi spremembo zvezne zakonodaje in usklajevanje 
naše zdravstvene zakonodaje z drugimi republikami ter izhajati iz podrobne 
analize dohodkovnih, administrativnih ter finančno-tehničnih posledic nepo- 
sredne uveljavitve domicilne pripadnosti prispevkov za zdravstvo. Dogovorje- 
no je bilo, da pomeni pospešena nadaljnja dejavnost v tej smeri skupno obvez- 
nost vseh zainteresiranih organov in organizacij, zlasti pa republiških uprav- 
nih organov za področje zdravstvenega varstva ter organov Zdravstvene skup- 
nosti Slovenije. Ocenjeno je tudi bilo, da s predloženo rešitvijo dejansko odpi- 
ramo proces uveljavljanja domicilne pripadnosti prispevkov za zdravstveno 
varstvo. 

Drugo izmed pomembnih vsebinskih vprašanj, ki so bila obravnavana na 
seji Sekretariata Sveta za socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL Slovenije je vprašanje obsega obveznega ustanav- 
ljanja medobčinskih zdravstvenih skupnosti. Glede tega vprašanja je dogovor- 
jena drugačna rešitev, kot jo vsebuje prvotno besedilo predloga zakona. Upo- 
števajoč dejstvo, da je celovito zdravstveno varstvo mogoče zagotoviti le na 
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širših območjih s .povezovanjem in združevanjem občinskih zdravstvenih 
skupnosti, smo v prvotnem besedilu predloga zakona predvideli obvezno zdru- 
ževanje občinskih zdravstvenih skupnosti v medobčinske in dokaj podrobno 
opredelili temeljne interese, zaradi katerih se občinske zdravstvene skupnosti 
tako združujejo. Ta rešitev je bila v nasprotju s stališči skupščinskih zborov 
in drugih skupščinskih teles kot tudi drugih predlagateljev pripomb, ki so se v 
veliki večini opredelili za fakultativno združevanje občinskih v medobčinske 
zdravstvene skupnosti. Na seji omenjenega sekretariata je bilo ugotovljeno, 
da je sodelovanje občinskih zdravstvenih skupnosti nujno, zaradi uresničeva- 
nja medobčinske solidarnosti, zagotavljanja dostopnosti do zdravstvenih stori- 
tev, uresničevanja skupnih interesov pri razvoju zdravstvenih zmogljivosti in 
zaradi zadovoljevanja drugih skupnih interesov in potreb na področju zdrav- 
stva. Zato pa je treba v predlogu zakona opredeliti kot jasno obveznost občin- 
skih zdravstvenih skupnosti, da ne kaže določiti medobčinske zdravstvene skup- 
nosti kot edine možne in obvezne oblike združevanja in sodelovanja občinskih 
zdravstvenih skupnosti. Zato je v dopolnilih, ki jih je predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, jasno dana obveznost sodelovanja občinskih zdravstve- 
nih skupnosti, združevanje v medobčinsko zdravstveno skupnost pa bo opre- 
deljeno in podrobneje obdelano kot ena izmed fakultativnih oblik medseboj- 
nega sodelovanja občinskih zdravstvenih skupnosti. 

Tretje vprašanje, ki je bilo predmet razprave, je vprašanje sodelovanja 
delegatov tistih zdravstvenih organizacij, ki opravljajo zdravstvene storitve za 
uporabnike širšega območja več občinskih zdravstvenih skupnosti, v skupščini 
medobčinske zdravstvene skupnosti oziroma vprašanje sodelovanja delegatov 
tistih zdravstvenih organizacij, ki opravljajo zdravstvene storitve za vse upo- 
rabnike na območju SR Slovenije, v Skupščini Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije. Tudi to vprašanje je v dopolnilih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
drugače rešeno, kot pa v prvotnem besedilu predloga zakona. Pri oblikovanju 
prvotne rešitve, po kateri je bilo predvideno enakopravno sodelovanje teh de- 
legatov v zboru izvajalcev medobčinske zdravstvene skupnosti oziroma v zboru 
izvajalcev Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije, je predlagatelj pred- 
vsem izhajal iz potrebe po neposrednem soočanju delegatov teh izvajalskih 
organizacij z delegati vseh uporabnikov na območju medobčinske zdravstvene 
skupnosti oziroma na celotnem območju Slovenije, zlasti v zvezi z uresničeva- 
njem svobodne menjave dela in spremljanjem planskih aktov. Upoštevana je 
tudi nujnost medsebojnega sodelovanja, usklajevanja in delitve dela izvajal- 
skih organizacij na območju medobčinske zdravstvene skupnosti oziroma na 
celotnem območju Slovenije in nujnost usklajevanja drugih planskih elemen- 
tov, zlasti osnov in meril za določen del zdravstvenih storitev in obsega zdrav- 
stvenih storitev, ki jih določena zdravstvena organizacija opravi v okviru pro- 
grama zdravstvenega varstva določene občinske zdravstvene skupnosti in 
podobno. 

Na seji Sekretariata Sveta za socialno in zdravstveno politiko je bilo 
ugotovljeno, da takšna rešitev ni sistemsko dovolj prečiščena in usklajena s 
splošnimi načeli za uresničevanje delegatskega sistema, zato je bila sprejeta 
drugačna rešitev. To rešitev vsebujejo tudi dopolnila Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, ki predvidevajo, da v zbore izvajalcev občinskih zdravstvenih 
skupnosti pošiljajo svoje delegate delegacije zdravstvenih organizacij, ki za- 
dovoljujejo potrebe in interese uporabnikov po zdravstvenih storitvah na vseh 
področjih zdravstvenih dejavnosti v okviru programa zdravstvenega varstva 
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občinske zdravstvene skupnosti. To pomeni, da pošiljajo svoje delegate v zbor 
izvajalcev občinske zdravstvene skupnosti ne-le delegacije tistih izvajalskih 
organizacij, ki imajo sedež na območju občinske zdravstvene skupnosti, ampak 
tudi delegacije tistih zdravstvenih organizacij, ki imajo sedež izven območja 
občinske zdravstvene skupnosti, se pa z opravljanjem zdravstvenih storitev 
vključujejo v program zdravstvenega varstva, ki je sprejet v občinski zdrav- 
stveni skupnosti. 

Takšna rešitev, ki je sistemsko doslednejša in čistejša, prav gotovo ne bo 
pomenila večjih težav za tiste zdravstvene organizacije, ki bodo delegirale 
svoje delegate v zbore izvajalcev občinskih zdravstvenih skupnosti v okviru 
medobčinskega sodelovanja in povezovanja. Nekoliko več težav pa bo to, vsaj 
v začetku, povzročalo tistim zdravstvenim organizacijam, ki bodo morale dele- 
girati svoje delegate v zbore izvajalcev vseh 60 občinskih zdravstvenih skup- 
nosti. Pri tem pa je vsekakor treba upoštevati dejstvo, da se bodo morale do- 
sedanje metode dela skupščin zdravstvenih skupnosti, ki so posnemale metode 
dela skupščin družbenopolitičnih skupnosti, v zvezi z njihovo jasno opredeljeno 
funkcijo skupščin samoupravnih interesnih skupnosti kot mesta za sporazume- 
vanje in usklajevanje interesov v sistemu družbenega planiranja, bistveno 
spremeniti. Izvajalskim organizacijam pa je prek raznih oblik združevanja de- 
legacij dana možnost, da brez večjih težav izpolnijo svojo obveznost sodelo- 
vanja v zborih občinskih zdravstvenih skupnosti. Prav tako pa bo ustrezno 
organiziranje delegacij in uresničevanje delegatskih odgovornosti, obveznosti 
in pravic terjalo v zdravstvenih organizacijah, zlasti v prvih fazah uresniče- 
vanje novega zakona o zdravstvenem varstvu, precej odgovornega politič- 
nega dela. 

Na podlagi sklepov seje Sekretariata Sveta za socialno in zdravstveno po- 
litiko pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predložil še eno pomembnejšo vsebinsko dopolnitev. 
Gre za dopolnilo, po katerem se črta 81. člen prvotnega besedila predloga zako- 
na, ki pooblašča rpubliški upravni organ za zdravstvo, da lahko izjemoma da 
soglasje k drugačnim oblikam organiziranja, organizacije in vsebine dela 
zdravstvenih organizacij, kot jih predvideva predlog zakona. Ugotovljeno je 
namreč bilo, da bi takšna določba pomenila možnost, da se z izvajanjem pri- 
tiska na republiški upravni organ doseže soglasje za uveljavitev novih orga- 
nizacijskih oblik dela zdravstvenih organizacij in drugih organizacij združe- 
nega dela, ki opravljajo zdravstvene storitve, čeprav le-te ne bi bile niti nujne 
niti strokovno preizkušene. Potrebe za takšno reševanje pa tudi ni. 

Prej naštete vsebinske dopolnitve predloga zakona o zdravstvenem varstvu 
so terjale tudi ustrezne redakcijske spremembe nekaterih drugih členov. Tudi 
te redakcijske spremembe so vsebovane v predloženih dopolnilih Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Med dopolnili so pa tudi tista, ki so bila nujna 
zaradi uskladitve predloga zakona o zdravstvenem varstvu z drugimi sistem- 
skimi zakoni s področja družbenih dejavnosti. 

Ocenjujemo, da je z vključitvijo dopolnil Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije uspelo izoblikovati besedilo zakonskega predloga, ki ustrezno in 
celovito ureja pomembna vprašanja vsebine zdravstvenega varstva, družbeno- 
ekonomskih odnosov na tem področju, samoupravne organiziranosti izvajalcev, 
solidarnostnega zagotavljanja pravic iz zdravstvenega varstva, posebnosti or- 
ganizacije in vsebine dela zdravstvenih organizacij ter številna drUga, za upo- 
rabnike in izvajalce zdravstvenega varstva pomembna vprašanja. 
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Pri oblikovanju predloga zakona so kar najbolj upoštevane pripombe k 
osnutku zakona. Zato predlagam, da delegati danes razpravljate o predlogu 
tega zakona, ga ocenite z vidika urejanja vsebine zdravstvenega varstva in 
uresničevanja samoupravnih socialističnih odnosov na tem področju ter ga 
sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala tovariš Hočevar. Ali bo poročevalec 
Odbora za družbenopolitični sistem dopolnil poročilo odbora? (Ne.) Poročevalec 
Odbora za družbenoekonomske odnose, tovariš Stane Repar? (Ne.) Zakono- 
dajno-pravne komisije? (Ne.) 

Pričenjam z razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ivan Godec. 

Ivan Godec: Skrb za zdrave, varne in humane pogoje dela in živ- 
ljenja delavcev, delovnih ljudi in občanov je ena izmed temeljnih nalog Zveze 
sindikatov Slovenije. Da bi te' cilje dosegli, jim moramo zagotoviti tudi čim 
bolj učinkovito, racionalno, organizirano in dostopno zdravstveno varstvo, pri 
čemer je posebej pomembno, da je temu načelu podrejeno delovanje na pod- 
ročju osnovnega zdravstvenega varstva, kar naj zagotovi tudi novi zakon o 
zdravstvenem varstvu. Delavci, delovni ljudje in občani so načeloma zajeti v 
enoten sistem zdravstvenega varstva, ki zagotavlja dokaj visoko raven pravic 
in varnosti v primeru bolezni, kar potrjujejo tudi številni kazalci o naravnih 
gibanjih zdravstvenega stanja prebivalstva ter pogostosti uporabe vseh oblik 
zdravstvenega varstva in visoke razvitosti medicinske vede. 

Za uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov v zdravstvu je ve- 
ljavni zakon o zdravstvenem varstvu postal pretesen, zlasti pa je postalo to 
očitno po sprejetju zakona o združenem delu ter zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela. S solidarnostjo in z združevanjem sredstev so se za- 
čele postopoma odpravljati razlike pri uresničevanju pravic do zdravstvenih 
storitev na različnih območjih v Sloveniji. 

Ugotavljamo tudi, da je opazen napredek pri dogovarjanju občinskih 
zdravstvenih skupnosti, saj so vse sprejele samoupravne sporazume o osnovah 
in merilih za uresničevanje svobodne menjave dela. V praksi se zadnji dve 
leti že uporabljajo osnove in merila iz teh sporazumov kot osnova za svobodno 
menjavo dela. 

Samoupravni sporazumi o temeljih plana na področju zdravstva so bili 
sprejeti z zamudo. Zal so se pri sprejemanju sporazumov večinoma premalo 
uveljavili zbori uporabnikov. 

V zvezi sindikatov Slovenije smo obravnavali predlog za izdajo zakona, 
s tezami za osnutek zakona ter predlog zakona. Razprava je potekala na po- 
budo Republiškega odbora sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva 
v vseh organih Zveze sindikatov Slovenije in tudi v številnih občinskih organi- 
zacijah ter osnovnih organizacijah. Republiški odbor sindikata delavcev zdrav- 
stva in socialnega varstva in Svet za zdravstveno varstvo in socialno politiko 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije sta obravnavala gradivo na ne- 
kaj sejah. Republiški odbor te dejavnosti je na pobudo Sveta za zdravstveno 
varstvo organiziral problemske konference v 25 organizacijah združenega dela, 
s posebnim poudarkom na preventivnem zdravstvenem varstvu delavcev. Re- 
publiški svet Zveze sindikatov Slovenije je v oktobru 1979. leta v okviru svo- 
jega programa aktivnosti organiziral regijske posvete v šestih krajih v Slo- 
veniji za predsednike in sekretarje občinskih svetov Zveze sindikatov Slovenije. 
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Na programu je bila tudi obravnava osnutka zakona o zdravstvenem varstvu 
ter uresničevanje akcijskega načrta o javni razpravi ob osnutku tega zakona. 

Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije je na seji 
dne 11. 12. 1979. leta sprejelo stališča, v katerih predvsem opozarja na uve- 
ljavljanje družbenoekonomskih odnosov in na svobodno menjavo dela, zlasti s 
samoupravnim družbenim planiranjem v zdravstvenem varstvu, ki mora ustre- 
zati potrebam in možnostim ter interesom delavcev, delovnih ljudi in občanov. 
Ob tem so bili posebej poudarjeni: prvič, potreba po hkratnem obravnavanju 
smernic za zdravstveno varstvo v temeljnih organizacijah združenega dela, 
krajevnih skupnostih oziroma občini pri sklepanju samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov za naslednje srednjeročno obdobje; drugič, zagotavljanje 
preventivnega zdravstvenega varstva s posebnim poudarkom na ustanavljanju 
obratnih ambulant, ki bodo približale zdravstveno varstvo združenemu delu 
oziroma uporabnikom; in tretjič, analiziranje in sprejemanje ukrepov za 
zmanjšanje odsotnosti z dela. 

Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije je ugotovilo, 
da je organizirana razprava v Zvezi sindikatov Slovenije o zakonu o zdravstve- 
nem varstvu v vseh njegovih fazah prispevala k temu, da so se povečali zavze- 
tost, zanimanje ter odgovornost delavcev za samoupravno urejanje zdravstva 
in da je to prispevalo v vseh dosedanjih fazah tudi k oblikovanju vsebine 
predloga zakona, ki po oceni Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije daje podlago za ustrezno zakonodajno samoupravno urejanje tega 
področja. 

Zakon bo pomenil osnovo za učinkovitejše organiziranje in izvajanje zdrav- 
stvenega varstva v Socialistični republiki Sloveniji. Zato je Predsedstvo Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije na tej seji podprlo predlog zakona 
o zdravstvenem varstvu. Poleg tega ugotavlja, da je predlagatelj sprejel do- 
polnila in jih smiselno vključil v besedilo predloga zakona o zdravstvenem 
varstvu ter zato takšna dopolnila tudi podpira. 

Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije se je oprede- 
lilo do domicilnega načela tako, da soglaša s sedanjim besedilom 19. člena 
predloga zakona, vključno s predlaganim amandmajem. Pri tem so ga vodili 
podobni razlogi, kot jih je v svojem poročilu navedel Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose Družbenopolitičnega zbora in tudi tovariš Franc Hočevar. 

Mnenje Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije je, naj 
59. člen predloga zakona zaradi specifičnosti področja ostane v predlogu za- 
kona tako oblikovan, kot je predložen in naj se temu členu doda nov 59. a člen, 
kar je v današnjem gradivu za to sejo zbora tudi predlagano in pomeni do- 
polnitev, s katero se terja sprejem družbenega dogovora, ki bo opredelil ne- 
katera vprašanja v zvezi z merili za ustanavljanje delovnih organizacij in se- 
stavljenih organizacij združenega dela na tem področju. 

Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije podpira skle- 
nitev samoupravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela na pod- 
ročju zdravstva v Sloveniji, ker meni, da bodo uporabniki in izvajalci s spre- 
jemom samoupravnega sporazuma učinkoviteje in racionalno uresničevali pra- 
vice do zdravstvenega varstva v skladu s predloženim zakonom. 

Republiški odbor sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva Slo- 
venije bo skupaj z Republiškim komitejem za zdravstveno in socialno varstvo, 
Zdravstveno skupnostjo Slovenije in plansko poslovno skupnostjo na področju 
zdravstva sodeloval pri izdelavi meril in pogojev za samoupravno organizira- 
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nje v organizacijah združenega dela na področju zdravstva v smislu tega no- 
vega 59. a člena predloga zakona. 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije se bo zavzemal in zagotavljal 
uresničevanje sklepov IX. kongresa Zveze sindikatov Slovenije in doslej obli- 
kovanih stališč, pri čemer bo zlasti pozoren do vseh tistih rešitev, ki pomenijo 
zagotavljanje zdravih, humanih in varnih življenjskih in delovnih pogojev 
delavcev. 

V svoj program dela bo vključil obravnavo problematike zdravstvenega 
varstva z naslednjo usmeritvijo v: 

1. preventivno zdravstveno varstvo, 
2. problematiko odsotnosti z dela, 
3. invalidizacijo. 
Svet za zdravstveno in socialno politiko Republiškega sveta Zveze sindika- 

tov Slovenije in Svet za samoupravljanje bosta obravnavala družbena merila 
in pogoje za samoupravno organiziranje zdravstva v organizacijah združenega 
dela. 

Dejavnost Zveze sindikatov Slovenije v javni razpravi je bila pri vseh 
zakonodajnih postopkih, poleg oblikovanja besedila zakona, usmerjena tudi k 
oceni zdravstvenih razmer v organizacijah združenega dela in k osveščanju 
delavcev in občanov o družbeni pomembnosti tega področja. Se posebej se za- 
vedamo, da nas v naslednjih letih čakajo pomembne naloge pri uresničevanju 
zakona o zdravstvenem varstvu, ki ga sprejemamo danes. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Godec. Kdo še želi 
razpravljati o predlogu zakona o zdravstvenem varstvu? (Nihče.) Ker ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Odbora za družbenoekonomske od- 
nose k novemu 59. a členu. Zakonodajno-pravna komisija soglaša s tem amand- 
majem. Prav tako z njim soglaša tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Da- 
jem ta amandma na glasovanje. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel amandma Od- 
bora za družbenoekonomske odnose k 59. a členu. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 
41., 42., 140., in 141. členu in redakcijskih amandmajih k 89., 109., 116. in 131. 
členu. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je soglašal s temi amandmaji. 
Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel amandmaje Za- 
konodajno-pravne komisije k 41., 42., 140. in 141. členu in redakcijske amand- 
maje k 89., 109., 116. in 131. členu. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o zdravstvenem varstvu v ce- 
loti. Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel v celoti pred- 
log zakona o zdravstvenem varstvu. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na poročilo delega- 
cije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Ju- 
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goslavije o usklajevanju predlogov, pripomb in stališč k osnutku resolucije o 
politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976. 
do 1980. V letu 1980. 

V okviru te točke dnevnega reda bo zbor obravnavaj tudi predlog spre- 
memb in dopolnitev osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976. do 1980. v letu 1980. 

Ta predlog sprememb in dopolnitev ste prejeli danes. Prav tako ste danes 
prejeli še predloge in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, poro- 
čilo Odbora za družbenoekonomske odnose in predlog sklepa k osnutku reso- 
lucije. .. .. ... 

Osnutek zvezne resolucije je zbor obravnaval na svoji prejšnji seji jn 
sprejel sklep, da po opravljenem usklajevalnem postopku delegacija Skupšči- 
ne SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije po- 
roča zboru na današnji seji, da bo zbor lahko odločil o dokončnem pooblastilu 
delegacije za sprejem predloga resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976. do 1980. v letu 1980. 

V zvezi z osnutkom resolucije je zbor v teh dneh prejel predlog sprememb 
in dopolnitev Zveznega izvršnega sveta k osnutku resolucije, ki ste ga prejeli 
na klop. Te spremembe in dopolnitve so predložene na podlagi sklepov Pred- 
sedstev SFR Jugoslavije in Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugosla- 
vije, ki nalagajo vsem subjektom naloge za odpravljanje gospodarskih težav 
ter dosledneje uresničevanje politike ekonomske stabilizacije v letu 1980. 

Izhajajoč iz teh sklepov je treba nujno začeti široko družbeno akcijo in 
sprejeti odločne medsebojne usklajevalne ukrepe v vseh okoljih in na vseh 
ravneh družbene organiziranosti za krepitev socialističnih samoupravnih pro- 
izvodnih odnosov in uveljavljanje sistemskih rešitev v praksi. Gre torej za 
takojšnjo akcijo. Zato ni bilo mogoče v rednem postopku vplivati na sam po- 
stopek obravnave predlaganih sprememb in dopolnitev k osnutku resolucije. 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije bo obravnaval os- 
nutek te resolucije na Svoji seji dne 26. decembra tega leta, delovna telesa 
navedenega zbora pa že zasedajo, zato mora tudi ta zbor razpravljati o tem na 
svoji današnji seji. V zvezi s temi spremembami in dopolnitvami ste prejeli 
tudi pismeno stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki ste ga tudi 
prejeli na klopi. Dogovorjeni smo tako, da bo najprej govoril tovariš Marko 
Bule, vodja delegacije slovenske Skupščine v Zboru republik in pokrajin. 
Prosim, besedo ima tovariš Marko Bule. 

Marko Bule: Tovarišice in tovariši, tovarišica predsednica! Tovari- 
šica predsednica je citirala sklep zborov Skupščine SR Slovenije z dne 27. no- 
vembra 1979. leta, s katerim smo sprejeli temeljne usmeritve glede zvezne 
resolucije kot osnovo za pripravo predloga resolucije in po katerem je delega- 
cija dolžna poročati na današnji seji zborov o poteku usklajevanja. Povedala 
je tudi, da je predložen predlog sprememb in dopolnitev na dosedanje bese- 
dilo resolucije, ki ga je predlagal Zvezni izvršni svet. 

Želim povedati, da se je v vseh odborih Zbora republik in pokrajin za- 
čelo usklajevanje besedila resolucije 11. tega meseca. Osnova za usklajevanje 
so bila v Zboru republik in pokrajin vsa načelna in konkretna stališča vseh 
republik in avtonomnih pokrajin in seveda tudi pripombe Zveznega izvršnega 
sveta k tem stališčem. Hkrati pa je Zvezni izvršni svet, kot že rečeno, dal 
tudi nov predlog sprememb in dopolnitev, ki se nanaša predvsem na področje 
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delitve dohodka in rasti vseh oblik porabe, na politiko investicij, politiko cen 
in ekonomskih odnosov s tujino. 

V načelni razpravi v vseh odborih je bilo ugotovljeno, da predložene nove 
spremembe in dopolnitve, ki jih predlaga Zvezni izvršni svet, pomenijo prav- 
zaprav novo zasnovo ekonomske politike v 1980. letu in je bilo zato na sestan- 
ku vseh vodij delegacij s predsednikom zbora sklenjeno, da se glede na ome- 
jena pooblastila delegacijam skupščin republik in avtonomnih pokrajin, o tem 
ponovno razpravlja in preverja v republikah. Po teh ugotovitvah se je v vseh 
odborih nadaljevalo z usklajevanjem tistih delov besedila resolucije, na katere 
se te spremembe in dopolnitve ne nanašajo. 

V Odboru za plan in razvojno politiko sta dejansko usklajeni 1. točka, 
ki se nanaša na najpomembnejše naloge ekonomske politike v 1980. letu in 2. 
točka, v kateri se opredeljujejo naloge za dosledno izvajanje sistemskih rešitev 
glede na temeljni pogoj, da delavci v organizacijah združenega dela prev- 
zamejo svojo vlogo in odgovornost za družbeno reprodukcijo. Potrebno je še 
uskladiti stališče, ali naj bo razvoj nerazvitih najpomembnejša naloga tudi v 
1980. letu — ali le hitrejši razvoj avtonomne pokrajine Kosovo in ali naj bo 
v 1980. letu prioritetna naloga celotna obnova območja, prizadetega s potresom 
v Črni gori, ah pa le sanacija tiste škode, ki je v neposredni funkciji proizvod- 
nje in temeljnih pogojev za življenje delovnih ljudi in občanov Orne gore, kar 
je tudi slovenski predlog. 

Po obširnih razpravah je potrebno uskladiti tudi stališče, ali naj bo pri- 
oritetna naloga vsakršna substitucija uvoza, kar predlagajo nekatere delega- 
cije, ali pa le racionalna substitucija, kar je naš predlog in kar je tudi besedi- 
lo sklepov obeh predsedstev. 

Delegacija meni, da bi bilo treba vztrajati, da je med posebnimi priori- 
tetnimi nalogami možno sprejeti le nalogo glede hitrejšega razvoja avtonomne 
pokrajine Kosovo, ne pa glede hitrejšega razvoja vseh nerazvitih in da je treba 
uveljaviti stališče naše republike glede Črne gore, prav tako pa je treba vztra- 
jati na racionalni substituciji uvoza, kar v svojih stališčih še posebej podpirata 
obe predsedstvi. 

Ostale točke, ki jih usklajuje odbor, pa so odložene za obravnavo do spre- 
jetja stališč delegacij skupščin socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin o novih spremembah in dopolnitvah, ki jih je obrazložil Zvez- 
ni izvršni svet in ki jih sprejemamo danes. 

V Odboru za ekonomske odnose s tujino sta v postopku usklajevanja pri- 
šli do izraza dve temeljni usmeritvi. Prva, ki vidi izhod iz težkega plačilno- 
bilančnega položaja države v povečanju izvoza in zmanjševanju vseh oblik 
izvencarinske zaščite, zlasti zmanjšanju obsega blagovnih režimov, in druga, 
ki meni, da je rešitve iskati v povečanju omejevanja uvoza in vsakršne sub- 
stitucije uvoza. 

Delegacija meni, da je treba nujno vztrajati, da se zaradi stimulacije iz- 
voza bolj poudarijo ekonomske spodbude izvoza na dohodkovnih povezavah. 
Vztraja na rešitvah, ki pomenijo uresničitev sistema, to je, da bo razpolagal 
z devizami dejanski izvoznik na realnem tečaju, na ugodnejših kreditnih po- 
gojih za izvoz in povračilih ter na doslednem uveljavljanju odgovornosti or- 
ganizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti ter republik in 
avtonomnih pokrajin za uresničevanje plačilno-bilančnih pozicij republik in 
avtonomnih pokrajin. 
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Besedilo, ki se nanaša na ta vprašanja, prav zaradi tega še ni usklajeno. 
Sprejeta pa je bila osnovna usmeritev, da je treba v naslednjem letu zagotovi- 
ti 6% rast izvoza, medtem ko je bila razprava o opredelitvi obsega uvoza re- 
produkcijskega materiala, za katerega je v besedilu resolucije dana številka, 
odložena do uskladitve projekcije plačilne bilance. 

Razprava o projekciji plačilne bilance Jugoslavije je bila odložena, ker 
je Zvezni izvršni svet predložil novo projekcijo z znižanim plačilnim defici- 
tom na 2 milijardi dolarjev. Razprava o plačilno-bilančnih pozicijah se še ni 
začela, ker nekatere skupščine, med njimi tudi slovenska, še niso zavzele svo- 
jih stališč do teh pozicij. V pristojnih zborih pa jih danes sprejemajo. 

Odlok o skupni devizni politiki je Zvezni izvršni svet umaknil in napove- 
dal predložitev novega, ki bo v skladu z novimi spremembami in dopolnitvami 
osnutka resolucije, ki jih predlaga. 

Odbor za tržišče in cene je uskladil besedilo 13. točke resolucije, ki se na- 
naša na stanovanjsko politiko. 

Postopek usklajevanja 19. točke, ki opredeljuje politiko cen, pa je od- 
ložen zaradi tega, ker je Zvezni izvršni svet predložil novo besedilo. 

Odbor za finance je uskladil osnutek odloka o spremembi odloka o ugo- 
tavljanju skupnega zneska deviz za potrebe federacije za to leto, kar je veza- 
no na rebalans. 

Osnutek zakona o spremembah zakona o ugotavljanju skupnega obsega 
proračuna za 1979. leto oziroma rebalans pa ni usklajen, vendar pa je bilo 
soglasno sprejeto stališče, da se prispevki socialističnih republik in socialistič- 
nih avtonomnih pokrajin za 1979. leto ne povečujejo oziroma se ne povečuje 
tako imenovana kotizacija in se povečana poraba pokriva le do višine več 
doteklih izvirnih dohodkov federacije. Rekel sem, da je to skupno stališče, ki 
so ga sprejele vse delegacije skupščin republik in avtonomnih pokrajin. 

Pri osnutku odloka o ugotavljanju skupnega zneska deviz za potrebe fe- 
deracije v 1980. letu pa so vse delegacije postavile zahtevo, da se znesek de- 
viz za potrebe federacije občutno zniža glede na stanje plačilne bilance Ju- 
goslavije. 

Enotno je bilo tudi stališče k osnutku zakona o skupnem obsegu proračuna 
federacije za leto 1980., in sicer, da se mora rast skupnega obsega proračuna 
federacije gibati v skladu z rastjo družbenega proizvoda. 

Razprava o obeh osnutkih, ki določata porabo sredstev in deviz za 1980. 
leto se ni nadaljevala, ker nas je Zvezni izvršni svet obvestil, da proučuje 
možne rešitve v smislu zahtev delegacij skupščin republik in avtonomnih po- 
krajin in bo morebitne spreminjevalne predloge v tem tednu predložil, tako 
da jih pričakujemo danes oziroma jutri. 

Odbor za kredi tno-monetarno politiko še ni uspel uskladiti tistega dela 
resolucije, ki določa politiko primarne emisije, gibanje denarne mase in na- 
daljnje zmanjševanje kreditne funkcije Narodne banke Jugoslavije. Usklaje- 
vanje pa se ob razpravah nadaljuje. 

Tudi v Odboru za vprašanja manj razvitih republik in avtonomnih pokra- 
jin stališča še niso usklajena. Odprta je predvsem zahteva nerazvitih, da je 
treba tem republikam in avtonomnim pokrajinam zagotoviti dodatne pravice 
pri zadolževanju v tujini in dodatne ukrepe za pospeševanje razvoja, posebej 
avtonomni pokrajini Kosovo. Delegacija pa meni, da je treba vztrajati na že 
sprejetih stališčih. 
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Iz posredovanih navedb sledi, da je usklajevanje dejansko prekinjeno do 
opredelitev delegacij oziroma skupščin republik in avtonomnih pokrajin o 
novih spremembah in dopolnitvah resolucije, ki jih je predložil Zvezni izvršni 
svet. Po njihovi obrazložitvi novi predlog Zveznega izvršnega sveta izhaja iz 
stališč predsedstev, ki terjajo, da ukrepi družbenopolitičnih skupnosti, ki jih 
le-te pripravljajo in sprejemajo za novo ekonomsko leto, učinkujejo tako, da 
bodo vplivali na nadaljnje poglabljanje samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov, rast produktivnosti in dohodka, krepitev materialne osnove zdru- 
ženega dela in položaj gospodarstva v mednarodni menjavi dela in da bodo 
zagotavljali tako gospodarsko rast, ki bo v skladu z dejanskimi materialnimi 
možnostmi in politiko gospodarske stabilizacije. 

Zvezni izvršni svet še posebej utemeljuje nove predloge glede na zaostrene 
odnose s tujino in glede na deficit plačilne bilance. 

Delegacija slovenske Skupščine ocenjuje, da predlagani ukrepi pomenijo 
resen poskus, da se stališča predsedstev uresničijo z odločnim in odgovornim 
ukrepanjem z instrumenti družbenoekonomskega sistema, to je, da se odpra- 
vijo neskladja v gospodarskih tokovih, obrzda inflacija in divjanje cen, da se 
več blaga usmeri v izvoz toda ob manjši domači konjukturi in se tako zagoto- 
vi potreben uvoz, kajti večji izvoz v 1980. letu pomeni najbolj gotov način za 
zdravo gospodarsko rast. Ocenjujemo tudi, da vse to lahko prispeva k stabilnej- 
šim gospodarskim razmeram in pomeni zelo pomemben stabilizacijski štart za 
nov srednjeročni plan. 

Ob tem pa delegacija meni, da predlog Zveznega izvršnega sveta na pod- 
ročju delitve dohodka pomeni limitiranje vseh oblik porabe na ravni federa- 
cije. Po predlogu naj bi osebni dohodki v gospodarstvu v masi lahko nomi- 
nalno rasli največ do 18 %, v negospodarstvu pa do 15 %. Skladi skupne po- 
rabe v gospodarstvu bi lahko v masi nominalno rasli do 14 %, v negospodar- 
stvu do 10 %. Sredstva skupne porabe bi smela doseči porast največ 15 % in 
proračuni občin ter republik brez prispevkov za federacijo v masi največ do 
16 %. 

Iz predloga tudi izhaja, da je treba z dogovori republik in avtonomnih po- 
krajin in s samoupravnimi sporazumi predvideti zagotovitev uresničitve tako 
zastavljene politike. Do sprejetja teh dogovorov pa se predlaga zamrznitev 
vseh oblik porabe na ravni oktobra 1979. leta. 

Delegacija ocenjuje, da bi predlagani ukrepi delovali v celoti linearno po 
posameznih vrstah porabe in da se s tem dejansko deluje zoper rast inflacije in 
cen in da to zagotavlja večjo akumulativnost v organizacijah združenega dela, 
vendar pa predložene metode ukrepanja lahko povzročijo izgubljanje moti- 
viranosti za pridobivanje dohodka v temeljnih organizacija združenega dela in 
motiviranosti za racionalnejše gospodarjenje s sredstvi družbene reprodukcije, 
ki so temelj zakona o združenem delu. Organizacije združenega dela glede na 
predviden potreben dogovor še vsaj dva meseca ne bi imele elementov za vo- 
denje svoje poslovne politike. Ti ukrepi lahko pomenijo zelo kratkoročne in 
prehodne ukrepe, ki utegnejo povzročiti nove probleme, še posebej, ker je 
realni standard delavca, na primer v Sloveniji, že v rahlem upadanju in je zato 
potrebno učinke teh limitov proučiti tudi s socialno-političnih vidikov. Pred- 
lagana metoda je vprašljiva tudi zato, ker je učinek dosedanjih dejavnosti v 
republikah in avtonomnih pokrajinah na področju politike delitve dohodka 
različen. Menimo, da bi bilo treba pri opredeljevanju do teh predlogov iskati 
takšne rešitve, ki zagotavljajo motiviranost za produktivno delo v organiza- 
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cijah združenega dela, za rast dohodka in racionalno gospodarjenje, kar po- 
meni iskati rešitev le globalnega limita v federaciji, ali pa kvečjemu limite v 
odvisnosti od ustvarjenega dohodka. 

Prav tako mora proračun federacije, ki je izključen iz predloga, deliti uso- 
do vseh ostalih proračunov družbenopolitičnih skupnosti oziroma mi vztraja- 
mo na dosedanjem stališču, da se lahko poveča največ do rasti družbenega 
proizvoda. 

Za drugo področje Zvezni izvršni svet predlaga, da bi težišče investicijske 
politike v 1980. letu bilo dokončanje vseh objektov, ki imajo poseben pomen 
za spremembo materialne strukture, povečanje izvoza in substitucijo uvoza. 
Prav tako naj bi republike in avtonomni pokrajini sprejele dogovor o merilih 
za usmeritev gospodarskih investicij v 1980. letu pri čemer naj bi se zagoto- 
vilo občutno zmanjševanje negospodarskih investicij, z izjemo stanovanjske 
graditve in objektov na območjih, ki so jih prizadele naravne nesreče. V de- 
legaciji menimo, da je to težišče postavljeno preširoko in da bi se bilo ustrez- 
neje opredeliti do dokončanja objektov, ki imajo poseben pomen za povečanje 
izvoza in racionalno substitucijo uvoza, kajti tudi s tem vplivamo na spremem- 
bo strukture materialne proizvodnje. Prav tako bi bilo ustrezneje ostala meri- 
la o usmeritvi gospodarskih investicij opredeliti v resoluciji, ne pa sprejeti 
poseben dogovor med republikami in avtonomnima pokrajinama, ali pa celo 
sprejeti zakon, kar je ena od variant. Pri tem menimo, da je glede območja, 
ki ga je prizadel potres v Crni gori, v letu 1980 vztrajati na izgradnji tistih 
objektov, ki imajo poseben pomen za delovne in življenjske pogoje prebival- 
stva. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino je Zvezni izvršni svet usmeril 
težišče ekonomske politike za prihodnje leto na krepitev položaja gospodar- 
stva v mednarodni delitvi in njegovo izvozno' usposobljenost, na zmanjšanje 
uvozne odvisnosti in uskladitev uvoza s plačilno-bilančnimi možnostmi države. 
Menimo, da je treba to usmeritev podpreti in da podporo zasluži tudi predlog 
Zveznega izvršnega sveta, ki terja devizno varčevanje na področju gospodar- 
stva in negospodarstva. 

Zvezni izvršni svet predlaga tudi bistveno zmanjšanje deficita plačilne 
bilance, in sicer na ravni 2 milijard dolarjev. Iz te opredelitve izhaja tudi nov 
predlog plačilne bilance in plačilno-bilančnih pozicij, ki so danes v obravnavi 
v republiški Skupščini. Delegacija podpira sprejeta stališča Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije do teh vprašanj. Po oceni delegacije je zato nesprejem- 
ljiv predlog, ki ga daje Zvezni izvršni svet, da bi se v 1980. letu v primeru 
več kot 15% podražitve nafte zmanjšal dejanski uvoz nafte in drugega blaga, 
da bi se obdržal tako opredeljen deficit plačilne bilance. Delegacija je nam- 
reč opozorila, da je ta predlog nerealen zato, ker je iz podatkov, ki jih je pred- 
ložil sam Zvezni izvršni svet, razvidno, da je treba kot zelo realno predvi- 
devati večjo podražitev nafte. 

Vse delegacije so tako kot slovenska, opozorile na to, da je plačilno bilan- 
co treba prilagoditi, kar najbolj realno pričakovanim razmeram in se po njih 
ravnati že od začetka leta, ne pa šele ob morebitnih podražitvah, da ne bi 
motili normalnih tokov reprodukcije. 

V novem predlogu Zveznega izvršnega sveta o politiki cen so izpuščene 
kvantifikacije o povečanju cen na posameznih področjih, kar je bilo doslej 
tudi stališče slovenske Skupščine. Podporo zasluži tudi predlog, da je treba 
v letu 1980. zagotoviti počasnejšo rast cen v primerjavi z 1979. letom, kar je 
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glede na predloženo politiko delitve dohodka po naši oceni realno, ker poli- 
tika delitve dohodka pravzaprav pomeni 4 do 6% zmanjšanje kupne moči. 
Kot nesprejemljiv pa ocenjujemo predlog, da cene, ki so bile v 1979. letu 
oblikovane ob upoštevanju razmer na tržišču in so se povečale za več kot 10 %, 
ostanejo v 1980. letu zamrznjene. 

Prav tako menimo, da nista ustrezna predloga, da ostanejo cene storitev, 
ki so v 1979. letu prekoračile dogovorjeni okvir, zamrznjene in o nespremenje- 
nih deležih trgovine v prodajnih cenah. Zato delegacija meni, da je ustrezno, 
da na področju cen načeloma vztrajamo na stališčih, ki jih je Skupščina SR 
Slovenije že sprejela k prvotnemu osnutku resolucije in ki so vsebovana tudi v 
predlogih, ki ste jih prejeli. 

Delegacija je o teh ocenah in stališčih poročala Predsedstvu Skupščine 
SR Slovenije ob sodelovanju članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
predstavnikov družbenopolitičnih organizacij in Gospodarske zbornice Slo- 
venije ter v odborih zborov republiške Skupščine, še posebej zato, ker smo 
ocenili, da je treba sprejeti dopolnilna stališča, da bi lahko nadaljevali z uskla- 
jevanjem. 

Delegacija je sodelovala v pripravi teh stališč, ki so vam predložena in ste 
jih prejeli na klop in ki jih je pripravila medodborovska skupina ob sodelo- 
vanju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in jih tudi podpiramo. 

Predlagam, da sprejmete poročilo delegacije in tudi predložena stališča. 
Na podlagi teh stališč bomo nadaljevali z usklajevanjem. Prav tako predlagam, 
da zbor da pooblastilo delegaciji, da lahko na teh osnovah glasuje za predlog 
resolucije in predloge spremljajočih aktov. Delegacija bo tekoče obveščala 
Skupščino SR Slovenije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije o poteku uskla- 
jevanja, da bi lahko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil ustrezne 
predloge sprememb republiške resolucije, ki jih mora sprejeti, če se sprejme 
tako opredeljena politika. 

Na sejah zborov Skupščine SR Slovenije dne 26. tega meseca pa bo dele- 
gacija poročala o rezultatih usklajevanja. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Bule. Predstavnik sku- 
pine delegatov vseh treh zborov je tovariš Stane Gavez. S tovarišem Novins- 
kom, ki je predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, sem že govo- 
rila in je rekel, da ne bo razpravljal. Besedo ima tovariš Stane Gavez. 

Stane Gavez: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Iz uvodnih obrazložitev tovarišice predsednice, iz poročila delegacije re- 
publiške Skupščine v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, 
ki smo jo pravkar poslušali, ter iz stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, smo lahko ugotovili, da gre pri predloženih spremembah in dopolnit- 
vah zvezne resolucije za resen poskus uresničevanja stališč Predsedstva SFR 
Jugoslavije in Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugosla- 
vije pa tudi za naša skupna spoznanja, da je treba z odločnejšim in odgovornej- 
šim ukrepanjem uporabljati rešitve in inštitute, ki jih ima na razpolago naš 
politični sistem, začenši v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj in odbori za finance zbo- 
rov republiške Skupščine so na sejah 17. in 18. decembra tega leta obravna- 
vali predložene spremembe in dopolnitve osnutka zvezne resolucije, ki ste jih 
žal prejeli šele danes na klop. Prav tako ste danes prejeli predlog sklepa, ki 
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ga je dokončno šele danes zjutraj pripravila medzborovska skupina delegatov 
na podlagi razprave v delovnih telesih in na podlagi stališč Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, s katerim se opredeljuje do predlogov Zveznega iz- 
vršnega sveta. 

Odbori so v celoti podprli poročilo delegacije o dosedanjem usklajevanju 
stališč skupščin republik in avtonomnih pokrajin k osnutku resolucije. Predlo- 
žene spremembe in dopolnitve, ki izhajajo iz skupnih stabilizacijskih priza- 
devanj, pa po mnenju odborov pomenijo nekatere povsem nove rešitve, ki jih 
glede smotrov velja podpreti, tako z vidika politike uresničevanja družbenega 
plana v zadnjem letu oziroma tekočega srednjeročnega plana, predvsem pa z 
vidika vzpostavljanja stabilnejših osnov za novo srednjeročno obdobje, ki mo- 
ra biti kot celota stabilizacijsko. 

Odbori pa niso v celoti soglašali s predlaganimi načini, ki naj zagotovijo 
uresničitev teh stabilizacijskih ciljev in smotrov. Delegati so poudarili, da 
predložene rešitve le enostransko obravnavajo področje delitve oziroma po- 
rabe, ni pa opredeljena njena soodvisnost od rasti dohodka, ki je osnova za 
zadovoljevanje osebnih skupnih in splošnih družbenih potreb. 

Hkrati pa je zvezna resolucija prav na tem področju presplošna in ne 
vsebuje konkretnejših usmeritev in ukrepov, ki naj zagotovijo pogoje za 
ustvarjanje večjega dohodka, še posebej pa za povečanje izvoza, ki naj bi bil 
tudi v skladu s sklepi Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov 
Jugoslavije temeljni nosilec oziroma pospeševalec gospodarske rasti. Zato bi 
bilo, po mnenju odborov, sprejemljivo in načelno, da bi potrebne omejitve 
rasti vseh vrst porabe vezali na njihovo določeno zaostajanje za rastjo dohod- 
ka in ne z njihovim absolutnim limitiranjem. 

Prav tako bi bilo bolj sprejemljivo, če bi bila odgovornost za izvajanje 
take restriktivne politike prepuščena republikam in avtonomnima pokrajina- 
ma v skladu z njihovimi pristojnostmi, ki bi v svojih dogovorih in s samo- 
upravnimi sporazumi na podlagi medsebojnega sodelovanja, opredeljenega v 
postopku sprejemanja resolucije, lahko upoštevale specifičnost razmer in raz- 
voja na posameznih področjih. Predloženi ukrepi, po mnenju delegatov, po- 
menijo preveč linearno ukrepanje, čeprav je do sklenitve dogovorov in spo- 
razumov, ki jih je treba skleniti v republikah, nujno zadržati rast osebnih 
dohodkov in drugih oblik porabe, pa tudi določene ukrepe na področju cen, 
na ravni, ki je nižja od decembrske v tem letu. 

Posebej so delegati še opozorili na nujnost, da se tudi proračunska po- 
raba federacije uskladi z rastjo družbenega proizvoda. 

Prav tako predložene spremembe pomenijo bistveno spremenjene osnove 
za okvire gospodarjenja in bo zato treba tudi tem vprašanjem na naslednjih 
sejah zborov republiške Skupščine posvetiti posebno pozornost. Prav zato pa je 
nujno, da resolucija o politiki izvajanj družbenega plana Jugoslavije za 1980. 
leto opredeli bistvene pogoje gospodarjenja in tako že na začetku leta terja 
dogovorjeno in odgovorno obnašanje vseh družbenih in gospodarskih dejav- 
nikov v razmerah, ki jih terjajo zaostrene gospodarske razmere doma in v 
svetu. 

Odbori so na podlagi teh načelnih opredelitev posebej poudarili, da novi 
predlogi Zveznega izvršnega sveta terjajo številne spremembe, predvsem z vi- 
dika spodbujanja naporov za povečanje dohodka in odgovornosti za dobro 
gospodarjenje, zlasti s sprejemanjem ukrepov za pospeševanje izvoza in s kre- 
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pitvijo odgovornosti republik za skladno rast vseh oblik porabe, na način, ki 
bo krepil akumulativno sposobnost gospodarstva. 

Na tej osnovi skupina delegatov predlaga zborom, da sprejmejo predlog 
sklepa, ki ga je predložila medzborovska skupina in ki po njenem mnenju po- 
meni tisti okvir, ki naj omogoči delegaciji republiške Skupščine v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije uspešno usklajevanje tega tako 
pomembnega akta za uresničitev skupnih prizadevanj in hotenj za stabi- 
lizacijo. 

Naj na koncu k temu skupnemu poročilu v imenu Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose ugotovim, da so smiselno upoštevana stališča tega odbora 
tako v poročilu, ki ste ga prejeli danes, kot tudi v predlogu sklepov, ki ga 
je pripravila medzborovska skupina delegatov. 

Opozoril bi pa še na dvoje vprašanj kot specifičnih ugotovitev tega odbo- 
ra. Eno je pobuda, dana delegaciji. Na seji odbora namreč nismo dobili od- 
govora, zakaj je področje trgovine izvzeto iz ukrepov glede nominalne rasti 
osebnih dohodkov s področja gospodarstva in je na področju negospodarstva 
predvidena nižja stopnja rasti nominalnih osebnih dohodkov. Delegati v tem 
odboru so namreč opozorili, da ne kaže vse trgovine jemati enako, ampak je 
treba upoštevati specifično problematiko. Zlasti opozarjam na resnost proble- 
ma, do katerega lahko pride v prehrambeni trgovini zaradi tega ukrepa. 

Drugo vprašanje. Posebej bi se morali zavzemati tudi za nadomeščanje 
proizvodnje in pridobivanja tako nafte kot tudi naftnih derivatov z lastnim 
pridobivanjem in črpanjem nafte v Jugoslaviji glede na objektivne težave 
in realna predvidevanja, da bo vendar uvoz nafte manjši kot so potrebe in 
glede na predlagano zmanjševanje deficita bilance, o čemer je že govoril to- 
variš Bule. 

Torej, ti vprašanji nista bili posebej obravnavani v tem skupnem poroči- 
lu, sta pa bili v tem odboru še dodatno postavljeni, ostalo pa je smiselno za- 
jeto v tem poročilu. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Gavez. Slišali ste poro- 
čilo vodje delegacije tovariša Bulca, slišali ste tudi poročilo predstavnika med- 
zborovske skupine delegatov, tovariša Gaveza. Lahko vas še obvestim, da so v 
pripravah na to sejo in v analizah predlaganih sprememb in dopolnitev osnut- 
ka zvezne resolucije sodelovali tako predstavniki delegacije republiške Skup- 
ščine v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, predstavniki 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, predstavniki družbenopolitičnih or- 
ganizacij, sindikatov, predstavniki SZDL in Zveze komunistov Slovenije. Na 
to opozarjam zato, ker gre za odločitev zbora ali naj podpre predlog sklepa 
omenjene skupine delegatov, ki naj pomeni napotek za usklajevanje delegacij 
v Zboru republik in pokrajin. Pri oblikovanju predloga tega sklepa so namreč 
sodelovali tudi predstavniki družbenopolitičnih organizacij in tako skupaj z 
njimi prevzemamo odgovornost za usmeritve pri sestavi besedila zvezne re- 
solucije. 

Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: Tovarišice in tovariši! Kot je dejala tovarišica pred- 
sednica, je ta sklep, ki ga bomo danes sprejeli, že rezultat usklajevanja v okvi- 
ru delegacije skupaj z družbenopolitičnimi organizacijami. 
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Zato predlagam dopolnitev predloga sklepa, ki naj bi ga sprejeli oziroma 
dajem pobudo za dopolnitev, čeprav naj takoj povem, da na tem ne vztrajam, 
to pa zaradi tega, ker smo v republiškem svetu, ko smo govorili o osnutkih 
republiške in zvezne resolucije, dali poseben poudarek pogojem pridobivanja 
dohodka v prihodnjem letu, njegovemu razporejanju, vključno z delitvijo sred- 
stev za osebne dohodke in skupno porabo. 

Tudi naša, rekel bi prva ocena je, kot je že dejal tovariš Bule, da je v 
bistvu politika na tem področju v prihodnjem letu povsem nekaj novega. Raz- 
prave o osnutkih zvezne in republiške resolucije so v določenem smislu naka- 
zovale še bolj odločno usmeritev glede politike razporejanja dohodka v pri- 
hodnjem letu, kot pa je opredeljena v zakonu o združenem delu. 

Prve razprave o dopolnitvah zvezne resolucije kažejo na to, da gre pri 
tem, po nekaterih ocenah, za resen odmik od koncepta zakona o združenem 
delu in da se glede na rast cen v tem letu in glede na predvideno rast cen v 
prihodnjem letu tudi resno postavlja vprašanje realnosti politike takega raz- 
porejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke. Rekel bi tudi, da 
so nas predlogi za dopolnitev zvezne resolucije presenetili. V republiškem 
svetu smo se tudi dogovorili, da bomo republiški svet obvestili, koliko so bila 
naša stališča upoštevana v predlogih tako republiške kot tudi zvezne resoluci- 
lucije. 

Naj tudi omenim, da bomo z besedilom, kakršnega bo danes sprejel zbor 
in s spremembami in dopolnitvami zvezne resolucije seznanili v petek tudi 
republiški svet. 

To, kar sem dejansko hotel povedati, je pa naslednje. Ker je bil v uvod- 
nem poročilu tovariša Bulca že dan ustrezen poudarek prav razporejanju do- 
hodka in delitvi sredstev za osebne dohodke, predlagam, da razmislimo o 
pobudi, da bi na 2. strani predloga sklepa v četrtem odstavku, v osmi vrsti, 
tam, kjer se stavek končuje: »v temeljnih organizacijah združenega dela in 
motivirano z racionalnejšim gospodarjenjem s sredstvi družbene reprodukci- 
je«, predno bi nadaljevali z besedilom, ki se glasi: »Zato morajo imeti ti 
ukrepi«, vstavili naslednje besedilo: »Predlagani ukrepi tudi niso dovolj us- 
merjeni v krepitev odgovornosti delavcev za gospodarjenje z družbenimi 
sredstvi ter ne spodbujajo delavcev za hitrejše uveljavljanje in združevanje 
dela in sredstev, urejanje odnosov, ki izhajajo iz skupnega prihodka, dohodka 
in svobodne menjave dela ter za doslednejše uveljavljanje delitve osebnih 
dohodkov po delu in rezultatih dela«. 

Menim, da bi ta pobuda, kolikor bo sprejeta, še bolj poudarila zelo jasno 
politiko, kakršno predlagamo v predlogu tega sklepa. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Šuštar. Naprej prosim. 
Besedo ima tovariš Jože Globačnik. 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši! 
To, kar je že zapleteno, ne bi hotel še bolj zapletati. Zato bi, če mi dovolite, 

vendarle omenil nekatera vprašanja, glede katerih menim, da nas zavezuje raz- 
prava na prejšnji seji zbora. 

Menim, da nas zelo konkretno zavezuje dejstvo, da smo v razpravi o 
zvezni resoluciji že na prejšnji seji zbora rekli, da smo nezadovoljni zaradi 
tega, ker Zvezni izvršni svet s svojimi predlogi k osnutku zvezne resolucije 
preveč enostransko zavezuje k gospodarnemu in smotrnemu obnašanju le 
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združeno delo oziroma, ker poudarja predvsem osebne dohodke. Takrat smo 
k osnutku slovenske in zvezne resolucije pripomnili, da je treba smotrno 
obnašanje terjati od vseh subjektov, ki kakorkoli trosijo družbeni dohodek. 

Poleg tega smo že takrat govorili o tem, da bi bilo treba ob prizadevanju, 
da porabo spravimo v željene okvire, razmišljati o celovitejšem programu 
stabilizacije, in sicer o takšnem programu, ki bo vključeval in zavezoval vse 
tiste, ki trosijo dohodek ali pa s svojim obnašanjem povzročajo nestabilnost. 

Menim, da je v teh razpravah bila nesporno prisotna tudi misel, da bodo 
nujna odpovedovanja, če hočemo doseči stabilnejše pogoje in da brez njih ne 
bo šlo. Vendar pa bi moral prav celovitejši program stabilizacije odgovoriti na 
vprašanje, kateri so naši končni cilji in kdaj bomo postopno dosegli stabili- 
zacijo, saj vemo, da jo s tem, če jo bomo zapisali v resolucijo kot željo, še ne 
bomo dosegli. Seveda pa gre zato, da po etapah predvidimo, kdo jo bo dosegel, 
na kakšen način, kdaj in s kakšnimi rezultati bomo dosegli stabilnost. 

Zdi se mi, da je ta misel iz naših prejšnjih razprav v delovnih telesih in 
v zborih še vedno aktualna, še toliko bolj pa bo, če bodo po končnih uskladit- 
vah v Skupščini SFR Jugoslavije sprejete dopolnitve, o katerih pravkar raz- 
pravljamo. Seveda menim, da bo tako odpovedovanje na slepo, ne da bi vedeli 
za končni rezultat, približni čas, kako in tudi s kakšnimi kvantitativnimi re- 
zultati bomo dosegli stabilizacijo, vprašljivo tudi politično oziroma bi po mo- 
jem mnenju, odsotnost takega programa zelo negativno vplivala na prizadev- 
nost in resnost izpolnjevanja tistega, o čemer se bomo dogovorili. 

Ne zaradi tega, da bi predlagal kakršnokoli dopolnitev k zvezni resoluciji, 
menim, da v osnovi vendar izraža tisto kar se je želelo in to, o čemer je ne- 
koliko prej govoril tovariš Šuštar. Menim, da je to zapisano sicer na drugačen 
način, kar pa je odvisno od dogovora o tem, kako bo kdo isto misel povedal 
na jezikovno in oblikovno boljši in lepši način in bo morda tudi obogatil 
vsebino. 

Morda bi dal bolj kot pobudo ne pa kot predlog za kakršnokoli spremembo, 
da postavimo tudi vprašanje, ali ne bi s tem, kar je predloženo v teh dopol- 
nitvah, zlasti še, če bi uveljavili način izpeljave, kot ga predlaga Zvezni iz- 
vršni svet, dejansko razveljavili vsaj nekatere člene zakona o združenem delu. 
Prebiral sem nekatere člene zakona o združenem delu, na primer 134., 135. in 
136. člen. Vsi govorijo o tem, kako delavec prejema med letom začasno akon- 
tacijo osebnega dohodka, da se po zaključnem računu opravi obračun izpla- 
čanega osebnega dohodka med letom po merilih, ki so določena s samouprav- 
nim aktom, ko je opravljen tudi končni obračun. Navedeno je tudi, kaj mora 
vsebovati tak končni obračun po sprejemu zaključnega računa. Ko sem gledal 
te člene, sem si skušal zamisliti, kaj to pomeni za organizacijo združenega 
dela oziroma temeljno organizacijo združenega dela. Menim, da bi tisti, ki to 
predlagajo, vendarle morali imeti to konkretno predstavo jasno pred seboj, ker 
se mi zdi, da bomo soočeni s položajem, ko bo treba ta obračun delavcu, razen 

, seveda, če ne razveljavljamo teh določb zakona o združenem delu, narediti v 
dveh delih. Prvi del za takrat, ko smo še lahko nagrajevali približno po delu 
in po ustvarjenem dohodku, drugi del, ko nagrajujemo na podlagi limitov, 
seveda če sprejmemo dani predlog. Od limita naprej pa ni več spodbudnega 
obračuna osebnega dohodka. 

Zame so to zelo resna vprašanja, ki pa sploh niso pravna vprašanja. Gre 
enostavno Za to, koliko s temi ukrepi dejansko spreminjamo družbenoekonom- 
ski položaj delavca in koliko še upoštevamo načelo, naj delavec gospodari v 
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odvisnosti od ustvarjenega dohodka, če se pri tem zaradi ciljev stabilizacije 
dogovorimo, da delavec od povečanega dohodka ne bo celotnega zneska, ki 
mu pripada, namenil za skupno, splošno in osebno porabo, ampak nekoliko 
manj. Vendar mu mora ostati pravica, ki mu jo daje ustava, da gospodari 
s sredstvi in mu te pravice ne bi smeli jemati. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Tone 
Krašovec. 

Tone Krašovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! K razpravi se nisem oglasil zato, da bi predlagal kakšna dopolnila k 
predlogu sklepa, ki nam je predložen. Gre namreč za to, da se v celoti ne 
strinjam z oceno, ki sta jo dala tovariša Bule in Gavez, da je to, kar je predlagal 
Zvezni izvršni svet, dobra podlaga za uvedbo stabilizacije in tako naprej. To 
je v tem letu že tretjič, da se izvršni organ federacije pojavlja s predlogi 
glede katerih meni, da se vsaka težava v naši družbeni reprodukciji da urediti 
predvsem z restrikcijo v najglobljem pomenu te besede. 

Tisto, kar smo prejeli iz Beograda, se močno razlikuje od tistega, s čimer 
gre delegacija republiške Skupščine v Beograd. To pa je zame le dokaz, da 
je predlog, ki ga je pripravil Zvezni izvršni svet za spremembo osnutka zvezne 
resolucijje, enostranski, ker upošteva le del sklepov obeh predsedstev in je 
izključno restriktiven, nespodbuden za boljše gospodarjenje, nespodbuden za 
ustvarjanje večjega dohodka in močno omejuje, če ne celo odpravlja, mož- 
nosti samoupravne akcije in že tako skromno zožene možnosti delovanja trž- 
nega vpliva. 

Vsi ti ukrepi, ki nam jih je predložil Zvezni izvršni svet, so prehodnega 
značaja, vendar, če bi obveljali v celoti, bi lahko imenovali prihodnje leto leto 
administrativnega socializma, ne pa samoupravnega. Poleg tistega, kar je na- 
vedeno v uvodu stališč, ki jih bo delegacija republiške Skupščine posredovala 
v Beogradu, to je krepitev samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, rast 
dohodka in produktivnosti, že ta tri uvodna stališča, ki jih je predložil Zvezni 
izvršni svet, ne stimulirajo. 

Ne da bi komurkoli vsiljeval svoje mnenje, bi vendar povedal, da v sklepih 
Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov ni navedeno le stabiliza- 
cijsko obnašanje za vsako ceno, ampak med drugim tudi piše: »skrb za uve- 
ljavljanje sistemskih rešitev.« Menim, da če bi sprejeli to, kar je ponudil Zvezni 
izvršni svet, bi to bilo v 1-980. letu odloženo. 

Drugič. V središču pozornosti mora biti razvoj dohodkovnih odnosov med 
subjekti združenega dela, združevanje dela in sredstev in nagrajevanje po delu. 
Tudi če dosežemo spremembe, s katerimi smo oborožili delegacijo republiške 
Skupščine, bo to zelo težko. Če pa bi pristali na to, kar je predložil Zvezni 
izvršni svet, pa bi bilo še toliko težje. 

Konkretno. Eno izmed stališč predsedstva je, da je treba zagotoviti moč- 
nejši vpliv tržnih meril na cene in naj ta vpliv pride bolj do izraza. Kot sem 
že rekel, predlog Zveznega izvršnega sveta dokončno odpravlja še tisti skromen 
odstotek svobodno oblikovanih cen in jih omejuje, da bi se morale z določeno 
restrikcijo povečati največ za 10 odstotkov. 

In končno. V stališčih predsedstva je konkretno navedeno stališče o po- 
menu pospeševanja izvoza. To kar smo prejeli in kar so delegati že povedali 
na tej seji, pa jasno kaže, da je vse zbalansirano v plačilni bilanci, v omeje- 
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vanju uvoza in nadomeščanju uvoza z domačimi izdelki, ne glede na to, koliko 
to stane. 

Posebej naj opozorim, da v enem poglavju svojih stališč predsedstvo ome- 
nja pomen uveljavljanja samoupravnega planiranja. 1980. leto je leto, v kate- 
rem bomo sprejemali srednjeročne plane. Ne moremo reči, da gre za normalno 
leto v etapah uveljavljanja našega samoupravnega sistema planiranja, ampak, 
da gre za zelo pomembno etapo. Če bi vse to sprejeli, kar je navedeno v 
gradivu, potem smo to etapo tako rekoč razvodeneli in tudi če delegacija re- 
publiške Skupščine uspe s predlogi, ki jih bomo predvidoma sprejeli, menim, 
da bo naš napor za uveljavljanje samoupravnega sistema planiranja med 
delavci zelo otežkočen in okrnjen. 

V zvezi z razpravo tovariša Jožeta Globačnika bi se vendar morali vpra- 
šati, ne samo ali je v skladu z zakonom o združenem delu, da bodo morebitne 
delitve osebnih dohodkov po zaključnem računu vključene v maso za naslednje 
leto in s tem omejene, ampak tudi, če bi bil sindikalni funkcionar, bi se prav go- 
tovo tudi vprašal, kaj bo z akcijo: »zaključni računih? Ni pa nujno, da si sin- 
dikalni funkcionar, da postaviš to vprašanje. 

Soglašam pa s tem, kar so pripravili delegacija republiške Skupščine, 
njen Izvršni svet in družbenopolitične organizacije. 

Menim, da ni problem le v tem, da ni izračuna učinka na družbeni pro- 
izvod, ampak da je v stališčih in obrazložitvi izvršnega sveta nekoliko naivno 
izračunano, kje bomo pri porabi kaj prihranili in da je nekoliko naivno pričako- 
vati, da bo ob takih restrikcijah družbeni proizvod vendar tako rasel, kot smo 
predvideli v osnutku resolucije. 

Menim, da je to, kar predlagata izvršni svet in delegacija in kar je re- 
zultat kolektivnega dela, solidna osnova za delo delegacije. Menim pa tudi, da 
je prav, če v razpravi opozorim na enostransko pojmovanje reševanja go- 
spodarskih težav, ki pa se v tem letu pojavlja že tretjič. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Krašovec. Ali bo še 
kdo razpravljal? (Da.) Besedo ima tovariš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Nisem imel namena razpravljati, niti nimam namen da- 
jati dodatnih pripomb in predlogov k predlogu sklepa, ki ga je oblikovalo 
medzborovsko delovno telo in ki ga je povzel tovariš Bule. Pa ne zato, ker 
bi se z njim v celoti strinjal, ampak predvsem zato, ker menim, da moramo 
izhajati iz realne danosti in realnega položaja. Glede na to, kar smo prejeli 
iz Beograda, kot pravi tovariš Krašovec, bistveno drugih predlogov v Beogradu 
ne moremo posredovati, če želimo in če vemo, da se moramo še v tem letu 
sporazumeti o besedilu resolucije in o oblikovanju določene ekonomske poli- 
tike. Drugače pa moram izreči svoje osebno mnenje, da se s predlogi, ki jih 
bomo sprejemali, ne strinjam. 

To, o čemer je govoril tovariš Krašovec, drži in treba je reči, da nikoli 
in nikdar ni bil našemu samoupravnemu družbenoekonomskemu sistemu te- 
meljni institut reševanja problemov restrikcija. Naš sistem družbenoekonom- 
skih odnosov se pravzaprav zateka k restrikciji na podlagi ustave ali zakona 
le v izjemnih primerih. Ne trdim, da na posameznih področjih družbene re- 
produkcije nimamo izjemnih primerov, toda talk način reševanja izjemnih 
primerov, kot je postavljen v tej resoluciji in v teh spremembah, pa seveda 
postavi celoten razvoj družbenoekonomskega sistema pod vprašaj. Upam si 
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reči, da se v enem delu namesto razširjanja samoupravnih družbenolastnin- 
skih odnosov, vračamo na sistem državnolastninskih odnosov, saj se objektivno 
zmanjšuje že tako majhen manevrski prostor znotraj združenega dela, da bi 
na podlagi ustave in zakona o združenem delu reševal probleme svojega te- 
kočega dela in prihodnjega razvoja. Glede na ta izhodišča, ki so dana v restrik- 
cijah, ne le da se vprašujem, tako kot sta se tovariša Globačnik in Krašovec, 
ampak celo trdim, da se razveljavljajo nekatera temeljna načela zakona o 
združenem delu in ustave. Menim, da je to treba poudariti. 

Na seji Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, tudi na predsedstvu, se nihče ni od- 
rekal državi, njenim institucijam in njeni moči. Toda naše temeljno izhodišče 
je bilo in je, da vse ukrepe, ki jih sprejema država kot asociacija delavskega 
razreda, sprejema zato, da objektivno krepi njegov družbenoekonomski položaj 
in njegovo družbenoekonomsko vlogo, ne pa, da ju slabi. To, kar se sedaj pred- 
laga, pa je slabitev tega položaja in vloge ter prehuda krepitev, ter ponovno 
uveljavljanje določenih državnolastninskih odnosov. Namreč, prek sistema li- 
mitiranja osebnih dohodkov ne glede na dosežen dohodek in s sistemom cen, 
kar pomeni primarne razporeditve, se objektivno opredeljuje akumulativna 
in reproduktivna sposobnost gospodarstva in možnost dogovarjanja. Ne gre 
le za dogovarjanje, ampak bo s tako politiko cen, kot je postavljena, pravza- 
prav nekdo v kabinetih družbeno ovrednotil prispevek posameznega subjekta 
združenega dela v celotni verigi družbene reprodukcije, kar je sicer po ustavi in 
zakonu neodtujljiva pravica delavcev v temeljnih organizacijah, da se dogovar- 
jajo, sprejemajo odločitve in na tej osnovi opredeljujejo svoje medsebojne od- 
nose. Ta inštitut nadomeščamo s kabinetnim odločanjem, z restrikcijo, hkrati pa 
terjamo tudi od družbenopolitičnih organizacij, da to uveljavljamo v temeljnih 
samoupravnih okoljih. Sem za stabilizacijo, toda stabilizacije ni brez delavca in 
brez samoupravi j alca. To smo že poskušali v našem razvoju samoupravljanja 
in družbenoekonomskih odnosov, pa smo se vedno prepričali, da ni stabilizacije 
in reševanja tekočih in razvojnih problemov brez vloge in odločitve delavca. 
Glede na dvig cen, limitiranje osebnih dohodkov na 18 %, ob upoštevanju 3% 
rasti zaposlenih, izhaja, da bo realni osebni dohodek ne ena do dva poena večji 
kot je napisano, ampak tri do štiri poene manjši in da bo šest oziroma sedem 
poenov realni dohodek manjši. Dajmo, zapišimo to! Ne le da bo manjši, ampak 
nam je onemogočeno, ko smo se dogovarjali v celotni Jugoslaviji in predvsem 
v Sloveniji, da z družbenim dogovorom na tem področju dohodkovnih odno- 
sov oziroma nagrajevanja po delu in rezultatih dela naredimo kvalitativen pre- 
obrat in večjo spodbudo. S tem smo celotno akcijo družbenopolitičnih organi- 
zacij, te Skupščine, tega zbora, vseh delovnih teles in ta dogovor z eno samo 
potezo izničili. Izničili nismo le naše aktivnosti in našo prisotnost, ampak tudi 
politično idejo, ki so jo uveljavljale vedno znova naše osnovne organizacije 
Sindikata in Zveze komunistov v temeljnih samoupravnih okoljih s tem, da 
je treba na tem področju odnosov narediti proboj, da je treba spremeniti po- 
ložaj. To je najbrž potrebno, saj v tem trenutku ne moremo ničesar drugega 
ugotoviti. 

2e prejšnje leto, če se spomnite, smo opredelili v resoluciji 9% rast cen, od 
katere naj ne bi odstopali. Doslej je bila realizirana rast cen okoli 17o• Zato 
se ponovno vprašujem, ali ima potem smisel po izkušnjah dveh let ponovno 
pisati številko o rasti cen, pa ne zato, ker se tega nismo držali, ampak zato, ker 
nam je obstoječi položaj pokazal, da disproporcev v materialni strukturi in 
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materialni proizvodnji ne moremo reševati na tak način, če pa jih hočemo 
reševati, potem moramo imeti kvalitativne pobude, ki jih poznajo in imajo 
naša ustava, zakon o združenem delu, predvsem pa naš družbenoekonomski 
sistem, da se ti disproporci rešujejo in da jih je moč reševati, kot je omenil 
tovariš Krašovec, in kot smo ves čas govorili tudi v tem zboru in kar je danes 
ponavljal tovariš Globačnik, v dinamičnem procesu v obdobju več let. 

To kar se danes ponuja gotovo ne pelje k dejanski stabilizaciji. Tisto, kar 
je zame najbolj problematično, pa ne le da povzroča pasivnosti ampak tudi 
samoupravljalcu v združenem delu in v celotnem našem sistemu bore malo 
omogoča, da v okviru svojih odgovornosti in sposobnosti rešuje probleme, s ka- 
terimi se srečuje. 

Kot sem že rekel, ne predlagam, da se kakorkoli dopolnjujejo stališča in 
sklepi, o katerih je govoril tovariš Bule in ki so skoraj istovetni s tem, kar je 
pripravila medzborovska skupina, menim pa, da se v Družbenopolitičnem 
zboru moramo vsaj približno zavedati, kaj bo in kako bomo sprejeli dejstvo, 
da predvsem učinki ne bodo taki kot se predvidevajo in bilansirajo, pač pa da 
bodo posledice precej hujše in ostrejše, kot jih lahko danes sploh predvidevamo. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Uršič. Želi še kdo raz- 
pravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Marko Bule. 

Marko Bule: iNajprej se opravičujem, ker poročilo delegacije ni bilo 
posredovano v pismeni obliki. Najbrž v tem primeru ne bi bilo nesporazumov 
oziroma bi bili manjši. 

Čeprav se govornika pred menoj ne strinjata z oceno delegacije, sta jo 
vendarle v svojih razpravah potrdila. 

Bom pa vseeno še enkrat prebral to temeljno oceno, da bo res odprav- 
ljen nesporazum, in sicer bom prebral tisto, o čemer sem že prej sam govoril: 

»Delegacija ocenjuje, da predlagani ukrepi pomenijo resen poskus,« ne 
napor, »da se stališča predsedstva z odločnim in odgovornim ukrepanjem 
uresničijo« in potem naprej »cilji«. Nadaljnje besedilo se glasi: »Ob tem pa 
delegacija meni, da predlog Zveznega izvršnega sveta na področju delitve do- 
hodka pomeni limitiranje vseh oblik porabe na ravni federacije. 

Delegacija ocenjuje, da bi predlagani ukrepi delovali v celoti linearno v 
posameznih vrstah porabe in s tem res proti inflaciji, cenam in za povečanje 
akumulativnosti, vendar pa predložene metode ukrepanja lahko povzročijo 
izgubljanje motiviranosti za pridobivanje dohodka v temeljnih organizacijah 
združenega dela z racionalnejšim gospodarjenjem s sredstvi družbene repro- 
dukcije, ki so osnova zakona o združenem delu,« kar pomeni, da je omenjeni 
predlog v nasprotju s tem. 

Menim, da gre za istovetne ocene. Tovariši razpravljalci so v svojih raz- 
pravah, kar je tudi prav, te ocene le še zaostrili in tudi sami jih bomo v raz- 
pravah v Beogradu in so nam njihove razprave le dobrodošle. V tej razpravi 
sem želel odpraviti nesporazum glede tega, ali gre za isto ali pa za različno 
oceno. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Bule! Besedo ima 
tovariš Tone Krašovec. 
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Tone Krašovec: Menim, da je bil nesporazum predvsem v tem, 
da tovariš Bule meni, da smo polemizirali z njim, dejansko pa smo polemi- 
zirali o pristopu Zveznega izvršnega sveta, na katerega je Družbenopolitični 
zbor dolžan opozoriti in se zaveda, kako poteka reševanje teh vprašanj. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Krašovec. Ima še kdo 
namen razpravljati? (Nihče.) Vprašujem vas, ali ste za to, da sprejmemo do- 
polnitev, ki jo je predlagal tovariš Šuštar k četrtemu odstavku na 2. strani 
predloga sklepa? Ce prav povzemam njegov predlog, naj bi se na koncu be- 
sedila: »s sredstvi družbene reprodukcije« dodal nov stavek, ki bi se glasil: 
»Predlagani ukrepi tudi niso dovolj usmerjeni v krepitev odgovornosti de- 
lavcev za gospodarjenje z družbenimi sredstvi ter ne spodbujajo delavcev za 
ustreznejše uveljavljanje združevanja dela in sredstev, urejanje odnosov, ki 
izhajajo iz skupnega prihodka, dohodka in svobodne menjave dela ter za do- 
slednejše uveljavljanje delitve osebnih dohodkov po delu in rezultatih dela.«. 
Besedo ima tovariš Jože Globačnik. 

Jože Globačnik: Vprašujem tovarišico predsednico, ali bomo to 
besedilo usklajevali? Ce ga bomo usklajevali, bomo na to čakali še okoli dve 
uri. Ali pa se dogovorimo tako, da mimo poslovniškega reda pogojno sprej- 
memo to formulacijo in če jo bo mogoče uskladiti, jo uveljavimo, če pa jo ne 
bo mogoče uskladiti, pa naj predlagatelj da soglasje. Ce tega ne storimo, se 
nam res lahko zgodi, ker imata ostala dva zbora dolge dnevne rede, da bomo 
sedeli v dvorani in čakali do 17. oziroma 18. ure. Menim, da je tovariš Emil 
Šuštar to jasno izrazil. Sicer pa je temeljna misel že vsebovana v predlože- 
nem gradivu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Marko 
Bule. 

Marko Bule: Ocena, ki jo je dal tovariš Šuštar, je točna in je za- 
gotovo dodaten razlog, zakaj ne sprejemamo predloga Zveznega izvršnega 
sveta, kot sami predlagamo. Menim, da je to bolj ustrezno, kot da začnemo 
z usklajevanjem te dopolnitve z obema ostalima zboroma. 'Sam prevzemam 
obveznost, da bomo tudi to omenili v usklajevalnem postopku, tako kot bomo 
omenili tudi druge dodatne predloge. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Menim, da je predlog tovariša 
Bulca sprejemljiv tudi za tovariša Šuštarja. 

Emil Šuštar: 2e uvodoma sem povedal, da dajem le pobudo in da 
ne vztrajam pri njej. Rad pa bi v zvezi s tem rekel, da je razprava opozorila, 
da bi verjetno takšni točki dnevnega reda, o kateri sedaj razpravljamo, kazalo 
v prihodnje nameniti precej več časa in resne poglobljene razprave, kot pa je 
to primer z današnjo. 

Gre namreč za tole: Verjetno vsebinsko ni nobenih razlik med nami glede 
tega, kar je predlagano v predlogu sklepa in glede tistega, kar sami pred- 
lagamo. Menim, da je pri tako pomembnem aktu, ki se je v razmerju do 
osnutka toliko spremenil v predlogu, tudi način oblikovanja sklepov izredno 
pomemben. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Ali želi še kdo razpravljati? 
(Da.) Prosim, besedo ima tovariš Stane Gavez. 

Stane Gavez: Ker je bilo v medzborovski skupini dogovorjeno, da 
kolikor bo prišlo do bistvenih dopolnitev, pripomb, sprememb itd. naj bi se to 
uskladilo. Zato glede na prvo pripombo, da v kolikor se taka pobuda sprejme, 
naj se sprejme kot delovno napotilo za delegacijo. Menim, da sta razpravi to- 
variša Krašovca in tovariša Uršiča v določenem smislu politično izhodišče za 
utemeljitev konkretnih predlogov zbora, ki naj bi jih delegacija republiške 
Skupščine zagovarjala v Zboru republik in pokrajin. Zato naj bi to sprejeli v 
tem smislu kot izhodišče oziroma kot politično platformo za utemeljitev pri- 
pomb zbora. V tem smislu bi dejansko kazalo tudi, da bi bila ta delegacija 
glede tega enotna. 

Menim, da gre dejansko za tak značaj teh in da ta zbor opozori na 
ustrezno uveljavljanje sklepov tudi političnih teles, navsezadnje tudi Pred- 
sedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. Zato menim, da 
ne bi rekli, da smo razpravljali o tem in da to ni naletelo na odmev, ampak, 
da gre dejansko za politično izhodišče oziroma platformo, kako in s čim argu- 
mentirati naše pripombe. 

Zato predlagam, da bi v tem smislu to sprejeli kot ustrezen delovni do- 
govor, ki bi bil sprejemljiv tudi za ostala dva zbora oziroma, da bi z njima 
to poenotili. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Torej, predlagaš, da bi kljub 
temu to besedilo vključili v predlog sklepa. 

Stane Gavez: Ne gre za vključitev, ampak predlagam, da sprejmemo 
poročilo delegacije s pripombami, kot je predloženo, da pa je razprava obeh 
delegatov dejansko izhodišče za utemeljitev pripomb zbora k poročilu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Ali želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Menim, da mora ta bogata razprava poslužiti tudi kot vsebinska pod- 
laga za delo delegacije republiške Skupščine v Zboru republik in pokrajin. 
Ker nima nihče več namena razpravljati, prehajamo na glasovanje o pred- 
logu sklepa. Kdor je za predlog tega sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi predsednika Višjega sodišča v Celju. 
Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 

imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije soglaša s predlogom odloka. 

Ali želi kdo razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) Prehajam na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega odloka. S tem je bil 
v Družbenopolitičnem zboru razrešen dolžnosti predsednika Višjega sodišča 
v Celju Zdenko Pavlina. 

2. Predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega pravobranilca SR Slo- 
venije. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije soglaša s predlogom odloka. 

Pričenjam razpravo. Ali želi kdo razpravljati? (Nihče.) Prehajam na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega odloka. S tem je bil 
v Družbenopolitičnem zboru razrešen dolžnosti namestnik javnega pravobra- 
nilca SR Slovenije dr. Marjan Pavlič z 31. 12. 1979. leta. 

3. Predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca Višjega javnega 
tožilstva v Ljubljani. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije soglaša s predlogom odloka. 

Ali želi kdo razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) Dajem na glasova- 
nje predlog tega odloka. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega odloka. S tem je bil 
v Družbenopolitičnem zboru razrešen dolžnosti namestnika javnega tožilca 
Višjega javnega tožilstva v Ljubljani dr. Bogdan Lamut z 31. 12. 1979. leta. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Na zadnji seji ni bilo postavljeno nobeno delegatsko vprašanje. Ali želi 
danes kdo postaviti delegatsko vprašanje ali dati kakšno pobudo? (Nihče.) 

Tovariši delegati, opozarjam vas, da vrnete gradivo: »projekcija devizne 
bilance« in »projekcija plačilne bilance«. To sta gradivi, ki sta strogo zaupni 
in označeni s številkami, in jih je treba vrniti. 

Preden zaključim sejo, naj vas še opozorim, da je naš zbor sprejel pred- 
log zakona o zdravstvenem varstvu. V ostalih dveh zborih do te točke dnev- 
nega reda še niso prišli. Ne vem, če se strinjate, vendar predlagam zboru, da 
morebitne amandmaje, ki bi bili sprejeti v ostalih dveh zborih, ta zbor sprejme 
na svoji seji dne 26. decembra 1979. leta? (Da.) 

S tem je dnevni red današnje seje Družbenopolitičnega zbora izčrpan in 
zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 14.30.) 



28. seja 

(26. decembra 1979) 

Predsedovala: Tina T o m 1 j e , 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
28. sejo Družbenopolitičnega zbora. Obveščam vas, da ima Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose še sejo in bomo začeli sejo brez delegatov, ki so člani tega 
odbora, ker še pripravljajo stališča v zvezi s predlogom republiške resolucije. 

Odsotnost na današnji seji so opravičili naslednji tovariši: Jože Božič, Vlado 
Janžič, Rudi Kropivnik, Srečko Mlinarič, Majda Naglost, Zoran Polič in Silva 
Skerbec. 

Z dopisom z dne 18. 12. 1979 sem razširila dnevni red današnje seje z osnut- 
kom programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980. 

Na skupnem zasedanju bomo poslušali tudi poročilo delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980., v letu il980. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje od leta 1976. do leta 1980., v letu 1980. s poročilom delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije; 

2. predlog zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije; 

3. osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980; 

4. volitve in imenovanja; 
5. predlogi in vprašanja delegatov. 



28. seja 445 

K 1. točki dnevnega reda Družbenopolitični zbor sprejema stališča po 
72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije. Predlaga kdo kakšno spremembo 
ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Preden nadaljujemo, obveščam delegate, da bomo na skupnem zasedanju 

vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije poslušali ekspoze Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976. do 1980., v 1980. letu, ki ga bo dal 
tovariš dr. Anton Vratuša, predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
in poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja besedila osnutka resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976. 
do leta 1980., v letu 1980, ki ga bo dal vodja te delegacije, tovariš Marko Bule. 

Zato prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in prosim delegate, c\a 
gredo v veliko dvorano Skupščine SR Slovenije na skupno zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na predlog re- 
solucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 
1976. do 1980., v letu 1980. 

Predlog resolucije je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in je bil 
objavljen v ».Poročevalcu« številka 25. Predlog resolucije sta obravnavala Odbor 
za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta tudi 
predložila svoji poročili. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je poslal pregled 
pripomb k osnutku resolucije, ki ste ga prejeli. Danes ste prejeli tudi predlog 
stališč, ki naj bi jih ta zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. Predlog stališč je predlagan tako pozno zato, ker so bile dopolnitve 
predloga resolucije dane pred nekaj dnevi in se je odbor danes zjutraj sestal, 
da jih bo obravnaval. 

Danes ste tako prejeli, kar sem že omenila, tudi amandmaje Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, ki se na podlagi petega odstavka 277. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije štejejo za sestavni del predloga. Zato je Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije predložil tudi novo besedilo predloga re- 
solucije, ki vključuje tudi te amandmaje. Ekspoze predsednika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ste poslušali na skupnem zasedanju. Poročilo Odbora 
za družbenoekonomske odnose bo dopolnil predsednik tega odbora, tovariš Jože 
Globačnik. 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! Poročevalec odbora 
je tovariš Tone Krašovec, ki pa je trenutno odsoten, in me je prosil, da ga pri 
tej njegovi dolžnosti nadomestim. 

Odbor za družbenoekonomske odnose je na dveh sejah obravnaval predlog 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 
1976. do 1980., v letu 1980. in je vsebina te prve razprave na seji odbora vse- 
bovana v poročilu, ki ste ga vsi delegati prejeli pravočasno. 
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V današnji, drugi obravnavi je odbor ponovno obravnaval predlog resolu- 
cije, v katerega je predlagatelj oziroma Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
vključil tudi amandmaje, oblikovane na podlagi predlogov Zveznega izvršnega 
sveta in pa stališč delovnih teles Skupščine SR Slovenije. 

Odbor je ugotovil, da vsebina predlaganih amandmajev v načelu ne od- 
stopa od usmeritev, za katere se je zavzemal odbor že v predhodnih razpravah. 
Ugotavlja tudi, da je predlagatelj storil ustrezen napor, da bi v vsebino pred- 
loga resolucije vključil tudi stališča in predloge, ki so izraženi v razpravi na 
zadnji seji tega zbora, in da predlogi, tako kot so zapisani sedaj v predlogu 
resolucije, dajejo možnost in prostor za samoupravno akcijo in za stabilizacijsko 
usmeritev. 

Odbor je prav tako menil, da stabilizacijske usmeritve, dogovorjene z zvezno 
resolucijo, terjajo poseben program družbene in politične aktivnosti in bo zato 
moral Izvršni svet Skupščine SR Slovenije skupaj z drugimi dejavniki po spre- 
jemu obeh resolucij pospešiti pripravo in sklepanje sporazumov, ki bodo kon- 
kretizirali medsebojne pravice, odgovornosti in obveznosti nosilcev posameznih 
razvojnih nalog. Te obveznosti, o katerih sem govoril sedaj, so v predlogu 
stališč zapisane izrecno in posebej. 

Posebej bo moral Izvršni svet Skupščine SR Slovenije presoditi, kje je 
potrebno sprejeti dodatne ukrepe, ki naj glede na zvezno resolucijo zagotovijo 
dosledno uresničevanje stabilizacijskih usmeritev. 

Odbor za družbenoekonomske odnose je na današnji seji izoblikoval tudi 
predlog stališč, ki ste jih danes prejeli na klop, zaradi česar se opravičujemo, 
in sicer iz razlogov, ki sledijo iz ekspozeja tovariša Vratuše, še posebej pa iz 
obrazložitve tovariša Bulca. S tem je dan tudi odgovor, zakaj se je to zgodilo 
tako, kot se je zgodilo. 

Predlagam, da zbor po razpravi sprejme predlog stališč, ki ga predlagamo 
in hkrati predlagam Zboru občin in Zboru združenega dela, da pri odločanju 
o predlogu resolucije upoštevata doseženo stopnjo usklajenosti republiške 
resolucije z zvezno resolucijo, stališča tega zbora, še posebej pa, da oba zbora 
upoštevata tudi amandmaje, ki jih odbor predlaga zboru k 16. točki amand- 
majev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Naj ob tem obvestim zbor, da je predstavnik Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije na seji odbora soglašal z amandmaji odbora k 16. točki amand- 
majev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Globačnik. Predstavnik 
Zakonodajno-pravne komisije, ali boste dopolnili svoje poročilo? 

Vito Habjan: Umikamo amandma komisije, ker je smiselno vse- 
binsko vsebovan v admandmaju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Habjan. 
Preden preidemo na razpravo, predlagam zboru, da imenuje skupino dele- 

gatov, ki bo na podlagi razprave po potrebi predlagala spremembe in dopolnitve 
pravkar sprejetega predloga stališč. V skupino predlagam tovariša Mirana Po- 
trča, tovariša Jožeta Marolta in tovariša Jožeta Globačnika. Se strinjate s tako 
skupino delegatov? (Da.) 

Ugotavljam, da je skupina imenovana. 
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Tovariši delegati! Predlagam, tako smo se dogovorili vsi predsedniki zborov, 
da najprej razpravljamo o poročilu delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja o osnutku 
zvezne resolucije. Poslušali ste poročilo tovariša Bulca na skupnem zasedanju 
zborov. Kdo želi razpravljati o tem poročilu? (Nihče.) Ker ne bo nihče raz- 
pravljal, zaključujem razpravo o poročilu in predlagam zboru naslednji sklep: 

Družbenopolitični zbor sprejema poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije skupaj s predlogi dele- 
gacije. 

Ima kdo kakšno dopolnitev k predlaganemu sklepu? (Nihče.) Ker nima 
nihče, prosim da glasujete. Kdor je za predlog tega sklepa, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep o poročilu delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Pričenjam razpravo o predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje od 1976. do 1980. leta v letu 1980. Kdo želi 
besedo. Besedo ima tovariš Miran Potrč. 

Miran Potrč: Tovarišice in tovariši delegati! Verjetno je prav, da 
najprej na kratko obrazložim predloge amandmajev k točki 6.3. predloga reso- 
lucije, zaradi tega, ker ste jih delegati prejeli na klopeh in smo jih oblikovali 
šele danes zjutraj na seji Odbora za družbenoekonomske odnose. 

Smisel predlaganih amandmajev je naslednji: Prvič. Tudi sredstva skupne 
porabe v organizacijah združenega dela naj bi se oblikovala v določenih od- 
stotkih, in sicer počasneje, kot bi naraščal dohodek. Torej, bi za sklad skupne 
porabe v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih ve- 
ljalo enako načelo, kot smo ga na podlagi dogovarjanja v federaciji uveljavili 
za osebne dohodke. 

Menimo, da je takšen predlog utemeljen iz več razlogov. Prvič, ker je sklad- 
nejši z zakonom o združenem delu kot pa dosedanji predlog, ker zakon o zdru- 
ženem delu predvideva tudi za oblikovanje sredstev za skupno porabo v načelu 
enake osnove in merila kot za oblikovanje sredstev za osebne dohodke. Drugič, 
ker se nam zdi bolj prav, da se tudi v letu 1980. sredstva skupne porabe 
vežejo na ustvarjeni dohodek in torej ni visoka ali nizka masa teh sredstev 
tista štartna osnova v letu 1980. za posamezne organizacije združenega dela, 
ki so jo pač dosegle v letu 1979, ker bi s tem lahko prihajali v različen položaj. 
Dober gospodar ima slabo štartno osnovo in ne more povečati teh sredstev in 
obratno, 1979. leta slabo gospodari, pa ima v 1980. letu visoko štartno osnovo 
in lahko precej poveča ta sredstva. Zato se nam zdi, da je ta predlog utemeljen. 

Drugič. V naslednjem odstavku gre gotovo za 8 indeksnih poenov ne pa 8 °/o, 
ker je na drugem mestu 5 indeksnih poenov oziroma 25 °/o. Verjetno bi bilo 
smotrno v slovenski resoluciji uporabljati ista razmerja in če imamo pri osebnih 
dohodkih 25 °/o in če bi planerji to preračunali, potem predlagam, da napišemo 
36 o/o, da imamo ista razmerja, ne pa enkrat poene, enkrat pa odstotke. 

Naslednji odstavek. Vsebina tega predloga je dvojna. Prvič, kar se nam zdi 
pomembno, predlagamo, da se v predlogu resolucije iz dosedanjega besedila 
izpusti, da bi morali delavci v temeljnih organizacijah združenega dela v prvih 
mesecih spreminjati svoje samoupravne splošne akte o razporejanju dohodka 
in čistega dohodka in o delitvi sredstev za osebne dohodke. Ce bi namreč veljalo 
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predlagano besedilo, bi morali spremeniti svoje pravilnike oziroma samoupravne 
sporazume. Menimo, da to ni smotrno zaradi tega, ker gre v bistvu za izvajanje 
resolucije kot planskega akta. Naj tudi v svojih planih opredelijo, da ni smo- 
trno, ker je za to potreben dolgotrajen postopek z referendumom. Smotrno ni 
tudi iz razloga, ker se moramo pri opredeljevanju v samoupravnih splošnih 
aktih truditi za večjo kvaliteto vsebine, ne pa za tisto spreminjanje, ki bo veljalo 
v enem letu zaradi take in take usmeritve. Ker, če bo tudi drugo leto resolu- 
cijska usmeritev restriktivna, bo morala organizacija sprejeti tako določbo na 
novo le zato, da bo napisala ne 25% ampak 23 °/o. Verjetno nima smisla terjati, 
da se to vključi v spremembe samoupravnih splošnih aktov. 

Drugi del stavka pa pomeni le dopolnitev, ki pač nakazuje to sprotno sprem- 
ljanje in ni bistvena. 

V naslednjem odstavku, kjer gre za vsebino družbenega dogovora oziroma 
dogovora v republiki, imamo naslednje predloge: 

To ne bi bil družbeni dogovor, ampak dogovor. Ni bistveno in tudi ne rečem, 
da moramo sprejeti eno od idej. S tem naj bi le opozorili, da gre v bistvu za 
dogovor o izvajanju resolucije, ne pa za nek splošen družbeni dogovor. Drugič, 
naredili bi razliko med tem dogovorom in družbenim dogovorom o delitvi po 
delu, ki ga še naprej pripravljamo in tudi ne bi imeli dveh družbenih dogovorov 
z isto vsebino, sicer bi vedno spraševali, za katerega pravzaprav gre. Menimo 
namreč, da kljub temu dogovoru, ki mora biti sprejet v januarju naslednjega 
leta ali pa morda nekoliko kasneje, ne vem, kaj bo sedaj predlagano v zvezni 
resoluciji, treba najprej oblikovati splošni družbeni dogovor o delitvi po delu, 
ki ga pripravljamo skupaj. 

Glede vsebine pa predlagamo naslednje spremembe. Jasno smo napisali, 
da gre za dogovor o obveznostih in nalogah podpisnikov dogovora. Sedaj se je 
dalo razumeti, kot da ta dogovor neposredno zavezuje tudi delavce v temeljnih 
organizacijah, kar pa vsi vemo, da to ni mogoče. Da ne bi bilo kakršnegakoli 
dvoma, je to napisano bolj jasno. 

Ostale alinee niso bistveno drugačne od vsebine, ki je bila doslej predlagana, 
z eno samo bistveno dopolnitvijo. Gre za zadnjo alineo, ki pravi: »ukrepanje 
v skladu z ustavo SR Slovenije v primerih, ko bi z razporejanjem dohodka in 
čistega dohodka v organizacijah združenega dela nastopile motnje na trgu ali 
bistvena odstopanja od ciljev gospodarske politike na področju razporejanja 
dohodka in čistega dohodka, določene s to resolucijo;«. 

Naše mnenje v odboru je bilo, da seveda vsi drugi ukrepi, vključno s to 
alineo, ki se nanaša na ukrepanje na podlagi zakona o združenem delu, ne 
morejo zagotavljati ustreznega razporejanja dohodka v organizacijah. Lahko 
se predlaga začasen ukrep, lahko se zahteva ponovna obravnava na delavskem 
svetu, zahteva razrešitev direktorja, delavskega sveta, ampak v delitvena raz- 
merja se ne more neposredno posegati, ker ne more niti sodišče združenega dela 
niti skupščina družbenopolitične skupnosti reči temeljni organizaciji združenega 
dela: »Ti moraš tako deliti!« To pooblastilo je možno le na podlagi ustave, in 
sicer ga ima Skupščina SR Slovenije po 25. členu ustave in smo zato to vključili 
v besedilo. Verjetno je razprava o tem možna. Prosim, da razpravljamo o po- 
sameznem predloženem besedilu, ker ga je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
zelo na hitro in prek noči napisal. Morda bi se dalo še kaj bolj precizno po- 
vedati. 

Dovolite mi, da omenim še dvoje vprašanj. Prvič. Menim, da je prav, da 
na današnji seji le opozorim, kljub temu, da v Zvezi sindikatov Slovenije v 
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celoti soglašamo z amandmaji, tako kot so predlagani, na težavo, ki jo bomo 
imeli ob uveljavljanju takšne usmeritve, zaradi stališč o delitvi po delu, ki 
smo jih že sprejeli. V naših stališčih smo namreč prav zaradi drugačnega pojmo- 
vanja sindikalne liste poskušali uveljaviti načelo, da so sredstva za osebne do- 
hodke in skupno porabo enotna kategorija, ki se oblikujejo po istih načelih 
prispevka delavcev v okviru produktivnosti in da morajo delavci v samo- 
upravnih splošnih aktih o razporejanju čistega dohodka opredeliti posebna 
načela in merila, kako to enotno kategorijo razporejajo na sredstva za osebne 
dohodke in na sredstva za skupno porabo. To načelo seveda v skladu s takimi 
opredelitvami ne moremo uveljaviti, ker zvezna resolucija določa ločeno limite 
in mase sredstev ene kategorije in mase sredstev druge kategorije in pa seveda 
medsebojna razmerja, ki so včasih potrebna. Na primer v stališčih smo opre- 
delili, naj bi se celo osebni dohodki počasneje povečevali, če se ne morejo 
zagotoviti nekatere nujne solidarnostne potrebe delavcev iz sredstev skupne 
porabe, posebej na področju prehrane in še na nekaterih drugih. To seveda 
sedaj ni možno uveljaviti. Moram pa reči, da je bilo to opozorilo dano na seji 
odbora in da je večina članov odbora menila, da v tem položaju ni možen dru- 
gačen predlog, kot takšen, ki je dan. 

Drugič. Rad bi le obvestil zbor, da smo na zadnji seji republiškega sveta 
že razpravljali o problemih ekonomske politike za 1980. leto in o nalogah, ki 
jih bomo imeli glede tega v Zvezi sindikatov Slovenije. Dogovorili smo se, da 
bomo v začetku januarja naslednjega leta na seji predsedstva, ki ga je za to 
svet ustrezno pooblastil, oblikovali program naše dejavnosti, posebej vezane 
na delitev sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev, s tem, 
da bodo te naše usmeritve po predhodnih dogovorih, ki jih bomo morali opraviti 
s predvidenimi podpisniki dogovora za izvajanje resolucije ali usmeritev za 
dogovarjanje, postale vsebina resolucije oziroma tega dogovora, ali pa bomo 
sprejeli neposredne usmeritve, ki jih bomo skušali uveljaviti kot stališča sindi- 
kata tako kot v prejšnjem letu, s tem, da bodo ta krajša, bolj konkretna in bolj 
vezana na izvajanje nalog, ki izhajajo iz resolucije, v samih organizacijah. Za- 
vedamo se, da bo v tem okviru nujno potrebno, poleg teh usmeritev glede 
samega razporejanja dohodka, še bolj kot doslej, poudarjati uveljavljanje načel 
delitve po delu, da bo nujno potrebno posebej stimulirati nekatere elemente 
delitve po delu kot so ustvarjalnost pri delu, gospodarnost pri delu, ker so to 
tisti elementi, na podlagi katerih bo možno z večjimi prihranki, z boljšim delom, 
boljšo organizacijo dela zmanjševati stroške in v okviru istega obsega celot- 
nega prihodka povečevati dohodek. Posebno pozornost bo treba nameniti tudi 
inovacijski dejavnosti in osebnim dohodkom, doseženim na podlagi izumov, 
koristnih predlogov, izboljšav. Treba se bo posebej usmeriti v to, da bi onemo- 
gočili kakršnokoli neracionalno razpolaganje s sredstvi skupne porabe tudi za 
razne izlete, zabave in tako nprej. Nujno je, kar bo pa prav gotovo najtežje, 
poskušati aktivirati in usposobiti čim več osnovnih organizacij Zveze sindikatov 
za to, da bodo sposobne sprotno ocenjevati družbenopolitične razmere v organi- 
zaciji oziroma ustvarjati pogoje za to, da se bodo te usmeritve dosledno uresni- 
čevale in da bodo sposobne pravočasno reagirati tam, kjer bodo kakršnikoli 
znaki premajhne zavzetosti za uresničevanje, ali pa nezadovoljstva zaradi 
problemov, ki se bodo pojavili. Seveda bo v zvezi s tem nujno potrebna izjemno 
velika dejavnost. 

Poudarili smo, da bomo ob vsej zavzetosti, ki jo bomo skušali uveljaviti, 
lahko uspešni, če bo akcija vseh družbenopolitičnih organizacij čim bolj koordi- 
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nirana, če bosta tudi Zveza komunistov in Zveza socialistične mladine v organi- 
zacijah združenega dela izjemno dejavni glede reševanja istih vprašanj in se- 
veda, če bomo, kar je predsednik dr. Vratuša v svojem ekspozeju danes, po 
mojem mnenju dovolj jasno, povedal, ker ne gre za izgubljanje velikih besed, 
ampak za opozorilo, da moramo vsi skupaj dovolj jasno povedati delavcem in 
delovnim ljudem, da bo v naslednjem letu treba, da poenostavim, »delati enako 
dobro in bolje za nekoliko nižji realni standard in nižje realne osebne dohodke«. 
Vsako obljubljanje, da to ne bo res, bi po našem mnenju prej vodilo k temu, 
da bo premalo zavzetosti za uresničevanje ciljev kot pa obratno, da bo položaj 
bolj miren. Menim, da je boljše, če se to jasno pove in da se skupno angažiramo, 
da bi pač tako usmeritev, ki je družbeno in politično znana na vseh forumih, 
lahko uveljavili. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Potrč. Naprej, prosim. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Menimo, da se moramo glede na to, da so bila stališča pripravljena na hitro 
in da smo bili v časovni stiski, skrbno opredeliti do posamezne točke v stališčih 
in do predlaganih amandmajev. Dajem zboru v premislek vsebino drugega od- 
stavka 1. točke, kjer se v zvezi z nalogami Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije v prvem delu navaja, kako naj Izvršni svet skupaj z drugimi dejavniki 
pospeši pripravo in sklepanje ustreznih dogovorov in samoupravnih spora- 
zumov, ko gre torej za delovanje v tako imenovani samoupravni sferi, v dru- 
gem delu pa se nalaga Izvršnemu svetu, naj januarja naslednjega leta sprejme 
morebitne dopolnitve. Glede tega dela imam pripombo. Menim, da ne bi bilo 
dobro zadržati to besedilo, ker bi navajala Izvršni svet, naj bi v januarju pred- 
lagal morebitne dopolnitve resolucije. Verjetno gre za ukrepe, ki jih mora 
sprejeti v okviru svoje pristojnosti, zato naj bi »dopolnitve« nadomestili z be- 
sedo: »ukrepi«. Redakcijska skupina bi širše opredelila te ukrepe v okviru svojih 
pristojnosti, če bi menila, da jih je potrebno, poleg reševanja po samoupravni 
poti reševati tudi po državni poti. 

Glede druge pripombe menim, da je treba skrbneje locirati zadnjo alineo 
predlaganega petega odstavka 16. točke, kar je v predloženem besedilu na 
četrti strani glede ukrepanj v skladu z ustavo po njenem 25. členu. Po tem 
členu je to zakonska materija in je ne smemo dati v kontekst dogovora, kar je 
navedeno na koncu prvega odstavka na 3. strani v petem odstavku: »V tem 
dogovoru se bodo dogovorili zlasti o merilih in postopkih za«; za tem so naštete 
alinee. Za te alinee velja vse to, ne more pa to veljati za zadnjo alineo, ko gre 
v bistvu za zakon. To se ne ureja z družbenim dogovorom po določbi 25. člena 
ustave. Tako naj bi bila skupina delegatov pozorna na to in naj bi to posebej 
napisala v stališča, ne pa v kontekstu besedila: »merila in osnove iz družbenega 
dogovora«. 

Strinjam se s pripombo, da bi v 3. točki navedli pač tiste številke, ki jih 
predlaga Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, da bi imeli enake po- 
kazatelje. 

K razpravi se je priglasil tovariš Jože Novinšek. Prosim! 

Jože Novinšek: Glede vprašanja ali 8 '%> ali 8 poenov je treba ne- 
koliko razmisliti. Ker če rečemo 36 °/o oziroma, če bi dosegli 30 % rast do- 
hodka, bi to pomenilo 11 poenov. To tudi pomeni, da je navajanje 36 °/o v zvezi 
z rastjo dohodka restriktivnejši pristop. Seveda, če ta odstotek pada, je takrat 
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drugačno oziroma obratno stanje. Ne vem. Zoper to imam pomisleke. Morda 
bi se le kazalo v tem primeru držati določenih meril. Gre le za kvantitativen 
aspekt. 

Predsednica Tina Tomlje: Kaj predlagate? 

Jože Novinšek: Menim, naj se zadrži navedba o 8'%>, čeprav je to 
bolj vprašanje matematike. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala, tovariš Novinšek. K razpravi se je 
javil tovariš Stane Vencelj iz Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Stane Vencelj: Dal bi le kratko obrazložitev tega vprašanja. Pred- 
lagana dopolnitev pomeni po izračunih v primerjavi s prejšnjim besedilom, kot 
lahko ugotovite, ko je bilo navedeno, naj bi sredstva naraščala nominalno največ 
do 15 %, le za 1% nižjo vrednost, ob predvidevanju, ki je sicer navedeno v 
predlogu resolucije, in sicer, če bi rasel dohodek za 22 bi v bistvu s tem do- 
sogli za 1 odstotno točko večjo restrikcijo na tem področju. Je pa to usklajeno 
z opredelitvami v zvezni resoluciji. Tako menim, da je to relativno za 1 % 
večja omejitev rasti skupne porabe. Menim pa, da je to bolje opredeljeno, ker 
je le vezano na dohodek. V dosedanjem amandmaju Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije je to absolutno limitirano na 15 %>. V tej dopolnitvi je pa le dana 
možnost, da če bo dohodek rasel več kot za 22 %>, kot predvidevajo sedanji 
izračuni, bo lahko rasel tudi za več. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Miran Potrč. 

Miran Potrč: Ne znam preračunati v pravi odstotek, menim pa, da bi 
v odstotke morali preračunati tako, da iz 22 ®/o dvignjene rasti družbenega 
proizvoda oziroma dohodka pridemo na 15 °/o, za kar smo se opredelili in če 
to znaša 36 je to 35, če pa 32 ali 33, pa je to 33. Nič drugega. Opraviti moramo 
odstotni izračun. Pravi odstotek je treba izračunati. Drugače ne gre. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Potrč. Besedo ima 
tovariš Dušan Šinigoj. 

Dušan Sinigoj: Predlagam, da bi to proučili v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije. Gre pa za načelo. Razumem predlog sindikatov v tem 
smislu, da postavimo v relativno razmerje gibanje rasti skupne porabe in do- 
hodka. Če bi sprejeli 8 indeksnih poenov, ne pa 8 %>, bi za naše razmere bilo 
to ostrejše, kot je to predvideno v zvezni resoluciji, ki predvideva 23!°/o rast 
dohodka, medtem ko predlog republiške resolucije predvideva 22 fl/o rast do- 
hodka. Seveda pa bi bilo lažje, če bi se vsi skupaj dogovorili, da sprejmemo 
relativno razmerje glede rasti dohodka in da proučimo, ali to navedemo v od- 
stotkih, enako kot smo to storili na področju osebnih dohodkov. Verjetno bi 
to bilo lažje, kot pa da preračunavamo indeksne poene. Potem bi bilo to med 
7 in 8, kar pa verjetno ni koristno, da napišemo v resolucijo. Potem bi morali 
navesti, da gre za 7 indeksnih poenov ali 6 in na tak način preračunati. Na- 
čeloma Izvršni svet temu ne nasprotuje, mora pa proučiti, katera metoda je 
najboljša. Seveda pa bomo morali verjetno to tako ali tako usklajevati. 
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Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Menim tako, kot pravi tovariš Miran Potrč, da bi bilo 
dobro, da sprejmemo isto razmerje kot za osebne dohodke. Toda v slovenski 
resoluciji smo s 25 % restriktivnejši, kot je zvezna resolucija. Namreč, v raz- 
merju do zvezne resolucije imamo le pet indeksnih poenov manj. Verjetno bo 
moral Izvršni svet proučiti tudi to. Naš predlog naj bi bil, da se sprejme isto 
razmerje po isti osnovi kot je za osebne dohodke, da ne bi imeli nekje indeksne 
poene, nekje pa odstotke. Če bomo vztrajali pri razmerju glede osebnih do- 
hodkov na 25%, potem moramo vedeti, da je to restriktivnejše kot zvezna 
resolucija. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Andrej Grahor. 

Andrej Grahor: Hotel sem se oglasiti v zvezi s petim odstavkom, 
če pa še ni končana razprava glede tretjega odstavka, bom še nekoliko počakal. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi razpravlati v zvezi s stopnjo 
omejitve skupne porabe v temeljnih organizacijah združenega dela? Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se načeloma strinja, da se za delovne organizacije opre- 
deli^ enak proporc omejevanja osebnih dohodkov kot tudi skupne porabe. Ali 
bo še kdo razpravljal o tem? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Novinšek. 

Jože Novinšek: 25% zmanjšana stopnja pomeni proporc, ki je v raz- 
merju do zvezne resolucije 5 poenov manjša. 

Če pa bi sprejeli predlagano razmerje, kar pomeni približno 7 poenov nižje 
pri skupni porabi, bi to bilo okoli 32. Vprašanje je, ali bi ta odstotek zaokrožili? 
To je treba konkretno sedaj še nekoliko proučiti. 

Predsednica Tina Tomlje: Prosim predstavnike Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da to vendar proučijo, ker smo se načeloma dogovorili o 
drugačnem pristopu omejevanja skupne porabe v okviru delovnih organizacij. 
Zato naj Izvršni svet predlaga ustrezen odstotek dovoljene rasti v skladu z 
usmeritvijo. Nadaljujemo razpravo o predlogu stališč. Besedo ima tovariš Andrej 
Grahor. 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Najprej bi moral reči, da je seveda Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pripravljen proučiti predlog sindikatov. Menim, da je eden izmed znakov hitro- 
sti, s katero smo to pripravljali, to, da sedaj s tovarišem Potrčem sediva v isti 
klopi, pa se nisva imela časa o tem pogovarjati, čeprav se v bistvu zavzemava 
za isto stvar. 

Tudi sami smo že proučevali, ali je to dogovor ali družbeni dogovor. Vemo, 
da zvezna resolucija to opredeljuje kot družbeni dogovor. Kdo naj bi bili nje- 
govi udeleženci? Menim, da smo se dogovorili o udeležencih tega družbenega 
dogovora. Seveda smo tudi želeli povedati, da se s tem družbenim dogovorom 
udeleženci dogovorijo o svojih obveznostih in ne o obveznostih drugih. Zato je 
dodatek v tem smislu verjetno koristen, čeprav je to le ponavljanje zakonskega 
besedila. Vprašanje pa je glede prve alinee, ki pa se nanaša na to, da bi podpis- 
niki vendar urejali tudi obveznosti drugih. Nadaljnje predložene alinee so v 
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določenem smislu povedane morda bolje kot v amandmaju Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, se pa tudi nekateri elementi iz teh alinej izgubijo. Na 
primer, ni več naveden planski akt družbenopolitične skupnosti oziroma občine, 
ampak je omenjena le ta resolucija. Niso več izrecno omenjeni nekateri ele- 
menti, ki zaslužijo pri analizah posebno pozornost. Opozorjeno je že bilo, na kar 
opozarjam tudi sam, da je zadnja alinea, ki je sicer vsebinsko koristna, vpraš- 
ljiva glede skladnosti z ustavo. Vprašanje je v zvezi z alineo o ukrepanju, ali 
je koristno, da se v dogovor vključijo merila, v zvezi s katerimi se udeleženci 
zavezujejo, da bodo v tem primeru predlagali ukrepanje, ker to omogoča dolo- 
čen odnos med udeleženci, ki ga sicer nimajo in tudi vprašanje, ali ni predlog, 
ki je bil dan v zboru, poslabšanje našega predloga. Zaradi vseh teh razlogov in 
pa tudi zaradi tega, ker zveznega besedila še nismo videli, ampak smo o njem 
poslušali le tovariša Bulca, predlagam, da se dogovorimo, da vendar še prouči- 
mo, kakšne spremembe in dopolnitve bi bile najbolj primerne. 

S tem v zvezi sem na primer slišal, da federacija na tem področju vendar 
vztraja na dogovoru. Tega pa za gotovo ne vem. Iz razprave tovariša Bulca ni 
izhajalo, da na tem ne bi vztrajali, ali pa, da se nismo morda glede tega dogo- 
vorili. Ponovno gre za naglico. To pomeni, če bomo vendar morali pristati na 
zvezni družbeni dogovor o tem, za kar smo rekli, da nočemo, potem vse to 
spremeni. 

Slišal sem, da v federaciji predvidevajo drugačne roke za sprejem teh aktov. 
Kolikor bo v zvezni resoluciji dan rok za sklenitev tega družbenega dogovora, 
bo treba tudi s tem še uskladiti v naši republiški resoluciji. Skratka, gre za šte- 
vilna vprašanja, zaradi katerih bomo v Izvršnem svetu, čeprav smo načelno 
enakega mnenja o tem, morali imeti še možnost, da se na seji izrečemo o konč- 
nem besedilu glede tega. Sedaj ne bi mogel drugega reči kot to, da načelno me- 
nimo, da je dobro, če se to prouči. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Mnenja sem, da nas ne smejo motiti roki, ki bodo opre- 
deljeni v zvezni resoluciji, ker bodo v zvezni resoluciji roki opredeljeni opti- 
malno v tem smislu, da bo naveden čas, v katerem naj se to uresniči. Če pa 
ocenimo, da je to možno uresničiti prej z dogovori, potem bodo te začasne re- 
šitve v resoluciji hitreje prenehale delovati in bomo imeli boljše stanje. Zato 
soglašam s tem, kar je navedel predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, tovariš Vratuša v svojem ekspozeju, da bi v Sloveniji prišli do tega v ja- 
nuarju naslednjega leta. Zato, kot pravi tovariš Grahor, roki iz zvezne resolucije 
naj nas ne zavezujejo, ampak naj bodo fleksibilnejši, tako da nam glede rokov 
ni treba čakati na besedilo zvezne resolucije. 

Drugo vprašanje pa je, ali družbeni dogovor ali dogovor. Kakor razumem 
celotno prakso, kadar družbeni subjekti v političnem sistemu sklepajo dogovor, 
je to družbeni dogovor subjektov. Zato menim, da ne bi bilo primerno vnašati 
nove terminologije v te odnose. Zato menim, da je prav, da zadržimo izraz: 
»družbeni dogovor«. 

Prav tako menim, da ustavna pooblastila Izvršnega sveta, da predlaga ukre- 
pe, ki jih sprejme Skupščina v takih izrednih razmerah, niso predmet urejanja 
s takim družbenim dogovorom, kot se lahko razume iz predloženega amandmaja. 

Imam tudi vprašanje glede indeksnih poenov. Vprašujem, s kakšnim aktom 
Izvršni svet to opredeli. Verjetno bi moral sprejeti odlok. Če pa to opredelimo 
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v resoluciji, je to razmerje opredeljeno. Kolikor kaj opredelimo, moramo to 
opredeliti z aktom. Resolucija pa je tudi akt. Zato predlagam, če je možno, da to 
storimo še danes pred sprejemom resolucije. Na to opozarjam, da bi lahko spre- 
jeli resolucijo kot celoto, določene akte pa bi sprejeli kasneje. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Golob. Besedo ima 
tovariš Andrej Grahor. 

Andrej Grahor: Obrazložil bi le vprašanje glede rokov. Prepričani 
smo, da če bomo delali sami, da smo si napisali realen rok. Če pa je, še enkrat 
se omejujem na to, ker tega iz razprave tovariša Bulca nisem razumel, v fede- 
raciji sprejeto, da bo do konca januarja naslednjega leta oblikovan zvezni druž- 
beni dogovor o tej temi, je pa seveda nemogoče hkrati in v istem roku že obli- 
kovati našega. Opozarjam le na to. Pričakujem, da je delegacija republiške 
Skupščine v Zboru republik in pokrajin uspela s stališčem, da ne bo zveznega 
dogovora in da se bomo lahko držali januarskega roka, ki smo ga določili. 
Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Grahor. Besedo ima 
tovariš Jože Globačnik. 

Jože Globačnik: Rad bi vendar ugotovil, da smo se v prvi fazi s 
predlagateljem o tem že enkrat sporazumeli, tako da nima smisla, da s tistim, 
kar sedaj ni jasno v Beogradu ali kjerkoli drugje, sami sebe obremenjujemo. 
Čeprav tovariš Bule tega ni omenil, je vendar dovolj jasno povedal, da takega 
družbenega dogovora na ravni federacije ne bomo imeli in da usmeritev glede 
dinamičnega omejevanja posameznih vrst porabe ne bomo še posebej zapiso- 
vali razen toliko, kolikor so zapisane v besedilu sprememb predloga zvezne 
resolucije. 

Glede ostalega pa seveda menim, da je glede na časovno stisko normalno, 
da bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije to še proučil in do konca sej zborov 
predlagal, če je treba še karkoli spremeniti v amandmajih, ki jih predlaga odbor. 

Moram seveda reči, da indeksnega poena, ki ie verjetno zaradi naglice 
slabo zapisan, nismo izračunali v odboru, ampak ga je predložil predlagatelj. 
Če ni natančen in če ga je treba matematično še preveriti, naj se to stori med 
sejo in se o tem poroča zboru, da se ne bi sedaj vsi ukvarjali z izračunom od- 
stotkov, skratka z matematiko. 

Na seji odbora smo enotno podprli delegata Zveze sindikatov Slovenije, 
ki je predlagal spremembo 16. točke amandmajev Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, ker smo menili, da po vsebini ne pomeni odstopanja od tistega, 
kar je hotel predlagatelj. Naj povem še, da je vsakemu jasno, za kaj gre pri 
tem dogovoru. Izraz: »dogovor« predlagamo povsem pogojno zaradi tega, ker 
na drugem mestu Izvršni svet Skupščine SR Slovenije navaja še en družbeni 
dogovor. Ker gre za dva družbena dogovora, pa predlagam, da povemo, da gre 
za sistemski dogovor in pa za operativni dogovor. Nekaj pa moramo narediti. 
Menili smo, da je to racionalno narejeno z amandmajem, ki so ga predložili 
sindikati in s katerim je odbor soglašal. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala, tovariš Globačnik. Naprej prosim. 
Besedo ima tovariš Dušan Šinigoj. 
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Dušan Šinigoj: Glede samega amandmaja smo se torej dogovorili, 
da še proučimo besedilo v skladu s pripombami, ki jih je dala tudi tovarišica 
predsednica. 

Menim, da je treba zboru dati pojasnilo na postavljeno vprašanje, o za- 
ostritvi delitvenih razmerij v slovenski resoluciji v primerjavi z zvezno re- 
solucijo. V Izvršnem svetu smo se opredelili za to, da omejujemo porast osebne 
porabe kot splošne sestavine združenega dela, da ni razlike med gospodarstvom 
in družbenimi dejavnostmi oziroma ostalimi deli združenega dela in smo se 
zavzeli za 25% počasnejšo rast osebnih dohodkov od rasti dohodka. Gre za 
metodološki pristop, ki je nekoliko drugačen od predlaganega v zvezni re- 
soluciji. Tudi nekateri naši tovariši so menili, da zaostrujemo pogoje. Vendar, 
če analiziramo naš položaj v Sloveniji, menimo, da s takšnim pristopom ne 
zaostrujemo pogojev, ampak gre dejansko za ugodnejše pogoje, in sicer zaradi 
tega, ker smo opredelili nižjo Stopnjo zaposlovanja, kot pa jo predvideva zvez- 
na resolucija. 

Z zvezno resolucijo je predvideno, da bi osebni dohodki nominalno na- 
raščali za 15 fl/o. Če sprejmemo takšno rešitev, kot jo je predlagal Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, potem se lahko osebni dohodki na zaposlenega v go- 
spodarstvu povečujejo za 16%, ker gre za razliko v stopnji zaposlovanja. Pred- 
videvamo, da bo zaposlovanje na stopnji 1,5 %>, to je za polovico manj, kot to 
predvideva zvezna resolucija. V tem primeru so pa zaostreni pogoji v družbenih 
dejavnostih oziroma v dejavnostih izven gospodarstva, v katerih pa bo zaradi 
omejitve na indeksno rast vseh sredstev na 16 c/o zelo težko doseči to, kar je 
napisano v resoluciji. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Sinigoj. 
Želi še kdo od delegatov razpravljati o predlogu stališč k resoluciji za 

1980. leto? (Nihče.) Zaključujem razpravo o predlogu resolucije. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in je bil 
objavljen v »Poročevalcu« številka 26. Predlog zakona sta obravnavali skupina 
delegatov za pripravo predloga zakona in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
sta predložili poročili. Poročilo skupine delegatov za pripravo predloga zakona 
je bilo pomotoma označeno kot osnutek. K predlogu zakona ste prejeli tudi 
obrazložitev zakona. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v pismu, ki ste 
ga prejeli danes, predlagal amandma k 178. členu. Skupina delegatov za pri- 
pravo predloga zakona je predlagala v svojem poročilu amandmaje k 21., 23., 
32., 65. in k 75. členu. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Zakonodajno- 
pravna komisija soglašata s temi amandmaji. Zakonodajno-pravna komisija je 
predlagala amandmaje k 184., 207. in 208. členu. Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije soglaša z vsemi amandmaji. Poročevalec skupine delegatov je tovariš 
Miran Potrč, ki je tudi vodil skupino. Želi poročevalec besedo? (Da.) Besedo 
ima tovariš Miran Potrč, vodja medzborovske skupine delegatov za pripravo 
predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije. 
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Miran Potrč: Tovarišice in tovariši! Dovolite mi, da uvodoma na- 
vedem kratek potek doslej opravljenega dela v zvezi z zakonom o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona, s tezami za zakonski osnutek je bil Skupščini 
SR Slovenije predložen v januarju 1978. leta. Številna vprašanja, ki so izhajala 
iz specifičnosti potreb v SR Sloveniji, zlasti z vidika praktičnih spoznanj in 
potreb po novih konkretnejših rešitvah glede na zvezni zakon, so kljub pri- 
zadevanjem ostala neusklajena in osnutka zakona ni bilo mogoče pripraviti. 
Predlog za izdajo zakona je Skupščina SR Slovenije sprejela v novembru leta 
1978 s pripombo, da so predložene sistemske rešitve presplošne in da bi bilo 
treba razpravo v naslednjih fazah podaljšati tako, da bi bil zakon sprejet do 
polletja 1979. leta, kar naj bi omogočilo, na podlagi rešitev v republiškem 
zakonu, pravočasno pripravo in sprejemanje planskih aktov za naslednje sred- 
njeročno obdobje. 

Zaradi številnih usklajevanj in iskanja novih izvirnih rešitev je bil osnutek 
zakona sprejet v tem letu šele na julijskih sejah zborov Skupščine SR Slo- 
venije. Ob razpravi osnutka zakona je šlo predvsem za zahteve, da se planski 
akti in postopki v temeljnih organizacijah združenega dela jasneje opredelijo, 
predvsem z vidika smernic in elementov oziroma temeljev plana, da je treba 
prostorski vidik planiranja obravnavati kot neločljivo sestavino družbenega 
planiranja na vseh ravneh in tudi za vsa obdobja. Opozorjeno je bilo tudi na 
nekatera vprašanja planiranja v delovnih skupnostih in v krajevnih skupnostih 
ter na poseben pomen strokovnih podlag za planiranje in enotne metodologije, 
vključno z odgovornostjo na tem področju. 

Izrecno pa je bilo opredeljeno stališče v zvezi s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih planov, ki pomenijo že od določanja elementov za njihovo sklepanje 
pa do vključitve njihovih najpomembnejših oziroma ključnih nalog v do- 
govore o temeljih planov družbeno-političnih skupnosti tudi sporazumno pre- 
vzete dohodkovne obveznosti za uresničitev s plani opredeljenih usmeritev in 
nalog. 

Novembra tega leta so zbori Skupščine SR Slovenije obravnavali delovno 
zasnovo predloga tega zakona in s posebnim sklepom ugotovili, da še vedno 
niso dovolj rešena temeljna vprašanja, na katere je bilo opozorjeno ob osnutku 
tega zakona. Zato so s tem sklepom terjali, da se v predlogu zakona opredeli, 
ali so smernice in elementi poseben planski akt, ali pa so le del temeljev plana 
temeljne organizacije združenega dela, da dogovori o temeljih plana družbeno- 
političnih skupnosti vsebujejo ključne naloge, ki izhajajo iz samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov nosilcev razvojnih nalog glede na skupne raz- 
vojne usmeritve, opredeljene že v smernicah družbenopolitične skupnosti, da 
morajo biti prostorski vidiki sestavni del vseh planskih aktov udeležencev pla- 
niranja in da torej niso potrebni posebni prostorski plani, ampak le programi 
in projekti kot izvedbeni planski akti ali kot strokovne podlage za planiranje. 

Glede planiranja v delovnih skupnostih je bilo zahtevano, da je treba 
postopke poenostaviti in predvsem ločiti planiranje v delovnih skupnostih in 
v asociacijah združenega dela, od planiranja v delovnih skupnostih samo- 
upravnih interesnih skupnosti in organov družbenopolitičnih skupnosti. 

Posebej je bilo poudarjeno, da je treba planiranje v krajevni skupnosti 
čim bolj poenostaviti, tako z vidika referendumskega odločanja kot tudi z 
vidika razvejanih oblik delegatskega usklajevanja in odločanja, na primer v 
skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti ali v samoupravnih organih. 
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Poudarjeno je tudi bilo, naj bi ta zakon glede na sporazumevanje o te- 
meljih plana urejal tudi nekatera vprašanja financiranja skupnih potreb v kra- 
jevni skupnosti. Financiranje naj bo torej urejeno s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih planov subjektov planiranja, ki delujejo v krajevni skupnosti in 
gre za njihovo dejavnost tudi, ko združujejo sredstva. 

Glede obdobij planiranja je bilo zahtevano, da se opredeli, da morajo 
srednjeročni plani vsebovati tudi tiste naloge na posameznih področjih druž- 
bene reprodukcije, ki se izvajajo v obdobjih daljših od petih let, in da dolgo- 
ročni plani pomenijo le dolgoročno razvojno usmeritev in zato ni potrebno 
sklepati sporazumov in dogovorov o njihovih temeljih. 

Glede planiranja v bankah je bilo poudarjeno, da je treba bolj poudariti 
vlogo delegatskih zborov upravljalcev v bankah in usklajevanje elementov 
članic banke za sprejem njenih planskih aktov. 

Posebej je bilo tudi opredeljeno stališče glede odgovornosti za pripravo 
strokovnih podlag in upoštevanje enotnih kazalcev gospodarjenja po zakonu 
o združenem delu, v zvezi z enotno metodologijo pa je bila zahtevana večja 
odgovornost Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, ki mora skrbeti tudi 
za skladnost tako imenovanih podmetodologij, ki jih lahko določajo drugi 
subjekti planiranja, kot je na primer že urejeno v pred kratkim sprejetih zakonih 
za nekatera področja družbenih dejavnosti. 

V zaključku predloga sklepa so bila posebej opredeljena tudi stališča do 
nalog na področju kadrovske politike v sistemu družbenega planiranja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Iz poročila skupine delegatov, ki je bila 
imenovana z omenjenim sklepom, je razvidno, da je predlog zakona obrav- 
v,navala na dveh sejah, danes zjutraj pa na tretji, saj je bilo že v obravnavi 
v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in zbora enotno ocenjeno, da je v 
zadnji fazi dvakratna obravnava nujno potrebna, med drugim tudi zaradi 
številnih pripomb in predlogov iz dosedanje razprave. 

V obravnavi delovne zasnove naj bi se zbrala in opredelila čim bolj kon- 
kretna stališča in predlogi in to ne le v formalni amandmajski obliki, ampak 
tudi v obliki jasnih opredelitev do posameznih še odprtih vprašanj, ki so 
bodisi povsem strokovne narave in terjajo nadaljnjo proučitev bodisi, da so 
z vidika prihodnjega sistema družbenega planiranja tako pomembna, da je 
nemogoče brez ponovnih poglobljenih razprav o njih dokončno odločati že na 
teh sejah. Pri tem so bili upoštevani tudi sorazmerno kratki roki, da je bila 
delovna zasnova objavljena šele sredi novembra tega leta, kar ni omogočilo, 
da bi se v obravnavo vključili vsi dejavniki, predvsem pa delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela. Tako razprava o delovni zasnovi na zborih 
dne 27. novembra tega leta ni bila zaključena, pač pa je bilo dogovorjeno, da 
bodo vprašanja in predlogi k delovni zasnovi razčiščeni do srede decembra tega 
leta in bi potem predlagatelj po tej predhodni obravnavi lahko za zadnje seje 
zborov ob koncu decembra predložil dovolj usklajene rešitve, ki bi omogočile 
lažje in uspešnejše delo delegatov pri končnem odločanju o predlogu tega 
zakona. Tudi s tega vidika je bila dvakratna obravnava povsem utemeljena. 

Skupina delegatov je imela tri seje, na katerih je v sodelovanju s pred- 
lagateljem ugotovila, ali so sklepi Skupščine SR Slovenije, sprejeti ob delovni 
zasnovi predloga zakona in drugih udeležencev razprave o delovni zasnovi za- 
kona, ustrezno vgrajeni v predlog zakona. Skupina delegatov vseh treh zborov 
je s tem glede na dvakratno razpravo o predlogu zakona, čeprav neformalno, 
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opravila tudi del nalog delovnih teles zborov Skupščine SR Slovenije, saj so 
delovna telesa zborov in drugi dejavniki že v razpravi o delovni zasnovi pred- 
loga zakona oblikovali svoje pripombe in predloge. 

Skupina delegatov vseh treh zborov pa je imela nalogo, da ugotovi in pred- 
laga spremembe in dopolnitve v smislu predhodne razprave. Dopolnitve in pred- 
logi, ki so bili oblikovani na dveh sejah skupine delegatov, so bili v celoti 
usklajeni s predstavniki predlagatelja in je tako na podlagi njihovega skupnega 
sodelovanja prišlo do oblikovanja besedila predloga zakona, ki po oceni skupine 
delegatov pomeni dobro osnovo za njegov sprejem. Skupina delegatov je na 
današnji seji obravnavala tudi amandmaje, ki jih je pripravil sam Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in amandmaje, ki jih je pripravila Zakonodajno-pravna 
komisija ter soglaša z vsemi predloženimi amandmaji. 

Hkrati s tem skupina delegatov predlaga, da delegati v zborih sprejmejo 
na znanje, da umika svoj amandma k 65. členu predloga zakona, s katerim je 
bilo predlagano, naj bi se v četrti vrsti druge alinee vstavila dopolnitev, da se 
poleg poročil delegatov v delavskem svetu o poteku usklajevanja, upoštevajo 
tudi strokovne analize in predlogi. Ob ponovnem proučevanju besedila smo 
ugotovili, da je ta vsebina že zajeta v prvi alinei in bi bilo nepotrebno dodatno 
vključevati to vsebino v drugo alineo, ker bi prinesla nepreciznost in zmedo. 
Zato ta amandma umikamo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov ugotavlja, da je predla- 
gatelj ustrezno upošteval stališča, pripombe in predloge iz predhodne obrav- 
nave in da so tako v predlogu tega zakona razčiščena vprašanja, na katere smo 
opozorili v javni razpravi. 

Skupina zato meni, da ni ovire, da ne bi sprejeli po tako vsestranski in 
poglobljeni obravnavi predloga tega zakona na današnjih sejah zborov skupaj 
z amandmaji, ki so jih predložili Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Zakono- 
dajno-pravna komisija in pa skupina delegatov vseh treh zborov. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Potrč. Zeli predstavnik 
Zakonodajno-pravne komisije dopolniti njeno poročilo? (Da.) Besedo ima to- 
variš Vito Habjan. 

Vito Habjan: Povem naj, da komisija soglaša z umikom amandmaja 
k 65. členu in z amandmajem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
178. členu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Habjan. 
Na seji je navzoč član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, tovariš 

Jože Novinšek. Želite besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Novinšek. 

Jože Novinšek: Soglašamo s tem, da se umakne amandma k 65. členu, 
kar je povsem korektno, ker tako ostane besedilo v tem členu po vsebini ne- 
spremenjeno. 

Zahvaljujem se skupini delegatov in vsem drugim, ki so tako intenzivno 
sodelovali pri pripravi tega zakona, zlasti v končni fazi in je bilo s tem omo- 
gočeno sestaviti besedilo predloga tega zakona, čeprav bodo naši napori sedaj 
usmerjeni v praktično izvedbo zakona glede oblikovanja planov, ki se priprav- 
ljajo oziroma jih bomo sprejeli v naslednjem letu, menim, da je tudi pomembna 
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usmeritev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ko smo obravnavali^ te 
zadnje amandmaje, namreč, da je treba v skladu z 207. členom zakona čim 
prej pripraviti oziroma vključiti nekatere rešitve glede prostorskega planiranja 
v odloke o srednjeročnem in dolgoročnem planu in izvesti še druga usklajevanja. 

Seveda pa se mora začeti zakon izvajati oziroma je treba začeti z usklaje- 
vanjem vseh različnih samoupravnih splošnih aktov z zakonom in z intenzivnim 
oblikovanjem celotnega sistema družbenega planiranja pri vseh nosilcih pla- 
niranja in v tem smislu bomo verjetno še v prihodnje tudi potrebovali določeno 
pomoč v sami Skupščini SR Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o ml je: Hvala lepa tovariš Novinšek. Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jože Globačnik. 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da ob 
tej priložnosti povem nekaj besed o postopku obravnave tega zakona. Menim, 
da je izkušnja glede načina pripravljanja in sprejemanja tega zakona pokazala, 
da bo verjetno tudi v prihodnje dobro, da se bomo na sejah zborov še kdaj 
odločili za tako imenovane predhodne razprave o posameznih, zlasti tistih 
rešitvah, ki glede na svoj značaj globlje posegajo v sistem družbenoeknomskih 
odnosov. . 

Če ocenjujem program dela zborov Skupščine SR Slovenije za prihodnje 
leto potem gre za kompleks zadev, ki bodo morale biti obravnavane ne e 
v formalnih skupščinskih fazah, in sicer gre za celotno komunalno gospodar- 
stvo za analizo družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje. Verjetno je takih zadev še več. To omenjam 
zaradi tega, ker kot ste lahko sami ugotovili iz poročila skupine delegatov, ce 
bi na primer ta zakon celo po nekoliko skrbnejši razpravi obravnavali v nor- 
malnih supščinskih fazah, bi danes imeli na klopeh približno okoli 50 ali neka] 
čez 50 amandmajev. . 

V vseh teh dilemah, ki so se pravzaprav v določeni fazi morale pojavljati, 
čeprav formalno in ne v obliki amandmajev, smo vendar lahko zelo delovno 
usklajevali s tistimi subjekti, ki so predlagali vsebinske spremembe in ki so 
bili njihovi nosilci. V zvezi s tem bi zlasti poudaril, da je Zveza sindikatov 
Slovenije dala kvaliteti teh razprav izredno pomemben delež in da smo prav 
na račun tega, poleg vseh drugih razprav tudi v pristojnih družbenih svetih, 
vendar uspeli, po mojem mnenju, številna vprašanja, ki so se nam pred dvema 
mesecema zdela še zelo nerazčiščena, tako zapisati v predlogu zakona, da ji 
lahko bere tudi tisti, ki mu je ta zakon namenjen in ki ga bo tudi uporabljal, 
to ie združeni delavec in upravljalec. Menim, da so v tem smislu v predlogu 
zakona tudi številni postopki toliko bistveno poenostavljeni, kar pa ne pomeni, 
da ie zaradi tega onemogočeno, da bi lahko bil ta dejanski subjekt oziroma 
nosilec samoupravnega planiranja odrinjen od odločanja o posameznih planski 
aktih. , 

Ko že govorim o tem, moram tudi povedati, da odločitve o takih pre - 
hodnih razpravah v zborih verjetno same po sebi še nič ne pomenijo, ce ni 
hkrati tudi pripravljenosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da se reše- 
vanja teh vprašanj loti glede na namen takih razprav. Moram reci da smo 
v tem primeru, vsaj kolikor sem kot član te skupine sodeloval, delali v kon- 
struktivnem vzdušju, da nam je to sicer vzelo zelo veliko časa, vendar se mi 
zdi, ne da bi se sam hvalil, da smo uspeli reši ti večino vprašanj, kar so dele- 
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gati v predhodni razpravi tudi terjali od Izvršnega sveta in od vseh tistih 
članov, ki delajo v delovnih telesih. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Globačnik. Najprej 
prosim. Kdo še želi razpravljati o predlogu tega zakona? Besedo ima tovariš 
Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Dal bom le pobudo. Menim, da je tovariš Novinšek 
glede na vsebino dejansko odprl zelo pomembno vprašanje, in sicer kako se sedaj 
dobro organizirati, da bi sprejeli vse metodološke in druge usmeritve, da bi ta 
zakon lahko tudi v praksi čim dosledneje in popolneje uresničevali. Namreč, 
ta zakon začne veljati 30. dan po objavi v Uradnem listu SRS. Ce hočemo za- 
gotoviti zlasti to, da bi se oblikovala temeljna podlaga tudi za sprejetje novega 
srednjeročnega plana, potem apeliram, da bi ustrezni organi, ki so zadolženi 
po tem zakonu, izvršili ustrezne naloge, da bi se lahko ta zakon kar najbolj 
uveljavljal. Potrebno bo izvesti tako politično kot tudi družbeno akcijo, ob 
tem pa čim prej oblikovati tudi vse tiste strokovne podlage, zlasti pa'kot 
osnovo metodologijo, da se bo lahko zakon enotno uresničeval. Zato podpiram 
to pobudo. Menim, da bi morali zlasti izvršilni organi, ki so zadolženi za te 
naloge, operacionalizirati določen terminski program. Koristna bi bila infor- 
macija o tem, s tem, da bi jo Skupščina sprejela, da bi lahko vedela, pa tudi 
drugi subjekti, kako naj se vključujejo v ta program. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče, prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih. Dajem na glasovanje amandma Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 178. členu. Kdor je za predlagani 
amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije k 178. členu. 

Dajem na glasovanje amandmaje skupine delegatov za pripravo predloga 
tega zakona k 21., 23., 32. in 75. členu. Kdor je za amandmaje k naštetim čle- 
nom, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje skupine delegatov 
k 21., 23., 32. in 75. členu. 

Dajem na glasovanje še amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 184., 
207. in 208. členu. Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije k 184., 207. in 208. členu. 

Dajem na glasovanje celoten predlog zakona o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu SR Slovenije. Kdor je za predlog tega zakona, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno v celoti sprejel predlog 
zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. 

Odrejam 30-minutni odmor. Med tem naj skupina pripravi predlog stališč 
k 1. točki dnevnega reda. Obveščam delegate, da sta oba zbora že končala raz- 
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pravo o predlogu republiške resolucije in da moramo sprejeti samo še predlog 
stališč in ga posredovati obema ostalima zboroma oziroma skupini, ki ga že 
pričakuje. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.20 in se je nadaljevala ob 13.10.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariši delegati! 

Vračamo se na 1. točko dnevnega reda današnje seje zbora. Sku- 
pina delegatov, ki je pripravila spremembe predloga stališč k predlogu re- 
publiške resolucije, je končala s svojim delom in prosim predstavnika skupine, 
tovariša Jožeta Globačnika, da poroča. 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši! Skupina predlaga, da na 
podlagi razprave spremenimo predložena stališča, in sicer naj se v 1. točki v 
drugem odstavku predloga stališč v predzadnji vrsti črta besedilo: »dopolnitve« 
in nadomesti z besedilom: »dopolnilne ukrepe Izvršnega sveta, ki naj«, ostalo 
besedilo ostane nespremenjeno. To pomeni, da bi se drugi stavek na 2. strani 
glasil v celoti takole: »Zato naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije skupaj z 
drugimi dejavniki po sprejemu obeh resolucij pospeši pripravo in sklepanje 
ustreznih dogovorov in sporazumov, zlasti bank, ki bodo konkretizirali med- 
sebojne pravice, odgovornosti in obveznosti nosilcev posameznih razvojnih na- 
log in na ta način po samoupravni poti zagotovili uresničevanje usmeritev, ki 
so dogovorjene v resoluciji, posebej pa naj presodi, ali je potrebno v januarju 
naslednjega leta sprejeti dopolnilne ukrepe Izvršnega sveta, ki naj zagotovijo 
dosledno uresničevanje stabilizacijskih usmeritev.« 

V 3. točki na 3. strani je skupina predlagala, naj se črta označba 8 °/o. 
Prej smo se v razpravi dogovarjali, da bo opredelitev do te točke računsko po- 
nudil Izvršni svet. Med tem je predstavnik Izvršnega sveta sporočil, da Izvršni 
svet meni, naj bi besedilo te točke ostalo nespremenjeno, kar pomeni, naj bi 
namesto 8 bilo navedenih 15fl/o iz razloga, ker je po predlagateljevem mnenju 
to v skladu z zvezno resolucijo. Sicer pa bo o tem verjetno govoril tovariš 
Hujs ali pa kdo drug. Skupina in Izvršni svet se glede tega razhajata. 

Na 3. strani se v 17 vrsti za letnico 1980 oziroma zaradi večje enostavnosti v 
drugi vrsti od spodaj navzgor doda besedilo: »v planskih aktih družbeno- 
političnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in organizacij zdru- 
ženega dela«. Ta amandma skupina predlaga zaradi tega, ker meni, da gre 
dejansko za to, da se v družbenem dogovoru navedejo obveznosti, kako bodo 
usmeritve, ki bodo predmet dogovora, konkretizirane v planskih aktih tako 
družbenopolitičnih skupnosti kot tudi samoupravnih interesnih skupnosti in 
seveda tudi organizacij združenega dela. Glede na tako spremembo skupina 
predlaga, da se 1. alinea tega odstavka črta. Torej črta se alinea, ki se glasi: 
»uveljavljanje usmeritev te resolucije v planskih aktih organizacij združenega 
dela«. 

Prav tako je skupina po pravkar opravljenem usklajevanju z Izvršnim 
svetom sicer predlagala, naj se zadnja alinea 3. točke, to je zadnja alinea na 
4. strani, črta in nadomesti z odstavkom, ki je po vsebini, razen vrstnega reda, 
v bistvu ostal tak, kot je zapisan. Po usklajevanju v okviru Izvršnega sveta, 
pa smo bili v skupini obveščeni, da Izvršni svet predlaga črtanje te točke. 
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V skupini smo se na hitro opredelili, da se strinjamo s črtanjem zato, ker smo 
soglašali s stališčem Izvršnega sveta, ki pravi, da je to tako ali tako njegova 
ustavna pravica in dolžnost, da če bo prišlo do motenj oziroma odstopanj v pred- 
videnih ciljih, bo ukrepal tako, kot je to napisano v tej točki. Tega smo se sicer 
zavedali. Hoteli smo pač s tem poudariti politično odgovornost, da bi se ukre- 
palo pravočasno, če je treba. V skupini smo menili, če predlagatelj meni, da 
taka opredelitev zboru ne koristi veliko, potem soglašamo s tem, da se črta. 

Predsednica Tina Tomlje: Slišali ste štiri spremembe predlaganih 
stališč. Menim, da je glede treh v glavnem doseženo soglasje med skupino in 
Izvršnim svetom. Dajem vse tri spremembe v razpravo. Odprta pa ostane druga 
pripomba glede 3. točke predloga stališč, ki se nanaša na tretji odstavek 6. točke 
predloga resolucije. Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Miran Potrč. 

Miran Potrč: Soglašam z ugotovitvijo Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da je z njegove strani predlagana formulacija bolj skladna s pred- 
logom zvezne resolucije kot tista, ki je bila predlagana v amandmaju. Moram 
pa povedati, da je ta formulacija, ki je predlagana v amandmaju, sistemsko 
precej bolj čista in skladna z zakonom o združenem delu, medtem ko formu- 
lacija, ki je v predlogu zvezne resolucije, pomeni v načelu tisto, za kar se v 
stališčih Skupščine SR Slovenije 19. tega meseca nismo zavzemali, to je abso- 
lutno limitiranje in ne povezovanje različnih oblik porabe z ustvarjenim do- 
hodkom. Menim, da je prav, da damo to opozorilo. Povem pa naj, da se nismo 
do konca uskladili. Seveda, če bo večinsko mnenje takšno, bom tudi sam gla- 
soval za takšen predlog, kot je dan na koncu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Potrč. Kdo še želi raz- 
pravljati? V zvezi s to točko dnevnega reda bi bilo dobro ponovno slišati mne- 
nje Izvršnega sveta. Prosim, kdo bo govoril? Besedo ima tovariš Jože Hujs. 

Jože Hujs: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji seji pred eno uro razpravljal 
o vseh predlogih, stališčih in amandmajih. Kot ste že slišali, razlika je le v tem, 
kako pri delitvi dohodka omejiti sredstva za skupno porabo v organizacijah 
združenega dela. Ko je Izvršni svet sprejel stališče, da bi bilo pravilnejše, 
da ostanemo pri prvotni formulaciji, je upošteval predvsem svojo obveznost, 
da zagotovi s svojimi ukrepi takšna gibanja, ki bodo v skladu z zvezno re- 
solucijo. Na to nas pa zavezuje zvezna resolucija. Res je, da je delegacija re- 
publiške Skupščine v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
predlagala tudi v tem primeru drugačen pristop, torej vezavo na dohodek, 
vendar v tem delu s svojim predlogom ni uspela, medtem ko je pri osebnih 
dohodkih uspela s predlogom, da se veže rast osebnih dohodkov na gibanje 
dohodka. Zato menimo, da moramo tudi sami to zadržati v takem razmerju, 
da bomo v stanju držati te proporce. 

Moram povedati še to, da to pomeni le takrat določen problem, kadar bi 
morda nekdo znatno presegel predvideno rast dohodka, kajti le v tem primeru 
pride v poštev ta limit. Menim, da do znatnega preseganja dohodka v po- 
sameznih primerih verjetno tako ali tako ne bo prišlo oziroma vsaj verjetno 
tudi ne pod pogoji, pod katerimi bomo delali v naslednjem letu. Kljub temu 
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pa je diferenciacija možna in bo tudi urejena s kasnejšimi dogovori in spo- 
razumi, ki jih moramo sprejeti. To pomeni, da bo tam, kjer bi to bilo upravičeno 
doseženo, diferenciacija še vedno možna. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa tovariš Jože Hujs. Naprej 
prosim. Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati o dopolnitvah in spremembah predloga 
stališč, prehajam na glasovanje. Predlagam ločeno glasovanje o posameznih 
spremembah predloga stališč. 

Dajem najprej na glasovanje spremembo, ki jo je povedal tovariš Glo- 
bačnik v zvezi z drugim odstavkom 1. točke predloga stališč s tem, naj se 
beseda: »dopolnitve« nadomesti z: »dopolnilnimi ukrepi Izvršnega sveta«. Kdor 
je za to spremembo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sprememba soglasno sprejeta. 
Prehajam na glasovanje o drugi dopolnitvi, in sicer tisti, ki se nanaša na 

tretji odstavek, ki naj bi uredil limit skupne porabe v organizacijah zruženega 
dela. Ko bomo glasovali, bomo morali upoštevati tudi mnenje, ki ga je dal 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Kdor je za predlog, ki ga je dala delovna 
skupina s tem, da se sprejme amandma, ki predvideva omejevanje skupne 
porabe v organizacijah združenega dela glede na dohodek, naj prosim dvigne 
roko! (11 delegatov.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Ostali 
navzoči delegati.) 

Ugotavljam, da večina delegatov ni bila za predlog skupine delegatov, kar 
pomeni, da je sprejet predlog, ki ga je po svoji seji predlagal Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, da ostane tretji odstavek 6. točke v prejšnjem besedilu. 

Prehajamo na glasovanje o spremembi četrtega odstavka, ki je v tem, 
da se vključi v peti odstavek te točke tudi navedba planov družbenopolitičnih 
skupnosti in delovnih organizacij in da se črtata prva in zadnja alinea. Kdor 
je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel to spremembo. 
Dajem na glasovanje celoten predlog stališč k predlogu resolucije o po- 

litiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976. do 1980., 
v letu 1980. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč k predlogu reso- 
lucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 
1976 do 1980., v letu 1980. 

Na podlagi 20. člena poslovnika zbora bom sprejeti predlog stališč po- 
slala Zboru združenega dela, Zboru občin in predlagatelju. 

Ker sta ostala dva zbora že končala obravnavo predloga resolucije, je 
potrebno, da po dogovoru tovariš Miran Potrč sodeluje v medzborovski sku- 
pini delegatov in tej skupini delegatov posreduje amandmaje našega zbora, 
ki naj bi bili sprejeti tudi v ostalih dveh zborih. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek programa 
dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije za leto 1980. 
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Osnutek so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija 
Skupščina SR Slovenije za mednarodne odnose, Komisija Skupščine SR Slo- 
venije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna 
komisija. Poročilo odbora in poročilo Zakonodajno-pravne komisije ste že pre- 
jeli, ostala poročila ste prejeli šele danes. Osnutek programa je bil objavljen 
v »Poročevalcu«, številka 26. Danes ste prejeli tudi pripombe Izvršnega sveta 
Skupščina SR Slovenije k osnutku programa. 

Pri pripravi osnutka programa dela zbora za prihodnje leto se je izhajalo 
iz načelnih izhodišč, ki so bila uveljavljena in potrjena že s programom dela 
za to leto. Tako je predloženi program najširši dogovor vseh družbenih dejav- 
nikov v republiki, ki sodelujejo v delu republiške Skupščine. 

Zal moramo ugotoviti, da so se v delo k osnutku programa premalo vklju- 
čevale delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in občinske 
skupščine, kar pa ne velja za samoupravne interesne skupnosti, saj je bil z njimi 
program posebej usklajevan, prav tako pa tudi z družbenopolitičnimi organi- 
zacijami in Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije. 

Tako lahko ugotovimo, da je osnutek programa po vsebinski zasnovi vendar 
program družbenopolitične aktivnosti v republiki za prihodnje leto. 

Nadaljnja naloga je, da se v času do sprejema predloga programa, to je 
do 30. januarja 1980. leta, preveri vsebina predvidenega programa, zlasti z 
vidika, ali so vanj uvrščene vse aktualne naloge, ki jih bo potrebno rešiti v 
prihodnjem letu. Predvsem bo potrebno, da delovni ljudje in občani v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ocenijo, ali so v programu tiste na- 
loge, ki jih bo treba v okviru republike kot prioritetne naloge opraviti v pri- 
hodnjem letu. 

Ze v dosedanjih razpravah se je pokazalo, da v osnutku programa dela 
ni nekaterih pomembnih nalog, ki so širšega pomena in jim bo treba posvetiti 
posebno pozornost v vsem mandatnem obdobju. 

Med take dolgoročnejše naloge vsekakor sodi uresničevanje sistema samo- 
upravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja. To je pomembna na- 
loga, ki se nanaša na uresničevanje sistema v celoti in je eden izmed najpo- 
membnejših vzvodov, ki naj nadomestijo institut oblastnega odločanja. 

Verjetno bo treba skrbno pretehtati vsako -nalogo, ki si jo bomo zastavili, 
saj nam mora biti cilj v prihodnjem delu, da delo programiramo realno in da 
naloge, ki jih sprejmemo kot prioritetne, tudi kvalitetno in učinkovito opravimo. 

Vse to pa ne pomeni, da bi morali vztrajati na predvidenih nalogah za 
vsako ceno, kolikor ugotovimo, da te niso več prioritetne. 

Po drugi strani pa bo treba delovati prožno, saj je naše načelno izhodišče, 
da je program odprt za pobude glede obravnav aktualnih, neodložljivih in 
tekočih vprašanj, ki jih bo treba glede na oceno razmer in potreb v republiki 
sproti obravnavati in reševati. O teh konkretnih nalogah se bo treba dogovar- 
jati v zvezi s periodičnimi delovnimi načrti, ki bodo v prihodnjem letu pred- 
stavljali časovno in delovno konkretizacijo nalog družbenih dejavnikov, ki so- 
delujejo v delu Skupščine SR Slovenije. 

Nadaljnja razprava o programu naj torej prispeva k teimu, da se preverijo 
vsa najpomembnejša vprašanja, do katerih se bo treba opredeliti v 1980. letu. 
V ta namen bomo po današnji obravnavi določili skupino delegatov, ki bo 
spremljala nadaljnjo razpravo o programu, proučila predloge, mnenja in sta- 
lišča, dana k osnutku programa in pripravila končni predlog programa do konca 
januarja naslednjega leta. 
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Poročevalec odbora je tovariš Jože Globačnik, ki je bil glavni koordinator 
za sestavo skupnega skupščinskega programa. Želiš dopolniti poročilo odbora? 
(Ne.) Poročevalci komisij? (Ne.) 

Želi kdo razpravljati o osnutku programa? (Ne želi.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in zboru predlagam naslednji sklep: 

1. Zbor sprejme osnutek programa dela Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije za leto 1980. 

2. Predlog programa naj pripravi posebno delovno telo zbora. 
3. V posebno delovno telo zbora za pripravo predloga programa dela Druž- 

benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980. se imenujejo to- 
variš Jože Globačnik, tovariš Ludvik Golob in tovariš Igor Uršič. 

4. Temeljne organizacije združenega dela in druge temeljne samoupravne 
organizacije in skupnosti in njihove delegacije, občinske skupščine, samo- 
upravne interesne skupnosti, družbenopolitične organizacije in drugi družbeni 
dejavniki naj še naprej obravnavajo osnutek programa dela Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za 
leto 1980. ter na podlagi lastnih programov dela in ugotovljenih aktualnih 
družbenih interesov in potreb dajo pripombe ter na ta način prispevajo k obli- 
kovanju predloga programa dela zborov Skupščine SR Slovenije kot skupnega 
političnega dogovora za delo v letu 1980. 

Zeli kdo predložiti dopolnitev tega sklepa? (Ne želi.) Ker nihče ne želi 
predložiti dopolnitev sklepa, dajem sklep na glasovanje. Kdor je za ta sklep, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep k osnutku programa dela 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Zakonodajno-pravne komi- 
sije in dveh članov Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitye, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Zeli kdo 
razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega odloka. S tem so 
bili v Družbenopolitičnem zboru razrešeni: Stane Boštjančič, dolžnosti člana 
Komisije za pravosodje, Rudi Kropivnik, dolžnosti člana Komisije za pravo- 
sodje in Emil Šuštar, dolžnosti člana Zakonodajno-pravne komisije ter izvoljeni: 
Vida Mikuž in Andrej Polak za člana Komisije za pravosodje in Vili Vindiš 
za člana Zakonodajno-pravne komisije. 

2. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov odborov Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. 
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Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor 
je za predlog tega odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega odloka. S tem so bili 
v odborih Družbenopolitičnega zbora razrešeni: Stane Markič in Ciril Sitar, 
dolžnosti članov Odbora za družbenopolitični sistem ter Stane Repar, dolžnosti 
člana Odbora za družbenoekonomske odnose. V odbore Družbenopolitičnega 
zbora pa so bili izvoljeni: Majda Gaspari, Stane Repar in Peter Toš za člane 
Odbora za družbenopolitični sistem in Ciril Sitar za člana Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose. 

3. Predlog odloka o imenovanju namestnika javnega pravobranilca SR 
Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve na predlog Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Predlog odloka in predlog Izvršnega sveta ste prejeli. 

Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju namestnika jav- 
nega pravobranilca SR Slovenije. Kdor je za .predlog tega odloka, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega odloka. S tem je bil 
v Družbenopolitičnem zboru imenovan Tit Stanovnik za namestnika javnega 
pravobranilca SR Slovenije. 

4. Predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednice in članov uprav- 
nega odbora Sklada Borisa Kidriča. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije soglaša s predlogom odloka. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati o predlogu tega odloka? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje 
predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednice in članov upravnega od- 
bora Sklada Borisa Kidriča. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega odloka. S tem je bilo 
v Družbenopolitičnem zboru dano soglasje k imenovanju, s katerim so bili 
v upravni odbor Sklada Borisa Kidriča imenovani: za predsednico, dr. Aleksan- 
dra Kornhauser, za člane pa dr. France Adamič, dr. Adolf Bibič, dr. Dalij Džon- 
lagič, dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Miha Japelj, Branko Jerkič, Ivica Kavčič, 
Miloš Kobe, Anton Ladava, dr. Boris Majer, dr. Milan Osredkar, Marko Stokin, 
dr. Iztok Winkler in Mile Zupančič. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Na 27. seji zbora ni bilo postavljeno nobeno delegatsko vprašanje. Zeli kdo 
danes postaviti delegatsko vprašanje? (Ne želi.) 
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S tem je tudi 5. točka dnevnega reda zaključena in je izčrpan dnevni red 
28. seje Družbenopolitičnega zbora. Zaključeno pa je tudi naše delo v 1979. letu. 
Ob tej koledarski prelomnici se vam najlepše zahvaljujem za vaše delo v tem 
zboru, želim vam še nadaljnjih uspehov, skupnega razumevanja in sodelovanja 
v 1980. letu in v naprej ter hkrati tudi vso srečo in zdravja v 1980. letu, kot 
tudi veselo praznovanje novega leta. (Ploskanje.) 

(Seja zbora je bila končana ob 13.40.) 
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29. seja 

(30. januarja 1980) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
29. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Preden preidemo na dnevni red današnje seje, predlagam delegatom, da iz- 
volimo enega člana v delegacijo Skupščine SR Slovenije, ki bo ob obletnici smrti 
tovariša Edvarda Kardelja, 10. februarja, položila venec na Grobnico narodnih 
herojev. V delegacijo predlagam tovariša Humberta Gačnika. Ima kdo kakšen 
drugačen predlog? (Nihče.) Se strinjate s predlogom? (Da.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
Z dopisom z dne 15. januarja letos sem razširila dnevni red današnje seje 

z informacijo o ukrepih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za uresniče- 
vanje resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976 do 1980. 

To informacijo smo prejeli v soboto 26. januarja po skupnem zasedanju 
vseh zborov z novim naslovom, in sicer »Informacija o uresničevanju nalog in 
usmeritev iz zvezne in republiške resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana za leto 1980«. 

Ker Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni predlo- 
žila zboru nobene zadeve, umikam to točko dnevnega reda. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnikov 27. in 28. seje zbora, 
2. predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije, 
3. informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in repub- 

liške resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980, 
4. predlog stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakono- 

dajne politike republike, 
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5. predlog priporočil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji, 

6. predlog programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije, s predlogom periodičnega delovnega 
načrta za I. trimesečje 1980, 

7. predlogi in vprašanja delegatov. 
Ima kdo kakšno dopolnitev ali spremembo dnevnega reda? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 
Obveščam delegate, da sta me predsednik Zbora združenega dela z dopisom 

z dne 27. 12. in predsednica Zbora občin z dopisom z dne 24. 1. obvestila, da 
sta zbora obravnavala in sprejela predlog resolucije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 v skladu s stališči 
našega zbora, ki jih je sprejel na seji 26. decembra lani. 

V skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam, da 
zbor na podlagi navedenih obvestil sprejme sklep, s katerim ugotavlja, da sta 
Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela predlog resolucije o politiki izva- 
janja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 v skladu 
s stališči našega zbora, ki jih je sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika zbora na seji 26. decembra lani. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 27. in 28. seje zbora. 

Osnutka zapisnikov smo vsi prejeli. Zeli kdo kaj dopolniti ali spremeniti? 
(Ne.) Ce ne, dajem oba zapisnika na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor odobril zapisnika 27. in 28. seje 
zbora. 

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, obveščam delegate, 
da bomo na skupnem zasedanju vseh zborov poslušali uvodno obrazložitev pod- 
predsednika Izvršnega sveta tovariša Jožeta Hujša k informaciji o uresničevanju 
nalog in usmeritev iz zvezne in republiške resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana za leto 1980. 

Tovariši delegati dovolite, da vas opozorim še na dve zadevi. Prvič, bi vas 
rada spomnila v zvezi s to točko dnevnega reda, da bo Izvršni svet poročal o pri- 
pravi prvih ukrepov za realizacijo obeh resolucij. K poročilu Izvršnega sveta, 
ki je skopo, smo dali nekatere pripombe. Ker ga Izvršni svet ni veliko dopolnil, 
je obljubil, da bo to storil danes. To je storil tako, da je predložil gradivo za 
novo razdelitev sredstev v letu 1980 na področju družbenih dejavnosti. Iz tega 
gradiva je v bistvu razvidno, kakšni bodo sklepi samoupravnih interesnih skup- 
nosti o združevanju sredstev na njihovih področjih. Potrebno pa bo sprejeti tudi 
nekaj zakonov, zlasti o prispevkih. S tem sem hotela povedati, da moramo biti 
do teh vprašanj pozorni, ker moramo do njih zavzeti stališče. 

Posebnih sklepov vnaprej nismo pripravili. Odločili smo se predlagati le 
sklep splošne vsebine. Prosim, da ga pregledate! Po razpravi bi se dogovorili 
o predlogu za nadaljnjo usmeritev dela Izvršnega sveta in drugih družbenih 
subjektov. 
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Drugič, pa bi vas rada — na lastno iniciativo — opozorila, da je Izvršni 
svet že predložil Skupščini po hitrem postopku zakon, po katerem naj bi zbi- 
rali sredstva v SR Sloveniji za odpravo posledic potresa v Crni gori. Gre v bistvu 
za davek na osebni dohodek v višini 2 '%> v letu 1980, v letu 1981 pa v višini 
1,5'%. 

Druga dva zbora nista sprejela predloga o hitrem postopku sprejemanja 
zakona že na današnji seji. To dejstvo je pomembno zlasti za tiste tovariše, ki 
opravljajo operativne funkcije v družbenopolitičnih organizacijah. Na ta prob- 
lem naj bodo pozorni v razpravah delegacij za seje 20. januarja. Če boste 
presodili, da s politično akcijo ne bomo mogli ustvariti razmer za sprejem za- 
kona, ga bomo morali tudi mi obravnavati kot zainteresirani zbor in tako tudi 
sami zavzeti stališče do tega problema. Mislim, da ne bi smeli dovoliti, da bi se 
v Skupščini ponovila situacija, ki je že bila ob takih predpisovanjih. Mislim, 
če se bo zadeva s politično akcijo speljala prek družbenopolitičnih organizacij, 
da bosta pristojna zbora sprejela zakon. Če ne, potem bo najbrž potrebno, da da 
Družbenopolitični zbor zadevo na dnevni red kot zainteresirani zbor in predlaga 
svoje stališče. 

Drugih intervencij ni bilo. Pripravljen je predlog o plačevanju prispevkov 
samoupravnim interesnim sikupnostim. Izvršni svet še ni dokončno odločil, če 
je najboljši. Mislim, da moramo biti posebej pozorni tudi na ta zakon, ki bo 
prav tako uvrščen na dnevni red 20. februarja. 

Tovariši delegati! Pozabila sem povedati, da so se za današnjo sejo opravi- 
čili: Tilka Blaha, Marko Bule, Ludvik Golob, Rudi Kropivnik, Zoran Polič, Šte- 
fanija Žagmaister, Tone Krašovec in Vida Mikuž. S tem prekinjam sejo in 
prosim, da greste v veliko dvorano na skupno zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.05.) 

Predsednica Tina Tomi j e : Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slo- 
venije. 

Pobudo za spremembo ustave je dala Komisija Skupščine SR Slovenije 
za ustavna vprašanja v poročilu z dne 27. 12. 1979. 

Poročilo so obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za 
pravosodje, Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije in 
Zakonodajno-ipravna komisija. 

Vsa poročila smo prejeli! Danes smo prejeli še predlog odloka o začetku 
postopka za spremembo ustave SR Slovenije in mnenje Izvršnega sveta. 

Tovarišice in tovariši delegati! Na seji zbora dne 21. novembra 1979 smo 
dali soglasje k predlogu Predsedstva SFR Jugoslavije, da se začne postopek za 
spremembo ustave SFR Jugoslavije, danes pa naj bi odločali o predlogu, da 
se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije. Predlog, da se začne 
postopek za spremembo ustave SR Slovenije naj bi v skladu s 436. členom 
naše ustave, po dogovoru z družbenopolitičnimi dejavniki naše republike, dali 
vsi zbori Skupščine SR Slovenije. To pomeni, da je predlagani odlok predlog za 
začetek postopka za spremembo ustave SR Slovenije in hkrati tudi že odlo- 
čitev o tem predlogu. Poročilo Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja je torej le pobuda, ne pa tudi formalni predlog, ker zanj komisija 
po naši ustavi ni pooblaščena. 
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Z današnjo razpravo in odločanjem se naša Skupščina tudi formalno vklju- 
čuje v uresničevanje pobude tovariša Tita in sklepov Predsedstva Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, katerih cilj je dograjevanje institucio- 
nalnih osnov političnega sistema z namenom, da se vse institucije političnega 
sistema z demokratizacijo notranjih odnosov ter bolj izraženo kolektivno odgo- 
vornostjo kar najbolj prilagodijo socialističnemu samoupravnemu značaju proiz- 
vajalnih odnosov, delegatskemu in skupščinskemu sistemu, ter interesom in 
potrebam samoupravne delegatske baze. 

S spremembo ustave bo naša Skupščina dala ustavno-pravno podporo ce- 
lotni politični aktivnosti organiziranih subjektivnih družbenih dejavnikov pri 
naporih za uresničevanje družbenopolitične vsebine, sklepov Predsedstva Cen- 
tralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. 

Le povezanost ustavno-pravnih sprememb in politična akcija lahko zagotovi 
pričakovane rezultate. Čeprav gre za ustavne spremembe, ki sicer ne posegajo 
v temelje ustavne ureditve, so pa posledice teh sprememb zelo pomembne, saj 
gre za to, da se težišče družbenega odločanja še bolj približa samoupravno 
organiziranim delovnim ljudem in občanom. 

Predlagane ustavne spremembe na bi še doslednejše in koreniteje preobra- 
zile odnose v procesu sprejemanja družbenih odločitev, na izhodiščih in osnovah, 
ki jih je opredelila ustava v okviru delegatskega sistema in delegatskih odnosov. 

Iz poročila Komisije za ustavna vprašanja izhaja ugotovitev, da za uresni- 
čevanje sklepov Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugo- 
slavije niso potrebne večje spremembe ustave. Načelo restriktivnosti sprememb, 
ki ga je posebej poudarilo Predsedstvo SFR Jugoslavije v predlogu za spre- 
membo ustave SFR Jugoslavije pa zahteva, da te spremembe po vsebini ne spre- 
minjajo pomembneje ustavnega položaja in funkcij posameznih organov ter 
odnosov med njimi. 

Spremembe ustave naj se omejijo le na tiste določbe, ki urejajo organiza- 
cijo in sestavo organov, trajanje mandata predsednika ter na druge ustavne 
določbe, ki bi lahko ovirale doslednejše uresničevanje načel o kolektivnem delu, 
odločanju in odgovornosti in bi jih bilo treba za to spremeniti. 

Takšno stališče komisije je skladno s hotenjem sklepov Predsedstva Cen- 
tralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije in družbenopolitično akcijo, ki 
jo v naši republiki na podlagi skupnega dogovora vseh družbenopolitičnih 
dejavnikov ustvarja SZDL Slovenije. 

Takšno stališče pa je hkrati tudi poziv k doslednejšemu uresničevanju 
obstoječih ustavnih odnosov in institucij, ki že sedaj omogočajo uveljavljanje 
demokratične kontrole nad delom in ravnanjem organov in posameznikov, le 
da se teh institutov premalo zavedamo in jih premalo uporabljamo. Na takšnih 
izhodiščih, ki so podrobneje razčlenjena v poročilu komisije, je grajen tudi 
predlog odloka, s katerim naj bi se formalno začel postopek za spremembo 
ustave SR Slovenije. 

Na koncu lahko tudi ugotovimo, da dosedanje delo Komisije za ustavna 
vprašanja dokazuje, da bo ta komisija kos tudi nadaljnji nalogi, ki je v pri- 
pravi besedila sprememb ustave. Ob taki ugotovitvi ni potrebe, da ustanovimo 
novo komisijo, ampak lahko zaupamo pripravo besedila sprememb ustavni ko- 
misiji, ki smo jo izvolili na zasedanjih vseh treh zborov naše Skupščine 26. sep- 
tembra 1976 z nalogo, da prouči, katera določila ustave SR Slovenije je po- 
trebno spremeniti za uresničitev sklepov Predsedstva Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Jugoslavije. 
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Gotovo je, da prav člani te komisije najbolj podrobno poznajo vso proble- 
matiko, saj so doslej ne le pripravljali pregled obsega nalog, ki se nanašajo 
na spremembe ustave SR Slovenije, ampak so aktivno sodelovali tudi pri pro- 
učevanju predlogov sprememb ustave SFR Jugoslavije, ki jih je pripravila 
Komisija za ustavna vprašanja Skupščine SFR Jugoslavije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da sprejmemo predloženi odlok 
in s tem odločimo, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije. 

Poročevalci delovnih teles, želi kdo dopolniti pismeno poročilo? (Ne.) 
Začenjam razpravo! Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 

dajem predlog odloka za začetek postopka za spremembo ustave SR Slovenije 
na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o začetku postopka za spremembo ustave SR Slovenije. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in republiške resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana za leto 1980. 

Informacijo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Prejeli smo 
jo v soboto 26. januarja po skupnem zasedanju zborov. Dobili ste jo tudi 
danes na klop, ker se nekateri delegati seje v soboto niso udeležili. 

Informacijo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose in pred- 
ložil pismeno poročilo. Za gradivo k informaciji smo prejeli še zaključni račun 
sredstev za leto 1980, s predhodnim pregledom obveznosti iz dohodkov in čistih 
dohodkov temeljnih organizacij združenega dela. Prejeli smo tudi povzetek na- 
log iz republiške in zvezne resolucije in informacijo o aktivnostih na področju 
družbenih dejavnosti v zvezi z izvajanjem resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980, v letu 1980. 

Uvodno obrazložitev Izvršnega sveta smo pravkar poslušali. V Poročevalcu 
št. 2/80 so bile objavljene tudi usmeritve aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije 
pri uresničevanju družbenoekonomske politike o gospodarski stabilizaciji v 
letu 1980, prav tako pa bodo v Poročevalcu objavljene tudi sprejete usmeritve 
aktivnosti SZDL Slovenije v letu 1980 pri uresničevanju politike ekonomske sta- 
bilizacije. Zeli predstavnik predlagatelja še kaj povedati? (Ne želi.) Želi poro- 
čevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, tovariš Jože Marolt, dopolniti 
pismeno poročilo? (Ne želi.) 

Pričenjam z razpravo! Kot sem že omenila, imate pred seboj tudi predlog 
sklepa, ki naj bi ga po zaključku razprave o tej točki dnevnega reda sprejel 
Družbenopolitični zbor. 

Kdo želi razpravljati? Tovariš Miran Potrč ima besedo. 

Miran Potrč: Tovarišice in tovariši delegati! Ob pripravah za sprejem 
in za izvajanje letošnje resolucije o izpolnjevanju srednjeročnega plana v letu 
1980 smo vsi družbeni dejavniki, posebej pa tudi sindikati, skupno ocenjevali, 
da bo mogoče v zapletenih gospodarskih razmerah uresničevati zahtevne naloge 
gospodarske politike le, če bomo uspeli dovolj angažirati za uresničevanje takš- 
ne politike vse delavce in delovne ljudi v temeljnih organizacijah združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Na podlagi te osnovne ugotovitve so organi Zveze sindikatov Slovenije bili 
mnenja, da morajo še veliko aktivnejše kot v preteklih letih sodelovati že pri 
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pripravi resolucije in pri njenem tekočem dograjevanju, pa tudi pri pripravlja- 
nju vseh aktov za njeno izvajanje, in sicer ne znotraj sebe, temveč sproti med 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in v osnovnih organizacijah 
Zveze sindikatov reševati odprta vprašanja. 

Rad bi povedal, da so o vprašanjih uresničevanja gospodarske politike v letu 
1980, sicer z različnimi naslovi, ampak vedno isto vsebino organi Zveze sindi- 
katov Slovenije razpravljali v zadnjem mesecu in pol že štirikrat. Jutri bo že 
peta razprava o teh vprašanjih, katera bo predsednike občinskih svetov še po- 
polneje informirala o teh vprašanjih. Zato lahko trdimo, da je širši sindikalni 
aktiv danes podrobno obveščen o vsej problematiki in o nalogah in da so že 
oblikovane tudi skupne usmeritve in dogovori za aktivnosti Zveze sindikatov. 

Zagotovili smo, da so bili v zadnjih dveh tednih opravljeni v večini občin- 
skih svetov Zveze sindikatov posveti z vsemi predsedniki osnovnih organizacij 
Zveze sindikatov, na katerih so bili oblikovani skupni dogovori za aktivnosti 
osnovnih organizacij Zveze sindikatov v temeljnih organizacijah združenega 
dela. 

Po tem smo, tako kot je v Poročevalcu zapisano in tega ne bi razlagal, 
menili, da je pomembno, da našo družbeno aktivnost usmerimo na vsa temeljna 
vprašanja uresničevanja letošnje gospodarske politike; to je na vsa vprašanja 
boljšega gospodarjenja in upravljanja z družbenimi sredstvi, na hitrejše uve- 
ljavljanje družbenoekonomskih odnosov in seveda tudi na smotrno razpore- 
janje ustvarjenega dohodka za posamezne namene porabe, vključno z osebnimi 
dohodki. 

Ker vemo, da so najboljša priložnost za neposredno obveščanje delavcev in 
njihovo neposredno angažiranje pri oblikovanju in uresničevanju ekonomske 
politike obravnave zaključnih računov in pripravljanje planov za naslednje leto, 
smo zastavili v skladu z že zastavljeno akcijo, vse naše dogovore tako, da bi se 
vsa vprašanja stabilizacijske politike dosledno vključevala v razprave o gospo- 
darjenju v preteklem letu, predvsem pa v pripravljanje oziroma dopolnjevanje 
planov za leto 1980. 

Pri tem smo, kot izhaja iz naše posebne usmeritve in naloge, smatrali za 
potrebno, da se posebej v tem letu še temeljiteje organiziramo za dograjevanje 
sistemov razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke v orga- 
nizacijah združenega dela. Prepričani smo namreč, da moramo tudi v zaostrenih 
pogojih razporejanja dohodka dograjevati sistem delitve po delu in rezultatih 
dela. Dosledni sistemi, ki bodo upoštevali količino, kvaliteto in gospodarnost 
dela, soodvisnost delovnega prispevka k ustvarjenemu dohodku za samo višino 
sredstev za osebne dohodke, lahko veliko prispevajo tudi k uresničevanju stabi- 
lizacijskih ciljev, predvsem pa k boljšemu gospodarjenju, varčevanju z mate- 
riali, znižanju stroškov in tudi k smotrnemu razporejanju sredstev. 

Po vseh razpravah, ki smo jih doslej imeli, in po informacijah, ki jih do- 
bivamo, ocenjujemo tudi mi, tako kot je tovariš podpredsednik Hujs povedal 
danes na skupnem zasedanju, da je družbeno vzdušje in pripravljenost za 
uresničevanje stabilizacijskih prizadevanj ugodno in da je v organizacijah zdru- 
ženega dela že veliko razmišljanj in konkretnih aktivnosti za uresničitev reso- 
lucije. 

Ne bi širše govoril o naših prizadevanjih in naših usmeritvah in ne o tem, 
da smo sodelovali pri pripravi dogovora o usmerjanju in razporejanju dohodka 
v letu 1980. Pričakujemo, da ga bo jutri sprejel tudi Republiški svet. Poudaril 
bi le, da se zavedamo, da bo ta dogovor, ob nedvomnih pomanjkljivostih, ki 
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jih še ima, zahteval izjemno organizirano in dobro družbenopolitično aktivnost, 
da bi njegove usmeritve bile samoupravno vgrajene v samoupravne akte, pred- 
vsem pa v plane organizacij združenega dela za leto 1980. To naj vzpodbudi ne- 
posredno odgovornost delavcev v temeljnih organizacijah, da z analizo vseh 
pogojev pridobivanja in ustvarjanja dohodka in z analizo vseh obveznosti do- 
hodka, temeljito ocenijo svoj položaj. Potem naj se ob pripravi svojih planov 
odločijo za ukrepe, ki jim bodo zagotovili večji dohodek na podlagi večjih pri- 
spevkov delavcev, hkrati pa njegovo smotrno razporejanje v okvirih, ki so z 
resolucijo predvideni. 

Z zvezi z dosedanjimi aktivnostmi za uresničitev resolucije bi po razpra- 
vah, ki smo jih v Zvezi sindikatov imeli, želel opozoriti samo na dve vprašanji, 
glede katerih je naša ocena, da pri njihovem uresničevanju doslej nismo bili 
dovolj organizirani in dovolj konkretni. 

Prvo vprašanje je oblikovanje in politika cen, drugo pa usmerjanje gospo- 
darskih investicij. Mislim, da je podpredsednik Hujs tudi sam v svojem ekspo- 
zeju na ta dva problema že opozoril. Menim, da bi bilo prav, da tudi v da- 
našnji razpravi in tudi v pripravljenih sklepih obema vprašanjema posvetimo 
posebno pozornost. 

Vprašanje cen je za nas izjemno pomembno, ker smo v dosedanjih razpra- 
vah ugotovili oziroma spoznali, da bo verjetno mogoče doseči pripravljenost 
delavcev za zmanjšanje njihovih realnih osebnih dohodkov oziroma za počas- 
nejšo rast osebnih dohodkov v okvirih, ki so trenutno predvideni. Veliko večje 
zmanjšanje realnih osebnih dohodkov pa bo težko doseči. Če ne bomo na pod- 
ročju politike cen realizirali okvirov, ki so z resolucijo predvideni, hkrati pa bili 
dosledni pri razporejanju dohodka za osebne dohodke, potem bo to neskladje 
objektivno povzročilo upravičeno dodaten pritisk na razporejanje dohodka, 
ki ne bo v skladu z resolucijo. 

Vemo, da so v tej smeri pripravljeni programi aktivnosti in programi mož- 
nega povečanja cen v letošnjem letu, vsaj v republiki Sloveniji. Podobni pro- 
grami pa kolikor vemo, še niso pripravljeni v občinah in v federaciji. To je 
gotovo tudi posledica problemov v svetovnem gospodarstvu višjih cen ener- 
gije, nafte in podobno. Zato bo usmeritve resolucije na področju cen možno 
uresničiti le z največjo organiziranostjo in skrajnimi napori, opozarjamo pa, 
da je nujno treba tudi ta del resolucije dosledno uresničiti. 

Drugo je vprašanje usmerjanja investicij. Glede tega je naša ocena, da 
razen konkretnih usmeritev v resoluciji nismo ničesar storili in je nevarnost, 
da se bo lanski investicijski tok nadaljeval približno enako tudi letos. Vemo 
pa vsi, da struktura sedanjih investicij in tudi tistih, ki so trenutno prijavljene 
pri bankah takšna, da poslabšuje izvozno bilanco. Zahtevale bodo dodatno po- 
večano zaposlovanje delavcev nad okviri, ki so v resoluciji predvideni, hkrati 
pa ne bodo dali dovolj ustreznih prispevkov k spremembi strukture proizvodnje 
in tudi ne dovolj ustreznih dohodkovnih učinkov. 

Zaradi tega bi najbrž bilo potrebno, da Izvršni svet sodeluje z bankami pri 
pripravi njihovih planov in programov usmerjanja dogovorjenih investicij. Od 
njih mora terjati, da pripravijo konkretne programe, tako kot je to storjeno 
na nekaterih drugih področjih. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Potrč. Naprej prosim! 
Tovariš Uršič ima besedo. 
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Igor Uršič: Ekspoze podpredsednika Izvršnega sveta, tovariša Hujša, 
predvsem pa informacija, ki smo jo dobili v soboto o uresničevanju nalog in 
usmeritev zvezne in republiške resolucije o izvajanju družbenega plana za leto 
1980, po moji oceni, ne dajejo odgovorov na tista vprašanja, na katera smo de- 
legati v tem zboru in v drugih zborih ob sprejemanju resolucije opozorili, zlasti 
ko smo razpravljali o posameznih postavkah in problemih republiške in zvezne 
resolucije. Ekspoze, posebno pa ta informacija ne pokažeta dimenzij problemov, 
s katerimi se združeno delo ob doslednem uresničevanju resolucijskih sklepov 
že spoprijema. 

Dovolite, da na kratko navedem nekaj vprašanj, oziroma bi o njih povedal 
svoje mnenje. 

Danes je bilo v ekspozeju, v informaciji in tudi v diskusiji tovariša Potrča 
povedano, da je bila ena od temeljnih aktivnosti za uresničevanje resolucije, 
priprava družbenega dogovora o razporejanju dohodka in uktvarjanju sredstev 
za osebne dohodke. Ta bi bil osnova za sprejemanje politike nagrajevanja v 
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih. Vendar je ta aktivnost 
pri oblikovanju in sprejemjanju dogovora v veliki meri, sodeč po informaciji 
o usmeritvah in ukrepih Izvršnega sveta, ohromila njegovo aktivnost na dru- 
gih področjih. 

Moram reči, čeprav bo dogovor veljal predvsem za delavce v združenem 
delu, da oni osnovnih odločitev in usmeritev tega dogovora ne poznajo. To se- 
veda ne pomeni, da dogovora ne bomo realizirali oziroma se ne bomo trudili, 
da ga uresničimo, izhajajoč iz osnovne opredelitve, da je ta družbeni dogovor, 
ki ga pripravljajo Gospodarska zbornica, Izvršni svet in Služba družbenega 
knjigovodstva ter Sindikat najbrž logična posledica in nadaljevanje celotne 
aktivnosti sindikatov in ostalih družbenopolitičnih organizacij, da uredimo od- 
nose na področju razporejanja dohodka in oblikovanja sredstev za osebne 
dohodke. 

Vendar pa po podatkih, ki jih je tovariš Hujs danes dal v ekspozeju in po 
njegovih ocenah, so se lani sredstva za osebne dohodke gibala po predvidenih 
trendih. To pomeni, drugače povedano, da smo bili v mesecu januarju vsi pre- 
okupirani s »problemom«, ki v lanskem letu pravzaprav ni odstopal od dogovor- 
jenih trendov, da pa hkrati nismo imeli časa in nismo bili fizično sposobni reše- 
vati druge probleme, o katerih je tovariš Hujs vseeno dal nekatere podatke. 
Citiram iz ekspozeja: »Rast investicij, ki je bila predvidena za 28 %» v resoluciji 
in za katere smo že ob sprejemanju resolucije za leto 1979 rekli, da taka rast 
investicijske potrošnje brez dvoma vnaša določene elemente nestabilnosti v naše 
gospodarske tokove«. O tej problematiki investicij, ki so se tako razrasle, be- 
remo v informaciji Izvršnega sveta, da bo Izvršni svet, skupaj z Gospodarsko 
zbornico in z vsemi drugimi inštitucijami pripravil pregled investicijskih pro- 
jektov na področju gospodarstva, skupaj s predlogi. To lahko komentiram tudi 
približno takole. Ne vemo v kaj investiramo, koliko investiramo in kakšni 
bodo rezultati teh investicij oziroma smo z velikimi napori uspeli zadržati rast 
osebnih dohodkov in skupne potrošnje, o vsotah za investicije pa delamo šele 
pregled. 

Na drugi strani, ker šele pripravljamo pregled investicij, se bo izkazalo, 
da vseh investicij, ki jih predvideva združeno delo, ne bomo mogli hkrati reali- 
zirati. To pomeni, da bi se morali vsi skupaj dogovoriti o nekaterih kvalitativ- 
nih kriterijih, kako ob zaključnih računih obravnavati investicijsko potrošnjo. 
Drugače bomo še tako dobro zastavljeno akcijo sindikata, poslovodnih organov, 
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Zveze komunistov in ostalih subjektivnih sil v organizacijah združenega dela 
pravzaprav spet spravili na nivo informiranja, ker temeljnih vprašanj usmer- 
janja naše slovenske in jugoslovanske akumulacije v našem gospodarstvu ne 
rešujemo. 

Zato se lahko zgodi, da bodo delavci na zborih v organizacijah združenega 
dela potrdili vse investicije in se za njih zavzeli. Posledica tega pa bo, da bosta 
bistveno premajhna akumulacija in kreditna sposobnost naših bank onemo- 
gočila realizacijo samoupravno sprejetih odločitev na zborih delavcev. 

Mogoče se motim, vendar mislim, če je treba brzdati investicijsko po- 
trošnjo, in to smo v resolucijo zapisali, potem se moramo demokratično in 
samoupravno dogovoriti o kriterijih in elementih, na podlagi katerih bodo 
delavci sami usmerjali in odločali o investicijah. 

To je eno od vprašanj, na katero smo opozarjali ob sprejemanju resolucije 
za leto 1980. Glede na to kar smo danes slišali, vemo samo to, da se v letu 1980 
nadaljujejo neugodni trendi. 

Dovolite še nekaj besed o ekonomskih odnosih s tujino. Ob sprejemanju 
resolucije smo ponovno opozorili na probleme pri uresničevanju sprejetih re- 
solucijskih usmeritev na področju ekonomskih odnosov s tujino, zavedajoč se, 
da je vprašanje ekonomskih odnosov s tujino eno ključnih točk in eno ključ- 
nih problemov nadaljnjega razoja in prosperitete slovenskega in jugoslovan- 
skega združenega dela. Hkrati pa smo jasno in odločno pokazali na nekatere 
probleme, ki jih je treba rešiti. 

Citiral bom oceno iz referata in ekspozeja, v zvezi s katero smo delegati 
opozarjali na določene probleme. Gre predvsem za probleme surovin, repro- 
dukcijskih materialov in rezervnih delov. Če jih ne bomo rešil5, bomo pripeljali 
celo vrsto naših organizacij združenega dela, ki rabijo več repromaterialov in 
surovin v nemogoč položaj. Ocena, ki smo jo danes slišali, se začne: »Izvršni 
svet upa, da bo v SISEOT prišlo do soglasja .. .« Mi tudi upamo, predvsem v 
nekaterih panogah združenega dela, ker so nam zaključni računi pokazali po- 
sledice sedanje politike naših ekonomskih odnosov s tujino. To upanje pomeni, 
konkretno za slovenske železarne, ki verjetno niso najbolj pomembne organi- 
zacije, da bodo meseca marca ustavile proizvodnjo, če se ne bo našla rešitev. 
Takega problema ne bodo imele samo slovenske železarne, temveč vse tiste 
organizacije združenega dela, ki nimajo rešenega problema surovin, repro- 
materialov in rezervnih delov. 

Glede tega se zato ne strinjam, da se čaka, da nam bo kdo od zunaj rešil 
problem reprodukcijskih materialov in surovin. Najbrž pa ni mogoče zahte- 
vati, da postane črna metalurgija izključni izvoznik, kar pomeni, da bi morala 
po obstoječem deviznem režimu za vse potrebe po repromaterialih in surovinah 
toliko izvažati, da bi pokrila vse devizne izdatke, in to seveda ob prelomnici 
deviznega režima, ko smo še v lanskem letu na osnovi sporazumov znotraj 
SISEOT-a reševali probleme deviz. Mislim, da to ni eno od temeljnih vprašanj. 
Po mojem mnenju je temeljno vprašanje, kaj storiti, ko je sedaj konvertibilna 
valuta postala najbolj zanimivo blago. Deviza stane v odnosih med organiza- 
cijami združenega dela približno 30% do 45% več od uradnega tečaja. Ne- 
katere organizacije so našle drugo rešitev. Namesto nadomestila za ceno de- 
vize plačajo oziroma samoupravno združujejo najkvalitetnejša sredstva, se 
pravi lastne akumulacije za dolgoročne razvojne programe. 

Po mojem mnenju je problematičen način uresničevanja 67. člena zakona 
o deviznem poslovanju, ki določa, da morajo temeljne organizacije, ki so do- 
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hodkovno povezane v reprodukcijskem in poslovnem procesu, razporejati de- 
vizni prihodek na osnovi samoupravnega sporazuma o medsebojnem poslovno- 
tehničnem in proizvodnem sodelovanju. 

Ti samoupravni sporazumi, ki jih ni malo, so največkrat sklenjeni v organi- 
zacijah združenega dela bodisi v delovnih organizacijah bodisi v sestavljenih 
organizacijah. Ni pa takih samoupravnih sporazumov med dejansko poslovno 
proizvodno in dohodkovno povezanimi organizacijami združenega dela. Pro- 
blematično v tem trenutku je to, da si morajo poslovodne strukture izmišlje- 
vati poslovno-tehnične, proizvodne in dohodkovne povezanosti med organi- 
zacijami združenega dela, ki objektivno in dejansko nimajo nobene vsebine 
oziroma prave poslovno-proizvodne in dohodkovne povezanosti. Sklenjeni so 
samo za to da lahko prek njih kupujemo devize. Potrjevati jih morajo samo- 
upravni organi, ker bi drugače storili prekršek. Če bomo hoteli devize dobiti, 
bomo morali podpisovati samoupravne sporazume s hotelirji, s turističnimi 
organizacijami in z drugimi organizacijami, s katerimi objektivno nismo po- 
vezani. Očitno tudi znotraj SISEOT-a ne moremo postaviti elementarnih krite- 
rijev sporazumevanja. 

Razumljivo, da je problematično temu reči samoupravni sporazum in ga 
sklepati po z zakonom in ustavo določenih postopkih odločanja, čeprav vsi 
vemo, da je to samo fasada, da lahko v situaciji, v kakršno smo prišli, dobimo 
prepotrebne devize za surovino in repromaterial. 

To je tisto, na kar mislim, da bi morali opozoriti in ne oznanjati, da devizo 
lahko dobi vsakdo, tudi tisti, ki ne vlaga niti minimalnega napora za to, da 
poboljša svojo devizno bilanco. Znotraj našega samoupravnega sistema moramo 
najti načine in poti, kako dejansko na samoupraven način, v okviru medsebojne 
proizvodnje, dohodkovne in poslovne povezanosti in dela reševati probleme 
ekonomskih odnosov s tujino. 

Na koncu bi samo še povedal, kar pa verjetno že vsi veste, vendar je prav, 
da enkrat povemo to tudi na glas. 

67. člena o razporejanju deviznega prihodka ni moč realizirati zunaj re- 
publiških meja, čeprav je pripravljenost organizacij združenega dela med po- 
sameznimi republikami. Niti enega takega primera sedaj nismo mogli realizi- 
rati zaradi deviznih bilanc posameznih republik. To osnovno načelo, ki je iz- 
peljano iz ustave in zakona o združenem delu, se ustavlja ne samo na repu- 
bliškem, temveč sedaj tudi že na občinskem nivoju. 

Izhajajoč iz problematike ekonomskih odnosov s tujino bi se povrnil na 
družbeni dogovor o razporejanju dohodka in osebnih dohodkov in bi povedal 
naslednje. Prišlo bo do vrste problemov, če bodo organizacije objektivno pri- 
morane več izvažati tudi, če bo to neracionalno. Pri tem moram reči, da je 
malo organizacij združenega dela, ki se lahko s svojo produktivnostjo in s 
svojimi izdelki neposredno kosajo v mednarodni delitvi dela. To pomeni in to 
lahko tudi dokažemo, da so vse tiste organizacije, ki so v lanskem letu bile 
usmerjene v izvoz, dosegale bistveno manjše ekonomske učinke in bistveno 
manjši dohodek. Zato je bilo tudi sredstev za razporejanje osebnih dohodkov 
bistveno manj. Več so razporejale osebnih dohodkov in sredstev za skupno po- 
rabo znotraj predvsem tiste organizacije, ki so izkoriščale pregreto domačo 
konjunkturo. To so tiste, katerim smo očitali, da ne izvajajo svoje družbeno- 
ekonomske obveznosti, če hočete tudi politične, na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino. To se je zgodilo zato, ker v letu 1979 nismo imeli pravih režimov 
in spodbud za povečevanje izvoza. 
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Mislim, da so se vse organizacije združenega dela usmerile v izvoz, čeprav 
ne zlahka, ker se s tem zavestno odrekajo dohodku. Kljub temu so to usmeritev 
sprejele in bodo tudi povečale izvoz, vendar pa ta njihova prizadevanja morajo 
spodbujati tudi drugi ukrepi in instrumenti, da bodo lahko svoje izvozne plane 
tudi uresničili. 

Na koncu bi predlagal, da se vendarle dogovorimo s tovariši iz Izvršnega 
sveta, da nam na naslednji seji, 20. februarja, predložijo približno tako infor- 
macijo, kot bi jo verjetno morali že danes. 2e ob sprejemanju resolucije smo 
opozarjali na katerih področjih družbene reprodukcije imamo probleme, ki 
izhajajo bodisi iz nestabilizacijskega obnašanja organizacij združenega dela 
samih ali pa so posledica bistveno spremenjenih pogojev gospodarjenja na 
nekaterem področju blagovnih in denarnih tokov. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Naprej prosim! Besedo ima 
tovariš Sinigoj. 

Dušan Sinigoj : Ne bi poskušal zagovarjati Izvršnega sveta v zvezi 
z razpravo tovariša Uršiča. Izvršni svet se je že v času priprave resolucije 
in ob sprejemu dodatarh ukrepov Zveznega izvršnega sveta zavedal nekaterih 
težav, ki bodo nastale na posameznih področjih združenega dela, zlasti pa ne- 
varnosti prekinjanja reprodukcijskih tokov. 

Brez dvoma so temeljno vprašanje ekonomski odnosi s tujino. Ne bi si 
upal sprejeti kritike, da Izvršni svet ni vložil maksimalnih naporov, da bi 
zagotovili normalno delovanje slovenskega združenega dela v tem obdobju, 
zlasti še, ko smo se zavedali in smo videli, da v federaciji ne bo mogoče doseči 
soglasja oziroma uskladitve plačilne bilance. Vsa vprašanja, o katerih je tovariš 
Uršič govoril, so dejansko prisotna. Ali so dovolj tudi v tem poročilu, je seveda 
drugo vprašanje. Mislim, da se da sprejeti tudi določena kritika, da posamezni 
problemi niso dovolj nazorno obdelani. V točki o ekonomskih odnosih s tujino 
so nakazani problemi, predvsem pa je nakazano mesto, kjer se morajo problemi 
reševati. To mesto je samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose 
s tujino, ki je v tem času, po naši oceni, naredila velik napor, da bi temeljna 
vprašanja vendarle premagali. 

Seveda je tovariš Uršič načel posebno vprašanje, ki je vsem odprto že 
od sredine lanskega leta. To je ustrezen tečaj dinarja. To vprašanje je bilo ob 
koncu lanskega leta zaprto in tudi vemo, kje se razprava o njem lahko začne. 
Pri tem pa je slovenski Izvršni svet nemočen! V federaciji smo natančno po- 
vedali, kaj je temeljno vprašanje, ga izpostavili in zahtevali primerno rešitev. 
Sedaj lahko tudi predvidevamo, da bo Izvršni svet, če ne bo moglo priti do 
uskladitve znotraj samoupravne interesne skupnosti, moral ukrepati v okviru 
pristojnosti, ki jih ima. 

Drugo je seveda vprašanje osebnih dohodkov. Ne bi sprejel trditve, da se 
je Izvršni svet preokupiral v glavnem z osebnimi dohodki. 

Velik del svojega dela so nekateri tovariši v Izvršnem svetu, skupaj s to- 
variši v družbenopolitičnih organizacijah, zlasti v sindikatih, resnično vložili 
v ta dogovor. Tu se pri tem delu nismo prizadevali samo zato, ker so bili 
lanskoletni trendi neugodni. Se vedno trdimo, da so bili v naši republiki ugodni, 
ne samo glede osebnih dohodkov, temveč glede vse porabe, razen investicijske. 
V letošnjem letu posegamo v osebno porabo tako močno, da moramo voditi 
drugačno politiko osebnih dohodkov, saj so z njimi pogojeni tudi določeni so- 
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cialni elementi. 25%> počasnejša rast osebnih dohodkov od rasti družbenega pro- 
izvoda pomeni, da posegamo v nekaterih kolektivih tako globoko v osebne 
dohodke, da gre tudi za vprašanje socialnega miru. V bistvu se bo zmanjšal 
osebni standard. Zato mislim, da je bilo utemeljeno vložiti maksimalne napore 
v ta dogovor. 

Prepričan sem, da so se vsi tovariši in vsi organi, ki so o tem dogovoru 
do danes razpravljali, z vso resnostjo lotili reševanja problemov, ki so bili 
danes omenjeni. Odprli se bodo še novi, vendar ne ob podpisu, temveč potem, 
ko bomo začeli dogovor izvajati. 

Mislim, da pa moramo sprejeti kritiko tovariša Uršiča glede gibanja in- 
vesticij. Torej ocena, da so investicije precej nad predvideno rastjo, terja ne 
samo seznam investicij, ampak tudi zelo hitro analizo in hitro ukrepanje. Vpra- 
šanje je sedaj, v katero smer bomo ukrepali dn katere instrumente ukrepanja 
bomo uporabili in ali gre za razpravo o izvajanju dogovora o temeljih druž- 
benega plana Slovenije in dogovorov o temeljih družbenih planov družbeno- 
političnih skupnosti in uberemo samoupravno pot ter zahtevamo od sleherne 
temeljne organizacije oceno izvajanja teh dogovorov, zlasti še samoupravnih 
sporazumov ali pa ukrepamo po drugi poti. 

Na področjiu negospodarskih investicij, to je v družbenih službah, so ti 
ukrepi sprejeti. Seveda ti ukrepi ne vplivajo na vse negospodarske investicije, 
saj tudi delovne organizacije izvajajo negospodarske investicije. 

V imenu Izvršnega sveta sprejemam zahtevo, da se investicijska poraba 
nemudoma zelo temeljito analizira in da se sprejmejo, če je to potrebno, tudi 
določeni ukrepi. 

Februarja bomo Skupščini ponovno predložili poročilo in v skladu s sklepi 
Skupščine pripravili za delegate informacijo o delu in ukrepih ter o spre- 
membi tokov v januarju in v prvi polovici februarja, v skladu z določili, ki 
smo jih ob resoluciji sprejeli. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Šinigoj. Zeli še kdo 
razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Uršič. 

Igor Uršič: Dogovor sprejemam, rekel pa sem samo, da se mi zdi, 
da smo preveč okupirani s tem problemom, da pa rešitev, ki jih bomo morali 
realizirati, ne poznamo. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Če ne želi nihče več razprav- 
ljati, se moramo dogovoriti glede našega sklepa o tej problematiki. 

Mislim, da je razprava tovariša Uršiča in tovariša Potrča opozorila na 
nekatere pomanjkljivosti v pismenem in ustnem poročilu Izvršnega sveta. 
Strinjam se, da je to predvsem na področju izvrševanja politike cen, investi- 
cijske politike in seveda politike zunanjetrgovinske menjave. 

Naš sklep je kratek. Opozarja na vse te ključne probleme, hkrati pa tudi 
na naloge nekaterih drugih subjektov, zadnja točka pa opozarja Izvršni svet, 
naj upošteva tudi dosedanje razprave. Glede na to menim, da tega sklepa 
verjetno ni potrebno popravljati, razen če v 1. točki sklepa, kjer je govora o 
»doslednem izpolnjevanju in konkretizaciji ukrepov za omejevanje vseh oblik 
porabe« poudarimo pomembnost pravilne investicijske potrošnje. Mogoče je 
nekoliko slaba tudi dikcija glede sklenitve dogovorov o politiki cen. Trenutna 
situacija je taka, da bo zvezni dogovor o politiki cen podpisan danes, republiški 
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pa v nekaj dneh. Seveda je problem širši. Ne gre samo za podpisovanje do- 
govorov, gre tudi za izvajanje politike cen na celem področju. Začeti je treba 
delovati v skladu s pravkar sprejetim sistemskim zakonom o družbeni kontroli 
cen. Lahko pa seveda sprejmemo sklep v predloženi obliki. Želi kdo predloženi 
sklep dopolnjevati? (Ne.) 

S tem zaključujem razpravo o 3. točki dnevnega reda. Glede na to, da 
vam je bil sklep k tej točki predložen in da ste ga pregledali, ga ne bom po- 
novo prebirala. Dajem ta sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč 
in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike. 

Predlog stališč in sklepov je predložila Zakonodajno-pravna komisija. 
Predlog stališč in sklepov so obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem, 
Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za pravosodje in Komisija za 
vprašanja borcev NOV. Poročila smo prejeli. Danes smo prejeli tudi mnenje 
Izvršnega sveta, Zakonodajno-pravna komisija pa je predložila predlog spre- 
memb in dopolnitev k predlogu stališč in sklepov, kar smo tudi prejeli. O teh 
amandmajih zbor ne bo glasoval, ker se štejejo za sestavni del predloga stališč 
in sklepov. 

Odbor za družbenoekonomske odnose je v poročilu predlagal tri amand- 
maje, in sicer: 

1. K četrtemu odstavku 4. točke ugotovitev pod I; 2. k tretji točki stališč 
in sklepov pod II in 3. k tretji točki stališč in sklepov pod II. Glede prvega 
amandmaja ugotavljam, da je Zakonodajno-pravna komisija v tej zvezi spre- 
jela svoj amandma, ki je sestavni del predloga in ki vsebinsko ustreza inten- 
cijapi amandmaja Odbora za družbenoekonomske odnose. 

Poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose je tovariš Sitar. Se 
strinjaš s tako mojo obrazložitvijo, da je prvi amandma vašega odbora smiselno 
zajet v amandmaju Zakonodajno-pravne komisije? 

Ciril Sitar: Odbor za družbenoekonomske odnose umika prvi aman- 
dma, ker je amandma Zakonodajno-pravne komisije vsebinsko širši. 

Predsednica Tina Tomlje: Dobro. Prosim poročevalca oziroma pred- 
stavnika Zakonodajno-pravne komisije, da povzame besedo! 

Vito Habjan: Tovarišice dn tovariši! Skušal bom obrazložiti nekaj 
osnovnih misli, ki so bile vnesene v stališča in sklepe, ki jih je izoblikovala 
Zakonodajno-pravna komisija. 

Zakoni morajo predvsem vzpodbujati razvoj samoupravnih odnosov, uve- 
ljavljanje pravic delovnih ljudi in občanov ter usmerjati samoupravno norma- 
tivno dejavnost, ne pa te odnose v celoti in podrobno urejati. 

Predpisi, ki jih sprejema Skupščina so še vedno preštevilni, pa tudi pre- 
obsežni, kar zožuje možnosti samoupravnega urejanja odnosov s samoupravnimi 
sporazumi in drugimi samoupravnimi splošnimi akti. 
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V postopke priprav zakonov se še vedno premalo vključujejo delegati 
temeljnih organizacij združenega dela, kar otežkoča preverjanje učinkovitosti 
oziroma možnosti- za realizacijo posameznih zakonskih rešitev. 

Še vedno nimajo dovolj veljavne delegatske pobude in zahteve za spre- 
membo zakonov, ki se izražajo zlasti ob predlogih in' zahtevah za obvezno raz- 
lago zakonov in v delegatskih vprašanjih. 

Predložene obrazložitve zakonov in drugih aktov so še vedno pomanjkljive 
in nekvalitetne, zlasti pa je pomanjkljiva obrazložitev materialnih posledic, 
ki izhajajo iz posameznih zakonov. 

Bolj se je treba zavzemati za razumljivost in jasnost zakonskih besedil in 
skrbeti na področjih, na katerih je normativna pristojnost razdeljena med 
republiko in občino, da republiški predpisi ne bodo posegali v pristojnosti občin 
oziroma, da je ne bodo omejevali le na formalno in izvršilno pristojnost. 

To so samo glavni predlogi in pobude, ki jih je obravnavala Zakonodajno- 
pravna komisija in jih je komisija tudi vnesla v stališča in sklepe. V komisiji 
smo menili, da je treba na to opozoriti tudi na seji Družbenopolitičnega zbora. 

Naj na kratko, v imenu Zakonodajno-pravne komisije, obrazložim še bistvo 
amandmajev komisije. 

Amandma k četrtemu odstavku 4. točke ugotovitev uveljavlja zahtevo, 
naj se v postopke samih priprav zakonskih besedil vključijo delegati temeljnih 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
občine, družbenopolitične organizacije in zainteresirane strokovne in znanstvene 
organizacije. Le tako je namreč mogoče vnaprej preveriti možnosti za uresni- 
čitev posameznih zakonskih besedil. 

Amandma k šestemu odstavku 4. točke ugotovitev uveljavlja zahtevo po 
popolnejših obrazložitvah, zlasti pa tudi po popolnejši obrazložitvi materialnih 
obveznosti, ki izhajajo iz zakonov in drugih aktov. Predlagatelj se pogosto 
zadovolji le z ugotovitvijo, da uveljavitev zakona ali drugega akta ne bo terjala 
posebnih sredstev, ki bi jih bilo treba zagotoviti z republiškim proračunom, 
manjka pa prikaz materialnih obveznosti, ki bodo nastale za občine, organi- 
zacije združenega dela, druge samoupravne organizacije m skupnosti ter za 
občane. 

Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora je sicer iz- 
razil pomisleke o tem amandmaju, češ da je pri večjem številu zakonov, zlasti 
tistih, ki urejajo družbenoekonomski razvoj, nemogoče predvidevati materialne 
posledice. Zakonodajno-pravna komisija pa meni, da ta pripomba niti ni v na- 
sprotju s predlaganim amandmajem. 

Zahteva po navedbi materialnih obveznosti, ki izhajajo iz zakona mora 
biti sicer v skladu s poslovnikom pravilo in mora kot taka biti poudarjena tudi 
v stališčih in sklepih. Seveda pa nekateri zakoni, zlasti sistemski, nimajo ne- 
posrednih materialnih posledic oziroma je posledice vnaprej dejansko nemo- 
goče predvidevati. Taki zakoni so redkejši in le pri njih je mogoče odstopiti 
od zahteve po navedbi materialnih posledic. 

Največ pozornosti so delovna telesa razumljivo posvetila poskusu raz- 
mejitve zakonodajne in samoupravne normativne dejavnosti pod točko II sta- 
lišč in sklepov. Ob osnutku in ob predlogu je Zakonodajno-pravna komisija 
skušala izoblikovati vsebinske kriterije za razmejitev zakonodajne in samo- 
upravne normativne dejavnosti. V delovnih telesih je prišlo do izraza stališče, 
da je taka razmejitev deloma nepopolna in da bi vsebinska razmejitev za- 
htevala še mnogo širšo in globljo razpravo. 

31 
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Sprejeto/je bilo zlasti stališče, da je v sedanjem stanju razvoja družbenih 
odnosov pogosta odločitev ali naj se določena družbena razmerja urejajo z 
zakoni, v celoti ali pa le deloma oziroma ali jih je mogoče v celoti prepustiti 
samoupravnemu urejanju, odvisna od raznih okoliščin, zlasti tudi od stanja 
na posameznih področjih, od časa v katerem se želi posamezno področje urediti 
in podobno. 

Nikakor tudi ne gre zastavljati problema tako, kot da bi bilo urejanje 
družbenih odnosov z zakoni kvalitativno nekaj povsem drugega kot urejanje 
s samoupravnimi splošnimi akti, zlasti družbenimi dogovori in samoupravnimi 
sporazumi. Tudi odločanje delegatske skupščine je gotovo samoupravno od- 
ločanje. 

Zaradi vseh teh pripomb je Zakonodajno-pravna komisija izoblikovala 
amandma, ki predvsem poudarja, naj zakonodaja vedno spodbuja samoupravno 
urejanje družbenih razmerij, zlasti tedaj, kadar zakonodaja uveljavlja temeljne 
družbene usmeritve. Tudi v primeru intervencijske zakonodaje si je treba 
prizadevati, da taka zakonodaja ne bi ovirala samoupravnega urejanja druž- 
benih razmerij. 

Amandma k tretji točki stališč in sklepov poudarja potrebo po skupnem 
programiranju vseh dejavnikov zakonodajnega postopka kot pogoju za vklju- 
čitev družbenopolitičnih organizacij, strokovnih in drugih dejavnikov v zakono- 
dajni postopek. Ti dejavniki naj sodelujejo v zakonodajnem postopku nepo- 
sredno ali prek družbenih svetov. 

Amandma k četrti alinei pete točke stališč in sklepov se zavzema za eno- 
stavnost in razumljivost zakonskih rešitev in samih zakonskih besedil. 

Amandma k sedmi alinei pete točke stališč in sklepov uveljavlja stališče, 
da je treba na področjih, na katerih je normativna pristojnost razdeljena med 
republiko in občino, ne le skrbeti, da republiški predpisi ne bodo posegli v 
pristojnost občine oziroma, da te pristojnosti ne bodo omejevali le na formalno 
in izvršilno pristojnost, temveč da si je treba tudi prizadevati, da republiška 
zakonodaja ne bo v nasprotju z ustavnim konceptom občine zavezovala občin 
na kakšen način naj izvršujejo republiške zakone in druge predpise. 

Amandma k deveti točki stališč in sklepov natančneje opredeljuje dele- 
gatsko bazo za oblikovanje smernic delegatov v Zveznem zboru. V postopku 
sprejemanja zakonov v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije je zlasti 
treba zagotoviti njihovo obravnavo v občinah, posebej še v konferencah dele- 
gacij, z vključitvijo družbenopolitičnih organizacij, strokovnih organizacij in 
vseh drugih dejavnikov. V primerih, ko gre za poseben interes republike, pa 
je treba zagotoviti razpravo v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in v 
njenih zborih, seveda prav tako z vključitvijo družbenopolitičnih organizacij 
v republiki, Gospodarske zbornice Slovenije ter samoupravnih interesnih skup- 
nosti na območju občin. 

V zvezi s tem amandmajem je treba poudariti, da bo v bodoče treba po- 
svetiti večjo pozornost tudi razmerju med zvezno in republiško zakonodajo, 
proučiti bo treba tudi ali v posameznih primerih federacija s svojimi zakoni 
in drugimi predpisi, vendarle ne posega tudi v zakonodajno pristojnost republik, 
proučiti pa bi bilo treba tudi vprašanje, kdaj je mogoče v republiške zakone 
povzemati določbe zveznih zakonov. Tako povzemanje sme biti, kot poudarjajo 
stališča in sklepi, le izjemno, ob tem pa bo treba v prihodnje razpravljati in 
zavzeti stališče še o nekaterih odprtih pravno-sistemskih vprašanjih kot je 
na primer vprašanje, ali je mogoče določbo, ki jo republiški zakon prevzame 
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iz zveznega zakona sploh obravnavati kot republiško normo in ali ne bi kazalo 
tako povzemanje tudi v zakonodajno-tehničnem pogledu v republiških pred- 
pisih izrecno navesti in podobno. 

Menimo tudi, da bi kazalo vsa ta in druga vprašanja obravnavati v okviru 
zvezne skupščine in njenih delovnih teles. 

Delegati iz SR Slovenije naj bi tudi predlagali, naj se v zvezni skupščini 
pripravi posebna resolucija o temeljih zakonodajne politike federacije. 

Poleg teh amandmajev pa naj opozorim še na eno vprašanje, ki zlasti 
izhaja iz predlaganih sklepov. Sklepi zahtevajo od Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije naj v letu 1980 poroča Skupščini SR Slovenije o tem, kako se 
uresničuje njegova funkcija in funkcija republiških upravnih organov pri 
sprejemanju izvršilnih in upravnih predpisov. 

Ta sklep temelji na ugotovitvi, da je zakonodaja pogosto preveč podrobna 
in da bi bilo mogoče številna vprašanja, ki smo jih doslej urejali z zakoni, 
urediti tudi s podzakonskimi izvršilnimi in upravnimi predpisi. 

Na podlagi razprav in pa tudi amandmajev nekaterih delovnih teles in 
posameznih zborov pa je Zakonođajno-pravna komisija oblikovala še tri, nove 
amandmaje, ki jih predlaga današnjim zborom. 

1. V tretji točki stališč in sklepov naj se del besedila drugega stavka, ki 
se glasi: »zato' je treba še dosledneje uveljaviti prakso« nadomesti z besedilom: 
»to je pogoj za doslednejše uveljavljanje prakse«. Tu gre za redakcijski aman- 
dma, ki izboljšuje besedilo stališč in sklepov. 

2. V tretji točki stališč in sklepov naj se na koncu prvega odstavka doda 
besedilo, ki se glasi: »Prav tako je treba zagotoviti, da na preostala vprašanja, 
ki se pojavljajo ob zakonih v posameznih fazah zakonodajnega postopka pred- 
lagatelji posebej odgovorijo«. Ta amandma uveljavlja zahtevo, da mora pred- 
lagatelj odgovoriti ne le na formalno zastavljena delegatska vprašanja, temveč 
tudi na tista vprašanja delegatov, ki jih le-ti zastavljajo v različnih fazah 
zakonodajnega postopka, ki pa se ne nanašajo neposredno na vprašanja, ki jih 
zakon ureja, so pa seveda s tem področjem v zvezi. 

3. V tretji točki stališč in sklepov naj se za prvim odstavkom doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi: »Kadar se predlagatelj, zaradi pomembnosti pred- 
laganih zakonskih rešitev odloča za širše preverjanje le-teh, mora to storiti 
v prvi fazi zakonodajnega postopka in po možnosti poleg osnovnih dilem, ki jih 
vsebuje predlog za izdajo zakona priložiti tudi teze za izdelavo zakonskega 
osnutka in popolno obrazložiti posamezne predlagane rešitve. Ta amandma 
uveljavlja zahtevo, da je treba vedno, kadar se predlagatelj odloči za širše 
preverjanje zakonskih rešitev, zlasti na primer pri tako imenovanih sistemskih 
zakonih, to preverjanje zagotoviti že v prvi fazi zakonodajnega postopka, da 
kasneje v osnutkih ne bi prihajalo do številnih variant oziroma, da ob pred- 
logih zakonov in drugih splošnih aktov ne bi prihajalo do številnih amandma- 
jev, ki so pogosto posledica nerazrešenih sistemskih vprašanj. 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga zboru, naj sprejme vse tri aman- 
dmaje, ki jih je predložila danes in naj nato sprejme tudi celoten predlog 
stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike 
republike. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Habjan. Tovariš Mli- 
naric je predstavnik Odbora za družbenopolitični sistem. Želiš dopolniti pis- 
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meno poročilo? (Ne.) Predstavnika obeh komisij tudi ne bosta dopolnjevala 
pismenega poročila. Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glede drugega in tret- 
jega amandmaja Odbora za družbenoekonomske odnose ugotavljam, da je Za- 
konodajno-pravna komisija med svoje dopolnilne amandmaje uvrstila tudi ta 
dva amandmaja. Zato o drugem in tretjem amandmaju tega odbora ne bomo 
glasovali. 

Ker je poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, tovariš Sitar, 
umaknil amandma Odbora za družbenoekonomske odnose k četrtemu odstavku 
4. točke, ugotovitev pod I., tudi o tem amandmaju ne bomo glasovali. 

Sedaj glasujemo torej samo o dopolnilnih amandmajih Zakonodajno- 
pravne komisije k 3. točki stališč in sklepov pod II., ki jih je dal poročevalec 
te komisije. Kdor je za te amandmaje Zakonodajno-pravne komisije, naj pro- 
sim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji k 3. točki stališč in sklepov pod II. soglasno 
sprejeti. 

Dajem na glasovanje predlog stališč in sklepov o uresničevanju resolucije 
o temeljih zakonodajne politike republike, skupaj s sprejetimi amandmaji. Kdor 
je za stališča, 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 
in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike 
v celoti. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog priporočil 
in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite v SR Sloveniji. 

Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel zbor 19. decembra 1979, ob obravnavi 
poročila o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji, 
je Odbor za družbenopolitični sistem, skupaj s pristojnima odboroma ostalih 
zborov, pripravil in predložil predlog priporočil in sklepov za uresničevanje 
zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji. 

S sklicem za sejo zbora smo prejeli delovno zasnovo predloga priporočil in 
sklepov, ki jih je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija in predložila pi- 
smeno poročilo. Danes se je do teh stališč opredelil tudi Izvršni svet. 

Delovna skupina, ki je sodelovala pri pripravi predloga priporočil in skle- 
pov, in v kateri sta naša delegata tovariš Srečko Mlinarič in Štefan Klanjšček, 
bo po končani razpravi zboru predlagala usklajen predlog, glede na morebitne 
amandmaje sprejete v posameznih zborih. Imamo pa že poročilo obeh zborov, da 
so sprejeli predlagana stališča in sklepe brez dopolnitev. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog priporočil in 
sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite v SR Sloveniji. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog pripo- 
ročil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite v SR Sloveniji. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog programa 
dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije, s predlogom periodičnega delovnega načrta za I. trimesečje 
1980. 

Predlog programa sestavlja osnutek programa, ki je bil objavljen v Poro- 
čevalcu z dne 18. 12. in predlog za spremembe in dopolnitve osnutka programa 
dela. Predlog programa in periodični delovni načrt so obravnavali: Odbor za 
družbenopolitični sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za 
pravosodje, Komisija za vprašanja NOV in Zakonodajno-pravna komisija. 

Poročila smo prejeli. Danes smo prejeli tudi pripombe in predloge Izvršnega 
sveta, Predsedstva Republiške konference SZDL ter mnenje Izvršnega sveta. 

V imenu skupine delegatov, ki je bila zadolžena za pripravo programa za 
letošnje leto in periodičnega delovnega načrta za prvo trimesečje, vas seznanjam 
s pripravo obeh aktov. Skupina je pripravila za današnjo obravnavo predlog 
sprememb in dopolnitev k osnutku programa, ki smo ga obravnavali in spre- 
jeli na zadnji seji zborov v preteklem letu. Tako predstavljajo te spremembe 
in dopolnitve, skupaj z osnutkom programa, predlog programa za letošnje 
leto, o katerem danes razpravljamo in odločamo. 

Predlog programa je pripravljen na podlagi izhodišč, ki so podrobno na- 
vedena v uvodu k osnutku programa — zato jih ne bomo ponavljali — ter na 
podlagi predlogov, ki so jih dali k osnutku programa delovna telesa Skupščine 
in zborov, Predsedstvo Skupščine, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, samo- 
upravne interesne skupnosti, Republiška konferenca SZDL in drugi družbeni 
dejavniki. Večina teh predlogov je vključena v program. Med najpomembnej- 
šimi je naloga, da bo Skupščina SR Slovenije tekoče spremljala uresničevanje 
politike ekonomske stabilizacije, predvidene v resoluciji o izvrševanju družbe- 
nega plana SR Slovenije in SFR Jugoslavije v letu 1980, kar je torej priori- 
tetna naloga Skupščine za sedanje programsko obdobje. 

Med pomembnejšimi spremembami v predlogu programa so upoštevani tudi 
predlogi, da se nekateri akti iz priloge programa uvrstijo v prioritetni program, 
zlasti zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije 
ter zakon o zavarovanju in odgovornosti za jedrsko škodo. Ni pa bilo mogoče 
upoštevati nekaterih predlogov, ki zahtevajo, da se določena vprašanja obrav- 
navaj aj o prej kot je predvideno v programu, ker se Izvršni svet s tem ni strinjal. 
Zato ne bi bilo smiselno vztrajati na takih predlogih, ker teh zadev ne bi mogel 
predlagatelj pravočasno pripraviti. 

Predlogi sprememb in dopolnitev so še upoštevali predloge, ki jih je dala 
Komisija za pravosodje. K predlogu programa so dali predloge še Izvršni odbor 
Predsedstva Republiške konference SZDL in Komisija za vprašanja borcev 
NOV. 

Nekatere naloge, ki jih predlaga Socialistična zveza so že vključene v pred- 
log programa. Skupina delegatov pa, sporazumno s Socialistično zvezo, predlaga, 
da se v program vključi še analiza družbenih dogovorov o odpravljanju posledic 
večjih elementarnih nesreč, sprejetih v letih 1974 do 1979, kot tudi uresniče- 
vanje sklepov in stališč, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela aprila 1979 
ob obravnavi informacije o enotnem sistemu solidarnosti v primeru elemen- 
tarnih nesreč. 

Prav tako je sprejemljiv tudi predlog Komisije za vprašanja borcev NOV 
glede vsebine, ki naj jo zajema poročilo o problematiki borcev narodnoosvo- 
bodilne vojske ter drugih borcev in vojaških invalidov v SR Sloveniji. 
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Glede ostalih vprašanj, ki naj bi bila še vnesena v program po predlogu 
Socialistične zveze in nekaterih delovnih teles Skupščine in zborov, pa je treba 
poudariti, da je program odprt za vse pobude in obravnavo aktualnih vprašanj, 
ki jih bo potrebno glede na oceno razmer v republiki in glede na njihovo druž- 
beno aktualnost sproti reševati v Skupščini SR Slovenije. 

V zvezi s predlogom periodičnega delovnega načrta za prvo trimesečje 1980, 
ki je prav tako predmet današnje obravnave, naj poudarim, da se bo še bolj 
kot doslej potrebno usmeriti v povezovanje podobnih in sorodnih zadev v vse- 
binsko zaokrožen sklop, upoštevajoč pri tem prednostne naloge. 

Pri tem mora biti osnovno vodilo spoštovanje rokov in ne odlaganje v pe- 
riodičnem delovnem načrtu z vsemi samoupravnimi in družbenimi dejavniki 
dogovorjenih nalog. Zato bo potrebno dosledno vztrajati na tem, da se vsako 
odstopanje od načrtovanih nalog obrazloži in da se o tem razpravlja v zboru. 

Predlagam, da predloženi program in periodični načrt sprejmete in da 
pooblastite skupino delegatov, ki je pripravila predlog programa, da v dokončni 
redakciji programa ustrezno vključi dopolnilne in spreminjevalne predloge. 

Kot ste slišali, je bil to uvod skupine delegatov, ki je bila pooblaščena za 
sestavo obeh vrst programov. 

Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Ivanka Vrhovčak. 

Ivanka Vrhovčak: Glede na vsebino bi morda moja razprava bolj 
sodila k 3. točki dnevnega reda. K tej točki dnevnega reda pa razpravljam zato, 
ker prenašam del razprave Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitič- 
nega zbora, ki se je razvila prav ob programih dela vseh treh skupščinskih zbo- 
rov in programiranju nekaterih nalog dejavnosti, o katerih doslej nismo bili 
navajeni govoriti v Skupščini, zlasti ne v zborih republiške Skupščine, ki pa 
po mnenju razpravljalcev morajo v Odboru za politični sistem postati redna 
vsebina dela delegatske skupščine. 

Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora je v razpravi 
o predlogu programa dela zborov Skupščine posebej opozoril na dve področji, 
ki bi ju morala Skupščina in njeni zbori imeti kot svoji stalni nalogi. To je izva- 
janje družbenega plana razvoja SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 
1980 in aktivno, tekoče spremljanje učinkov stabilizacijske politike in usmeri- 
tev Zveze komunistov, sindikatov, Socialistične zveze, skratka vseh družbeno- 
političnih organizacij na zvezni in republiški ravni ter s tem področjem naše 
notranje politike najtesneje povezano drugo področje, to je mednarodna de- 
javnost socialistične, samoupravne, neuvrščene Jugoslavije, na vseh področjih, 
vključno seveda na ekonomskem. 

Oba spleta problemov pomenita temeljno vsebino samoupravnega in poli- 
tičnega delovanja in vodenja v vseh celicah in v celotni naši družbeni skup- 
nosti in morata postati način razmišljanja in ravnanja vsakega delovnega člo- 
veka, vsakega občaina. Zato je razumljivo, da morajo imeti pri tem delegatske 
skupščine, in konkretno naša delegatska skupščina, prvo in zadnjo besedo in 
morajo biti tekoče seznanjene z uresničevanjem dogovorjene politike, sproti 
ocenjevati gospodarske razmere, ne le z vidika naše nacionalne ekonomije, 
ampak mednarodnih razsežnosti in kvalitet. 

S tega vidika moramo vendarle pozitivno oceniti informacijo, tako pismeno 
kot tudi obrazložitev podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
tovariša Hujša, o uresničevanju nalog in usmeritev zvezne in republiške reso- 
lucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980, predvsem kot začetek 
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take stalne prakse, načina dela Izvršnega sveta in informiranja Skupščine o 
izvajanju samoupravno dogovorjene gospodarske politike. 

Ob tem pa je naloga zborov Skupščine in nas vseh, da se aktivno odzovemo 
na take informacije. Na našem Zboru sta bila danes taka dva konkretna, kri- 
tična odziva, da delegati v prihodnje resnično vzpostavimo živ komunikacijski 
most med organizacijami združenega dela in celotnim združenim delom in 
Skupščino. Ustvariti moramo take razmere, da se bo vsaka temeljna organizacija 
združenega dela, vsaka teritorialna samoupravna skupnost, vsaka samoupravna 
interesna skupnost, delovna skupnost, vsaka celica našega združenega dela 
zavedla, da je nepogrešljiva tako pri prevzemanju odgovornosti za realno oce- 
njevanje in hitro ukrepanje, kakor za disciplinarno izvajanje stabilizacijske 
politike in prizadevanj za boljše gospodarjenje. 

Nekaj več bi želela povedati k drugi pripombi Odbora za družbenopolitični 
sistem Družbenopolitičnega zbora, in sicer o potrebi, da postane zunanja poli- 
tika in mednarodna dejavnost socialistične, samoupravne, neuvrščene Jugosla- 
vije, seveda vključno z mednarodno ekonomsko politiko, sestavina delovnih pro- 
gramov Skupščine oziroma skupščinskih zborov. 

Dovolite, da omenim nekaj elementov te razsežnosti naše celotne politike. 
Nadaljnje podružbljanje zunanje politike je sestavni del poglabljanja socialistič- 
nih, samoupravnih odnosov in razumljivo je, da to področje sodi potem v Skup- 
ščino, ne le v obliki spremljanja, temveč da se Skupščina kar najbolj aktivno 
in tvorno vključi v nadaljnje oblikovanje in izvajanje mednarodne politike. 
Poglabljati moramo zavest med vsemi občani in našimi skupnostmi in o skupni 
odgovornosti za delovanje socialistične, samoupravne in neuvrščene Jugo- 
slavije na vseh mednarodnih področjih, vključno na ekonomskem področju. 
Premalo se je čustveno odzivati in izražati mnenja o enotni podpori naši prin- 
cipielni zunanji politiki. Delovati bi morali akcijsko. To pomeni, da moramo 
sprejemati takšne konkretne dogovore, ki bodo zagotavljali še učinkovitejšo 
vlogo naše samoupravne socialistične skupnosti v mednarodnem dogajanju. To 
velja tako za politične kot tudi za ekonomske, kulturne, informativne, znanstve- 
notehnične in druge oblike in smeri našega mednarodnega delovanja. 

Naš konkretni prispevek k prizadevanjem za ekonomsko stabilizacijo bo 
toliko večji in učinkovitejši,. kolikor bo v celotni naši družbi, zlasti pa v sle- 
herni organizaciji združenega dela, zares prevladovala mednarodna ekonomska 
miselnost in izvozna naravnanost. Bili bi enostranski in neučinkoviti, če bi go- 
spodarjenje zoževali samo na naš notranji trg. V prid večji produktivnosti in 
za zagotavljanje večje konkurenčne sposobnosti na tujih tržiščih je vsekakor 
zelo potrebno, da delavci v združenem delu z mednarodnimi merili presojajo 
rezultate dela na enoto proizvoda. Za zagotavljanje dobrega gospodarjenja je 
torej bistvenega pomena, da je stalno prisotna in to ne formalno, temveč vse- 
binsko, mednarodna ekonomska sestavina. Pri takšni usmeritvi -ima veliko 
vlogo prav delegatska skupščina, njena dobra, ažurna in vsestranska informira- 
nost. Obvezno mora upoštevati mednarodne ekonomske tokove dogajanja na 
svetovnem trgu in še posebej na tistih tržiščih, na katerih nastopa naše zdru- 
ženo delo. 

Poleg sprotnega spremljanja mednarodnega ekonomskega dogajanja je po- 
trebno, da se seznanjamo z možnimi smermi svetovnega gospodarskega razvoja, 
da bi tako pravočasno odkrivali trende in da bi naše delovne organizacije lahko 
našle ustrezno mesto v tem dogajanju. 
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Pospešiti moramo naša prizadevanja za razširitev in vsebinsko poglabljanje 
ekonomskega, finančnega, znanstvenega, tehničnega, kulturnega in informativ- 
nega sodelovanja z neuvrščenimi državami in državami v razvoju. Ni dovolj 
samo širiti blagovno menjavo, temveč si moramo prizadevati, da dosežemo višje 
Oblike sodelovanja. 

Za širše vključevanje našega združenega dela v mednarodno delitev dela 
je vsekakor bistvenega pomena naše znanstveno delo. Brez udeležbe znanosti bi 
naši učinki bili objektivno omejeni. Mislim, da se tega sicer zavedamo. Morali 
bi pa od splošnih spoznanj o tem preiti bolj pogumno in daljnosežno v vključe- 
vanje znanosti v vse celice našega združenega dela. Pri tem je še posebej po- 
membno, da se zavestno usmerimo na zmanjšanje naše odvisnosti od tuje teh- 
nologije in da s spodbujanjem znanstvene dejavnosti zagotavljamo svoj znan- 
stveno-tehnični napredek, kar je vsekakor odločilno za naše napredovanje. 

Današnja izredno zapletena, zostrena in zaskrbljujoča mednarodna situacija 
v ničemer ne zmanjšuje pomena ekonomske deklaracije in akcijskega programa 
ekonomskega sodelovanja in oslanjanje na lastne sile neuvrščenih držav, tako 
kot je bilo sprejeto na VI. konferenci neuvrščenih. Nasprotno, novo zaskrblju- 
joče zaostrovanje mednarodnih odnosov, ki je posledica vse večje uporabe sile 
s strani supersil in njihovih blokov, posledica vmešavanja in to najbolj grobega 
v notranje zadeve suverenih držav, še posebej neuvrščenih, v nekem smislu še 
bolj postavlja v ospredje pomen ekonomskega programa delovanja neuvrščenih 
držav. Skupno delovanje neuvrščenih držav na ekonomskem področju ter nji- 
hova skupna prizadevanja za uveljavljanje novega mednarodnega ekonomskega 
reda so bistvenega pomena za zagotavljanje večje stabilnosti in varnosti vseh 
neuvrščenih držav. 

V naših pogledih na politiko neuvrščenosti smo enotni. Moramo pa še 
precej storiti, da bi v vsej naši družbi pravilno razumeli, da je boj za nov 
mednarodni ekonomski red v življenjskem interesu delavcev v združenem delu, 
da je to v življenjskem interesu našega gospodarstva, naše celotne skupnosti 
in da je to tudi osrednje področje boja za demokratizacijo mednarodnih odnosov, 
za zagotovitev svetovnega miru in družbenega napredka v svetu. 

S temi ugotovitvami sem želela podčrtati potrebo po intenzivnem spremlja- 
nju mednarodne politike v delu naše Skupščine. Prepričana sem, da bomo 
pri obravnavanju naše notranje družbenopolitične, ekonomske in druge proble- 
matike toliko bolj učinkoviti, v kolikor bomo v njo vsebinsko vgrajevali tudi 
naše mednarodne razsežnosti. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Kdo želi še razpravljati o 
predlogu programa in periodičnega načrta? Besedo ima tovariš Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: V Zvezi sindikatov Slovenije smo bili aktivno vklju- 
čeni že v nastajanje programa dela Skupščine tako, da nam je bilo tudi časovno 
omogočeno maksimalno možno usklajevanje programa dela Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije s programom skupščinskih zborov. Na tej podlagi 
bomo tudi jutri na plenarni seji tak program dela Republiškega sveta sprejeli. 
Hkrati s tem smo se dogovorili, da bi se zlasti vključevali v posamezne faze 
zakonodajno-pravnega postopka v Skupščini pri nekaterih pomembnih zakonih, 
predvsem z operacionalizacijo temeljne usmeritve Zveze sindikatov in s tem, 
da bi to vgradili v programe dela republiških odborov sindikatov dejavnosti in 
v programe dela osmih svetov, ki delujejo v okviru Republiškega sveta Zveze 



29. seja 489 

sindikatov. Enak pristop smo glede usklajevanja programov dela Zveze sindi- 
katov Slovenije s skupščinami predlagali tudi občinskim svetom Zveze sindi- 
katov Slovenije, da bi na tej podlagi tudi že uresničevali stališča in sklepe v 
zvezi z nadaljnjim izgrajevanjem delegatskih odnosov. 

Menim, da bo na tej podlagi mogoče v letošnjem letu zagotoviti resnično 
maksimalno vsebinsko vključevanje Zveze sindikatov na vseh ravneh tudi 
v delo delegatskih skupščin. 

Hkrati s tem pa bi rad dal sugestijo glede samega programa. Glede na to, 
da smo sprejeli resolucijo o stanovanjskem gospodarstvu se mi zdi zelo nor- 
malno, da bi tej veliki družbenopolitični aktivnosti, katere finale je bilo spre- 
jetje resolucije, sledila faza sprejemanja pomembnih zakonov s tega področja. 
Zato se mi zdi, da bi bilo prav, da bi skušali vendarle sprejetje zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu premakniti nekoliko naprej in da bi to delo zaključili 
pred četrtim trimesečjem, kot je s programom predvideno. Ne gre samo za ta 
prvi argument, menim, da je to pomembno tudi zaradi tega, da bomo vendarle 
ob koncu leta v fazi sprejemanja srednjeročnih planov razvoja za obdobje 1981 
do 1985. Nekatere materialne obveznosti, ki iz takega zakona izhajajo, lahko po- 
membno vplivajo na vsebino srednjeročnih planov. Zato predlagam, da se 
o tem predlogu razmisli, ne glede na stališče Izvršnega sveta. V kolikor pa spre- 
jetje tega zakona ne bi bilo možno prej, naj se vsaj razmisli o tem, da bi ver- 
jetno v prvem mesecu zadnjega trimesečja o njem razpravljali kot o predlogu 
zakona. Hvala! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Šuštar! Zeli še kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Večji del bremena pri oblikovanju programa za drugo leto in periodičnega 
programa je nosil tovariš Globačnik. Želiš besedo, tovariš Globačnik? (Ne.) 

Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glaso- 
vanje predlog programa Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za 
leto 1980, skupaj s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. Kdor je za tak 
program, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog programa dela Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980, skupaj s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami. 

V zvezi s sprejetim programom predlagam zboru še sklep, s katerim poobla- 
ščamo skupino delegatov za pripravo predloga programa dela Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980, katere člani so tovariši Jože 
Globačnik, Igor Uršič in tovarišica Ivanka Vrhovčak, da na podlagi sprejetih 
predlogov za spremembe in dopolnitve na današnji razpravi, določi končno be- 
sedilo programa, ki bo objavljen v Poročevalcu. 

Kdor je za takšen sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Glasovali bomo še o predlogu periodičnega delovnega načrta Družbeno- 

političnega zbora za prvo trimesečje 1980. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog periodičnega delovnega na- 
črta Družbenopolitičnega zbora za prvo trimesečje 1980. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Ima kdo kakšno vprašanje ali pobudo? (Nihče.) Ce nima nihče, zaključujem 
to točko dnevnega reda. 

Ker je s tem dnevni red 29. seje Družbenopolitičnega zbora izčrpan, za- 
ključujem sejo zbora. 

(Seja zbora je bila končana ob 11.45.) 



30. seja 

(20. februarja 1980) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
30. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Navzočnost na seji so opravičili: Geza Bačič, Humbert Gačnik, Ivan Godec, 
Vlado Janžič, Majda Naglost, Stane Repar, Angelca Vrbnjak, Srečko Mlinarič 
in Ludvik Golob. 

Po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije naš zbor ni pristojen za 
obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o osnovni šoli in o predlogu zakona 
vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Zato predlagam, da o teh dveh predlogih 
zakonov razpravljamo na podlagi 88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
kot zainteresiran zbor. Predlagam, da zbor na podlagi prvega odstavka 90. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije z glasovanjem določi, ali bo predloga teh 
dveh zaoknov obravnaval v skladu z 88. členom poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. Pri obravnavi predlogov teh dveh zakonov smo že imeli namen predla- 
gati vam, da ju ne bi obravnavali kot zainteresiran zbor. Obravnaval ju je že 
Odbor za družbenopolitični sistem. Nekatere razprave so tudi že bile. Bistvenih 
spreminjevalnih predlogov pa v tem zboru ni bilo. Ste kljub temu za to, da 
obravnavamo predloge teh dveh zakonov kot zainteresiran zbor? Prosim, če 
glasujete o tem. 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 odločil, da bo obrav- 
naval predlog zakona o osnovni šoli in predlog zakona o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok v skladu z 88. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 14. 2. 1980 sem razširila dnevni red današnje seje še s pred- 
logom odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sveta Skupščine 
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SR Slovenije ter o imenovanju republiških sekretarjev in predsednikov re- 
publiških komitejev. 

Danes pa razširjam dnevni red še s predlogom odloka o razrešitvi in ime- 
novanju namestnikov republiških sekretarjev in namestnikov predsednikov 
republiških komitejev. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 29. seje Družbenopolitičnega zbora; 
2. predlog zakona o družbenih svetih; 
3. predlog zakona o organizaciji in delovnem področju republiških uprav- 

nih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije; 

4. predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju republiških sekretarjev in predsed- 
nikov republiških komitejev; 

5. predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov republiških se- 
kretarjev in namestnikov predsednikov republiških komitejev; 

6. predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju; 

7. predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 
beni lastnini; 

8. predlog zakona o osnovni šoli; 
9. predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok; 

10. volitve in imenovanja; 
11. predlogi in vprašanja delegatov. 
Družbenopolitični zbor daje stališča po 72. členu poslovnika Skupščine SR 

Slovenije in po 19. členu svojega poslovnika k 7. točki dnevnega reda, to je 
k predlogu zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini. 

Predlagajo delegati še kakšno dopolnitev ali spremembo dnevnega reda' 
(Ne.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog dnevnega reda. 
Delegate obveščam, da pri posameznih točkah dnevnega reda ne bom več 

navajala gradiva, ki ste ga prejeli, ampak boste prejeli na vsaki seji zbora se- 
znam prejetih gradiv k posameznim točkam dnevnega' reda. Menim, da bo to 
racionalnejše glede časa trajanja seje in tudi preglednejše. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 29. seje zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo zapisnika? (Nihče.) Ce 
nihče ne predlaga sprememb in dopolnitev, dajem zapisnik na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 29. seje 
zbora. 

Na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora bo imel predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
dr. Anton Vratuša, ekspoze k predlogu zakona o družbenih svetih, k predlogu 
zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in 
republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in k predlogu zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in 
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izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju. 
Predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije bo na skupnem zasedanju 
dal tudi obrazložen predlog sprememb v sestavi Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Na skupnem zasedanju bomo skupaj z ostalima dvema zboroma poslušali 
tudi poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja besedila osnutka zakona o 
sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje 
SR Črne gore v letu 1979. 

Oklevala sem, ali naj predlagam, da se tudi ta zbor začne vključevati v 
obravnavo tega zakona in morda tudi zakona, po katerem bo republika začela 
zbirati sredstva za ta namen, vendar se doslej glede tega še nisem odločila. Če bi 
še naprej obravnava prehajala na politiko področja, bo potrebno, da se tudi ta 
zbor vključi v obravnavo teh zakonov. 

Prekinjam sejo in vas vabim na skupno zasedanje. Želela pa bi vas obvestiti, 
zlasti tovariše in tovarišice, ki operativno delate v družbeno-političnih organi- 
zacijah, da smo sejo tega zbora sklicali za 25. marca tega leta. Na dnevnem redu 
te seje bo predlog zakona o usmerjenem izobraževanju. Predlog tega zakona je 
že objavljen in bi bilo prav, da družbeno-politične organizacije, kolikor se 
bodo vključevale v razpravo v tej zadnji fazi, to storijo čim prej, da bi se lahko 
uspešno uskladila stališča o posameznih odprtih vprašanjih v delovnih telesih 
zbora. Poleg tega smo predvideli za to sejo tudi kompleks s področja zaposlo- 
vanja. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga dopolnitev zakona o zapo- 
slovanju in zakona o varstvu pri delu, in sicer zaradi delavcev iz drugih re- 
publik in tudi spremembo obrtnega zakona. Gre za zakone, ki se izrazito nana- 
šajo tudi na stališča družbenopolitičnih organizacij. Zato delegate opozarjam na 
ta sklic seje zbora. Hvala lepa. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o družbenih svetih. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obravna- 
vali so ga: Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija Skupščine SR Slovenije 
za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Ekspoze predsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije ste pravkar poslušali na skupnem zasedanju. 
Zakonodajno-pravna komisija je v poročilu predlagala amandmaja k 13. in 23. 
členu. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja s tema amandmajema. 
Odbor za družbenopolitični sistem je predlagal amandma k 13. členu, ki pa je 
istoveten z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije k istemu členu. 

Predstavnik predlagatelja pri predlogu tega zakona je tovariš Milan Baško- 
vič, sekretar Sekretariata Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za zakono- 
dajo. Če bo predstavnik predlagatelja morda spremenil stališča, ga bom pokli- 
cala med razpravo. Želijo poročevalci komisij dopolniti poročila? Zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne.) Komisije za pravosodje? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Roman Albreht. 
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Roman Albreht: Menim, da bi vendarle kazalo nekoliko celovitejše 
proučiti ta dva amandmaja k trem členom, ki v bistvu navidez minimalno po- 
pravljajo predloženo besedilo predloga zakona o družbenih svetih. Menim pa, 
da zaslužijo amandmaji pozornost zaradi tega, ker je treba ob njih pojasniti 
nekatera konceptualna vprašanja dela družbenih svetov. 

Amandmaja k 6. in 22. členu razširjata področje, iz katerega so lahko ude- 
leženci v delu sveta prek okvirov družbenopolitične skupnosti. Menim, da taka, 
zlasti pa tako neprecizna razširitev področja, iz katerega se vključujejo ude- 
leženci v delo družbenega sveta terja, da jo analiziramo. Namreč, družbeni 
sveti se oblikujejo kot oblika sodelovanja družbenopolitičnih dejavnikov s pod- 
dočja družbenopolitične skupnosti, ki imajo z ustavo in zakonom opredeljene 
pravice, odgovornosti in dolžnosti v zvezi z urejanjem zadev, ki so predmet 
delovanja družbenega sveta. Zato se mi zdi, da bi z razširitvijo področja, iz 
katerega so lahko udeleženci v družbenem svetu občine, spremenili to osnovno 
načelo. 

Predstavniki predlagatelja so mi povedali, da je bil motiv za te amandmaje, 
da so na nekaterih področjih, na katerih so ustanovljene tako imenovane med- 
občinske gospodarske zbornice, bile dane pobude, naj bi medobčinske gospo- 
darske zbornice v bistvu sodelovale s svojimi delegati v občinskih družbenih 
svetih. 

Menim, da gre pri tem za dve vprašanji. Eno je, kaj so tako imenovani kon- 
stitutivni udeleženci v delu družbenega sveta. To so družbenopolitični dejavniki, 
ki imajo po ustavi in zakonu opredeljene pravice, odgovornosti in dolžnosti 
in ki pravzaprav tvorijo stalno telo sveta, to je koordinacijski odbor. Svet 
kot delovna oblika pa se oblikuje vedno za obravnavo konkretne tematike, ki 
je na dnevnem redu njegove seje. Tako udeleženci v koordinacijskem odboru 
vedno odločajo, koga kaže glede na tematiko, ki je na dnevnem redu, in glede 
zahtevnosti ter značaj tematike povabiti na sejo sveta. Ko odločijo, koga naj po- 
vabijo, pomeni tak sestav seje sveta konkretno sestavo sveta, v kateri enako- 
pravno sodelujejo vsi prisotni. To pomeni, da v teh primerih koordinacijska 
telesa, ko ocenijo, da je potrebno k obravnavi posameznih vprašanj povabiti 
tudi predstavnike gospodarskih zbornic, lahko te normalno povabijo na sejo 
sveta. To pa naj ne bi bil vzrok, da z amandmajem spremenimo temeljno načelo 
oblikovanja svetov. Amandma je zlasti zelo neprecizen, ker to načelo generalno 
razširja, kar bi lahko pomenilo, da v takem svetu ene občine lahko sodelujejo 
tudi delegati občinskega komiteja Zveze komunistov druge občine, Socialistične 
zveze delovnega ljudstva druge občine, sindikata druge občine. To bi seveda bilo 
v nasprotju z idejo, po kateri jedro sveta tvorijo tisti, ki imajo neposredne po- 
litične odgovornosti v organih družbenopolitične skupnosti oziroma v družbeno- 
političnih vodstvih na območju občine. To so vzroki, zaradi katerih menim, da 
ta amandma ni potreben, ker na neprecizen način spreminja zakonsko opre- 
delitev. Ni pa potreben tudi zaradi tega, ker se svet vedno lahko sestane v taki 
sestavi, za kakršno se dogovore v koordinacijskem organu temeljni udeleženci 
v delu sveta. Ce bi ga sprejeli, bi seveda ta amandma prav zaradi svoje nepre- 
ciznosti lahko vnesel veliko nejasnosti v temeljno konstitutivno pojmovanje 
družbenih svetov. Zato predlagam, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po- 
novno prouči svoje stališče do teh amandmajev. Predlagam, da zbor ne sprejme 
amandmaje k 6. in 22. členu. 

Drugi amandma se nanaša na 13. člen. Gre za določbo tretjega odstavka 
13. člena. Po amandmaju naj bi v primeru, ko koordinacijski odbor zavrne 
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predlog ali pobudo za razpravo določenega vprašanja, o tem obvestil družbeni 
svet. Med pripombami, ki so bile dane v telesih Skupščine SR Slovenije, sem 
opazil tudi pripombo, s katero je bil izražen dvom v smotrnost predloga, da 
z zakonom opredelimo kot obvezno obliko v delu sveta tako imenovani koordina- 
cijski dbor. Povedati moram, da je koordinacijski odbor dejansko kolektivna 
oblika organiziranja dela sveta in kolektivna oblika udeležencev, ki imajo v 
družbenopolitični skupnosti svoje družbene in politične pravice, obveznosti in 
odgovornosti. To je v bistvu za sedaj najbolj demokratična oblika skupnega 
dogovarjanja o tem, o čemer naj udeleženci v delu sveta skupaj razpravljajo in 
v kaj naj se v okviru sveta vključijo. 

Zato menim, da pomislek glede koordinacijskega odbora ne bi kazalo spre- 
jeti. Namreč, v primeru, da bi dopustili, da sveti nimajo stalnih teles oziroma 
stalnih koordinacijskih odborov, bi celotno odločanje o tem, kaj predlagati v 
obravnavo, prešlo na predsednika ali pa na sekretarja sveta oziroma na osebo. 
Oblika koordinacijskega odbora pa je res kolektivna oblika presoje o tem, ali 
je problem takega značaja, da terja bodisi sistemsko obravnavo, bodisi obrav- 
navo v zvezi z različnimi interesi in ali je prišlo do take stopnje, da terja v zvezi 
s tem angažiranje družbenopolitičnih dejavnikov. Ta amandma pa razširja do- 
ločbo 13. člena v tem smislu, da zavezuje koordinacijski odbor, da obvesti svet 
v primeru, ko je sklenil, da obravnavo določenega problema ne da na dnevni 
red. Moram takoj opozoriti, da svet nima stalno sestavo, temveč se sestavlja za 
posamezno sejo. Namreč v tistem trenutku, ko koordinacijski odbor sklene, da 
bo nekaj obravnaval, se morajo udeleženci tudi dogovoriti o sestavi sveta pri 
obravnavi, s tem, da je zakon precizno določil, koga so člani koordinacijskega 
odbora dolžni povabiti na sejo sveta. 

V tem smislu zakonska določba, ki naj bi zavezala koordinacijski odbor, 
da mora obvestiti svet, nima osnove. Koordinacijski odbor ne ve, koga naj 
obvesti. O tem odločajo na podlagi politične odgovornosti delegati udeležencev 
v delu sveta. Če je treba že zavezati člane koordinacijskega odbora, potem jih 
je treba zavezati, da so o svojem sklepu dolžni obvestiti vodstva družbenopoli- 
tičnih organizacij in organov, ki so udeleženci v delu sveta. To pa je načelo, ki je 
uveljavljeno v našem političnem sistemu. Namreč, zakon je uveljavil odgo- 
vornost udeležencev v delu sveta za njihovo delo v svetu. Ce pa je treba to 
posebej opredeliti, kar bi pomenilo ponavljanje že uveljavljenega zakonskega 
načela, potem menim, da je treba koordinacijski odbor oziroma njegove člane 
zavezati, da o svoji odločitvi obvestijo vodstva družbenopolitičnih organizacij 
in organov, ki jih predstavljajo, ne pa svet, ki ga ni. Zaradi tega predlagam, 
da ponovno proučimo oba amandmaja in da upoštevamo navedena opozorila. 
Predlagam, da ne sprejmemo amandmajev, ker ne prispevajo k normativni raz- 
jasnitvi odnosov, ampak jih celo na določen način komplicirajo. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o ml je: Tovariši delegati! Predlog tega zakona 
sprejemamo enakopravno z ostalima dvema zboroma. Za nadaljnjo razpravo 
naj vas za razjasnitev, kolikor niste temeljno proučili gradiva, opozorim na 
amandmaje, na katere je že opozoril tovariš Roman Albreht, in sicer k 6. in 
22. členu. Gre za amandmaje delovnega telesa Zbora občin, ki morajo biti naj- 
prej izglasovani v Zboru občin. Tovariš Roman Albreht je opozoril na nepravil- 
nost teh dveh amandmajev. Oba se nanašata na udeležence družbenih svetov 
na ravni občine, in sicer na udeležence družbenega sveta občine in v 22. členu 
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na udeležence družbenega sveta pri upravnih organih. O tem bomo glasovali, 
ko nam jih bo posredoval Zbor občin. 

Po postopku moramo najprej glasovati o amandmaju k 13. členu, ki je 
amandma Odbora za družbenopolitični sistem, in o amandmaju k 23. členu, ki je 
amandma Zakonodajno-pravne komisije in je tudi posredovan temu zboru. 

Med tem se je vrnil tovariš Milan Baškovič, sekretar Sekretariata Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za zakonodajo. Besedo ima tovariš Milan Ba- 
škovič. 

Milan Baškovič: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obravna- 
val amandmaje skupščinskih teles na eni izmed svojih zadnjih sej. Upošteval je 
vse razloge in argumente k posameznim amandmajem in k njim ni imel pri- 
pomb. Načeloma je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel te amandmaje. 
Vendar mislim, da so argumenti, ki jih je navajal tovariš Albreht taki, da je 
treba te amandmaje tudi v tem zboru temeljito proučiti. 

Morda bi glede nekaterih vprašanj dal nekaj pojasnil oziroma nekaj argu- 
mentov za in proti, da bi potem lažje sprejeli določeno stališče. Najprej moram 
pojasniti, da sta že Zbor združenega dela in Zbor občin pravkar brez razprave 
sprejela predlog tega zakona z vsemi amandmaji. Torej bilo bi potrebno uskla- 
jevanje, če ta zbor sprejme kakšna drugačna stališča. 

Naj grem od problema do problema. Najprej bi v zvezi s pomislekom, ki je 
bil izražen v poročilih odborov glede koordinacijskega odbora kot enega od ne- 
pogrešljivih sestavin dela sveta, rad pojasnil naslednje. Ta problem je bil odprt 
pri osnutku zakona. Zbor občin je predlagal fleksibilno normo, po kateri koordi- 
nacijski odbor ne bi bil obvezen pri vseh družbenih svetih, ampak bi ga lahko 
udeleženci fakultativno ustanavljali ali pa tudi ne. Predlagatelj je sprejel sta- 
lišče in ga obrazložil, da take formulacije v tem predlogu zakona ne spre- 
jema in je odklonil tako idejo, ki je bila dana pri osnutku tega zakona. Zaradi 
vsega tega je v predlogu tega zakona navedeno, da je to organ, ki je obvezen 
v družbenih svetih in je predlagatelj tudi izrecno odklonil drugačno razmiš- 
ljanje o tem. 

Glede tega ni več problema in je tudi predlog zakona glede te norme, ki 
ne dopušča fleksibilnosti, sedaj usklajen. 

Naj spregovorim tudi o amandmaju odbora k tretjemu odstavku 13. člena. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri tem amandmaju ni videl posebnega 
problema in je menil, če se zapiše, da »obvesti svet«, da to pomeni, da so to 
udeleženci v delu sveta in da je to sedaj predmet urejanja v poslovniku sveta, 
ali uredi to obveščanje prek pošiljanja obvestil udeležencem neposredno ali pa 
prek sej sveta. To bi bilo sicer potem odvisno od izvedbe v poslovnikih, ki bi 
komunikacije in drugo urejali na ustreznih ravneh. Če bi bila dana pobuda, da 
se v tretjem odstavku tega člena besedilo bolj precizno opredeli, bi morda bila 
ustreznejša naslednja formulacija: »in udeležence v delu sveta«. To bi bil 
verjetno smisel te rešitve in bi bila pripomba oziroma dilema s tem odpravljena. 
Je pa v bistvu to imelo isti smisel že takrat, ko so te amandmaje predlagali 
v telesih Skupščine SR Slovenije. 

Naj povem nekaj glede amandmajev k 6. in 22. členu. Gre za problem, 
ki je precej praktičnega značaja. Zasledili smo ga v skupščinskih telesih, zlasti 
v Zboru občin, kjer so ga ponovno in večkrat omenjali in v zvezi z njim tudi 
predlagali amandmaje. Namreč, v občinah se ustanavljajo ti družbeni sveti. 
Pri izvedbi svojih dogovorov in pa odlokov o družbenih svetih v občinah so 
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naleteli na problem, ki je nastal zaradi formalističnega tolmačenja točke b) 
v 6. členu oziroma točke d) v 22. členu. Namreč, v teh točkah je navedeno, da 
»organi in organizacije v občini oziroma skupnosti občin kot posebnih druž- 
benopolitičnih skupnosti«, pri čemer so razumeli besedi: »v občini« tako ozko 
in zavezujoče, da gre pri tem za sedež organizacije v občini, kar ne dopušča 
dogovarjanja v družbenem svetu za organizacije združenega dela, raziskovalne 
organizacije in zbornično organizacijo, ki delujejo na širšem območju od občine, 
delujejo pa tudi za občino, čeprav nimajo v njej sedež. Konkretno so bile nave- 
dene nekatere občine v Prekmurju, na Štajerskem, ki imajo številne skupne in- 
štitucije, tudi Murska Sobota, Maribor in tako naprej. Gre pa tudi za med- 
občinske zbornice, ki praviloma delujejo na območju več občin, torej za občinske 
zbornice na medobčinski ravni. V sistemu zbornic so to zbornice na občinski 
ravni, glede na območje delovanja pa so to medobčinske zbornice, ki delujejo 
tudi za konkretno občino. To je bil velik problem in zaradi tega so bili tudi 
predloženi amandmaji. Amandmaji namreč ne navajajo nič drugega kot to, da 
sta črtani besedi: »v občini«, čeprav ostane celoten stavek tako napisan, da 
vendarle omogoča pojmovanje, da to velja za organe in organizacije na ravni 
občine, da pa je treba odpraviti pomislek in težavo, da to ne bi onemogočalo 
vključevanje medobčinskih zbornic kot inštitucij občin zaradi njihove oblike 
organiziranosti in pa posameznih raziskovalnih organizacij in drugih inštitucij, 
ki so širšega značaja kot pa občinske organizacije v delo svetov. Po 6. in 
22. členu ne gre le za sodelovanje, ki se nanaša na posebna vabila in programe, 
ampak gre za prvo konstitutivno udeležbo oziroma za prvo članstvo v svetih. 
Treba je tudi pojasniti, da so po konceptu zveznega zakona in predloga tega 
zakona, navedenem v 6. členu pod a), zbornice, posamezne raziskovalne organi- 
zacije in druge samoupravne organizacije in skupnosti na posameznem območju 
delovanja lahko po dogovoru, po zakonu in po odloku konstitutivni člani ozi- 
roma subjekti družbenih svetov, ne le posebej vabljeni. Gre za drug odnos, 
drug program in drug seznam. S temi amandmaji so poskušali izrecno odpraviti 
oviro, ki se nanaša na sedež v občini. 

V Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in v odboru smo to razčiščevali 
in menili, da ni potrebe, da zavrnemo take amandmaje. Zato jih Izvršni svet 
ni zavrnil, ta zbor pa naj odloči, ali je to ustrezno ali ne. Izvršni svet bo tudi 
reagiral, če bi bil predložen še kakšen amandma v tem smislu. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Baškovič. Naprej 
prosim. Besedo ima tovariš Zoran Polič. 

Zoran Polič: Sem tudi eden izmed predlagateljev za dopolnitev 
13. člena in bi želel o tem spregovoriti nekaj besed. Strinjam se s tem, kar 
je rekel tovariš Roman Albreht, glede razširitve sveta oziroma o nepreciznosti 
teh amandmajev in menim, da je to treba na nek način urediti. Morda tako, 
kot je bilo o tem sedaj govora. 

Pač pa bi želel v zvezi s tem amandmajem k 13. členu, da mora koordi- 
nacijski odbor obvestiti svet o svoji odločitvi, vendarle nekaj pripomniti. 

Osnovno, kar moram ugotoviti je to, da svet oblikujejo tako tisti, ki se- 
stavljajo ta svet kot stalni člani kot tudi tisti, ki so kasneje po dogovoru v 
koordinacijskem odboru poklicani v svet. Tisti trenutek, ko so poklicani v ta 
svet, predstavljajo tisto telo, ki naj sprejme dogovor o obravnavi problema, 
ki je uvrščen na dnevni red. Navajamo, da lahko dajejo predloge svetu de- 
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lovne organizacije, druge organizacije in tudi posamezniki. Naenkrat pa obli- 
kujemo organ, ki temu delovnemu telesu oziroma temu posamezniku, ki se 
je obrnil na svet, reče: »Tvoj predlog ne pride v poštev za obravnavo v svetu«. 
To pomeni, da ni svet tisti, ki o tem odloča, ampak je to neko telo, ki mu na- 
enkrat dajemo funkcijo odločilnega organa v našem sistemu družbenih svetov. 
Menim, da je treba o tem temeljito razmisliti, posebno še, ker pravimo, da 
predsednik sveta, ko je enkrat svet sklican, čeprav je sklican za obravnavo 
vprašanj, ki so bila med tem prek koordinacijskega odbora posredovana 
članom sveta, vendar na začetku seje sveta ugotavlja dnevni red in svet 
se lahko strinja ali pa tudi ne s postavljenim dnevnim redom. Tisti trenu- 
tek, ko je bil svet oblikovan s sklicem predstavnikov teles, ki naj oblikujejo 
ta svet, je svet postal odločilen dejavnik in samo svet lahko odloča o tem, 
ali je pripravljen razpravljati o določenem vprašanju, ali ne. To pomeni, da ne 
smemo onemogočiti tistemu, ki je zainteresiran, da pride njegov problem pred 
svet, da se to zgodi. Nihče se ne obrača na koordinacijski odbor. Vsakdo ve, 
da se svet lahko dogovarja o obravnavi določenega vprašanja in najde tiste 
rešitve, ki naj potem predstavljajo določeno moralno, politično ali kakršnokoli 
obveznost za organe, ki obravnavajo to vprašanje. Zato celo menim, da tudi 
ta stavek ni povsem pravilen. Lahko pa ga opredelimo tako, da ima svet, 
preden ugotovi dnevni red svoje seje, vendar pred sabo obvestilo, o čem je 
koordinacijski odbor razpravljal. Na podlagi zahtev organizacij, združenj in 
tako dalje, ali pa posameznikov glede dnevnega reda, pa kolikor koordinacijski 
odbor meni, da to ni primerno za obravnavo v svetu, lahko predstavniki tistih, 
ki so oblikovali svet, vendarle ugotovijo, da bi določeno vprašanje lahko bilo 
predmet obravnave v svetu celo v taki sestavi in celo na isti seji, ali pa na 
eni izmed naslednjih sej sveta. Zato se mi zdi, da je ta stavek dokaj oster. 
Lahko ga opredelimo tako, da koordinacijski odbor obvesti o stališču, ki ga 
je zavzel, kolikor koordinacijski odbor ne sprejme predloga. Menim, da bi bilo 
bolj prav, če bi napisali: »Če koordinacijski odbor ne uvrsti predloga na dnevni 
red sveta in o tem obvesti interesenta, je s tem opravil svojo funkcijo«. Toda 
s tem ne bomo dokončno rešili tega vprašanja, temveč se lahko svet odloči, 
da nima interesa za obravnavo, ali pa da predloga ni dal upravičen predlagatelj, 
da bi to svet uvrstil na dnevni red. Menim, da moramo komunikacijo med 
interesentom in svetom razčistiti tudi z zakonom. Zato menim, da tovariš 
Albreht nima povsem prav, ko pravi, da sveta ni in da obstaja le koordinacijski 
odbor. Prav tega nismo želeli urediti v tem zakonu, da bi se naenkrat pojavil 
nek organ, ki bi odločal o predlogih, o katerih mora razpravljati samo svet in 
o njih sprejeti svoja stališča. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Polič. Naprej prosim. 
Besedo ima tovariš Peter Toš. 

Peter Toš: Tudi v Odboru za družbenopolitični sistem smo razpravljali 
o tem vprašanju in v bistvu o podobni dilemi, ki je sedaj v teh dveh razpravah 
bila posredovana našemu zboru. Pobudo za to razpravo smo dobili z aman- 
dmajem oziroma s predlogom za amandma drugega telesa Skupščine SR Slo- 
venije in o njem razpravljali s tem, da so nam na koncu predstavniki predla- 
gatelja pojasnili, da gre za rešitev vprašanja, ki bi sicer v bistvu povzročilo 
nepotreben zaplet v nadaljnjih fazah pri oblikovanju in dokončnem sprejemu 
predloga tega zakona. Odbor, ob upoštevanju večinskega mnenja in v skladu 
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s svojo razpravo o pobudi za ta amandma, ni vztrajal pri zavrnitvi predloga 
amandmaja v zvezi s tem členom. Ta razprava je to vprašanje še bolj osvetlila. 
Ker je potrebno, da se opredelimo do nakazanih rešitev, mi dovolite, da se 
opredelim. 

Menim, da je razmišljanje v zvezi s tem amandmajem, ki nam ga je posre- 
doval tovariš Roman Albreht v skladu z dosedanjimi razpravami o vlogi druž- 
benih svetov in zlasti v zvezi z razpravami o vlogi družbenopolitičnih organiza- 
cij oziroma stalnih udeležencev v delu sveta, ki nesporno v celotni zasnovi 
skrbijo in so odgovorni za razvoj družbenoekonomskih odnosov in za razvoj 
političnega sistema. Predvsem imajo posebno vlogo in posebno odgovornost. Ta 
razprava ni povezana le s formalnim postopkom, ampak je povezana z že danes 
prisotnim problemom. Iz izkušnje pri delu v družbenem svetu za vprašanja 
družbene ureditve vem, da iz organizacij združenega dela in iz vrst številnih 
družbenih dejavnikov prihajajo številne pobude, posredovane svetu za obrav- 
navo posameznih vprašanj. Kolikor način obravnave teh pobud ter odločanja 
o tem, ali se sprejmejo v dnevni red seje družbenega sveta, ne bi bil ključno 
povezan z vlogo stalnih udeležencev v delu družbenih svetov, bi to ob številnih 
problemih, s katerimi se srečuje družbeni svet že danes, saj se tako rekoč ude- 
leženci v delu družbenega sveta tedensko srečujemo z ogromno količino zelo 
pomembnih zahtev za obravnavo, ki terjajo študij, poglabljanje v probleme, 
predhodno razpravo in usklajevanje v okviru organov posameznega udeleženca 
ali ad hoc oblikovanih delovnih teles, verjetno povzročilo zagato, da obravna- 
vamo številne pobude, ki jih v fazi dograjevanja in razvijanja našega družbe- 
noekonomskega in političnega sistema tako rekoč dnevno postavljajo samo- 
upravni in drugi politični subjekti pred te novo nastajajoče oziroma novo de- 
lujoče dejavnike. 

Zato se bi v zvezi z vlogo stalnih udeležencev kot tudi v zvezi z vsemi 
pojasnili, ki jih je dal tovariš Roman Albreht, da se dejansko svet v svoji 
polni sestavi enakopravnih udeležencev glede razprave o posameznem krogu 
odprtih družbenih vprašanj sestaja v bistvu vedno v novi sestavi, ki zagotavlja 
optimalno obravnavo vprašanj, ki so na dnevnem redu, pridružil predlogu, da 
se ta amandma ne sprejme. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala tovariš Toš. Naprej prosim. Besedo 
ima tovariš Roman Albreht. Naj povem, da sta ostala dva zbora sprejela 
amandmaja k 6. in 22. členu, o čemer bo moral glasovati tudi ta zbor. 

Roman Albreht: V zvezi s tem kar je predlagal tovariš Baškovič 
ne vem kakšen je nadaljnji postopek, morda, da se v teh členih napiše, da 
»koordinacijski odbor obvesti predlagatelja in udeležence v delu sveta.« Nam- 
reč, na podlagi izkušenj pri delu sveta moram povedati, da dobivamo v svet 
predloge, ki jih dajejo udeleženci, pobude pa kdorkoli. Take predloge ali 
pobude pošljemo v pismeni obliki vsem udeležencem v delu sveta in jih pro- 
simo, da jih proučijo in se opredelijo prvič, ali je to materija, ki sodi v delovno 
področje sveta, drugič ali so vprašanja take narave, da bi glede njih udeleženci 
v svetu želeli uskladiti stališča in tretjič, da predlagajo, katera gradiva se pri- 
pravijo in katere udeležence se povabi. Ko dobimo odgovore na to, skličemo 
sejo koordinacijskega telesa in se med seboj obvestimo, kakšna so stališča vseh 
udeležencev, ki prevzemajo obveznosti. Po tem se uskladimo glede odločitve. 

32» 
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Odločitve sprejemamo s konsenzom, ker je to temeljno načelo, ker v svetu ni 
preglasovanja. Cim nekdo izrazi svojo rezervo glede tega, da ni pripravljen 
sodelovati v razpravi o določenem vprašanju ga ne uvrstimo v dnevni red, 
ker se odloča s konsenzom. To pomeni, ko se uskladimo v koordinacijskem 
odboru, uvrstimo, — soglašam s tem, kar je rekel tovariš Polič — gradivo v 
predlog dnevnega reda. Toda, ko oblikujemo predlog dnevnega reda, damo 
tudi predlog glede oseb in institucij, ki naj bi bile povabljene na določeno sejo 
v zvezi z zahtevnostjo in značajem gradiva. Menim, da takemu načinu dela 
ustreza tako preoblikovan amandma, kot ga je predlagal tovariš Baškovič. Tudi 
sam menim, da če je mogoče, kot redakcijo napišemo, da se določena zadeva 
ne uvrsti v dnevni red, ampak v predlog dnevnega reda. Mislim, da je to 
tehnično-pravna redakcija v obliki popravka. 

V zvezi z drugim amandmajem, pa naj omenim le naslednje. Če pred- 
lagatelj amandmaja in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poiščejo skupno 
rešitev, iz katere bi bilo razvidno, da so konstitutivni člani sveta v občini tisti, 
ki imajo svoje pristojnosti, obveznosti in odgovornosti v občini, da pa v delu 
sveta sodeluje vsakdo, ki ga ti povabijo, da dela v svetu, potem menim, da 
se bi lahko rešil ta problem, ki je povzročil to dilemo. Sicer pa menim, da je 
ta pravna razprava, po kateri naj bi bila medobčinska gospodarska zbornica 
občinska gospodarska zbornica, za prakso in tudi v smislu koncepta težko spre- 
jemljiva. Namreč, govorim vam iz prakse, ker imamo z udeležbo v delu sveta 
velike težave. Tisti, ki naj bi delali v svetu, so prekomerno zaposleni. Sedaj 
si pa predstavljajte, koliko operativnih ljudi ima medobčinska gospodarska 
zbornica in vsak iz vodstva te gospodarske zbornice bo moral sedeti kot stalni 
član v koordinacijskem odboru vsakega sveta, v vsaki občini, kljub vsemu 
svojemu delu. Če pa se odloča s konsenzom, odsotnost enega od udeležencev 
pri delu sveta, onemogoči sklepanje. Svet se razpusti, če ni vseh udeležencev, 
ker ne more sklepati s konsenzom. Namreč, gre tudi za praktični vidik. Sicer 
pa ima medobčinska gospodarska zbornica vse potenciale združenega dela zno- 
traj občine in je normalno, da bodo udeleženci v delu sveta povabili v svet 
občine, v kateri nimajo občinske gospodarske zbornice, ponekod pa take že na- 
stajajo, predstavnike organizacij združenega dela z območja občine. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Sedaj je torej stanje naslednje. Na široko smo razpravljali o amandmajih, 
o katerih bomo glasovali. V razpravi je bila sicer omenjena varianta in spre- 
memba, ki pa ni bila predložena. Besedo ima tovariš Dušan Šinigoj. 

Dušan Šinigoj: Govoril bom le glede amandmaja k 13. členu, kot 
ga je obrazložil tovariš Baškovič. Svet je namreč v bistvu sestavljen iz udele- 
žencev in kadar rečemo: »svet«, ne more to biti nič drugega kot udeleženec. 
Seveda ima tudi tovariš Albreht nekoliko prav, da je vendar treba sklicati svet 
in glede konkretnega vprašanja ugotoviti, kdo bodo udeleženci. Toda nekatera 
vprašanja so vendarle zapletena, tako da bi bilo bolje če bi rekli, da »le obvesti 
udeležence«, to pa pomeni, da gre za svet. Vsebinsko s tem ne bi spremenili 
tega člena. Imam pooblastilo, če bi to varianto sprejeli, da izjavim, da Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije tudi s tem soglaša. 

Ostale amandmaje pa bi morali ponovno obravnavati v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Naprej prosim. Želi še kdo 
razpravljati? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Zdi se, da čez kolena lomimo nekatere argumente, ki so 
bili dani z ene in druge strani, in so vsaj po mojem mnenju, kolikor se razumem 
na to problematiko, tehtni. Težko bi oporekal argumentom tovariša Poliča. Ven- 
dar se mi zdi, da po vsebini vsi zasledujemo eno in isto stvar. 

Ne opredeljujem se glede 6. člena, ampak glede amandmaja k 13. členu. 
Pri tem sem v zadregi. Tovariši iz Zakonodajno-pravne komisije pravijo, da 
ne moremo sprejeti predložene dikcije in da sta besedi: »udeleženci sveta« 
redakcijska pripomba. Ali je to sploh lahko redakcijska pripomba? Po mojem 
mnenju je lahko. Oglasil sem se zaradi tega, ker je nesporno, da so po 6. členu 
pravzaprav konstitutivni elementi svetov udeleženci svetov. Strinjam se s sta- 
liščem, da šele potem pride do širše sestave sveta, in sicer takrat, ko se ga 
skliče in ko se začne obravnava dnevnega reda in ko se začne obravnavati 
problematika. Če pa napišemo: »udeleženci sveta«, se točno ve, da so to tisti, 
ki so bili pravzaprav navzoči ob konstitutiranju sveta. To v ničemer ne spre- 
minja vsebine. Zadržimo pa osnovno idejo, o kateri je govoril tovariš Polič, 
in ki je meni blizu, da vendar moramo na določen način, čeprav je to sedaj 
že doseženo s prakso dela sveta, kot omenja tovariš Albreht, zadržati to prakso. 
Potrebno pa je pri tem biti realen. Praksa republiškega sveta se z veliko težav 
vendarle uresničuje. Menim, da to prakso ne smemo odpraviti in da se vse to 
delo nanaša tudi na udeležence v delu svetov in na delo svetov v občini. Ker 
bo pobud, o katerih je govoril tovariš Albreht, precej več, bodo lahko precej 
marginalnejše po svoji vsebini, pa je zaradi širše demokratizacije prav, da po 
eni strani obvestimo tistega, ki je predlagal svetu razpravo, po drugi strani 
pa hkrati obvestimo tudi udeležence v svetu, zavedajoč se, da organizacija 
teh svetov v občinah ni tako izpiljena in na tako visoki tehnološki ravni kot 
je v republiki, kjer so za delo svetov namenjena tudi drugačna sredstva. Ker 
se tak svet šele uveljavlja, pa je treba obvestiti tudi udeležence sveta. Moje 
mnenje je, da upoštevamo redakcijsko pripombo in napišemo: »udeležence«, 
ali pa tega ne upoštevamo, ker se ve, da gre za udeležence v delu sveta. To 
pomeni, da bi v končni konsekvenci, sam pa nisem pravniK, lahko sprejeli 
navedeni amandma. Ce lahko upoštevamo to redakcijsko korekcijo z navedbo: 
»udeležencev«, potem je to seveda še toliko boljše. Vendar, ne z enim in ne 
z drugim, se mi zdi, da se osnovna ideja ne izgubi. Menim pa, da je ideja enim 
in drugim jasna. Vprašanje je le ali sprejmemo ali ne sprejmemo ta amandma 
oziroma ali lahko upoštevamo redakcijsko spremembo: »udeleženci ali ne.« Me- 
nim, da lahko sprejmemo amandma in s tem tudi osnovno idejo in namen, o 
čemer smo eni in drugi razpravljali. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala tovariš Uršič. Besedo ima tovariš 
Milan Baškovič. 

Milan Baškovič: Omenil bi le -naslednje. 2e ves čas vsi vemo, da je 
svet sestavljen le iz udeležencev pri delu sveta. Sedaj bi morali proučiti dilemo, 
da bi to opredelili drugače, in sicer, da bi bilo navedeno: »udeleženci v delu 
sveta« in ne »svet«, kar je verjetno bolj precizno, vsebinsko pa je to isto. Dal 
sem le pobudo, da se v teh razpravah približamo eden drugemu. Če bi razumeli 
tako, da v zvezi s tem vsebinsko ni problema, potem lahko ta zbor sprejme 
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amandma, ki je bil že sprejet v drugih dveh zborih. Tudi v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije smo ta amandma tako razumeli in mu zato nismo 
nasprotovali. Če pa tovariš Albreht in drugi razpravljalci vztrajajo pri tem, 
da bi morali to precizneje formulirati, bi moral nekdo predlagati ta amandma, 
s katerim bi soglašali v Izvršnem svetu ali pa, če bi Izvršni svet na podlagi 
predhodnih razprav ocenil, da je to sicer proceduralno vprašanje, bi pa morda 
ta amandma predlagal, kolikor bi menil, da bo s tem popravil prvotni 
amandma. Po tem lahko pride do usklajevanja, ker sta oba druga zbora že 
sprejela ta amandma v tem smislu, kot je bil prvotno predložen. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Pre- 
hajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem najprej amandma Zakonodajno-pravne komisije k 
13. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (39 delegatov 
dvigne roko.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma Zakonodajno- 
pravne komisije k 13. členu, ki je istoveten z amandmajem Odbora za družbeno- 
politični sistem. 

Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 23. členu. 
Kdor je za ta amadma, naj prosim dvigne roko! (39 delegatov dvigne roko.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma Zakonodajno- 
pravne komisije k 23. členu. 

Predsednica Zbora občin me je obvestila, da je Zbor občin sprejel predlog 
tega zakona skupaj z amandmajema k 6. in 22. členu. 

Kdor je za amandmaja Odbora Zbora občin za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem k 6. členu, naj prosim dvigne roko! (39 delegatov dvigne roko.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma Odbora Zbora 
občin za družbenopolitični in komunalni sistem k 6. členu. 

Glasovali bomo še o amandmaju tega odbora k 22. členu. Kdor je za ta 
amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma k 22. členu, ki ga je dal 
Odbor Zbora občin za družbenopolitični in komunalni sistem. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o družbenih svetih v celoti. Kdor 
je za predlog tega zakona, 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 družbenih svetih. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republi- 
ških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Predlog 
zakona so obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija Skupščine 
SR Slovenije za pravosodje, Komisija Skupščine SR Slovenije za narodnosti, 
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
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zadeve in Zakonodajno-pravna komisija. Poslušali ste ekspoze predsednika 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je v dopisu z dne 14. 3. 1980 predložil amandmaje na podlagi 
drugega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, in sicer k 8., 
13., 16., 21., 28., 30., 38., 47., 50. in 58. členu. Zakonodajno-pravna komisija so- 
glaša s predloženimi amandmaji. 19. 2. 1980 je Izvršni svet predlagal, naj se 
njegovi amandmaji na podlagi petega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije štejejo kot sestavni del predloga zakona. Ker je bilo za to pre- 
pozno, mora zbor odločiti ali te amandmaje Izvršnega sveta vključimo v predlog 
zakona kot njegov sestavni del in o njih ne glasuje ločeno. Prosim vas, da gla- 
sujete o tem, da amandmaji Izvršnega sveta k naštetim členom, poslani 14. 2. 
1980 Skupščini SR Slovenije, postanejo sestavni del predloga zakona. Kdor je 
za ta predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. To pomeni, da ne bomo glasovali ločeno o amandmajih, ki jih je Izvršni 
svet naknadno predložil k predlogu tega zakona. 

Poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem je tovariš Peter Toš. Želiš 
dopolniti poročilo odbora? (Da.) Besedo ima tovariš Peter Toš. 

Peter Toš: Delegate želim obvestiti, da je v Odboru za družbeno- 
politični sistem prišlo do širše razprave o družbeni upravičenosti oziroma smotr- 
nosti, ene izmed predlaganih rešitev v novem zakonu o organizaciji upravnih 
organov glede združitve področja energetike in področja industrije in gradbe- 
ništva v en republiški upravni organ. 

Delegati v odboru smo razpravljali o več vprašanjih v zvezi s tem pred- 
logom, kot so: še neustrezna samoupravna organiziranost, interesi na tem 
področju, o katerih je danes govoril predsednik Izvršnega sveta tovariš Vra- 
tuša v svojem ekspozeju, svetovne razmere glede nafte, zakasnitev glede iz- 
gradnje nuklearne elektrarne v Krškem in tako naprej, z namenom, da se 
jasneje opredelijo odgovori na ta vprašanja, ki bodo bolj utemeljevali predlog 
o združitvi dosedanjih dveh organov v en upravni organ. Svoje ocene smo 
strnili v predlog, da v okviru Sveta za družbenoekonomske odnose ter Sveta 
za politični sistem pri SZDL Slovenije ponovno proučimo ta predlog in zagoto- 
vimo enotnost stališč glede njegovega sprejema. S tem smo pričeli uveljavljati 
prakso, ki bi se je za doseganje soglasja, še večjega utemeljevanja predloženih 
rešitev in razvijanja delegatskih razmerij v prihodnje morali posluževati po- 
gosteje s tem, da se za posamezne predloge, ki porajajo različne ocene in stališča, 
ponovno opravi razprava in usklajevanje v telesih in organih SZDL Slovenije. 

V razpravi v Svetu za politični sistem pri Republiški konferenci SZDL 
Slovenije se je izoblikovala enotna ocena, da je treba predlog o združitvi 
teh dveh področij bolj utemeljiti. Prav tako pa je bilo doseženo soglasje, da 
delegati v Družbenopolitičnem zboru ne bi vztrajali pri zahtevi po upravnem 
organu za področje energetike, ker je za organizacijo uprave predvsem od- 
govoren sam Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v povezavi s svojo ustavno 
odgovornostjo za stanje v republiki. Skladno s tem stališčem se je opredelil 
tudi Odbor za družbenopolitični sistem na današnji seji in delegatom v Druž- 
benopolitičnem zboru predlaga, da sprejmejo predlog tega zakona, skupaj z 
vsemi predloženimi amandmaji. 



504 Družbenopolitični zbor 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa tovariš Toš. Želi še kdo raz- 
pravljati o predlogu tega zakona? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na gla- 
sovanje predlog zakona o organizaciji in delovnem področju republiških uprav- 
nih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o organizaciji in 
delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij 
ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije ter o imenovanju republiških sekretarjev in predsednikov republiških 
komitejev. 

Predlog sprememb in dopolnitev v sestavi Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije je predložil predsednik Izvršnega sveta. Predlog je obravnavala Ko- 
misija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Uvodno obrazložitev ste poslušali. Pričenjam razpravo. Želi kdo razprav- 
ljati o predlogu tega odloka? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekate- 
rih članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju republiš- 
kih sekretarjev in predsednikov republiških komitejev. Kdor je za predlog tega 
odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog tega 
odloka. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
razrešitvi in imenovanju namestnikov republiških sekretarjev in namestnikov 
predsednikov republiških komitejev. 

Predlog o razrešitvi in imenovanju je predložil predsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. Uvodno obrazložitev ste poslušali na skupnem zase- 
danju. Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje 
predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov republiških sekretarjev 
in namestnikov predsednikov republiških komitejev. Kdor je za predlog tega 
odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog tega 
odloka. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe de- 
lavcev v državni upravi in pravosodju. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obravna- 
vali so ga Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija Skupščine SR Slovenije 
za pravosodje, Komisija Skupščine SR Slovenije za narodnosti, Komisija Skup- 
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ščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakono- 
dajno-pravna komisija. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v dopisu z dne 14. 2. 1980 predložil 
amandmaje na podlagi drugega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije, in sicer k 14., 15., 17., 25., 30., 35., 36. in 37. členu, k novemu 41. in 
46. členu in k novemu 48., 49., 50. in 51. členu. Zakonodajno-pravna komisija je 
soglašala s temi amandmaji. Tudi za te amandmaje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v dopisu z dne 19. 2. 1980 predlaga, da bi jih obravnavali po petem 
odstavku 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot sestavni del pred- 
loga tega zakona ter umika amandma k 37. členu. 

Z glasovanjem se moramo odločiti, ali sprejmemo predlog Izvršnega sveta, 
da postanejo njegovi amandmaji, razen umaknjenega amandmaja k 37. členu, 
sestavni del predloga tega zakona. Kdor je za tak predlog Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da se amandmaji štejejo za sestavni del predloga tega 
zakona. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci delov- 
nih teles besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Dušan Najdič, predstavnik Komisije 
Skupščine SR Slovenije za pravosodje. 

Dušan Najdič: Komisija je danes ponovno obravnavala vprašanje 
umika amandmaja k 37. členu. Posredovala vam je dodatno poročilo. Trije 
osnovni razlogi so bili, da se je komisija strinjala z umikom amandmaja in so 
zapisani v poročilu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo od poročevalcev 
delovnih teles besedo? (Nihče.) Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Dajem na glaso- 
vanje predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju. Kdor je za 
predlog zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o pripravništvu, 
strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni 
upravi in pravosodju. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 

Zakonodajno-pravna komisija. K temu predlogu zakona daje naš zbor obvezno 
stališče po 72. členu poslovnika Skupščine in po 19. členu poslovnika našega 
zbora. Zato bomo razpravljali o predlogu stališč, ki ste jih dobili. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Jože Pacek, republiški sekretar za pra- 
vosodje, organizacijo uprave in proračun. Dajem besedo tovarišu Packu. 
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Jože Pacek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ta zakon je bil v tem zboru deležen precej pozornosti že v prejšnjih dveh 
fazah. Očitno je, da gre za zelo pomemben inštrument v izvajanju zemljiške 
politike, določene z družbenimi plani družbenopolitične skupnosti. Zakon po- 
sega v zelo občutljive, z ustavo zajamčene lastninske pravice občanov, kot tudi 
v pravice družbenih pravnih oseb pri razpolaganju z nepremičninami. Zato je 
razumljivo, da je doživel tudi sicer v javni razpravi precej pozornosti. V po- 
stopku od osnutka do predloga zakona smo morali pregledati čez 200 pripomb. 
Obrazložil bom, katere nismo mogli sprejeti. Poudariti pa moram, kar je tudi 
ugotovljeno v obrazložitvi zakona, da so stališča Družbenopolitičnega zbora, ki 
so bila formulirana ob osnutku zakona, v celoti sprejeta. 

Sedaj bi bilo potrebno, da se Družbenopolitični zbor v tej zadnji fazi opre- 
deli še do štirih amandmajev, ki se nanašajo na 17., 32., 38. in na 66. člen pred- 
loga zakona. Vprašanje prvega amandmaja se nanaša na vlogo kmetijskih 
zemljiških skupnosti in njihovih pravic pri rapolaganju s kmetijskimi zemljišči. 
Razprava je tekla zlasti o tem, ali ni pravica kmetijske zemljiške skupnosti, da 
v primeru, kadar se posega na kmetijsko zemljišče, daje občinski skupščini so- 
glasje, prevelika oziroma premočna. V delovnih telesih zborov in Skupščine se je 
izoblikoval predlog, naj bi kmetijska zemljiška skupnost imela pravico predla- 
gati alternativno lokacijo, kar pomeni, da bi vendarle bila v nekoliko močnejši 
poziciji, kot če bi imela samo pravico dajati mnenje. Kot ste videli, je prevla- 
dalo stališče, naj se sprejme rešitev, po kateri daje kmetijsko-zemljiška skup- 
nost mnenje, kadar se posega na kmetijska zemljišča. 

Predlagatelj meni, da je ta pozicija vendarle dovolj močna. V 103. členu 
ustave imamo kmetijsko zemljiško skupnost postavljeno kot ustavno institucijo, 
prek katere se ta vprašanja urejajo z vsemi zainteresiranimi, zato menimo, da 
je ta pozicija vendarle dovolj močna. 

Drugo vprašanje je seveda vprašanje odškodnine. Glede dileme, ali naj se 
pri določanju odškodnine obravnavajo vsa zemljišča kot kmetijska zemljišča, 
prejšnjemu lastniku pa se priznajo samo vsa vlaganja, ali pa naj se zemljišča 
ločijo na kmetijska, stavbna in gozdna zemljišča, je osnutek imel tedaj variant- 
ne rešitve. Vsa skupščinska telesa in vsi delegati v zborih Skupščine so se opre- 
deljevali za rešitev, ki tudi ob določanju odškodnine loči kmetijska in stavbna 
zemljišča. Tako razlikovanje zemljišč izhaja tudi iz načela, ki je v republiški 
ustavi in ki določa, da uresničujejo občani lastninsko pravico v skladu z naravo 
in namenom nepremičnine. Iz te ustavne intencije izhaja tudi temeljna opre- 
delitev odškodnine kot koristi, ki jo daje nepremičnina prejšnjemu lastniku, pri 
čemer pa se ne upošteva korist, ki je posledica neposrednega ali posrednega 
vlaganja družbenih sredstev v razlaščeno nepremičnino. Upoštevajo pa se ne- 
amortizirana lastna vlaganja razlaščenca, kot tudi morebitno bistveno poslab- 
šanje pogojev za življenje in delo prejšnjega lastnika. 

Glede opredelitve odškodnine v 32. členu predloga zakona kot koristi, ki 
bi jo nepremičnina lahko dajala prejšnjemu lastniku ob normalni uporabi, se 
je v razpravi v Skupščini postavilo vprašanje skladnosti te določbe z določbo 
drugega odstavka 99. člena republiške ustave. Amandma, ki ga s tem v zvezi 
predlaga Zakonodajno-pravna komisija k prvemu in tretjemu odstavku 32. čle- 
na, da naj se besedi: »ki bi jo nepremičnina lahko dajala prejšnjemu lastniku 
ob normalni uporabi«, nadomesti z besedami: »ki jo je prejšnji lastnik imel na 
podlagi uporabe nepremičnine«, kar pomeni torej le uskladitev te določbe s 
citirano ustavno določbo. Taka opredelitev odškodnine kot koristi, ki jo je imel 
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prejšnji lastnik na podlagi uporabe nepremičnine, je tudi po mnenju predla- 
gatelja bližje pojmu pravične odškodnine iz navedene ustavne določbe, zato se 
z amandmajem strinjamo oziroma ga kot predlagatelji sprejemamo. 

Naslednji amandma se nanaša na 38. člen predloga zakona. Gre v bistvu 
za to, da nimamo trga kmetijskih zemljišč na ravni krajevne skupnosti, ampak 
na ravni občine. Poleg tega je tržna vrednost že sama po sebi v teoriji in 
praksi dovolj opredeljena. Bistvo predlaganega amandmaja je v tem, da se črta 
določba, ki govori o tržni vrednosti. 

Končno gre tudi za vprašanje, kaj se šteje v obdobju, ko nimamo še izde- 
lanih prostorskih načrtov, odlokov in podobno za osnovo, na podlagi katere je 
možno imeti ta vprašanja za urejena. Kot veste, bo prostorske izvedbene akte do- 
ločal poseben zakon, ki je že v pripravi. Do njegove uveljavitve bo seveda šteti 
za take akte predvsem urbanistične dokumente po zakonu o urbanističnem pla- 
niranju. Tako bo v primeru ugotovitve splošnega interesa po 16. členu kot pro- 
storski izvedbeni akt praktično prišel v poštev le zazidalni načrt, ker je le-ta 
vedno tako natančen, da na določenem zemljišču predvideva graditev po na- 
menu določenega objekta. Da se glede tega izključi vsak dvom, pa predlagatelj 
v smislu pripomb, ki so jih sprejeli delegati Zbora združenega dela mariborske 
občinske skupščine, uporabljajoč v celoti vsebino njegove ideje, predlaga še 
amandma k 66. členu in sicer kot dopolnitev, da se do uveljavitve predpisov o 
urejanju prostora šteje za prostorski izvedbeni akt v smislu 16. člena tega za- 
kona, zazidalni načrt po zakonu o urbanističnem planiranju. Stvar zbora je, da 
oceni, koliko so zakon in predlagani amandmaji v skladu z njegovimi stališči. 
Hvala! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Dino 
Pucer, predstavnik Zakonodajno-pravne komisije. 

Dino Pucer: Tovarišice in tovariši! Zakonodajno-pravna komisija je 
zaradi proučitve skladnosti z ustavo in pravnim sistemom obravnavala predlog 
zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 

Z vidika svoje pristojnosti je Komisija sprejela dva amandmaja, ki sta 
bila poudarjena tudi v uvodu predstavnika Izvršnega sveta, gre za amandmaja 
k 32. in 38. členu. Predlog zakona v 32. členu opredeljuje odškodnino kot korist, 
ki bi jo nepremičnina lahko dajala prejšnjemu lastniku. Komisija je bila mne- 
nja, da taka interpretacija odškodnine v zakonu ni v skladu z 99. členom ustave 
SR Slovenije. Drugi odstavek 99. člena ustave SR Slovenije določa, da osnove 
in merila za pravično odškodnino določa zakon. Z njihovo določitvijo in uporabo 
pa se ne smejo bistveno poslabšati pogoji za življenje in delo, ki jih je imel na 
podlagi uporabe nepremičnin lastnik, čigar nepremičnina se razlašča. Iz ustav- 
nega določila torej izhaja, da se za pravično odškodnino ne smejo bistveno po- 
slabšati pogoji za življenje in delo, ki jih je bivši lastnik imel na podlagi upo- 
rabe nepremičnine, ki se razlašča. Iz določila 32. člena predloga zakona pa 
izhaja, da pravična odškodnina obsega korist, ki bi jo nepremičnina lahko dajala 
prejšnjemu lastniku ob normalni uporabi. 

Po mnenju komisije bi taka zakonska določba lahko privilegirala tiste last- 
nike razlaščenih nepremičnin, ki teh nepremičnin ne obdelujejo ali pa jih sami 
sploh ne uporabljajo. Ker je torej v skladu z ustavo SR Slovenije pri pravični 
odškodnini potrebno upoštevati koristi, ki jih je lastnik imel na podlagi uporabe 
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nepremičnine, ki se razlašča, je komisija predlagala k 32. členu predloga zakona 
amandma. 

Komisija je predlagala amandma tudi k 38. členu predloga zakona. Pred- 
lagamo, da se črta besedilo drugega odstavka tega člena. Po mnenju komisije je 
pojem »tržna vrednost« že sam po sebi tako v teoriji kot v praksi dovolj jasno 
opredeljen in ga zato v zakonu ni treba posebej opredeljevati. Individualizacija 
odškodnine v vsakem posameznem primeru je mogoča že z uporabo 32. člena, 
ki izključuje rento, hkrati pa predvideva, da je potrebno pri odmeri odškodnine 
upoštevati tudi morebitno bistveno poslabšanje pogojev za življenje in delo 
prejšnjega lastnika. Z uporabo kriterijev tržne vrednosti in ob upoštevanju 
elementov iz 32. člena, je mogoče v vsakem posameznem primeru priti do pra- 
vične odškodnine. 

Komisija je bila tudi seznanjena z amandmajem skupine delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor združenega dela za področje državnih organov Skup- 
ščine občine Ljubljana-Center, po katerem naj bi se v 65. členu naziv: »re- 
publiški sekretar« nadomestil z nazivom »predstojnik republiškega upravnega 
organa«. Komisija predlaga pri tem členu svoj redakcijski amandma s tem, da 
se naziv republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nadomesti 
z nazivom republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ta naziv se 
namreč spreminja glede na spremembo v predlogu zakona o organizaciji in de- 
lovnem področju republiških upravnih organov. 

Komisija je bila tudi seznanjena z amandmajem skupine delegatov s pod- 
ročja gospodarstva 16. okoilša Zbora združenega dela Skupščine občine Ma- 
ribor, ki predlaga, da dokler ne bo sprejet republiški zakon o urejanju prostora, 
v katerem bo določeno, kaj je šteti za prostorski izvedbeni akt, v prehodnih 
določilih določi, da do sprejetja zakona pomeni prostorski izvedbeni akt v smislu 
tega zakona zazidalni načrt. Z zakonodajno-pravnega stališča po mnenju ko- 
misije ni ovir za tak amandma. Po zakonu o urbanističnem planiranju obstaja 
več prostorskih izvedbenih aktov — urbanistični načrt, urbanistični red, zazi- 
dalni načrt — od katerih pa je le zazidalni načrt neposredna podlaga za izde- 
lavo lokacijske dokumentacije in za izdajanje lokacijskih dovoljenj. Ker torej 
le zazidalni načrt konkretno opredeljuje zemljišča po svoji namembnosti, je po 
mnenju komisije primerno, da je ta prostorski izvedbeni akt podlaga za ugo- 
tavljanje splošnega interesa za graditev po namenu določenega objekta ali 
izvedbo nekaterih del na določenem zemljišču. 

Glede na take ugotovitve je komisija predlagala predlagatelju zakona, da 
v smislu ideje, izražene v predlaganem amandmaju, pripravi k predlogu za- 
kona ustrezen amandma, ker predlagani amandma ni bil primerno oblikovan. 
Predlagatelj je v tem smislu pripravil amandma, in sicer tako, da predlaga nov 
66. člen. Komisija se s takim amandmajem strinja. 

Glede na predloženi amandma k tretjemu odstavku 17. člena, katerega 
bistvo je v tem, da bi pri ugotavljanju splošnega interesa v primerih, kadar je 
potrebno posebej ugotoviti splošni interes, pa natančna lokacija predvidenega 
objekta ni določena v prostorskem izvedbenem aktu, obvezno upoštevali predlog 
zemljiške skupnosti, pa se komisija sklicuje na svoje poročilo. Temu amandmaju 
komisija nasprotuje. Tudi v takem primeru se namreč ugotavlja splošni interes 
v skladu s prostorskimi vidiki družbenega plana. Kmetijska zemljiška skupnost 
naj ima odločilno vlogo pri prostorskem planiranju in oblikovanju vseh izved- 
benih aktov. Kadar pa se odloča o splošnem interesu, je prav, da o tem odloča 
delegatsko oblikovana skupščina kot organ družbenega samoupravljanja in naj- 
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višji organ oblasti v okviru pravic in dolžnosti občine. Tudi pri takem odlo- 
čanju pridejo do izraza vsi interesi, med drugim tudi interes smotrnega izkori- 
ščanja in varovanja kmetijskih zemljišč. Vloga kmetijske zemljiške skupnosti 
pa je pri tem odločanju dovolj poudarjena, saj pri njem sodeluje že s svojim 
mnenjem. Hvala! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo želi 
razpravljati? (Nihče.) Ali k predlogu stališč, ki naj jih Družbenopolitični zbor 
sprejme, ne želi nihče razpravljati? Stališča smo vam predložili. 

V prvi točki je opredeljena misel, ki je bila že povedana v uvodni obraz- 
ložitvi, da je predlagatelj upošteval stališča Družbenopolitičnega zbora ob 
osnutku zakona. V 2. točki je upoštevano mnenje Odbora za družbenoekonomske 
odnose glede funkcije kmetijsko-zemljiške skupnosti pri odrejanju razpolaganja 
z zemljišči, 3. točka pa vsebuje napotilo ostalima dvema zboroma, naj v tem 
smislu zakon sprejmeta. 

Zeli kdo razpravljati o stališčih? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu zakona 
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. Kdor je 
za predlog stališč, prosim, da dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč k predlogu zakona 
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 

Na podlagi 20. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora bomo sprejeta 
stališča poslali pristojnima zboroma in predlagatelju. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o osnovni šoli. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. Obravnavala pa so ga naslednja 
delovna telesa: Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za družbenopoli- 
tični sistem našega zbora, Komisija iza narodnosti in Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Kot smo se na začetku dogovorili, zbor obravnava ta predlog zakona po 
88. členu poslovnika kot zainteresiran zbor in oblikuje le predlog stališč in 
predlogov za ostala dva zbora. 

Predstavnik predlagatelja je tovarišica Majda Poljanšek, članica Izvršnega 
sveta in predsednica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo. Besedo ima tovarišica Majda Poljanšek. 

Majda Poljanšek: Tovarišice in tovariši delegati! Predlog zakona 
o osnovni šoli, o katerem boste razpravljali danes, pomeni temeljni dokument, 
na podlagi katerega bo v okviru celotne preobrazbe vzgoje in izobraževanja, 
kakršna je bila začrtana v kongresnih dokumentih Zveze komunistov, rasla 
nova, bogatejša osnovna šola, ki bo dajala vsakemu otroku možnost, da do naj- 
večje možne mere razvije svoje sposobnosti in interese in jih uveljavi v skladu 
z našimi družbenimi potrebami. Razprava ob osnutku zakona je v celoti potrdila 
njegovo temeljno usmeritev, prinesla pa je tudi številne predloge in pobude 
za izpopolnitev predlaganega besedila. Med tem je bil tudi sprejet zakon o svo- 
bodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, ki je celovito uredil 
družbenoekonomske odnose tudi na tem področju. Zato zakon ureja samo tista 
vprašanja, ki so specifična za osnovno šolo. 
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V javni razpravi o zakonu so bila pozorno obravnavana določila o zagotov- 
ljenem programu in solidarnosti delovnih ljudi in občanov pri njegovem 
zagotavljanju. Zakon določa, da ta program zajema najmanj obvezni predmetni 
učni načrt, kot zajamčen standard osnovne šole, ki se zagotavlja vsem občanom 
Slovenije, ne glede na gospodarsko razvitost občine, uporabniki in izvajalci pa 
se bodo v občinskih izobraževalnih skupnostih o pogojih za solidarnostno zago- 
tavljanje tega programa in o razširjanju njegovega obsega še dogovarjali, kar 
bo omogočalo stalen napredek osnovnega šolanja, v skladu s potrebami in 
možnostmi okolja in celotne družbene skupnosti. 

Javna razprava se je dokaj soglasno opredelila, da za obvezni del programa 
ni mogoče predpisovati soudeležbe staršev. Predlagatelj je to pobudo sprejel, 
zato predlog zakona dopušča možnost participacije staršev samo za tiste storitve 
osnovne šole, ki presegajo zagotovljeni program. 

Na podlagi pobud iz javne razprave predlog zakona bolj določno usmerja 
razvoj celodnevne šole, saj zavezuje vsako osnovno šolo, da v skladu z material- 
nimi in drugimi možnostmi okolja, v katerih deluje, uveljavlja svoja vzgojna 
prizadevanja na načelih celodnevne šole in s tem zagotavlja vsem učencem 
možnosti za uspešno vzgojo in izobraževanje in se povezuje z vsemi dejavniki 
v svojem okolju, kar ji omogoča načrtno uresničevanje družbenih vzgojnoizo- 
braževalnih smotrov. 

V skladu s tako usmeritvijo zakon uveljavlja težnjo, da se tudi tam, kjer 
še ni pogojev za uvedbo celodnevne šole, prek razširjenega programa interesnih 
dejavnosti in podaljšanega bivanja, uveljavijo vsaj elementi celodnevne šole. 

Glede možnosti, da učenec uspešno konča osnovno šolo, čeprav ima nega- 
tivno oceno iz tujega jezika, se je predlagatelj po ponovni proučitvi vseh vidikov 
tega vprašanja opredelil za rešitev, kakršna je tudi v sedanjem zakonu o osnov- 
ni šoli, ob tem pa je upošteval tudi veljavni predmetnik za osnovne šole za 
odrasle, ki ne vključuje tujega jezika. S tem zakon odpira možnost, da se vsak 
otrok po končani osnovni šoli vključi v delo, predlog zakona o usmerjenem 
izobraževanju pa mu bo dal možnost, da se lahko vključi tudi v nadaljnje 
izobraževanje. Te možnosti z zakonom o usmerjenem izobraževanju odpiramo 
seveda tudi številnim odraslim, ki so doslej brez tujega jezika uspešno končali 
osemletko. 

Predlagatelj ni mogel sprejeti pobude, naj bi zakon za učitelje osnovne 
šole predpisal obvezno visoko izobrazbo. Taka želja je sicer v skladu s težnjo, 
naj bi imel tisti, ki dela z otrokom najvišjo možno izobrazbo v svoji stroki, 
vendar ocenjujemo, da bi taka določba presegala naše trenutne možnosti, zato 
ostajamo pri dosedanji rešitvi, ki predvideva alternativno, in sicer visoko ali 
višjo izobrazbo. V skladu s kadrovskimi in materialnimi možnostmi naše družbe 
pa bo mogoče za učitelje postopoma uveljaviti zahtevo po visoki izobrazbi, pri 
čemer predloženi zakon ne bo ovira. 

Ob obravnavi predloga zakona v telesih Skupščine SR Slovenije in Skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti so bile dane pobude za dopolnitev nekaterih do- 
ločb v predloženem besedilu predloga zakona, s katerimi bi bolj jasno opredelili 
posamezne rešitve. Zato Izvršni svet predlaga amandmaje k 14., 48. in 156. členu 
tega predloga in to s predlogom, da jih zbori Skupščine obravnavajo in spreje- 
majo kot sestavni del predloga zakona. 

Predlagatelj tudi v celoti sprejema amandmaje Zakonodajno-pravne komi- 
sije. Prosim, da zbor podpre predloženi zakon. 
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Predsednica Tina Tomlje: Pričenjam razpravo. Želi kdo od pred- 
stavnikov delovnih teles dopolniti pismeno poročilo? (Ne želi. Želi kdo raz- 
pravljati o predlogu zakona o osnovni šoli? (Da.) Tovarišica Teodora Krpan ima 
besedo. 

Teodora Krpan: Delavci na področju vzgoje in izobraževanja smo se 
aktivno vključili v delo pri obravnavah in oblikovanju zakona o osnovni šoli in 
zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v vseh fazah oblikovanja in spre- 
jemanja. Aktivne so bile razprave zlasti v sindikatu za vzgojo in izobraže- 
vanje pri Republiškem svetu Zveze sindikatov. Zato smo v tem sindikatu obli- 
kovali stališča k zakonu o osnovni šoli in k zakonu o vzgoji in vrastvu pred- 
šolskih otrok. 

V dosedanjih razpravah o osnutku in o delovni zasnovi predlogov obeh 
zakonov smo oblikovali stališča, pripombe in predloge v Zvezi sindikatov Slo- 
venije, Republiškem odboru sindikata delavcev vzgoje, izobraževanja in znanosti 
ter občinskih svetih Zveze sindikatov Slovenije. Ta stališča in predloge smo 
posredovali predlagatelju. Večina mnenj in pripomb k osnutku obeh zakonov 
je bila smiselno upoštevana v predlogu obeh zakonov, predvsem glede celo- 
dnevne osnovne šole, kot prevladujoče oblike in metode dela v osnovni šoli. 
Zahteve, da organizirano pripravo otrok na vstop v osnovno šolo ureja en zakon, 
in to vsebino in načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, bolj določne opre- 
delitve zagotovljenega programa, pristojnosti in naloge strokovnega sveta, oce- 
njevanje in napredovanje učencev, pripravništvo in izpopolnjevanje delavcev, 
izpopolnitev določb o šolskih svetovalnih delavcih in povezovanje in sodelo- 
vanje šol. 

V razpravah o predlogih zakonov smo v Zvezi sindikatov Slovenije obli- 
kovali naslednja stališča k predlogu zakona o osnovni šoli. Ugotavljamo, da 
je bila večina pripomb k osnutku smiselno upoštevana v predlogu zakona. Re- 
publiški odbor sindikata delavcev vzgoje, izobraževanja in znanosti in Svet za 
izobraževanje in kulturo Republiškega sveta Zveze sindikatov pa sta opozorila, 
da v predlogu zakona niso ustrezno upoštevane pripombe glede normativov v 
zagotovljenem programu. V 14. členu je sklicevanje na normative iz 106. člena 
neustrezno, ker zakon v 108. členu določa samo najvišjo dopustno obremenitev 
učitelja z vzgojno-izobraževalnim delom neposredno z učenci. Predstavlja torej 
mehanizem zaščite kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela, 14. člena pa opre- 
deljuje elemente, ki jih vključuje zagotovljeni program in hkrati normativ za 
vrednotenje zagotovljenega programa, če se uporabniki in izvajalci o tem ne bi 
medsebojno drugače sporazumeli. Zato je ob tem neprimerno vključevanje 
108. člena, ki ne opredeljuje osnov za vrednotenje programa, temveč za za- 
ščito kvalitete dela. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije ter Odbor za družbe- 
nopolitični sistem sta s tako pripombo soglašala in predlagatelju zakona pred- 
lagala, da na tej osnovi pripravi amandma k 14. členu. 

Uresničevanje samoupravnih pravic delavcev in soodločanje svetov osnov- 
ne šole — to sta 128. in 130. — je povzročilo v dosedanji praksi nejasnosti. 
Poudarjeno je bilo, da je treba z zakonom določiti zadeve, o katerih odločajo 
delavci sami kot tudi to, na kakšen način odločajo o teh zadevah. Zakon naj bi 
bolj jasno opredelil zadeve, o katerih soodločajo sveti osnovne šole skupaj z 
delegati delavcev, delegati staršev in delegati družbene skupnosti. O teh pri- 
pombah sta razpravljala Odbor Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični 
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sistem in Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, ki je glede 
tega predložila svoj amandma k 126. členu. 

Predlagamo, da se predlog zakona o osnovni šoli sprejme ob upoštevanju 
amandmaja predlagatelja zakona k 14. členu in amandmaja Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije k 126. členu. 

Spregovorila bi še nekaj besed v zvezi s predlogom zakona o vzgoji in var- 
stvu predšolskih otrok ter vas seznanila s stališči, ki jih je sprejel Republiški 
odbor sindikata delavcev vzgoje, izobraževanja in znanosti. 

Ugotavljamo, da je bila večina pripomb, danih ob osnutku, smiselno upo- 
števana v predlogu zakona. Republiški odbor sindikata delavcev za vzgojo, 
izobraževanje in znanost ter Svet za izobraževanje in kulturo sta opozorila, da 
v predlogu zakona niso ustrezno upoštevane pripombe k poglavju o samouprav- 
ljanju v 64. in 66. členu. O teh pripombah sta razpravljala Odbor za družbeno- 
politični sistem Družbenopolitičnega zbora in Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine, ki sta pripombo smiselno upoštevala v amandmaju k 63. členu. Zato 
predlagamo, da se tudi zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok sprejme ob 
upoštevanju amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 63. členu. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Predlog stališč in pred- 
logov ste dobili na klop. 

Prva točka govori v glavnem o tem, da je predlagatelj večino stališč in 
predlogov Družbenopolitičnega zbora pri izdelavi predlogov upošteval. Ni pa 
upošteval našega predloga, naj nihče ne bi zaključil osnovne šole, ne da bi bil 
ocenjen iz vseh predmetov. Gre za tuj jezik. Naš odbor ni vztrajal na tem 
predlogu, glede na obrazložitev predlagatelja, pač pa Družbenopolitični zbor 
svetuje, naj bi se ta fenomen spremljal in naj bi se ugotavljale njegove posle- 
dice. V tem smislu naj bi to prehodno obdobje še nekaj časa trajalo, ne more pa 
to biti trajna sistemska rešitev. 

V 3. točki se Družbenopolitični zbor opredeljuje do amandmajev Zakonodaj- 
no-pravne komisije, ki so bili tudi obrazloženi že v uvodni besedi predstavnika 
Izvršnega sveta in naše razpravljalke tovarišice Krpanove, kajti iniciativa za 
te amandmaje je prišla predvsem s strani družbenopolitičnih organizacij, kon- 
kretno sindikatov. 

Dajem na glasovanje stališča in predloge k predlogu zakona o osnovni šoli. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč in predlogov k pred- 
logu zakona o osnovni šoli. 

Na podlagi 2. odstavka 90. člena poslovnika Skupščine bomo sprejeta sta- 
lišča in predloge poslali Zboru združenega dela in Zboru občin ter Skupščini 
Izobraževalne skupnosti Slovenije in predlagatelju. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. Obravnavali so ga Odbor za 
družbenoekonomske odnose, Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za na- 
rodnosti in Zakonodajno-pravna komisija. 

Družbenopolitični zbor tudi ta predlog zakona obravnava po 88. členu 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. Predstavnica predlagatelja je tovarišica 
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Majda Poljanšek, članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega komiteja 
za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. Želijo predstavniki Odbora za 
družbenopolitični sistem, Odbora za družbenoekonomske odnose, Zakonodajno- 
pravne komisije ali pa Komisija za narodnosti še ustno dopolniti pismeno po- 
ročilo? (Ne želi.) Zeli kdo razpravljati? (Da.) Prosim, tovarišica Teodora Krpan. 

Teodora Krpan: Prosim predstavnika predlagatelja, da glede na zad- 
nji odstavek dodatnega poročila Zakonodajno-pravne komisije obrazloži ali je 
umaknil amandma k 23. členu ali ne. Menim, da je predlagani amandma vse- 
binskega značaja in da je prav, da se o njem izrečemo. 

Prosim tudi, da bi v skladu z razpravo, ki je bila v Odboru za družbeno- 
politični sistem, predlagatelj proučil, da z izvršilnimi predpisi, ali priporočili, 
ali drugo rešitvijo predvidi ustrezno zdravstveno varstvo predšolskh otrok in 
delavcev v vzgojnovarstvenih organizacijah, analogno kot je to rešeno v 40. 
členu zakona o osnovni šoli. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Majda 
Poljanšek. 

Majda Poljanšek: Glede 23. člena, h kateremu Izvršni svet pred- 
laga amandma, se nam zdi, da je bolje upoštevati amandma Zakonodajno-pravne 
komisije, ker je ta nekoliko jasnejši. 

Glede drugega vprašanja pa mislim, da je opozorilo zaradi sestave izvršilnih 
predpisov pravilno in se z njim strinjam. 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli še kdo razpravljati o predlogu zakona 
o vzgoji in varstvu predšolskih otrok? (Ne.) Če ne, dajem na glasovanje priprav- 
ljena stališča in predloge k temu predlogu zakona, ki ugotavljajo, da je pred- 
lagatelj upošteval naša stališča ob osnutku. S takim predlogom se verjetno vsi 
strinjamo. Dajem predlog stališč in predlogov na glasovanje. Kdor je za predlog 
stališč, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč in predlogov k pred- 
logu zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Na podlagi 2. odstavka 90. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije bomo 
sprejeta stališča in predloge poslali Zboru združenega dela in Zboru občin, 
Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije ter predlagatelju. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o izvolitvi treh članov in njihovih namestnikov v Od- 
boru za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) Ker 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka 
o izvolitvi treh članov in njihovih namestnikov v Odbor za nagrado Antifašistič- 
nega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
2. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 

tivne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Pričenjam razpravo. 
Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka 
o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije na glasovanje. Kdor je 
za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
3. Predlog odloka o izvolitvi predsednika Višjega sodišča v Celju. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 

tivne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Pričenjam razpravo. 
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka 
o izvolitvi predsednika Višjega sodišča v Celju na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani odlok. 
4. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Mariboru. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 

tivne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o razrešitvi sodnika 
Višjega sodišča v Mariboru na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi 
delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanj a delegatov. 

Na 29. seji niso bila postavljena vprašanja niti dane pobude. Zeli danes kdo 
postaviti vprašanje? (Ne.) 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zaključujem sejo Družbenopoli- 
tičnega zbora. 

(Seja zbora je bila končana ob 12.35.) 



Skupno zasedanje vseh zborov skupščine 

SR Slovenije, predsedstva SR Slovenije 

in delegacij družbenopolitičnih organizacij 

ob 70-letnici rojstva revolucionarja, 

državnika in misleca Edvarda Kardelja 

26. januarja 1980 

Predsedoval: Milan Kučan, 
predsednik Skupščine SR Slovenije 

Začetek seje ob 11. uri. 

Predsedujoči Milan Kučan: Spoštovane tovarišice in tovariši! Dovo- 
lite, da pričnem s skupnim zasedanjem vseh zborov Skupščine SR Slovenije, 
Predsedstva SR Slovenije in delegacij republiških vodstev družbenopolitičnih 
organizacij, ki smo ga sklicali na pobudo Predsedstva Republiške konference 
SZDL Slovenije. 

Po dogovoru so na skupnem zasedanju navzoči tudi člani Sveta federacije 
iz naše republike, delegacija Sveta republike, predsedniki skupščin samo- 
upravnih interesnih skupnosti za izobraževanje, raziskovalno delo, kulturo, 
zdravstvo in socialno varstvo SR Slovenije, predsednik in člani Izvršnega sveta 
naše Skupščine, predsedniki in sodniki Ustavnega sodišča, predsednik Vrhov- 
nega sodišča, predsednik Sodišča združenega dela, javni tožilec, družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja in javni pravobranilec SR Slovenije, predstavniki 
Republiškega štaba teritorialne obrambe SR Slovenije in predstavniki poveljstva 
armadnega območja Ljubljana, delegacija Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, rektorja Univerz v Ljubljani in Mariboru, delegacija Gospodarske 
zbornice Slovenije, delegacija Mesta Ljubljane, delegacija zamejskih Slovencev, 
predstavnik Skupnosti slovenskih občin, tovariši iz naše republike, ki delajo 
na najodgovornejših dolžnostih v federaciji in delegacija Republiškega odbora 
za obeležitev 70. obletnice rojstva Edvarda Kardelja. 

Skupnega zasedanja se udeležujejo tudi delegacija federacije, ki jo vodi 
podpredsednik Predsedstva SFR Jugoslavije, tovariš Lazar Koliševski, ter 
delegacije socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, in sicer: 
delegacija SR Bosne in Hercegovine, ki jo vodi predsednik skupščine Niko 
Mihajlović, SR Črne gore, ki jo vodi predsednik skupščine Radivoje Brajević, 
SR Hrvatske, ki jo vodi član Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komu- 
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nistov Jovo Ogričić, SR Makedonije, ki jo vodi predsednik Predsedstva re- 
publike Ljubčo Arsov, SR Srbije, ki jo vodi predsednik skupščine Dušan Skre- 
bić, Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo, ki jo vodi predsednik skupščine 
Dušan Ristič, in Socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine, ki jo vodi 
član Predsedstva Pokrajinskega komiteja Zveze komunistov Sreta Stajič. 

Skupno zasedanje posvečamo 70. obletnici rojstva revolucionarja, državnika 
in misleca Edvarda Kardelja, človeka, katerega življenje in delo sta izjemno 
globoko povezana z napori najnaprednejših sil našega naroda, z uspehi jugo- 
slovanske socialistične revolucije in z bojem delavskega razreda ter njegove 
politične organizacije, človeka, ki je dal izjemen prispevek socialistični misli in 
praksi pri nas in v svetu. 

Prosim tovariša Popita, da prevzame besedo. 

France Popit: Tovarišice in tovariši! Zaupali so mi nalogo, da po- 
zdravim ta zbor in vam spregovorim o tovarišu Kardelju ob 70-letnici njego- 
vega rojstva. Njegovo veliko ustvarjalno delo vzbuja pozornost ne le v Jugo- 
slaviji, temveč po vsem svetu, kajti Kardelj je tehtno odgovoril na mnoga ve- 
lika, usodna vprašanja sodobnega sveta. V 69 letih svojega življenja je več kot 
pol stoletja posvečal analizi problemov sodobnega časa. S tem si je v zgodovini 
jugoslovanskih narodov in še posebej slovenskega naroda ter v zgodovini 
napredne misli človeštva pridobil mesto, ki bo ostalo trajno zapisano v boju 
delavskega razreda in vseh delovnih ljudi za osvoboditev dela in za svoboden 
razvoj vseh narodov. Kardelj je izjemna, enkratna osebnost, človek, ki je svojo 
revolucionarno misel in delo vgradil v temelje družbe novih, višjih možnosti. 
Zaradi tega in zaradi svoje človečnosti je postal zgled za to, kako dosleden in 
vztrajen mora biti naš vsakodnevni boj za pravičnejše, človeka vrednejše od- 
nose. Njegova misel in delo sta v marsičem merilo, s katerim preverjamo, do 
kod smo prišli in kaj moramo storiti, da bomo hitreje napredovali v začrtanih 
smereh našega nadaljnjega socialističnega samoupravnega razvoja. 

V kratkem govoru ni mogoče prikazati vseh Kardeljevih temeljnih del niti 
natančneje osvetliti razsežnosti njegovega vsestranskega vpliva na razvoj slo- 
venske narodne samobitnosti ter na družbeni razvoj v Jugoslaviji in v svetu. 
Eno moram povedati že na začetku: vso svojo revolucionarno dejavnost od 
mladeniških let naprej je vedno gradil na zaupanju v ustvarjalno moč delovnih 
množic. Kardelj, najsi smo ga klicali Brodar, Sperans, Bevc ali Krištof, je bil 
velik v razumevanju posebnosti delavskega gibanja jugoslovanskih narodov, 
še posebej slovenskega delavskega gibanja, ter v sposobnosti, doumeti zgodovin- 
ski pomen sprememb v sodobnem svetu in ustvarjalno, odločilno vplivati nanje. 
Nikoli ni bil suženj šablon in abstraktnih shem. Dosledno se je upiral vsem pri- 
tiskom, ki jih v njegovem življenju ni bilo malo, nikdar se ni odrekel svojim 
temeljnim ustvarjalnim spoznanjem. Nekaterim koncepcijam očitno ni ustrezal 
človek, ki je tako pogumno razbijal dogme in ki je kot sklepno misel Programa 
ZKJ lastnoročno zapisal: »Nič, kar je bilo ustvarjenega, nam ne sme biti tako 
sveto, da ne bi moglo biti preseženo in da se ne bi umaknilo tistemu, kar je še 
bolj napredno, še bolj svobodno, še bolj človeško ...« 

Ze leta 1934 — ko mu je bilo komaj 24 let — je napisal znanstveno razpravo, 
s katero je dokazal, da nacionalno vprašanje ni le politično in kulturno, ampak 
v bistvu družbenoekonomsko in socialno vprašanje. To je bil — lahko bi rekli 
— uvod v temeljno Kardeljevo delo »Razvoj slovenskega narodnega vprašanja«, 
ki je izšlo pet let zatem. Ta znamenita knjiga je odprla nove poglede na zgo- 
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dovino in perspektive našega naroda. Usodno je vplivala na naš narodnoosvo- 
bodilni boj in vnesla nove razsežnosti v marksistično pojmovanje nacionalnega 
vprašanja. Napredne sile naroda so z njeno pomočjo in pod vodstvom Komu- 
nistične partije Slovenije spoznavale, da ne smejo več dovoliti, da bi se kovala 
usoda slovenskega naroda brez Slovencev in proti njihovi volji za cilje reakcije. 

Ko prebiramo to knjigo, od analize revolucionarnega gibanja kmečkih mno- 
žic in reformacije, prek narodnobuditeljskega dela do razvoja delavskega gi- 
banja, vključno s Krekovim krščanskim socialnim gibanjem, se slika pred nami 
celovita podoba našega naroda, njegov boj za obstanek in za svobodo, vse do 
časov, ko se je enakopravno vključil med priznane narode sveta. Tako je parti- 
zanski narodnoosvobodilni boj sestavni del našega narodnega razvoja, ki je 
izrastel iz napredne misli štirih stoletij — od Trubarja do Cankarja. 

S tem delom je Kardelj želel, kot je kasneje sam zapisal, pomagati sloven- 
skemu narodu in njegovim naprednim silam, znajti se v razmerah, na pragu 
druge svetovne vojne, ko so se — kot je bilo rečeno v znamenitem manifestu 
ustanovnega kongresa KPS — zgrinjali temni oblaki nad slovenskim narodom in 
ko mu je grozil pogin. S tem delom je želel razkrinkati pogubno politiko sloven- 
ske buržoazije za usodo in razvoj slovenskega naroda in razbiti negativni vpliv 
nepretrganega idejnega vodstva slovenskega klerikalizma, ki ga je ves čas — 
v odnosu do družbenih sprememb — preveval reakcionarni duh. To je tudi 
dosegel. Ta knjiga je bistveno vplivala na to, da se je slovenski narod odločno 
iztrgal klerikalnemu vplivu in se premaknil na revolucionarne pozicije. 

Ves kasnejši razvoj je potrdil Speransova predvidevanja. V času revolucije 
se je pokazalo, kakšno vlogo lahko odigra delavsko gibanje, če ga vodi organi- 
zirana sila, ki ve, kaj hoče. Naša komunistična partija se je dovolj zgodaj uspela 
osvoboditi sektaških spon. Zato je znala zaplavati v široke valove ljudskega 
gibanja, če naj uporabim Kardeljeve besede. Ze leta 1941 se je tradicionalna moč 
slovenskega klerikalizma in kompromisarskega liberalizma popolnoma zlomila. 
Izjalovile so se špekulacije, da bodo komunisti v boju z okupatorji izkrvaveli. 
Praznih rok so ostali tisti, ki so poskušali izolirati komuniste od naroda, kajti 
komunisti, ko so pozivali v boj, niso imeli nobenih posebnih interesov, ki bi 
bili ločeni od interesov slovenskega ljudstva, če ponovim temu času primerne 
misli iz Komunističnega manifesta. 

Ko je Kardelj govoril o tem, da je nacionalno vprašanje pri nas načelno re- 
šeno, je dejal, da je porok za to naš federativni sistem, ves ustavni, politični in 
družbeni mehanizem, ki omogoča, da pride do izraza samobitnost vsakega na- 
roda, njegova gospodarska samostojnost v okviru enotnega jugoslovanskega 
tržišča in njegova kulturna svoboda. Zlasti pa morata priti do polne veljave nje- 
gova sposobnost in odgovornost, da se v enakopravnem sodelovanju utrjuje 
Jugoslavija kot skupnost enakopravnih narodov in narodnosti, socialističnih 
republik in pokrajin in da se odločno in ustvarjalno zavzema za družbeni na- 
predek tako doma kot v svetu. Kardelj nas je vedno opozarjal, da moramo biti 
občutljivi, če bi kdo hotel zlorabiti načelo nacionalne enakopravnosti v imenu 
nacionalnega egoizma in nacionalizma ali ga kršiti s centralistično-unitarističnih 
stališč. Zato moramo razvijati in utrjevati federalizem, ki naj zagotovi dosledno 
spoštovanje nacionalne enakopravnosti in pokaže svetu zgled, kakšni morajo 
biti odnosi med socialističnimi državami in narodi sploh. 

Kardelj je torej tako kot na mednacionalne odnose pri nas gledal tudi na 
odnose med socialističnimi državami im na odnose v svetu sploh. Zanj je bil 
internacionalizem neločljivo povezan z nacionalnim vprašanjem. Zvesto je sledil 
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tisti misli iz Komunističnega manifesta, po kateri komunisti niso nikakršni 
»brezdomovinci«, kakor jim očitajo antikomunisti, temveč se bojujejo za svo- 
bodo svojega naroda in za enakopravnost drugih. 

Razvoj socialistične samoupravne skupnosti jugoslovanskih narodov in 
narodnosti, po Kardeljevem mnenju, že kaže in utira pota v mednarodnih raz- 
sežnostih novim temeljem ekonomskih in političnih odnosov med narodi in 
državami z veliko bolj napredno in bolj demokratično vsebino in obliko. Pri 
tem je treba vedeti, da je naš socialistični samoupravni sistem mlad organizem, 
ki raste v obdobju lastnih protislovij, iz podedovane in sedanje stopnje druž- 
benega razvoja pri nas in v svetu. 

Tovarišice in tovariši! Pravica do samoupravljanja je temelj vseh svoboščin 
in pravic delovnih ljudi in občanov v naši socialistični družbi. Samoupravljanje 
ne pomeni koncesije države ljudstvu, temveč temelj, na katerem je država zgra- 
jena. Brez samoupravljanja ni socializma. 

To je le nekaj Kardeljevih misli o samoupravljanju, katerega začetki segajo 
daleč nazaj v čas narodnoosvobodilnega boja. Kardelj je vedno poudarjal, da 
je bil že narodnoosvobodilni boj oborožena oblika samoupravljanja jugoslo- 
vanskih narodov in narodnosti. »Vsi naši napori bi bili zaman,« je tedaj govoril, 
»če ne bi znali stalno razvijati široke pobude ljudstva od spodaj ... Po delu 
ljudske oblasti, po demokratični udeležbi v njej, bodo ljudske množice ocenje- 
vale značaj nove Jugoslavije.. . Partizanske čete, odrede, brigade bi nam so- 
vražnik hitro uničil, če ne bi bilo Osvobodilne fronte kot širokega, demokratič- 
nega vseljudskega gibanja, iz katerega so vznikale vedno nove partizanske 
enote ...« 

To je tudi bistvo koncepta ljudske obrambe jugoslovanskih narodov, ki 
ga moramo zlasti v sedanjem nemirnem času nenehno utrjevati in razvijati. Naša 
moč je v našem oboroženem narodu, morali, v naši enotnosti. 

Nekateri so v samoupravljanju videli predvsem decentralizacijo, čeprav je 
Kardelj opozarjal, da samoupravljanje ustvarja nove družbenoekonomske in ma- 
terialne temelje samoupravne demokracije, družbe, v kateri ljudje vse manj vla- 
dajo nad ljudmi in vse bolj upravljajo s stvarmi. Z decentralizacijo se prema- 
gujejo le stege revolucionarnega etatizma in se ustvarja prostor, v katerem 
se vse bolj svobodno razvijata individualna in kolektivna iniciativa delovnih 
ljudi na osnovi njihovih ekonomskih, političnih in moralnih interesov. Šele 
v takih pogojih se lahko začne proces nove integracije družbe, vendar tokrat ne 
več etatistične, ampak samoupravne, ki se ne odreja od zgoraj, ampak raste iz 
družbene osnove. To je oblika, ki ustreza zahtevam sodobne znanstvene in 
tehnološke revolucije, obema njunima stranema — družbeni in tehnološki. Sa- 
moupravljanje se sedaj — kot je dejal Kardelj — ne omejuje le na nasproto- 
vanja etatistični koncepciji socializma, temveč se opredeljuje kot celovita ude- 
ležba človeka pri odločanju o njegovi usodi na ekonomskem, političnem, kul- 
turnem in drugih področjih človekovega dela in ustvarjanja, tako v svoji državi 
kot v mednarodnem merilu. To seveda ni spontan proces in tudi ne zgolj demo- 
kracija kot oblika, ki ne more odgovarjati na bistvena družbena vprašanja, če 
znotraj nje ni boja za osvobajanje dela in človeka. Tudi svoboda sama po sebi 
ničesar ne rešuje, če napredne sile znotraj nje ne dajejo nenehnih impulzov 
za ekonomski, socialni in kulturni napredek človeštva. Nasprotno, socialistična in 
demokratična misel išče in krči vedno nove poti in odkriva vedno nove oblike 
demokracije, ki ustrezajo potrebam in interesom svobodnega razvoja sociali- 
stičnih in samoupravnih proizvodnih odnosov in ki bodo v okviru samouprav- 
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nega interesnega pluralizma sposobne povezati posamezni interes s skupnim, 
osebne svoboščine in pravice z odgovornostjo za enakopravnost drugega človeka, 
in to ne glede na to, ali dela v tovarni, na polju, v znanstvenem laboratoriju, 
v kulturi ali šoli. 

V času, ko je bil Kardelj že bolan in je vedel za svojo neozdravljivo bo- 
lezen, je napisal svoje temeljno delo — »Smeri razvoja političnega sistema so- 
cialističnega samoupravljanja«. V njem nas je v najboljšem pomenu besede 
vznemirila misel o človeku — nosilcu svoje sreče. Takole je zapisal: 

»Sreče človeku ne more dati niti država niti sistem niti politična stranka. 
Srečo si lahko človek ustvari samo sam. Toda ne sam kot posameznik, ampak 
samo v enakopravnih odnosih z drugimi ljudmi. ..« 

Kardelj je v »Smereh« posebej poudaril misel, da smo pri nas že zdavnaj 
odvrgli dilemo: večstrankarski ali enopartijski sistem? Samoupravljanje zanika 
vsak monopol, tudi strankarskega. To je hkrati tudi razmejitev med političnim 
in samoupravnim pluralizmom. Socializma ne more graditi nikakršen biro- 
kratski aparat. To mora biti naloga in delo delavskega razreda in najširših 
ljudskih množic. Zveza komunistov Jugoslavije je s svojo ustvarjalnostjo notra- 
nja gibalna sila tega zgodovinskega procesa. To ni več partija v klasičnem 
pomenu te besede. To je Zveza komunistov, ki noče imeti monopola, ki je vo- 
dilna, kolikor je v resnici vsak dan ustvarjalna, ki je vodilna zaradi že večkrat 
izpričane sposobnosti, da svoje znanje, prepričanje, hotenje po demokratični poti 
in skupaj z vsemi ustvarjalnimi silami spremeni v široko družbeno akcijo za kre- 
pitev oblasti delavskega razreda in delovnih ljudi samih. Najširši politični okvir, 
znotraj katerega se uveljavlja ta oblast, ta zveza delavcev, kmetov in inteli- 
gence, je Socialistična zveza delovnih ljudi, ki združuje oziroma je sposobna 
združevati vse ljudi ne glede na razlike v ideologiji in praktični politiki, ki 
sprejemajo sistem socialistične samoupravne demokracije. V tem smislu vse- 
buje Socialistična zveza tudi elemente klasičnega političnega pluralizma, ki so 
še vedno nujni kot sredstvo najširšega vključevanja naprednih družbenih sil v 
sistem samoupravne demokracije. 

Nepretrgani tok razmišljanj od »Razvoja slovenskega narodnega vpraša- 
nja« do »Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja« je 
napotilo, kako zgraditi in uveljaviti sistem, v katerem bo mogoče izraziti plura- 
lizem samoupravnih interesov in premagati temeljna protislovja sodobne 
družbe. V tem političnem sistemu imajo vse subjektivne sile in Zveza komu- 
nistov še posebej odgovornost, da zagotovijo demokratično smer razvoja so- 
cializma in preprečijo, da ne zaide v slepo ulico. 

Važno je, da se Zveza komunistov v takšnih oblikah družbenopolitičnega 
sistema obnaša odgovorno in ne razsodniško do vprašanj našega dela, življenja 
in družbenega razvoja. Zato je Kardelj zelo poudarjal nalogo in odgovornost 
Zveze komunistov, da spremlja problematiko delegatskega sistema, s tem, da 
deluje znotraj njega, ne da bi stala zunaj in »poučevala«. Pri tem Zveza komu- 
nistov zagotavlja svoj vpliv in odgovornost prek posameznikov, ki odločajo 
svobodno, enakopravno in demokratično skupaj z vsemi drugimi člani organizacij 
in teles in z delovanjem komunistov ali skupin komunistov, ki v sistemu na- 
stopajo kot neposredni predstavniki Zveze komunistov kot organizacije. V 
prvem primeru bi bilo povsem nerealno, če bi morali komunisti za vsak svoj 
sklep terjati odobritev partijskega organa, zlasti še, ker je velika večina proble- 
mov takšnih, da ni nobene potrebe, da bi se Zveza komunistov kot organizacija 
neposredno ukvarjala z njimi. Seveda morajo komunisti pri svoji aktivnosti upo- 
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števati splošno usmeritev Zveze komunistov in so zanjo odgovorni. Skratka, 
dolžni so, kot je nekoč rekel Kardelj, delovati na liniji družbenega interesa. 
Kadar nastopajo komunisti kot predstavniki Zveze komunistov v skupni dele- 
gaciji Socialistične zveze, v družbenopolitičnem zboru, ;kot delegati v družbenih 
svetih itd., ne bodo zastopali samo svojih stališč, temveč bodo izražali stališča 
odgovornega foruma Zveze komunistov kot sestavnega dela političnega sistema 
ter tako prevzemali javno družbeno odgovornost zanje, za njihovo uveljavitev. 
Dolžnost komunistov je tudi, da probleme, ki nastajajo v institucijah političnega 
sistema, prenašajo v vodstva Zveze komunistov, da bi le-ta lahko oblikovala 
stališča na temelju žive prakse, kakršna prihaja do izraza v delegatskem sistemu 
in njegovih organih. Z na tak način oblikovanimi stališči bi komunisti lahko da- 
lje vplivali na procese in odločitve znotraj organov in institucij, kjer se uveljav- 
ljajo in usklajujejo samoupravni interesi. To je nova kvaliteta delovanja Zveze 
komunistov, tako po socialistični vsebini kot izbiri demokratičnih sredstev, na- 
činov in oblik boja, v sodelovanju in demokratičnem dialogu z drugimi delov- 
nimi ljudmi in občani pri uresničevanju nalog v naši družbi. Tako zasnovana 
socialistična samoupravna demokracija predstavlja bistvo vseh pomembnejših 
del Kardelja in njegovega delovanja. Ona trajno spodbuja mogočen nezadržen 
tok naše revolucije, osvobaja delo in človeka, pospešuje revolucionarno delo- 
vanje delavskega razreda in naš nenehni boj za nadaljnji razvoj in vsestranski 
napredek slovenske in jugoslovanske družbe. Ustvarjalni prispevek Kardelja 
pri graditvi delegatskega sistema je neprecenljiv. Delegacije in delegati — je 
dejal — niso samo nekakšni poštarji, temveč morajo biti vsak dan neposredno 
povezani z interesi in problemi ljudi v združenem delu in v vsej družbi. Prek 
delegatskega sistema si morajo delavski razred in vsi delovni ljudje zagotoviti 
politično oblast na vseh ravneh — od temeljne organizacije združenega dela 
do republike in federacije. Kjerkoli se pretrga neposredna zveza med delega- 
cijami in delegati ter delegatsko bazo, obstaja velika nevarnost v obliki takš- 
nega ali drugačnega odtujevanja dohodka in odločanja od delovnih ljudi. 
Samoupravljati, torej odločati odgovorno o vseh temeljnih in drugih pravicah 
ter uveljavljati odgovornost v temeljnih organizacijah združenega dela, po- 
meni, krepiti samoupravne pravice, dolžnosti in odgovornosti itako znotraj orga- 
nizacij združenega dela kakor tudi tistih, ki segajo čez tovarniški zid in ki so 
pogoj za samoupravno integracijo, brez katere ni napredka znanosti in tehnike, 
pa tudi ne razvoja družbenih dejavnosti in rasti družbenega bogastva sploh. Od 
tega je odvisna uspešnost boja proti inflaciji, strukturnim (neskladjem v gospo- 
darstvu, uravnilovki itd. S tem je povezano uveljavljanje sistema in metode 
planiranja, ki ustreza samoupravnim družbenoekonomskim odnosom, da ne bi 
bili sužnji stihije tržišča, sebičnosti in monopolov. Seveda pa tudi v samouprav- 
ljanju ne pride nič samo od sebe, neodvisno od družbene akcije ljudi, njihovih 
lastnih družbenih interesov in zavestnega spoznanja razmer, poti in sred- 
stev za uresničevanje programirane družbene akcije, torej brez akcije sub- 
jektivnih sil. 

Tovarišice in tovariši! Problemi, ki jih je Kardelj obravnaval kot revolucio- 
nar in teoretik, so preveč raznovrstni, da bi jih lahko dovolj izčrpno osvetlili v 
kratkem času. Tudi njegove razprave o vprašanjih socialistične politike na vasi 
so zgovoren primer ustvarjalnega marksizma, razumevanja problemov v nji- 
hovi zgodovinski in družbenoekonomski razsežnosti. 2e od vsega začetka je na- 
sprotoval kampanjski, administrativni kolektivizaciji zemlje, poudarjanju zgolj 
kvantitativne strani socialistične preobrazbe naše vasi. Zavzemal se je za res- 
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nično povezanost moderno organiziranih in visoko produktivnih družbenih kme- 
tijskih posestev in kombinatov s kmetom, njegovimi zadrugami, obrati za ko- 
operacijo in drugimi oblikami njegovega združevanja dela in sredstev. Znana je 
Kardeljeva misel, po kateri ni najpomembnejše, ali je večina zemlje družbena, 
ampak je veliko bolj pomembno to, da družbeni sektor z različnimi oblikami 
povezovanja zagotavlja sodobno organizirano družbeno proizvodnjo. Da je druž- 
beni sektor — kot je rekel — lokomotiva razvoja in splošnega napredka na vasi. 
V veliki meri je Kardeljeva zasluga, da smo se odločili za razne oblike samo- 
upravnega, zadružnega in drugega organiziranja kmetov na osnovi njihovega 
enakopravnega, prostovoljnega in demokratičnega vključevanja v sodobne to- 
kove gospodarskega in družbenega življenja ter v sistem samoupravne de- 
mokracije. 

Kardelj je večkrat govoril o vlogi inteligence v naši družbi. Ze pred vojno 
je o njej pisal in poudarjal, da mora biti z vsem svojim znanjem in ustvarjal- 
nostjo tesno povezana z bojem demokratičnih ljudskih množic za napredek slo- 
venskega naroda. Nikoli ne sme dopustiti, je opozarjal, da bi se izgubljala v 
abstraktnosti in se tako ločevala od konkretnega boja ljudskih množic. Ostro je 
grajal tisti del inteligence, ki se drži v »dostojni razdalji« od politike, češ: poli- 
tična pesem je pač grda pesem. To je bežanje iz boja za svobodno uveljavljanje 
vseh socialnih plasti, za človečnost in duhovno plemenitost v odnosih med 
ljudmi. 

Med epohalna Kardeljeva dela sodijo tudi »Beležke o družbeni kritiki«. V 
njem, je med drugim dejal, da je kritika izhodiščna točka za sklepe, za prihod- 
njo akcijo, vendar jo na koncu samo čas, dosežki v akciji, uspehi in neuspehi 
potrjujejo ali zanikujejo. Kajti kritika ni golo zanikanje doseženega, temveč 
sredstvo za odkrivanje novih spoznanj, ni sredstvo boja za oblast, temveč po- 
staja oblika boja mnenj med enakopravnimi ljudmi na liniji nadaljnjega gi- 
banja naprej. V bistvu mora biti kritika usmerjena k iskanju progresivnih in 
humanističnih rešitev tistih problemov, s katerimi se sooča družba. 

Kardelj nam je zapustil bogate misli o kulturni dejavnosti in o drugih po- 
dobnih vprašanjih. Tako je o kulturi dejal, da mora biti stvar vse družbe, ne 
samo ozke skupine ljudi. Samoupravljanje je bistveni pogoj tudi za kulturno 
preobrazbo. Samoupravna kulturna politika — to je aktiven odnos delovnega 
človeka do kulturnega ustvarjanja kot tudi ustvarjanja do delovnega človeka. 
To pa seveda nikakor ne pomeni, da je umetnikom mogoče predpisovati vsebino, 
tematiko in obliko ustvarjanja. 

Malo pred smrtjo je govoril o tesni in medsebojni povezanosti znanosti, 
izobraževanja in prakse. Posebej je poudarjal nalogo znanosti, da raziskuje, 
odkriva in analizira objektivne zakonitosti socialističnih samoupravnih proizvod- 
nih odnosov, gibanja in pojave, ki prihajajo do izraza v socialistični samoupravni 
ekonomiki in praksi nasploh. Vedno je poudarjal pomen znanstvene in tehnične 
ustvarjalnosti in potrebo po sposobnih, znanstveno izobraženih kadrih, ki 
bodo znali znanstvene dosežke neposredno uresničevati v praksi. Sposobni orga- 
nizatorji in nosilci procesov dela so neločljivi sestavni del razvoja proizvajalnih 
sil, produktivnosti dela in celotnega družbenega razvoja, v katerem se bo fizično 
delo postopoma organsko razvilo do ravni izobraženega človeka. 

V sedanjem času boja za gospodarsko stabilizacijo je bolj kot kdaj aktual- 
na Kardeljeva kritika konservativnega empirizma, ki zavira razvoj tehnologije, 
organizacijo dela, planiranje itd. Pragmatizem in prakticizem zapirata perspek- 
tive socialističnega razvoja. Njima znanost ni potrebna. Vzdržujeta le to, kar 
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imata in vztrajata pri polžastih korakih razvoja, največkrat pod vplivom tujih 
izkušenj, ki so ponavadi tedaj, ko jih sprejemata, že zdavnaj zastarele. 

Tovarišice in tovariši! Ta čas, ko smo priče zaostritvam v svetu, v času, ko 
prehaja oboroževalna tekma v nov, nevaren vzpon, ko eno vojaško intervencijo 
opravičujejo z drugo, smo dolžni posebej poudariti neprecenljiv prispevek Kar- 
delja k osvetljevanju aktivne miroljubne koeksistence kot edino možne in lo- 
gične poti za ohranitev sveta. Nekoč je dejal, da sta samoupravljanje, zasnovano 
na družbeni lastnini, in neuvrščena politika dve temeljni, bistveni sestavini 
jugoslovanske družbene biti. Toda niti eno niti drugo ne more biti samo naše. 
To so odgovori na protislovja in dileme sodobnega sveta sploh. Naša prizade- 
vanja so povezana s težnjami družbenega razvoja v naši dobi. 

V znamenitem delu »Zgodovinske korenine neuvrščenosti« je med drugim 
zapisal, da je politika neuvrščenosti in akcija držav, ki gredo po tej poti, zgo- 
dovinskega pomena v boju za bistveno spremembo obstoječih političnih, eko- 
nomskih in drugih mednarodnih odnosov. Njena usmeritev je protiimperiali- 
stična in protihegemonistična. Takšna je trajen, nenadomestljiv dejavnik med- 
narodnega razvoja, stvarna sila, sposobna, da bistveno vpliva na celoten razvoj 
mednarodnih odnosov. 

Velik teoretični in praktični prispevek k razvoju tega gibanja je dal prav 
Kardelj, ki se je kot zunanji minister že leta 1950. na zasedanju generalne skup- 
ščine OZN odločno zavzel za demokratične mednarodne odnose. »Narodi Jugo- 
slavije,« je dejal tedaj, ko je Jugoslaviji grozila neposredna agresija, »se ne mo- 
rejo sprijazniti z navedbo, da danes človeštvo lahko izbira samo med hegemonijo 
te ali druge velike sile. Ne, mi sodimo, da je še druga pot, to pa je pot naporne, 
toda neogibne demokratične borbe za svet enakopravnih narodov, za demokra- 
tične odnose med narodi, proti vmešavanju tujih sil v njihovo notranje živ- 
ljenje in za enakopravnost in vsestransko sodelovanje narodov na vseh pod- 
ročjih življenja...« 

Za takšno pot smo se odločili v času najhujše preizkušnje za jugoslovanske 
narode, v času, ko so nas z vojaškimi in gospodarskimi blokadami pritiskali 
z vseh strani. Po tej poti si je Jugoslavija s Titom pridobila velikanski ugled, 
ki ga nikakršne klevete in špekulacije niti za trenutek niso mogle omajati. 
Taista pot je vodila v mogočno gibanje neuvrščenih, ki je iz temeljev spremenilo 
politično podobo sveta in ki je kot vest človeštva in edino možna alternativa 
miru prerasla v svetovni dejavnik, brez katerega si ni mogoče zamisliti trajne 
ureditve nobenega perečega mednarodnega vprašanja. Še več: ta politika je 
postavila kot imperativ človeštva novo gospodarsko ureditev sveta, ki je edina 
lahko trden garant miru in lepše prihodnosti človeštva. 

O njegovi knjižici »Socializem i,n vojna«, ki je bila, kot tudi nekatere druge, 
prevedena v številne jezike, je nekdo dejal, da je skromna po obsegu, a nadvse 
pomembna za razumevanje sodobnih pojavov v svetu in tudi za razumevanje 
sedanjih konfliktov med socialističnimi državami. V njej je avtor dokazal, da 
je trditev o neizogibnosti vojne docela nemarksistiona in neznanstvena. Po 
njegovem se v tej teoriji kaže nezaupanje v moč naprednih sil človeštva. Pri- 
hodnost socializma ni odvisna od spopada dveh blokov, temveč bolj od notra- 
njega razvoja socializma samega, od tega, kolikor bolj postajata politika pritiska 
in vmešavanja, celo vojna, tuji socialističnim družbam. Odklanjal je misel o 
mednarodni vojni zaradi širjenja socializma in jo štel za absurdno. Če so poleg 
vojne — je dejal — še druge poti za razreševanje mednarodnih nasprotij, potem 
socialistične sile smejo in morajo voditi le politiko miru in koeksistence. S tem 
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ne bodo izgubile, temveč bodo le pridobile na moči in zgledu, prispevale bodo 
k temu, da bodo sprejele graditev socializma za svoj program mnogo širše 
politične sile, na primer napredna in narodnoosvobodilna gibanja, ne samo ko- 
munistične partije. Razen tega se socializem kot osvobajanje dela in človeka 
ne more do kraja razvijati, če ne odstranjuje z zemeljske oble vojne kot sred- 
stva za razreševanje mednarodnih nasprotij in če ne premaguje odnosov v člo- 
veški družbi, med narodi in državami, ki k temu vodijo. Skratka, vsiljevanje 
socializma drugim narodom, najsi bo v obliki teorije omejene suverenosti, tako 
imenovane bratske pomoči in socialistične solidarnosti ali kake druge oblike 
vojaške intervencije, kakršni smo prav sedaj priča v Afganistanu, je škodljivo m 
protisocialistično ter daje nove moči imperializmu in drugim ostankom preži- 
velih ali v sodobni družbi preseženih odnosov. Kakor so eni hoteli z vojno raz- 
širjati meščansko pojmovano svobodo in demokracijo kot popoln družbeni ideal, 
tako bi radi drugi vsiljevali socializem sploh ali socializem v oblikah, ki ne 
ustrezajo konkretni družbenoekonomski strukturi in družbeni zavesti ljudi. To 
vzbuja odpor. Tudi danes bi lahko rekli, da ni mogoče nikogar z batinami siliti 
v nebesa, kakor je nekoč rekel Lenin. 

Tovarišice in tovariši! Kardelj se je prvič srečal s Titom leta 1934 in odtlej 
je bil njegov najbližji sodelavec. Od vsega začetka je podpiral Titovo politično 
smer, ki je klila iz realnosti delavskega gibanja in ki jo je nekoč opredelil 
takole: prvič, partija ne sme biti revolucionarna sekta, ki bi čakala v ilegali, 
da bo prišel njen čas, temveč mora postati gibalna sila progresivne socialne, 
demokratične, kulturne in druge akcije množic; drugič, če hoče biti povezovalna 
sila v večnacionalni Jugoslaviji, se mora znebiti vseh ostankov frakcijskih sku- 
pin in frakcijskih bojev; tretjič, obrniti se mora k aktualnim problemom svojega 
delavskega gibanja in svojega naroda; četrtič, vodstvo mora delovati v domo- 
vini in partija si mora zagotoviti samostojne vire financiranja. Samo partija, ki 
je samostojno oblikovala takšno taktiko in strategijo boja za socializem, je bila 
sposobna popeljati ljudstvo v oboroženi boj za njegovo socialno in nacionalno 
osvoboditev. 

Kardelj je v vseh obdobjih revolucije stal zvesto ob Titu in za politiko, 
ki jo je ta poosebljal. Pokazal je nenavadno smelost v analizi razmer, pogum, 
ki je moral priti pogosto navzkriž s stalinističnimi šablonami in obrazci, s kakrš- 
nimi so tedaj mnogi ocenjevali pojave in dogodke v mednarodnem delavskem 
gibanju in v svetu sploh. To je bil nov način realnega, dialektičnega presojanja 
situacije, ki se ni slepo podrejal direktivam od zgoraj. V takšnih okoliščinah 
se je Komunistična partija Jugoslavije s Titom na čelu postavila na lastne noge, 
v njej se je pojavil nov duh, ki je bil daleč od brezpogojne poslušnosti in za- 
postavljanja aktualnih problemov lastnega delavskega razreda in lastnega 
naroda. 

Titovo ime je postalo last vseh, ki jim je mir eksistenčna potreba, ki nasto- 
pajo v obrambo svoje nacionalne biti in obstoja, neodvisnosti, graditve enako- 
pravne skupnosti narodov, osvoboditve vseh oblik izkoriščanja, podrejanja in 
zatiranja, odvračanja sile v odnosih med državami in narodi. Tak je zrasel iz 
revolucionarnega gibanja in ker so bile z njim takšne izjemne, ustvarjalne oseb- 
nosti, kot so Kardelj in drugi revolucionarni kadri vseh republik in pokrajin 
Jugoslavije. 

»Kot neposredne priče Titove besede in akcije od njegovih prvih zgodovin- 
skih korakov pa vemo,« je dejal Kardelj leta 1967 ob 30-letnici prihoda tovariša 
Tita na čelo Komunistične partije Jugoslavije, »da sta le-ti bili gibalna sila 
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mnogih naših najvažnejših odločitev na usodnih družbenih prelomnicah. Zato 
je Titovo delo eden izmed tistih zgodovinskih pojavov, ki bodo trajno navdi- 
hovali socialistično in vsako napredno misel in akcijo naše družbe...« 

V teh kratkih besedah sem, tovarišice in tovariši, hotel povedati samo to, 
da se bomo pogosto vračali k celotnemu ustvarjalnemu delu Kardelja, kajti 
njegova misel in delo nista aktualna le danes — enako pomembna bosta tudi 
jutri za nas in za svet. 

(Dolgotrajno ploskanje!) 

Predsedujoči Milan Kučan: Spoštovane tovarišice in tovariši! V na- 
šem skupnem imenu bi se zahvalil tovarišu Popitu za njegov nagovor našemu 
svečanemu zboru in če dovolite, bi s tem sklenil skupno zasedanje zborov slo- 
venske Skupščine, Predsedstva naše republike in vodstev družbenopolitičnih 
organizacij. Hvala! 

(Zasedanje je bilo končano ob 11.45.) 
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19. decembra 1979 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.35. 

Predsedujoča Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati, 
spoštovani gostje! Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora, na katerem bomo poslušali informacijo 
o oceni varnostnih razmer v SR Sloveniji z uvodno obrazložitvijo k predlogu 
za izdajo zakona o notranjih zadevah, ki jo bo podal tovariš Janez Zemljarič, 
član Izvršnega sveta in republiški sekretar za notranje zadeve, in poročilo o 
uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji z uvodno obraz- 
ložitvijo k predlogu za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti, ki jo bo podal tovariš Martin Košir, član Izvršnega sveta in re- 
publiški sekretar za ljudsko obrambo. 

Ker je delo zborov po poslovniku Skupščine SR Slovenije javno, infor- 
macija o oceni varnostnih razmer SR Slovenije ter poročilo o uresničevanju 
zasnove splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji pa sta označeni kot zaupni in 
predstavljata uradno tajnost, predlagam, da v skladu z drugim odstavkom 399. 
in drugim odstavkom 400. člena poslovnika Skupščine poslušamo informacijo 
in poročilo brez navzočnosti javnosti. 

Predstavniki sredstev javnega obveščanja so lahko navzoči na seji. Javnost 
pa bodo obveščali le o tem, kar jim bo posredoval Sekretariat za informacije 
Skupščine SR Slovenije. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 11.50.) 



26. decembra 1979 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora, na katerem bomo poslušali ekspoze Izvršnega sveta k predlogu resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 
1980, ki ga bo imel tovariš dr. Anton Vratuša, predsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in poročila delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka 
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1976—1980 v letu 1980, ki ga bo dal vodja delegacije tovariš Marko Bule. 

Besedo ima tovariš dr. Anton Vratuša, predsednik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Dr. Anton Vratuša: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Razmere v katerih sprejemamo resolucijo o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980, v letu 1980 so bolj zapletene 
kot je bilo pričakovati glede na situacijo v kateri je delegatska skupščina pred 
petimi meseci razpravljala o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1979. 

Na to so vplivale določene tendence v gospodarskih gibanjih doma in na 
tujem, zavoljo katerih so se pogoji gospodarjenja doma še naprej poslabševali. 
Predvsem je delovala v tej smeri stagnacija izvoza na doseženi stopnji ob na- 
daljnji rasti uvoza, rast cen blaga in storitev, počasna rast produktivnosti dela 
ter nadaljevanju rasti zaposlovanja, rastoča nelikvidnost gospodarstva in vse 
slabša plačilna bilanca. Razen tega se stalno slabšajo pogoji mednarodnega eko- 
nomskega sodelovanja, kar se še posebej odraža v deželah kot je Jugoslavija, 
ki mora uvažati velike količine energije, predvsem nafte in drugega reproduk- 
cijskega materiala. Gospodarstvo SR Slovenije je na ta gibanja iz znanih raz- 
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logov še posebej občutljivo. To so le nekateri razlogi, zavoljo katerih je Izvršni 
svet po sprejetju osnutka resolucije v tej Skupščini v začetku novembra imel 
opravka z dvema vrstama nalog. Prvič, bilo je potrebno spremljati široko javno 
razpravo od temeljnih organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti, samo- 
upravnih interesnih skupnosti, do delegatskih skupščin in drugih oblik druž- 
benega usmerjanja in delovanja. Drugič, pa je moral na osnovi v novembru 
sprejetih sklepov Predsedstva CK ZKJ kakor tudi sklepov Predsedstva CK ZKS 
in Predsedstva SR Slovenije ponovno kritično presoditi lastne predloge iz 
osnutka resolucije. To so terjali tudi amandmaji, ki jih je Zvezni izvršni svet 
predložil k osnutku zvezne resolucije za 1980. leto. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v načelu podpira akcijo Zveznega iz- 
vršnega sveta, v zvezi s predlogom resolucije Skupščine SFRJ o gospodarskem 
in družbenem razvoju v letu 1980. in njegove iniciative o ponovni presoji vseh 
dosedanjih izdatkov proračuna federacije, ki se smatrajo kot nekakšna zago- 
tovljena pravica. Pri tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izhaja iz za- 
hteve, da spremembe prispevajo k večji motiviranosti za krepitev materialnih 
osnov dela na osnovi doslednega uresničevanja dohodkovnih odnosov zdru- 
ženega dela, k pospešenemu izvozu, k zaustavljanju inflacije, k optimalni in 
racionalni uporabi vseh družbenih sredstev, k povečanju produktivnosti dela, 
hitrejšemu uvajanju moderne tehnologije in uporabi lastnega znanja. Izkušnje 
dokazujejo, da se osnovnih problemov ne da reševati in postavljenih ciljev ne 
doseči z uporabo linearnih ukrepov. Izvršni svet zato meni, da je nujen selek- 
tiven pristop k reševanju nalog, ki so pred nami v zvezi z zaostrenim gospo- 
darskim položajem. 

Tako morajo biti naravnani tudi vsi ukrepi državnih organov, vendar ne 
samo njihovi. Vsak družbeni dejavnik od delavcev v TOZD do federacije mora 
imeti možnost, da uresničuje svoje pravice in odgovornosti v skladu z ustavo 
in zakonom o združenem delu. Nujno je, da se vsi zavedamo, kaj je odgovor- 
nost republik in avtonomnih pokrajin in kaj federacije in da tako tudi ravnamo. 

Izvršni svet meni, da so nujne restrikcije na vseh področjih porabe, da 
pa je pri izbiri metod za dosego tega cilja nujno potrebno upoštevati tudi učinek 
aktivnosti, ki so v posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah že v teku. 

Predsedstvo SFR Jugoslavije in Predsedstvo CK ZK Jugoslavije sta v svojih 
sklepih poudarili, da je treba v prihodnjem letu za izvajanje politike ekonom- 
ske stabilizacije nujno sprejeti učinkovitejše ukrepe za zagotovitev skladnejših 
odnosov v družbeni reprodukciji, predvsem na področju odnosov v delitvi 
družbenega proizvoda, na področju ekonomskih odnosov s tujino in na po- 
dročju ustvarjanja pogojev za počasnejšo rast cen. 

Nujno se bo treba odreči čezmerni porabi, investicijam in razvojnim pro- 
gramom, ki jih spremenjene gospodarske razmere doma in v svetu ne opravi- 
čujejo. Potrebno je več odločne volje in vztrajnosti pri usklajevanju posamez- 
nih interesov. Vsi ukrepi tekoče ekonomske politike naj bodo v skladu z de- 
janskimi potrebami razvoja. 

Izvršni svet zato meni, da bo na tej podlagi treba v prihodnjem letu pred- 
vsem: prvič, zagotoviti razporejanje dohodka v korist materialne osnove zdru- 
ženega dela in s tem za krepitev ustavnega položaja delavcev v združenem delu; 
drugič, ustvarjati pogoje, da bo združeno delo dejansko samoupravno odločalo 
o rezultatih svojega dela in tako lahko z vso odgovornostjo upravljalo z druž- 
benimi sredstvi, s katerimi razpolaga; in tretjič, usmerjati vse napore za hitrejši 
izvoz in sploh na vsestransko povezovanje našega gospodarstva s tujino. V isti 
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luči naj se v letu 1980 rešujejo tudi tiste naloge pri katerih smo v dosedanjem 
razvoju najbolj zaostajali. Glede na to, v predlogu resolucije in v dopolnitvah 
na podlagi dopolnil k zvezni resoluciji, poudarjamo kot težiščno in prioritetno 
nalogo za prihodnje leto, ki naj ji bodo podrejene vse ostale naloge in aktiv- 
nosti; citiram iz predloga resolucije: »ustvarjanje pogojev za ekonomsko sta- 
bilizacijo, zlasti z doseganjem skladnejših razmerij v razporejanju dohodka in 
omejevanju vseh oblik porabe v okviru rasti dohodka«. 

Izvršni svet meni, da je v takih razmerah v letu 1980 mogoče pričakovati 
le za okoli 3 do 4% rast realnega družbenega proizvoda. Industrijska proiz- 
vodnja bi se povečala za enak odstotek kot realni družbeni proizvod, pri čemer 
bo njena rast v prvi polovici leta najbrž še skromnejša pod vplivom že sprejetih 
ukrepov za umiritev domače konjunkture. 

Povečanje družbenega proizvoda, zlasti še industrijske proizvodnje, bo v 
največji meri pogojeno z realnim povečanjem izvoza blaga. Predvidevamo naj- 
manj 6% rast izvoza blaga. Možnosti za uvoz reprodukcijskega materiala, 
opreme in blaga za široko potrošnjo bodo manjše kot v letu 1979. Tudi one 
bodo odvisne predvsem od doseženih rezultatov pri izvozu blaga in storitev. 
Plačilno-bilančni položaj SR Slovenije v letu 1980 pa bo mogoče izboljšati poleg 
povečanega izvoza tudi na osnovi večjega priliva deviznih dohodkov od izvoza 
storitev in z zmanjšanjem neblagovnega deviznega odliva. 

Izvršni svet poudarja, da nizka gospodarska rast in močna omejitev v po- 
rabi zahtevajo tudi zelo ostre kriterije pri zaposlovanju na vseh področjih 
združenega dela. Meni, da v dejavnostih izven materialne proizvodnje ne bo 
mogoče zaposlovati novih delavcev, razen kjer gre za aktiviranje novih zmog- 
ljivosti ali pa za zadovoljitev specifičnih osnovnih dejavnosti, ki so nujne za 
funkcioniranje sistema in za zdravje. 

Ob izvajanju stabilizacijskih ukrepov na vseh področjih in ob postopnem 
prehodu na samoupravno urejanje cen bo rast cen podrejena kriterijem za se- 
lektivno izvajanje politike cen. Na ta način bi bilo potrebno doseči v letu 1980 
najmanj za 20 % nižjo rast cen in življenjskih stroškov kot v prejšnjem letu. 

Naša naloga je torej, da bistveno spremenimo razvojne tendence, ki so 
prevladovale v zadnjih letih. Pri tem se moramo zavedati, da pomenijo pred- 
lagani okviri razvoja v prihodnjem letu v povprečju znižanje realnih osebnih 
dohodkov na zaposlenega. To je težka naloga, mogoče pa jo bo doseči le z orga- 
nizirano in zavestno akcijo vseh družbenih dejavnikov, s polno zainteresira- 
nostjo delavcev v združenem delu in z organizirano akcijo vseh subjektivnih 
sil družbe za dosledno izpeljavo načela nagrajevanja po rezultatih dela. Le 
tako bo mogoče čim bolje izkoristiti razpoložljive proizvodne potenciale in kadre 
ter prednosti samoupravnega socialističnega sistema in položiti temelje za sta- 
bilnejši razvoj v prihodnjih letih. 

Celotno obdobje prihodnjega srednjeročnega plana bo moralo biti obdobje 
odločne družbene akcije za uresničevanje politike gospodarske stabilizacije, 
srednjeročni plan v bistvu program akcije stabilizacije. V prihodnjem letu nas 
čakajo izredno resne naloge. Za njihovo reševanje vsekakor ne bodo zadosto- 
vali samo akti načelne narave o smereh socialističnega razvoja ali pa le načelne 
usireritve gospodarstva. Potrebni bodo konkretni ukrepi na vseh ravneh ter 
usklajeno delovanje vseh organiziranih socialističnih sil. 

Lahko rečemo, da v ta boj ne stopamo neoboroženi. Imamo zakon o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela in nekatere zakone o svobodni menjavi 
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dela na posameznih področjih družbenih dejavnosti, drugi pa so v pripravi. 
To je pomembno orožje v rokah samoupravljalcev, da sami odločajo brez vme- 
šavanja države, toda ne brez nujnega vpliva organiziranih socialističnih sil 
tako v okviru samoupravnih interesnih skupnosti, kot tudi v okviru družbeno- 
političnih skupnosti. 

Zakon o družbenem planiranju in o družbenem planu SR Slovenije, kate- 
rega predlog je prav danes na dnevnem redu zasedanja zborov Skupščine, pre- 
cizira odgovornosti vseh nosilcev samoupravnega planiranja, zagotavlja pa tudi 
materialne pogoje za samoupravno delovanje na celi črti, od pridobivanja in 
razdeljevanja dohodka do njegovega dolgoročnega usmerjanja. 

Sprejeta so stališča, sklepi in priporočila Skupščine SR Slovenije glede 
uresničevanja družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. 
S tem se tudi stanovanjsko gospodarstvo dosledneje postavlja na samoupravno 
osnovo in zagotavlja ustrezno racionalno gospodarjenje delovnega človeka s 
to vrsto trajne potrošne dobrine, ne glede na to ali je stanovanje oziroma dom 
v družbeni ali v zasebni lasti. Naloga zakonov, ki so v zvezi s tem v pripravi 
je, da se dogovorjena idejnopolitična stališča tudi zakonsko sankcionirajo in 
da se razširi prostor za samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje tudi na 
tem področju. 

Stališča Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije o pridobivanju in 
razporejanju dohodka ter uveljavljanju načela delitve po delu in rezultatih 
dela, vsekakor prispevajo k hitrejšemu uresničevanju socialističnega načela 
delitve po delu na vseh področjih družbenega življenja in dela. Sem spada tudi 
družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za razporejanje čistega dohodka 
in oblikovanje sredstev za osebne dohodke in prisvajanje osebnih dohodkov, 
ki je že v pripravi. Važno je, da se ta dokument sprejme že v letu 1980. 

Vemo, da se na sedanji stopnji razvoja samoupravni' družbeno-ekonomski 
odnosi še ne reproduciraj o iz lastne moči samoupravnih organizacij in skupnosti. 
Potrebna je zavestna družbena akcija tudi družbenih dejavnikov, da bi se ustvar- 
jala ustrezna družbena klima za hitrejšo uveljavljanje zares samoupravnih od- 
nosov na vseh področjih družbene reprodukcije. 

V tem smislu so v letošnjem letu storjeni nekateri zelo pomembni koraki 
za hitrejše uresničevanje sistemskih rešitev tudi v praksi. Posebno važno je 
področje razširjene reprodukcije. Vzrok zaostajanja pri uveljavljanju novih 
družbeno-ekonomskih odnosov na tem področju, je tako v kasnitvi pri spre- 
jemanju ustreznega sistemskega zakona, kakor tudi v neustreznih razmerjih 
pri razporejanju dohodka. Eden najslabših členov v verigi na tem področju 
so odnosi v poslovnih bankah in njihova prepočasna samoupravna preobrazba. 
Zato bo nujno okrepiti konkretno akcijo in tudi neposredno pomoč delavcem 
v teh ustanovah. 

Nič manj pomembno področje niso gospodarski odnosi s tujino. Na njihovi 
samoupravni preobrazbi so bili storjeni prvi začetni koraki. Vendar je to pre- 
malo, da bi samoupravni sistem odločanja prevladal tudi na tem področju. 
Gibanje blagovnih izvozno-uvoznih tokov je še naprej zelo zaskrbljujoče, kljub 
omejitvenim ukrepom na področju uvoza, sprejetih v avgustu, je izboljšanje 
položaja skoraj zanemarljivo. Rezultat je visok zunanjetrgovinski primanjkljaj, 
tudi v Sloveniji, ki presega projekcijo za okoli 23%. Zato bo v prihodnjem 
letu potrebno izpostaviti prav konkretne naloge v zvezi z uresničevanjem vse- 
bine novega sistema ekonomskih odnosov s tujino. Zaživeti mora samoupravno 
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sporazumevanja med tozdi, ob soudeležbi na skupno ustvarjenem deviznem 
prihodku, skupnem riziku ter skupnem planiranju proizvodnih in izvoznih pro- 
gramov z ustreznim dohodkovnim povezovanjem na celotnem enotnem jugo- 
slovanskem trgu. 

Povečani izvoz nam ni potreben samo zaradi zagotavljanja deviz, temveč 
predvsem zaradi večje prisotnosti našega gospodarstva v svetu, povečanja pro- 
izvodnje, napredka v tehnologiji, produktivnosti in kvaliteti dela. To velja tako 
za Slovenijo, kot za Jugoslavijo v celoti. Zato menimo, da je potrebno v bodoče 
tudi razvojno ter investicijsko politiko v Sloveniji in Jugoslaviji podrediti iz- 
vozni usmeritvi, tehnološki intenzivnosti ter večji uporabi lastnega znanja in 
pameti. Še posebej je nujno delovanje za uravnovešenje naše plačilne in devizne 
bilance. Zadrževanje sedanjega deficita plačilne bilance bi imelo za Slovenijo 
še posebno resne posledice. Zmanjšana bo možnost za uvoz reprodukcijskega 
materiala in opreme, hkrati pa bo nadaljnje zadolževanje v tujini komaj dovolj 
za odplačilo dosedanjih dolgov in obresti. Zato je uravnovešenje deficita nujno 
za zagotovitev nemotenega razvoja. 

Hkrati s povečanjem izvoza bo treba zmanjšati našo uvozno odvisnost od 
razvitega sveta. To se bo dalo doseči deloma z racionalno substitucijo, deloma 
pa tudi z večjo preusmeritvijo uvoza v neuvrščene in druge dežele v razvoju, 
seveda pa mora politika racionalne substitucije uvoza ohraniti dovolj pro- 
stora za uvoz potrebne opreme in tehnologije za povečanje izvoza. 

Avtarkija podpira in ščiti nerentabilno in neproduktivno proizvodnjo. Torej 
tudi v praksi zavira prodor na mednarodni trg, ki ga moramo nenehno osvajati, 
če želimo tudi v bodoče zagotoviti harmonični razvoj naše dežele. Razen tega 
bi bilo avtarktično zapiranje v popolnem nasprotju z načeli politike neuvršče- 
nosti in z nujnostjo, da se Jugoslavija v interesu svojega lastnega razvoja tudi 
v gospodarstvu vse bolj intenzivno povezuje s svetom. 

Tu je še področje cen. Danes že lahko rečemo, da administrativni ukrepi 
v juliju in avgustu v glavnem niso izpolnili pričakovanja niti na področju cen 
niti na področju ekonomskih odnosov s tujino. Že v novembru so bili namreč 
prekoračeni na novo predvideni okviri rasti cen. Nesorazmerja na področju 
zunanje-trgovinske menjave so se tudi dalje poglabljala. Samo z omejitvijo cen 
in uvoza torej ne moremo reševati problematike cen, kajti cene so le del pro- 
blematike razširjene reprodukcije, niti plačilne bilance. Zato je treba prenesti 
na združeno delo tudi odgovornost odločanja o medsebojnih razmerjih na po- 
dročju cen in uresničevanja deviznega prihodka. Seveda se tudi družbeno- 
politične skupnosti in njihovi organi ne morejo izogniti določeni odgovornosti 
na tem področju. Osnovno je, da se vprašanje cen obravnava v kontekstu celotne 
družbene reprodukcije ob enakopravni udeležbi pri rezultatih dela vseh, ki 
sodelujejo pri oblikovanju in izdelavi proizvoda. 

V zvezi s tem naj omenim še vprašanje varčevanja. Dejstvo je, da pri nas 
mnogi še vedno razmetavajo prek vseh meja. S tem vprašanjem se bo treba 
konkretneje spoprijeti. 

Tudi predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980, ki temelji na 
določilih zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih, je usklajen s predlogom resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980, v letu 1980. 

Vsebina predloga zakona in njegove določbe vključujejo vsa stabilizacijska 
prizadevanja, ki izhajajo kot naloge iz resolucije o družbenoekonomskem raz- 
voju za leto 1980, vključujoč stališča, pripombe, predloge in mnenja, dana v 
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razpravi na sejah odborov in zborov skupščinskih teles. Rezultat takega pri- 
stopa je rast neto proračuna, brez prispevkov za zvezni proračun, za 11,5 % 
v odnosu na proračun za leto 1979. S tako restriktivnim pristopom smo dosegli, 
da so viri, davčne stopnje, oprostitve in olajšave virov republiškega proračuna 
ostale nespremenjene. 

Tovarišice in tovariši, menim da ni potrebno, da bi se ob tej priložnosti 
podrobneje ukvarjal z rezultati, ki smo jih dosegli v četrtem letu tega pet- 
letnega plana. To je razvidno iz dokumentacije, ki vam je bila pismeno pred- 
ložena. Rad pa bi opozoril na momente, ki zaslužijo posebno pozornost in ki so 
pomembni za naše delo v prihodnjem letu. 

Predvsem lahko ugotovimo, da so doseženi določeni rezultati na področju 
ustvarjanja, razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke. Brez 
dvoma je obvladovanje porabe in njeno usklajevanje z ustvarjenim dohodkom 
v naši republiki že letos dalo pozitivne rezultate. Podatki za prvih devet me- 
secev letošnjega leta kažejo, da je bila rast sredstev za osebne dohodke, skupno 
in splošno porabo počasnejša, rast akumulacije gospodarskih organizacij zdru- 
ženega dela pa hitrejša od rasti dohodka, torej v skladu z usmeritvami v reso- 
luciji za 1979. leto. Ocene kažejo, da se bo produktivnost dela združenega dela 
povečala za okoli 3 fl/o, medtem ko naj bi realni osebni dohodki na zaposlenega 
letos ostali na lanskem nivoju. 

Se vedno pa je odločno premajhen delež akumulacije, ki se oblikuje iz 
dohodka, s katero delavci v materialni proizvodnji dejansko sami razpolagajo. 
Po ocenah bodo tudi letos organizacije združenega dela razpolagale le z okoli 
polovico ustvarjene skupne akumulacije. To je ob dokaj visokih obveznostih 
za odplačevanje najetih posojil v preteklih letih premalo, da bi lahko samo- 
upravno združevanje dela in sredstev na dohodkovnih osnovah resnično za- 
živelo. Krepitev materialne osnove združenega dela postaja torej ena temeljnih 
nalog za uresničitev osnovnih načel zakona o združenem delu, in da pridejo 
bolj do izraza usklajeni interesi delavcev pri skupnem planiranju bodočega raz- 
voja na osnovi sovlaganj in dohodkovnega povezovanja. 

Dalje, struktura izplačil za investicije tudi letos opozarja, da se znatno 
več investira v tiste dejavnosti, ki niso opredeljene kot dejavnosti skupnega 
pomena in mimo kriterijev planov. Od skupnih predračunskih vrednostih od- 
pade preveč na investicije, ki so usmerjene v zadovoljevanje domače potrošnje, 
premalo investicij pa je usmerjenih v izvoz oziroma v racionalno substitucijo 
uvoza. Kaže se torej tendenca, ki je v nasprotju s postavljenimi planskimi cilji. 
Zato se bo potrebno dogovoriti o določitvi osnov in meril za dosledno zagotav- 
ljanje družbene in ekonomske upravičenosti vseh pomembnejših vlaganj v 
bodoče. Pri selekciji novih investicijskih programov je vsekakor potrebno dati 
poudarek, prvič, plačilno-bilančnemu kriteriju, to se pravi izvozno usmerjeni 
proizvodnji na trajnejših osnovah; drugič naložbam, ki zagotavljajo usmeritev 
na tehnološko zahtevno proizvodnjo in storitve in ki prispevajo k mobilizaciji 
sredstev za skupne programe in za racionalno delitev dela v njih in produktiv- 
nejše zaposlovanje v skladu s policentričnim razvojem SR Slovenije in tretjič, 
proizvodnji in storitvam, ki zagotavljajo racionalnejšo porabo energije in suro- 
vin ter omogočajo ustrezno gospodarnost s prostorom in varovanje okolja. 

Prenehati moramo razvijati neperspektivne, delovno-intenzivne industrijske 
panoge, in z dogovori o temeljih družbenih planov bo treba onemogočiti, da bi 
družbena sredstva še naprej bila na voljo za tiste namene, ki so v nasprotju 
s temi kriteriji. 
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Dosedanja prizadevanja na področju zunanje trgovine in sploh gospodar- 
skega sodelovanja s tujino dajejo nekatere rezultate. Delež slovenskega izvoza 
blaga v vsem jugoslovanskem izvozu se je v tem srednjeročnem obdobju po- 
večal od 18,7 "/o leta 1975, na 19,4 % letos, delež uvoza blaga pa zmanjšal od 
19,4 % na 16,1 %, tako da je danes naša udeležba v trgovinskem deficitu Jugo- 
slavije več kot za Vs manjša kot pred štirimi leti: od 20,3% leta 1975 se je 
zmanjšala na 12,9 %. Vendar z: doseženim ne moremo biti zadovoljni, kajti 
z izvozom pokrivamo le 60 % uvoza, po resoluciji za 1979. leto pa naj bi b'ilo 
pokrito 65% uvoza. Tudi naša stopnja vključenosti v mednarodno menjavo, 
struktura ter regionalni odnosi te menjave ne ustrezajo naši stopnji razvitosti. 
Leto 1980 mora postati prelomno leto tudi na tem področju. 

V tem okviru bo treba tudi nadaljevati politiko krepitve gospodarskega 
sodelovanja s sosednjimi državami, predvsem z obmejnimi področji in razvijati 
višje oblike gospodarskega sodelovanja na dolgoročnih osnovah. Ni dvoma, 
da lahko manjšine z obeh strani meje veliko prispevajo k uspešnemu uresni- 
čevanju take usmerjenosti tudi v bodoče. 

V zadnjih mesecih letošnjega leta se rast zaposlovanja umirja, vendar je 
še vedno za okoli 40 % nad okviri, določenimi z resolucijo za 1979. leto. Izredno 
slaba je tudi kvalifikacijska struktura novozaposlenih delavcev; več kot polo- 
vica so nekvalificirani in priučeni delavci. Nujno je torej, da se v ta problem 
posebej poglobimo in to pri vsaki investicijski odločitvi. Za hitro odpravljanje 
dosedanje prakse so odgovorni vsi nosilci planiranja in drugega samoupravnega 
odločanja pa tudi upravni organi občin in republike. 

V SR Sloveniji je zaposlenih 40 % celotnega prebivalstva, v Jugoslaviji 
24 %. Delež žensk je 44®/« od celotnega števila zaposlenih, v Jugoslaviji 34%. 
Zato in pa zavoljo višje storilnosti dela, je tudi družbeni proizvod na prebivalca 
v Sloveniji skoraj dvakrat večji od jugoslovanskega povprečja. 

Kljub temu pa ne moremo biti zadovoljni s sedanjim stanjem. Razlogi so 
na dlani. Poglejte, Slovenija je po zaposlenosti na ravni razvitih dežel. Vendar 
je produktivnost dela pri nas občutno nižja kot v teh deželah. Je sicer 25% 
nad jugoslovanskim povprečjem, toda to ni dovolj za zadovoljevanje vseh potreb 
družbenega standarda, predvsem pa tistih, katere bi omogočale zaposlenim 
celovito varstvo otrok in razvijale dejavnosti za olajšanje gospodinjskih opravil 
in podobno. 

Dosledna akcija za prenos dela svojih kapacitet in tehnologije v manj 
razvite predele Jugoslavije, lahko zmanjša pritisk na ekstenzivno zaposlovanje 
v Sloveniji, hkrati pa bo prispevalo k skladnejšemu razvoju cele Jugoslavije. 
To pravzaprav ni nič drugega kot to, kar zahtevamo v svetovnih okvirih od 
razvitih dežela v odnosu na dežele v razvoju. 

Nadalje, industrija v Sloveniji se prepočasi modernizira, saj je okoli 50% 
aktivnih osnovnih sredstev amortiziranih. Ekstenzivno zaposlovanje nam go- 
tovo ne bo pomagalo, da bi hitreje preskočili ta prag, ob katerega se že dalj 
časa spotikamo. 

Problemi preskrbe so se nekoliko umirili v teku 1979. leta, če izvzamemo 
izredno vznemirjenost v mesecu novembru. Pa tudi ta bi po našem mnenju 
lahko bila manj hrupna, če bi bila manjša potrošniška mrzlica in če bi vsi 
družbeni dejavniki, vključno z upravo, pravočasno stopili v akcijo. Izvršni 
svet je na osnovi teh izkušenj, v skladu s svojimi pristojnostmi, že sprejel 
ustrezne ukrepe, da se podobni primeri ne bi tako zlahka ponovili. V okviru 
svojih pooblastil delujemo predvsem v tej smeri, da bi proizvodnja lahko tekla 
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brez zastojev. Okrepili smo akcijo za oblikovanje večjih blagovnih rezerv, pred- 
vsem osnovnih življenjskih potrebščin. Dogovorjeno je, da inšpekcijski organi 
delujejo bolj ažurno in strožje. Seveda, vse to ne bi mnogo zaleglo, če tudi drugi 
dejavniki, predvsem pa delavci v trgovini, ne bodo storili svojega. Tudi vlogo 
potrošniških svetov bi bilo potrebno hitreje uveljavljati. 

Osnovno pa je, da storimo vse, da bi se hitreje uresničevalo združevanje 
dela in sredstev med organizacijami združenega dela v proizvodnji, prometu 
in trgovini ter da zagotovimo enake družbenoekonomske pogoje delavcev na 
vseh področjih združenega dela. 

Glede na nujne ukrepe varčevanja na vseh področjih porabe bo to dovolj 
težka naloga. Toda uspeli bomo, če nam bo izhodišče za akcijo dosledna kre- 
pitev materialne osnove združenega dela in uveljavljanje socialističnega načela 
nagrajevanja po delu in če se bomo odločneje kot doslej borili proti vsem ob- 
likam razsipništva in privatiziranja družbenih sredstev. 

Med drugim se postavlja tudi vprašanje, ali je zares naš trg tako siromašen, 
da se lahko potrebe enega dela našega prebivalstva zadovoljujejo v večji meri 
le z nakupi na drugi strani meje. Vsakdo seveda ima pravico, da svobodno ravna 
s svojimi sredstvi. Toda v pogojih, ko zavoljo pomanjkanja deviznih sredstev 
ne moremo uvažati stvari, ki so nujne, da bi proizvodnja normalno tekla, da 
bi proizvodne zmogljivosti bile čim bolj izkoriščene, delovni ljudje upravičeno 
zahtevajo, naj se tako obnašanje občanov kritično oceni. 

Izvršni svet je že dalj časa opozarjal na probleme, o katerih danes govo- 
rimo. Dejstvo, da se danes pojavljajo v tako zaostreni obliki, nam samo doka- 
zuje, da smo do sedaj vsi skupaj vložili premalo naporov za njihovo reševanje. 
Opozarja pa tudi, da je sorazmerno visoko kvantitativno gospodarsko rast ne- 
mogoče še naprej dosegati brez odločnejšega menjanja kvalitete gospodarjenja. 

Zato bo nujno vse sile usmeriti za ustvarjanje pogojev, ki bodo omogočali 
gospodarsko stabilizacijo. Izbrana pot je težka, dolgotrajna, izredno zahtevna, 
a edina možna. Naleteli bomo na številne težave. Toda ob zadostnem in odloč- 
nem delovanju vseh družbenih dejavnikov, ob odgovornem izpolnjevanju spre- 
jetih usmeritev v resoluciji za prihodnje leto, nam nobena ovira ne bi smela biti 
nepremagljiva. Bitka za boljše delo, večjo produktivnost, disciplino in varče- 
vanje, mora potekati prav na vsakem delovnem mestu. 

To je tem bolj potrebno, ker so napovedi o gibanjih v tujini, tako v raz- 
vitih državah kakor tudi v državah v razvoju, polne negotovosti. Predvideva se 
nižja gospodarska rast, kot je bila dosežena letos, manjše povečanje obsega med- 
narodne menjave pa tudi nadaljnje povečanje cen. Nafta se je ponovno občutno 
podražila, čemur pa bodo sledile cene drugih energetskih virov in ne samo ener- 
getskih virov. Ni dvoma, da bo to dodatno obremenilo našo plačilno bilanco. 

Zato je nujna odločnejša usmeritev na domače vire energije, varčevanje 
z energijo pa mora biti sestavni del programov varčevanja na vseh področjih. 
To mora postati trajna oblika obnašanja vseh družbenih dejavnikov, ki ustvar- 
jajo dohodek in z njim razpolagajo in tudi naloga vsega prebivalstva. 

Surovine, s katerimi razpolagamo kot so les, kovine, energetske surovine 
in viri, bo treba uporabljati le v proizvodnji, ki bo sposobna s svojo visoko pro- 
duktivnostjo in z dohodkom zanje plačati takšno ceno, ki bo upoštevala njihovo 
dragocenost v razmerah vse večjega svetovnega pomanjkanja surovinskih virov. 

Okrepiti bo treba raziskave domačih naravnih virov in poiskati vse mož- 
nosti njihove dolgoročne ekonomske upravičene izrabe. 
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Tovarišice in tovariši! Leto 1980 je zadnje leto tekočega srednjeročnega 
družbenega plana, hkrati pa predstavlja osnovo za naš razvoj v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju 1981—1985. Skupščina SR Slovenije je julija letos sprejela 
smernice za pripravo družbenega plana SR Slovenije za to obdobje. Te smer- 
nice odražajo realno spoznanje, da ni več mogoče odlašati s prehodom na inten- 
zivnejše gospodarjenje. Nove, še bolj zaostrene razmere doma in v svetu samo 
opozarjajo, da bo treba sprejete usmeritve še bolj dosledno uresničevati ter še 
odgovorneje spoštovati sprejete razvojne kriterije za naslednje srednjeročno 
obdobje. 

Jasno je, da bodo investicijske možnosti omejene ne le v letu 1980, temveč 
v vsem srednjeročnem obdobju, ki je pred nami. 

Tudi v zaostrenih razmerah stabiliziranja našega gospodarstva bodo v na- 
slednjem obdobju potrebni napori za razvoj gospodarske infrastrukture. V mi- 
slih imam predvsem energetiko in vse veje prometa in zvez. Ni mogoče ostati 
pri dosedanjem tempu izgradnje modernih avtocest. Tudi modernizacijo železnic 
in telefonskega omrežja bo treba pospešiti. Nadaljnja modernizacija in širitev 
obmejnih prehodov je nujna. Toda ostali bi na pol poti, če ne bi zagotovili 
tudi ustrezne modernizacije cest, ki vodijo na jugoslovansko magistralo. 

Na področju elektronike, bazne kemije in prehrane tudi še niso izvršeni 
taki premiki, ki bi dovolili več oddiha v naslednjem obdobju. Na tuja sredstva 
ne bo mogoče računati v enaki meri kot v preteklosti. Torej se bo treba obrniti 
predvsem k domačim virom, vključujoč tudi sredstva prebivalstva. 

Predvsem pa bo treba delovati na pospešeno samoupravno združevanje dela 
in sredstev v Sloveniji in na enotnem jugoslovanskem trgu. V tem smislu bo 
treba nadaljevati tudi s sovlaganji na dohodkovnih osnovah v razvoj proizvodnje 
energije, hrane, surovin, polizdelkov in drugih proizvodov, v drugih, predvsem 
nezadostno razvitih republikah. Ob teh naložbah bo treba zagotoviti ustrezno 
tehnologijo in pomoč pri vzgoji kadrov. To je pot, da se premosti svoje vrste 
zaprtost v republiške in občinske meje in da se hitreje premagujejo različne 
lokalne in regionalne kratkovidne računice in da se tudi hitreje premagujejo 
razni odpori sovlagateljstva na dohodkovnih osnovah. 

V teh in drugih razvojnih nalogah, ki bodo pod vplivom stabilizacijskih 
ukrepov v letu 1980 in kasneje, so pomembne tudi družbene dejavnosti, posebno 
raziskovalno delo, izobraževanje, osnovno zdravstvo, otroško varstvo in razvoj 
slovenske kulture. Tako za celotno področje družbenih dejavnosti kot za vso 
družbo velja, da bo treba odločneje in hitreje razvijati tiste, ki jim bodo dali 
prednost dogovori o temeljih družbenega plana. Odreči se bo treba marsičemu 
tudi že v letu 1980, kar je sicer koristno, a ni v tako zahtevnih gospodarskih 
razmerah nujno in ne prispeva bistveno in neposredno k reševanju najbolj 
perečega vprašanja naših dni — povečanju produktivnosti dela in dohodka. To 
seveda ne pomeni, da bi smeli dvomiti v nujnost dokončanja Kulturnega doma 
Ivan Cankar v predvidenem roku. 

Odločnejše nastopanje na tujih trgih je že nekaj časa naša objektivna raz- 
vojna potreba, toda zaradi možnosti lagodnega gospodarjenja v domačih okvirih 
tu beležimo, razen malega števila zares uspešnih izjem, prej stopicanje na mestu 
kot pa resno napredovanje. 

Nujno bo pospešiti razne vrste samoupravnega povezovanja in skupnega 
vlaganja na enotnem jugoslovanskem trgu tudi zato, da bi bilo jugoslovansko 
gospodarstvo sposobnejše za boj z močno konkurenco na mednarodnem trgu. 
Posebej pa s transnacionalnimi družbami. 
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.Zaostreni pogoji gospodarjenja seveda Iv ničemer ne zmanjšujejo po- 
membnosti ustavnih določil o ustvarjanju pogojev za hitrejši razvoj proizvajal- 
nih sil v gospodarsko manj razvitih republikah in avtonomni pokrajini Kosovo. 
Vsi se zavedamo odgovornosti, ki jo v tem pogledu in glede na dajatve za zvezni 
proračun imajo razvite republike in avtonomna pokrajina Vojvodina. Naj do- 
dam, da je SR Slovenija dogovorjene obveznosti tudi na tem področju vedno 
dosledno izpolnjevala. Tako naj bo tudi v bodoče, kajti hitrejši razvoj manj 
razvitih je tudi v interesu razvitih; kakor je v interesu manj razvitih, da se 
gospodarsko bolj razviti normalno razvijajo. Hitrejši razvoj gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo je eden od osnovnih pogojev 
za enakomeren razvoj Jugoslavije kot celote in krepitev njene gospodarske 
in politične neodvisnosti in varnosti. Jasno pa je tudi, da je obseg sredstev 
za hitrejši razvoj manj razvitih odvisen predvsem od tega, ali imajo razvite 
republike in avtonomna pokrajina Vojvodina pogoje za normalen razvoj in od 
tega, ali vsi skupaj dovolj storimo, da se prenesena sredstva optimalno izkori- 
ščajo. Potrebno bo torej celovito opredeliti pravice in obveznosti ter zagotoviti 
njihovo dosledno uresničevanje. V tem okviru menimo, da je potrebno dati 
prednost pomoči avtonomni pokrajini Kosovo in SR Črni gori. 

Uresničevanje hitrejšega razvoja manj razvitih republik in pokrajin v Ju- 
goslaviji moramo gledati v sklopu celotnega razvoja Jugoslavije in njenega po- 
ložaja v svetu. Tudi v tem pogledu smo za dosledno uresničevanje ustavnih 
določil. 

Tudi .odpravljanje posledic potresa, ki je letos prizadel Črno goro, bo zahte- 
valo znatna sredstva združenega dela celotne Jugoslavije. Dolg solidarnosti je 
skupni interes, da se čim prej ustvarijo pogoji za normalno delo in življenje 
delovnih ljudi v Črni gori. 

Tovarišice in tovariši delegati! Eden od najvažnejših dogodkov letošnjega 
leta na mednarodnem prizorišču je bila VI. konferenca šefov držav ali vlad ne- 
uvrščenih držav v Havani. Posebno pomembno je dejstvo, da so na tej konfe- 
renci bili ponovno potrjeni izvirni principi politike neuvrščenosti in da je 
prišla ponovno do izraza polna uveljavitev koncepta nove mednarodne eko- 
nomske ureditve, kot dolgoročne strategije neuvrščenih in drugih držav v raz- 
voju pri spreminjanju sedanjih mednarodnih družbenoekonomskih odnosov. 

Jugoslavija je bila ena od najaktivnejših članic gibanja pri določanju te 
strategije in pri njenem uveljavljanju. Zato nas sklepi gibanja neuvrščenih iz 
Havane še posebej obvezujejo, kajti boj za novo mednarodno ekonomsko uredi- 
tev je naš dolgoročni življenjski interes v boju za enakopravno sodelovanje na 
načelih vzajemnosti, medsebojnega spoštovanja in mednarodne odgovornosti. 
Zavedamo se, da le mir in varnost za vse ter okvir nove mednarodne eko- 
nomske ureditve nudi možnost za neoviran, svoboden razvoj brez dominacije, 
privilegijev in neenakopravnosti ter mešanju v notranje zadeve. 

Sklepi gibanja neuvrščenih nas zavezujejo med drugim tudi za krepitev 
medsebojnega gospodarskega in drugega sodelovanja med neuvrščenimi deže- 
lami v razvoju v okviru kolektivnega naslanjanja na lastne sile, to je strate- 
gije, ki so jo neuvrščene države sprejele že na svoji prvi konferenci v Beogradu 
leta 1961. To za nas konkretno pomeni iskanje čim širših okvirov sodelovanja 
z deželami v razvoju, posebej pa še na področju sodelovanja, kjer je Jugosla- 
vija med koordinatorji uresničevanja programa akcije za pospeševanje sodelo- 
vanja med neuvrščenimi in drugimi deželami v razvoju. To nadalje pomeni 
sodelovanje v mednarodnih organizacijah oziroma v multilateralnih akcijah in 
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večstranskih akcijah, katerih cilji so objektivno usmerjeni tudi v menjanje 
sedanjih odnosov. V mislih imam predvsem priprave strategije Organizacije 
združenih narodov za III. desetletje razvoja, priprave na novi krog pogajanj 
med razvitimi in državami v razvoju, aktiviranje dialoga o energiji med samimi 
deželami v razvoju in na globalni ravni. Predvsem pa to pomeni aktivno sodelo- 
vanje Jugoslavije pri pospeševanju sodelovanja med razvitimi in deželami v raz- 
voju ter pri skupnih naporih za spreminjanje sedanjega mednarodnega ekonom- 
skega sistema, ki je proizvod svetovnega imperialističnega sistema, za hitrejše 
reševanje ekonomskih problemov, ki že postajajo tudi vir političnih kriz ter 
zapostavljanje trajnih temeljev nove mednarodne ekonomske ureditve. 

Tovarišice in tovariši! Prikazane razmere in iz njihove analize spoznane 
naloge nam vsem narekujejo, da v letošnjem dokumentu, s katerim opredelju- 
jemo svoje delovanje v prihodnjem letu, zavestno in odločno sprejmemo usme- 
ritev za svoje delovanje, kot je v predlogu resolucije zapisano. Ta usmeritev 
zahteva od nas vseh več odločnosti v spopadanju z lastnimi slabostmi, zahteva 
več in tršega truda pri ustvarjanju dohodka in več gospodarnosti v prerazdelje- 
vanju in porabi dohodka. Predvsem pa taka usmeritev sloni na pričakovanju, 
da jo bodo podprli in izvajali delavci v združenem delu in vsi drugi dejavniki 
v družbi, kajti brez zavestne in aktivne podpore taki usmeritvi na vseh pod- 
ročjih, ne bomo uspeli. Pričakovanje, da ta podpora ne bo izostala, temelji tudi 
na načinu, kako se je ta pomembni dokument od prvega dne dalje pripravljal. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je bil letošnji koncept 
resolucije v vseh dosedanjih razpravah ugodno sprejet in da je bila deležna 
splošne podpore konkretizacija nalog, ki so oblikovane v posebnih dokumentih. 
Vse pripombe, ki so bile v skladu s sprejeto koncepcijo resolucije, je Izvršni svet 
pri pripravi predloga resolucije o katerem danes razpravljamo, upošteval. Ne- 
katere pobude pa po njegovi oceni ne sodijo v resolucijo, ali pa posegajo v pro- 
gram prihodnjega srednjeročnega obdobja, zato niso mogle biti vključene v njo. 

Na konkretne pripombe in vprašanja je Izvršni svet pripravil v pismeni 
obliki odgovore in stališča, ki so jih delegati prejeli. Naj dodam še, da je tudi 
z delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin od vsega 
začetka bilo zagotovljeno sodelovanje in delovni kontakt. Zaradi usklajevanja 
z usmeritvami v zvezni resoluciji bo Izvršni svet naknadno predložil vse sprem- 
ljajoče dokumente, ki so v njegovi pristojnosti, najkasneje do konca januarja 
1980, ko jih bodo sprejele, po temeljiti javni razpravi, skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti ter podpisniki družbenih dogovorov oziroma sporazumov. 

Glede na vse to, prosim tovarišice in tovariši delegati, da sprejmete predlog 
resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 
v letu 1980 in predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980. To bo 
delavcem v združenem delu in vsem družbenim dejavnikom omogočilo, da takoj 
pristopijo k reševanju konkretnih nalog, ki jih terjajo zaostrene gospodarske 
razmere. Hvala. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš predsednik. Prosim 
tovariša Marka Bulca, vodjo slovenske delegacije v Zboru republik in pokrajin, 
da poroča o poteku in uspehih usklajevanj glede zvezne. resolucije v Zboru 
republik in pokrajin. 

Marko Bule: Tovarišice in tovariši! V imenu delegacije bi se rad naj- 
prej opravičil, ker nismo pripravili pismenega poročila. Prihajam namreč na- 
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ravnost od »mize za usklajevanje« v Zboru republik in pokrajin, ki ta hip še 
ni končano. 

Zapletenost razmer, v katerih usklajujemo resolucijo o ekonomski politiki 
za leto 1980 in spremljajočih aktov je ocenil že tovariš predsednik Vratuša, zato 
jih ne bom ponavljal. 

Delegacija je že na sejah zborov 19. t. m. poročala, da je Zvezni izvršni 
svet po seji predsedstev SFRJ in Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugo- 
slavije predložil spremembo prvotnega osnutka resolucije, ki pomenijo praktično 
novo zasnovo ekonomske politike za leto 1980. Nekatere nove rešitve v plačilni 
bilanci, devizni bilanci Jugoslavije ter skupni devizni politiki, pa je Zvezni iz- 
vršni svet predložil šele pred nekaj dnevi. To je povzročilo nekaj težav pri 
usklajevanju, ker so morale delegacije — tako kot naša — na ponovne kon- 
zultacije v republike in pokrajine, še posebej pa, ker v tako kratkem času 
ni bilo mogoče s potrebno trdnostjo proučiti posledic vseh predloženih rešitev. 
Na sejah zborov naše Skupščine 19. t. m. ste podprli cilje predlaganih sprememb, 
ne pa tudi metode in poti, kako naj bi jih dosegli. Ta stališča je delegacija 
uveljavljala v nadaljevanju usklajevanja. 

Položaj je v tem trenutku tak, da je resolucija o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za leto 1980 praktično usklajena in bo danes na 
temelju pooblastil, ki so jih dale skupščine vseh republik in pokrajin svojim 
delegacijam, najverjetneje sprejeta. Plačilna in devizna bilanca Jugoslavije ter 
proračun federacije Jugoslavije za leto 1980 in akti, ki iz njih izhajajo, pa še niso 
usklajeni. Glede na stališča delegacij republik in pokrajin obstajajo realne mož- 
nosti, da se proračun sprejme, ni pa skoraj nobenih možnosti, da bi se sprejela 
plačilna in devizna bilanca. 

Najprej glede resolucije. Stališč o usklajevanju delov resolucije, o katerih 
smo poročali na zborih 19. t. m., ne bom ponavljal. Vse bistvene pripombe Skup- 
ščine SR Slovenije o politiki delitve dohodka in gibanjih vseh vrst porabe smo 
uspeli uveljaviti, kajti podobna stališča so zastopale delegacije Srbije, Hrvatske 
in Vojvodine. Zvezni izvršni svet je odstopil od svojih predlogov in je usklajeno 
sedaj stališče, da so vse omejitve porabe osebnih dohodkov odvisne od rasti 
dohodka. Tako lahko rastejo skupni osebni dohodki organizacij združenega dela 
v gospodarstvu do 5 '°/o počasneje od rasti mase dohodka, v delovnih skupnostih 
bank, finančnih organizacij, samoupravnih interesnih skupnosti, poslovnih skup- 
nosti in združenj, v trgovskih organizacijah na debelo, — ne na drobno, kot je 
bilo prvotno rečeno — v zunanjetrgovinskih organizacijah in delovnih skup- 
nostih družbenopolitičnih skupnosti pa bolj omejeno, to je do 8% od rasti mase 
dohodka v gospodarstvu. Sredstva za skupno porabo v gospodarstvu lahko 
rastejo nominalno do 14 °/o v masi, v naštetih organizacijah združenega dela in v 
družbenopolitičnih skupnostih pa le do 10 % v masi. 

Za osebne dohodke v organizacijah združenega dela v družbenih dejavnostih 
je po dolgih razpravah sprejeto stališče, da lahko rastejo v okviru sredstev za 
skupne potrebe, toda največ do 6% pod rastjo mase dohodka v gospodarstvu. 
To je bilo usklajeno danes zjutraj. 

Skupna in splošna poraba pa v masi za 16°/» nad rastjo iz leta 1979. 
Vse to velja globalno za republike in pokrajini. Z družbenimi dogovori in 

samoupravnimi sporazumi pa se lahko znotraj tega urejajo posebnosti za posa- 
mezna področja npr. izobraževanje, zdravstvo in podobno v samih republikah. 
Do sprejetja družbenih dogovorov in saomupravnih sporazumov v republikah pa 
se izplačila za osebne dohodke in skupno porabo zamrznejo na nivoju izplačil 
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za november 1979, kar je slovenski predlog. Služba družbenega knjigovodstva pa 
je dobila nalogo, da to kontrolira in poroča organizacijam družbenopolitičnih 
skupnosti, kako se to izvaja. 

Ocenjeno je, da predstavlja tako omejevanje rasti porabe poglavitno mož- 
nost, da se doseže večje ravnotežje blago vno-denarnih odnosov za leto 1980, 
počasnejšo rast cen, večjo akumulativnost gospodarstva in vendar tudi vzpod- 
budo za produktivno delo in dobro gospodarjenje na način, kot je opredeljen 
v zakonu o združenem delu. 

Tudi stališča o konkretizaciji stabilizacijske politike na področju investi- 
ranja je delegacija uveljavila. Usklajeno je stališče, da vsi investitorji, banke 
in druge v prvem trimesečju leta 1980 izvrše revizijo vseh predračunskih vred- 
nosti investicij v izgradnji, ugotove prekoračitve in sprejmejo ustrezne ukrepe. 
Služba družbenega knjigovodstva bo to kontrolirala in o tem poročala. Prav tako, 
da naj investitorji, banke in drugi uporabijo razpoložljiva sredstva v letu 1980 
predvsem za dokončanje objektov posebnega pomena za v planu dogovorjene 
spremembe proizvodne strukture, prvenstveno pa za povečanje izvoza in racio- 
nalno nadomestitev uvoza. 

Nadalje, da naj se v letu 1980 zmanjšajo vlaganja v trgovino, razen pro- 
dajnega prostora, za izgradnjo bank, zavarovalnic in podobnih stavb, razen 
če ni stopnja dokončanja gradbenih del nad 80 %. Da se zmanjšajo vlaganja 
v infrastrukturo, razen energetike in magistralnega prometa, da se zaostrijo po- 
goji za izgradnjo proizvodnih objektov, ki temelje na pretežno uvoznih surovi- 
nah in repromaterialu, da se bistveno zmanjšajo negospodarske investicije, razen 
stanovanjske izgradnje, s pripadajočo komunalno infrastrukturo in tistih, kjer 
bodo nad eno tretjino udeležena sredstva samoprispevkov. 

Usklajeno je tudi stališče, da se bodo inozemski finančni krediti v letu 
1980. uporabljali predvsem za potrebe likvidnosti države v mednarodnih izpla- 
čilih in ne za nadaljevanje investicij. 

Dogovorjeno je tudi, da ne bo medrepubliškega dogovora o izvajanju take 
politike, pač pa, da republike in pokrajine same spremljajo izvajanje tako do- 
govorjene investicijske politike in po potrebi tudi ukrepajo. 

Stališče Skupščine SR Slovenije, da je potrebno sprejeti poseben dogovor 
o osnovah politike razvoja in uporabe nuklearne energetike, je usklajeno in 
sprjeto. Prav tako stališče o ukrepih za racionalnejšo uporabo vseh oblik ener- 
gije, kakor tudi obveznost naftnega gospodarstva, da bo v skladu z dogovorom 
o razvoju nafte in plina, še posebej v bolj zaostrenih pogojih, ki bodo nastopili 
v 1980. letu, preskrbovalo enakomerno in pod enakimi pogoji tržišče z nafto 
in naftnimi derivati, kar je še posebej važno za Slovenijo, ker nimamo tako 
rekoč svojih rafinerij. 

Usklajeno je tudi naše stališče, da bo v 1980. letu transfer tehnologije in 
nakup licenc vezan na višje oblike proizvodno tehničnega sodelovanja za razvoj 
lastne tehnologije, predvsem tiste, ki bodo vplivale na večji izvoz in racionalno 
nadomeščanje uvoza. 

Za področje cen je Zvezni izvršni svet predložil povsem -novo besedilo 
ustrezne točke v resoluciji. V smislu pripomb Skupščine SR Slovenije k prvot- 
nemu tekstu tega dela resolucije in naknadnih stališč k novemu tekstu, se 
lahko reče, da je večina predlogov in stališč vgrajenih v predloženo politiko cen 
za naslednje leto, in sicer: Porast cen ni številčno opredeljen, kar je verjetno 
realnost, od podpisa dogovora o izvajanju politike cen med federacijo, republi- 
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kami in pokrajinami bo ukinjen odlok o maksimiranju cen, sprejet 3. avgusta 
letos, spremembe cen pa se bodo vršile v skladu s prej veljavnimi režimi cen. 

Glede na to, da bo na današnji seji Zbora republik in pokrajin sprejet tudi 
nov zakon o sistemu cen in družbeni kontroli cen, se v resoluciji odpira možnost 
za formiranje cen v skladu s tem zakonom za tiste organizacije združenega 
dela, ki bodo sprejele splošne samoupravne akte o oblikovanju cen in razdelale 
v njih kriterije iz novega zakona. 

V resoluciji so opredeljene naloge v zvezi s čim hitrejšim uveljavljanjem 
novega zakona, v šestih mesecih po sprejemu zakona pa mora Zvezni izvršni 
svet sprejeti vse podzakonske akte, da bi se zakon v celoti uveljavil. 

V resoluciji je tudi opredeljena naloga, da se v 1980. letu odpravijo naj- 
očitnejše disparitete cen, kar je tudi eno od naših stališč. 

Glede cen storitev je sprejeta splošna orientacija, da ne bi smele rasti 
hitreje kot cene proizvajalcev v industriji. Največ različnih pogledov je bilo 
glede na rast cen stanarin in komunalnih storitev. Večina delegatov in Zvezni 
izvršni svet je menila, da bi glede na politiko stabilizacije in potrebe zmanjše- 
vanja pritiska na življenjske stroške prebivalcev bilo nujno v naslednjem letu 
vztrajati, da bi politika cen na tem področju morala ■prispevati k umirjanju rasti 
življenjskih stroškov. Rast vseh cen storitev je omejena do podpisa dogovora 
v posamezni republiki in pokrajini z občinami. Usklajeno je tudi stališče, da v 
dogovorjenem okviru republike same odločajo o tem, koliko bodo povečale 
najemnine za stanovanja in koliko ostale storitve. 

Na naš predlog, da ne bi bili zamrznjeni stroški trgovine v malopro- 
dajnih cenah, nismo dobili podpore drugih delegacij. Sprejeto pa je stališče, 
da bodo pristojni organi spremljali ta gibanja in po potrebi med letom sprejeli 
ustrezne ukrepe, kar je vendarle korak naprej. 

Pri tem se v resoluciji izhaja iz dveh bistvenih predpostavk, prva, da 
mora dobiti primarni pomen vloga ekonomskih ukrepov, kar je^v stališču naše 
Skupščine izrecno omenjeno, in druga, da naj vsi nosilci odločanja o politiki 
cen rešujejo svoje gospodarske probleme z intenzivnejšim gospodarjenjem in 
povečanjem produktivnosti dela. 

Na področju kreditno-monetarne politike je bilo ob usklajevanju osnutka 
resolucije od vsega začetka doseženo polno soglasje za ukrepe, ki naj vplivajo 
na stabilizacijo gospodarstva. Različni pa so bili pristopi in na insistiranje naše 
delegacije je bilo dogovorjeno, da se bosta v letu 1980 skupna denarna masa in 
obseg kreditov gibala v skladu z rastjo družbenega proizvoda, da ne bi imeli 
nelikvidnostne težave, kot smo jih imeli letos julija in avgusta. 

Namesto administrativnega omejevanja rasti kreditov in denarja, pa se 
bodo izkoristili obstoječi samoupravni mehanizmi v bančnem sistemu. Poleg 
tega najosnovnejšega pristopa k urejanju kreditno-monetarne politike je v reso- 
lucijo in odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike m skup- 
nih temeljev kreditne politike vgrajenih več zelo konkretnih zadolžitev za po- 
sodabljanje plačilnega prometa, za zmanjševanje medsebojnega zadolževanja go- 
spodarstva, za ureditev nekreditne monetizacije vrednostnih papirjev, za hitrejšo 
transformacijo Narodne banke Jugoslavije itd. 

Posebej pa naj poudarim zadolžitev, ki je dana zveznim organom in Službi 
družbenega knjigovodstva, da v letu 1980 s predpisi omogočijo uveljavljanje 
internih bank kot denarno-finančnih servisov združenega dela, kar imamo za 
zelo pomembno. 
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Nakazana politika ekonomskih odnosov s tujino v osnutku zvezne resolu- 
cije, ki postavlja izvoz v ospredje ukrepov ekonomske politike za leto 1980 in 
težak plačilno-bilančni položaj, predvsem uvoz in zadolževanje v tujini, kot 
osnovno omejitev, je bila v teku usklajevanja z nadaljnjimi dopolnitvami po- 
trjena, pri čemer so bile v spremljajoče dokumente, to je odlok o skupni devizni 
politiki in plačilni bilanci, vnesene konkretizacije določil iz resolucije. 

Sprejeto je bilo tudi slovensko stališče, da mora Zvezni izvršni svet s spre- 
jetjem dolgoročnega programa po 26. členu zakona o deviznem poslovanju do- 
ločiti dolgoročno izvozno-uvozno strategijo Jugoslavije in v njej, katero blago se 
bo menjavalo svobodno, katero pa po blagovnih in deviznih režimih, kar za 
sedaj še ni storjeno. 

Sprejeto je tudi naše stališče glede zmanjševanja izvencarinske zaščite. Po 
dolgih razpravah je bilo tudi usklajeno stališče, da gre ne za podporo vsakršni 
nadomestitvi uvoza, temveč samo za racionalno. Kvantifikacije v resoluciji na 
uvozni strani pa niso bile sprejete, ker osnutek plačilne bilance ne dovoljuje 
rasti uvoza nad obsegom, doseženem v letu 1979, ravno tako tudi ne uvoza re- 
promateriala za 3,5 %, pač pa le za 2,5 %. 

Ker so elementi tako usklajene politike delitve dohodka in investicijske 
politike vgrajeni v predlog slovenske resolucije — nekatere pa bodo kot smo 
pravkar slišali iz ekspozeja predsednika Vratuše — ocenjujemo, da so ustvarjeni 
pogoji, da se tako resolucija Jugoslavije kot slovenska lahko sprejmeta. 

Glede proračuna federacije. Bistvo stališča Skupščine SR Slovenije je v tem, 
da naj se obseg proračuna federacije uskladi z rastjo družbenega proizvoda 
Jugoslavije in v tem, da ni sprejemljivo povečanje prispevka republik in pokra- 
jin za zvezni proračun na nivoju 42'%, kot je bilo prvotno predvideno. Prav 
tako, da se tudi v federaciji na vseh ravneh zagotovi racionalna poraba in var- 
čevanje. Treba je povedati, da bi zvezni proračun, če bi hoteli uresničiti vse 
zakonske obveznosti, rasel približno po stopnji 56 %. Zvezni izvršni svet kot 
predlagatelj proračuna je napravil resen napor, da se izdatki za leto 1980 ob- 
čutno zmanjšajo in nekatere obveznosti preložijo na kasnejši čas. Po dolgih in 
težkih razpravah je Zvezni izvršni svet prišel včeraj z zadnjim predlogom, po 
katerem naj bi na temelju rebalansiranega proračuna za leto 1979 proračun za 
leto 1980 rasel po stopnji 25,6 %, ali za 2,8% hitreje kot je rast družbenega pro- 
izvoda, ki je večji za 22,8 %. 

Zvezni izvršni svet ugotavlja, da večjega zmanjšanja glede na poseben po- 
ložaj največjih koristnikov proračuna — to je jugoslovanske narodne armade, 
dopolnilnih sredstev za nerazvita področja Jugoslavije in pokojnin borcev NOV 
— ni mogoče sprejeti. Pri tem se velika večina delegacij in Zvezni izvršni svet 
strinja, da se zmanjša prispevek republik in pokrajin za zvezni proračun od 
prvotnih 32% povečanja na 29,8 %. Po posvetovanjih z našim Izvršnim svetom 
je to za Slovenijo sprejemljivo. 

Na delegaciji smo sinoči ocenili, da bi bilo prav, če bi se obseg zveznega 
proračuna še zmanjšal, sporni sta še dve in pol milijardi dinarjev, vendar če 
bi se strinjale ostale delegacije, tudi mi ne bi nasprotovali temu 2,8% odsto- 
panju od rasti družbenega proizvoda, seveda z zaključkom, da se v teku leta 
1980 pristopi k nadaljnji racionalizaciji porabe in ne sprejema novih obvez- 
nosti. 

Glede plačilne bilance so se vse delegacije in tudi naša, strinjale, da naj bi 
deficit v letu 1980 ne presegal dveh milijard dolarjev. Tudi, da bi večji izvoz 
od planiranega dajal pravico v odnosu 1:1 na večji uvoz. Prav tako, da bi 
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koeficient elastičnosti med uvozom opreme in repromaterialom bil med 20 
in 30%. Po velikih naporih pa ni doseženo soglasje, niti v pogledu proračuna 
za prekoračitve, ki so jih povzročile republike glede na oktobra določene pla- 
čilno-bilančne pozicije republik in pokrajin in tudi ne v pogledu pravic in dolž- 
nosti glede izvoza in uvoza oziroma salda deficita za leto 1980. 

Naj navedem samo en primer. Po planih temeljnih organizacij združenega 
dela v Sloveniji je predviden uvoz opreme za leto 1980 v okviru okoli 8 milijard 
dinarjev. Od tega je za 5 milijard že sklenjenih pogodb, za okoli 1 milijardo pa 
je potreb za rezervne dele. Po predlogih Zveznega izvršnega sveta pa se pred- 
videva le za okoli 4 milijarde dinarjev pravic, ali za 50 °/o manj. Približno taka 
situacija je po nekaterih postavkah za vsako republiko in vsaka delegacija 
zahteva več pravic za svojo republiko oziroma pokrajino. 

Zaradi tega je naša delegacija skupaj z drugimi delegacijami ocenila, da 
ni realnih možnosti, da bi se doseglo soglasje za plačilno in devizno bilanco 
Jugoslavije. Ocenjujemo, da je neustrezno ponoviti situacijo iz lanskega de- 
cembra in odlagati sprejetje plačilne bilance na pomlad, ker je prav tako odla- 
ganje povzročilo neodgovorno obnašanje mnogih subjektov na uvozni strani 
in bilo eden od vzrokov težavnega plačilno-bilančnega položaja v tem letu. 

Delegacija meni, da so nastopili pogoji za začasni ukrep, ki je ustavno pred- 
viden. Na ta način bi organizacije združenega dela na začetku leta 1980 ven- 
darle imele elemente za gospodarjenje tudi na področju ekonomskih odnosov s 
tujino. Predlagamo, da pooblastite delegacijo, da glasuje za tak ukrep, če do 
njega pride. 

Končno predlagamo, da poročilo in predloge potrdite, da bi delegacija v 
teku današnjega in jutrišnjega dne opravila svojo nalogo v Zboru republik in 
pokrajin. Tako bi dosegli sprejetje ekonomske politike za leto 1980 in jo že na 
začetku leta začeli tudi odgovorno izvajati. Hvala lepa. 

Predsedujoča Tina To ml je: Zahvaljujem se tovarišu Marku Bulcu za 
izčrpno poročilo o poteku in uspehih usklajevanja v Zboru republik in pokrajin. 

Zaključujem skupno zasedanje vseh treh zborov in vabim delegate Družbe- 
nopolitičnega zbora in Zbora občin, da gredo v dvorane, kjer so začeli z delom 
seje. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.43.) 



30. januarja 1980 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek zasedanja ob 9.25 uri. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
čenjam skupno zasedanje vseh treh zborov republiške Skupščine. 

Tovarišice in tovariši delegati, predlagam, da pošljemo z današnjega skup- 
nega zasedanja vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije našemu dragemu 
tovarišu Titu najtoplejše pozdrave in se pridružimo vsem iskrenim željam de- 
lovnih ljudi in občanov v Sloveniji in v Jugoslaviji za njegovo nadaljnje uspešno 
zdravljenje in čim hitrejše okrevanje. (Dolgotrajno in navdušeno ploskanje.) 

Sedaj predlagam, da preidemo na delovni del skupnega zasedanja, pri ka- 
terem bomo poslušali informacijo o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne 
in republiške resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980, 
ki jo bo dal tovariš Jože Hujs, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. Besedo ima tovariš Hujs. 

Jože Hujs: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Kot 
material za to točko dnevnega reda ste prejeli informacijo o uresničevanju 
nalog in usmeritev iz zvezne in republiške resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plarfa za leto 1980, v kateri je Izvršni svet dal pregled akcij, ki so bile 
izvršene ali pričete v mesecu januarju, to je v enem mesecu po sprejetju obeh 
resolucij. 

V tej uvodni razpravi pa bi želeli opozoriti na nekatere vsebinske probleme 
in vprašanja, ki so se pojavila ob izvajanju omenjenih nalog. Še prej pa mi 
dovolite kratko oceno o tem, kakšna je dejanska gospodarska situacija ob pre- 
hodu v novo leto oziroma v čem je eventualno ta drugačna kot smo jo pred- 
videvali ob izdelavi predloga resolucije in ob razpravah glede nje. 

Leto 1979 smo, saj tako kaže po sprejetih podatkih, zaključili glede gospo- 
darske rasti nekoliko bolje kot smo ocenjevali. Tako znaša skupna industrijska 
rast 7 °/o, naša ocena ob pripravi resolucije za leto 1980 je bila 6,5 %>, dočim 
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je sama resolucija za leto 1979 določala 6®/» rast. Ugodni so tudi nekateri drugi 
kazalci. Tako je stopnja rasti zaposlenosti za 0,1 % manjša kot smo predvi- 
devali in je rezultat bolj umirjenega gibanja zaposlovanja v zadnjih mesecih 
tega leta. 

Tudi v ekonomskih odnosih s tujino beležimo kljub generalno slabi situa- 
ciji nekoliko spodbudnih trendov. Tako se je izvoz povečal namesto za 22 "/o 
za 23 fl/o, vendar ta pozitivni rezultat kali podatek o uvozu kjer je bila rast 
namesto 28 %> že 29 %. Kljub temu pa se je pokritje uvoza z izvozom zvišalo 
od predvidenih 60,5®/» na 60,7'%» kljub temu pa je še vedno pod tem, kar smo 
predvideli z resolucijo za leto 1979. 

Slabša pa so bila gibanja na nekaterih drugih področjih. Pri investicijah 
naj bi po oceni pred izdelavo resolucije za leto 1980, znašala rast okoli 28 °/o, 
sedaj pa je videti, da le-ta znaša skoraj 39To pa kaže na to, da ukrepi v 
drugi polovici leta 1979 do konca leta na tem področju še niso učinkovali. 
Priliv sredstev za splošno porabo je bil ravno tako precej nad predvidevanim, 
dočim sta rast cen in rast sredstev za osebne dohodke dejansko skoraj iden- 
tični s predvidevanji. Pri tem naj še omenim, da je takoimenovani prenos rasti 
cen iz leta 1979 v leto 1980, to je razlika med povprečnim letnim nivojem in 
končnim nivojem cen v decembru, znatno višji kot smo to predvidevali in 
ravno ta podatek potrjuje našo oceno, da bo na področju cen le z največjimi 
napori mogoče ostati v letu 1980 v okvirih zvezne resolucije. 

Neugoden je tudi razvoj določenih zunanjih dejavnikov, ki imajo svoj vpliv 
na naš notranji razvoj. Med ekonomskimi naj navedem nejasno situacijo glede 
cen nafte ter oceno, da je stagnacija svetovnega gospodarstva večja kot se je 
to ocenjevalo. Ob prelomu leta pa se je izredno zaostrila že itak ne preveč 
ugodna mednarodna politična situacija. Iz vsega tega izhaja, da je v času od 
sestave resolucije pa do danes skoraj več negativnih kot pozitivnih vplivov 
s katerimi bomo imeli opraviti še v celem letu 1980. 

V preteklem mesecu smo največ pozornosti in časa posvetili problematiki 
pridobivanja, razporejanja in delitve dohodka kot enem od ključnih usmerje- 
valnih instrumentov obeh resolucij. 

V delovni skupini, sestavljeni iz udeležencev dogovora, je bil izdelan pred- 
log dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 
1980. Namen dogovora je v tem, da selektivno uredi uporabo določila resolu- 
cije, da naj v okviru doseženega dohodka sredstva za osebne dohodke rastejo 
za 25 l0/o počasneje kot dohodek. Ta diferenciacija naj bi tistim organizacijam 
združenega dela, ki dosegajo nižjo rast dohodka kot je povprečno predvidena, 
omilil ta razmerja, tistim pa, ki dosegajo višjo rast dohodka od povprečnega, 
to razmerje zaostrila. Predlog je bil v široki obravnavi tudi v družbenopoli- 
tičnih organizacijah in je pred organi udeležencev dogovora v fazi končnega 
sprejemanja. 

Ob razpravah o tem dogovoru sta bili v glavnem prisotni dve tendenci. 
Po prvi naj bi tak dogovor vseboval dokaj specifična in matematično določljiva 
razmerja, po katerih naj bi bila vsaka temeljna in delovna organizacija v stanju 
enostavno neposredno izračunati delilno razmerje, jo uvrstilo v povpreček, za- 
htevan z republiško resolucijo. 

Po drugi pa naj bi se zahtevana diferenciacija v delitvi dohodka dosegla 
s tem, da temeljne organizacije in delovne organizacije uporabijo neka osnovna 
načela in pokazatelje o kvaliteti gospodarjenja kot osnove za to, da določijo 
mero večje ali manjše ostrine delitve. 
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Medtem ko prva varianta sicer zagotavlja skoraj v celoti doseganje z reso- 
lucijo zahtevane povprečne stopnje zaostajanja rasti sredstev za osebne do- 
hodke z rastjo dohodka, pa na drugi strani seveda v precejšnji meri posega 
v samoupravne pravice delavcev pri odločanju o delitvi dohodka. 

Druga varianta pa nedvomno kljub neki regulativi še vedno pušča dovolj 
prostora delavcem za samostojno samoupravno odločanje. Končni predlog upo- 
števa drugo varianto in tako seveda neposredno postavlja tudi mnogo večjo 
zahtevo po delovanju subjektivnih sil za to, da se usmeritve iz takega dogovora 
uresničijo tako, da bodo v dohodku celotne Slovenije dosežena z resolucijo opre- 
deljena razmerja. 

Ko bo dogovor sprejet v organih vseh udeležencev, pa se bo začela seveda 
konkretna bitka za njegovo uresničitev pri temeljnih in delovnih organizacijah 
in to že ob razpravah o .zaključnih računih za leto 1979 in spremembah in do- 
polnitvah planov za leto 1980 ter eventualno samoupravnih aktov v temeljnih 
in delovnih organizacijah. 

S podpisom tega dogovora je izpolnjen tudi eden od osnovnih pogojev, da 
lahko uporabniki družbenih sredstev izplačujejo osebne dohodke na osnovi 
svojih samoupravnih aktov, v skladu s principi delitve po delu in ne po do- 
ločilih zvezne resolucije o limitiranju osebnih dohodkov na nivoju novembra 
leta 1979. 

S problemom usmerjanja delitvene politike je neposredno povezana pro- 
blematika zaposlovanja. Mimo tega, da že delitvena politika ob tem, ko limi- 
nitira maso osebnih dohodkov vpliva na samo zaposlovalno politiko pa je, kot 
je to razvidno iz informacije same, ki ste jo prejeli, v teku tudi akcija izdelave 
in sprejemanja podrobnejših planov zaposlovanja od nivoja temeljne organi- 
zacije prek vseh nivojev združevanja dela pa do občine in republike. 

Vsekakor menimo, da bo pravilna politika nagrajevanja po delu ter ob 
predvideni stopnji inflacije in rasti življenjskih stroškov politika primernega 
povprečnega osebnega dohodka najboljši instrument za doseganje produktiv- 
nega zaposlovanja. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino je situacija dokaj zapletena. 
Kot je znano, plačilno-bilančne pozicije republik še niso bile usklajene v okviru 
federacije in zaradi tega se vrši zaposlovanje na osnovi začasnih predpisov. 
Razlike v stališčih so še dokajšnje in se v osnovi nanašajo na višino celot- 
nega predvidenega jugoslovanskega deficita za leto 1980 in delitve tega defi- 
cita na posamezne republike ter na način reševanja problema višjega deficita 
od predvidenega v letu 1979. 

Mimo tega in tudi zaradi tega, pa je še vedno nedokončano delo na usklaje- 
vanju plana uvoza in izvoza v okviru Samoupravne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino, kar še dodatno vpliva na negotovost v združenem 
delu o tem, s kakšnimi sredstvi, razen seveda s tistimi, ki jih doseže z lastnim 
izvozom, bo združeno delo razpolagalo za svoje uvozne potrebe. 

Računamo, da naj bi razprava v okviru federacije o plačilno-bilančnih 
pozicijah republik tekla še v mesecu februarju. V istem času pa upamo, da bo 
tudi v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino prišlo 
do uskladitve planov izvoza in uvoza in da bo Skupščina samoupravne inte- 
resne skupnosti v začetku marca lahko tako uskladitev potrdila. 

Nerešeno je še vedno tudi vprašanje izvoznih stimulacij. Kljub dveletnemu 
dogovarjanju v okviru Interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino Jugo- 
slavije še ni dogovora o izvoznih stimulacijah in računati je treba z možnostjo, 
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da bodo le-te ponovno administrativno uravnane. Zato je danes situacija taka, 
da govori v prid izvoznikom samo možnost uporabe ustvarjenih deviz za lastne 
uvozne potrebe ter da banke še zagotavljajo in bodo tudi v bodoče še v večji 
meri kot sedaj zagotavljale kreditiranje izvoznih poslov. 

Vsi ostali elementi pa vplivajo destimulativno na izvoz. Predvsem je to 
dohodkovno breme, ki je s politiko vezave osebnih dohodkov direktno na do- 
hodek še povečano. Potem je to restriktivna uporaba blagovnih režimov, ki 
v veliki meri omejuje uporabnost tudi lastnih z izvozom ustvarjenih deviz, 
ne nazadnje pa nejasnost in kratkoročnost vseh direktnih pospeševalnih ukre- 
pov, predvsem premij v izvozu. V situaciji, ko veljajo enačbe, izvoz je enako 
zmanjšanje dohodka in uvoz je enako ekstra dohodek, lahko računamo na iz- 
vozno agresivnost samo tam, kjer znajo tak nastop uskladiti s svojimi dolgo- 
ročnimi interesi pridobivanja in zadržanja trga in večje izrabe svojih kapa- 
citet. Zaradi vsega tega Izvršni svet ocenjuje, da je odločilna bitka za uvelja- 
vitev resolucijskih usmeritev na tem področju še pred nami in da dosedanji 
rezultati dela na tem področju še niso dovolj zadovoljivi. 

Na področju skupne porabe se je Izvršni svet že od začetka pripravljanja 
resolucije za leto 1980 zavedal resnosti gospodarskega položaja oziroma gospo- 
darskih gibanj in je temu ustrezno tudi usmerjal razprave o konceptih druž- 
benega razvoja na področju družbenih dejavnosti za leto 1980. Ne glede na to, 
pa je resolucijski sklep, da naj se v letu 1980 skupna poraba poveča nasproti 
letu 1979 največ za 16%, postavil pred nas nove nepričakovane naloge. Da bi 
se izognili administrativnim omejitvam, ki bi bile nujno linearne in neselektiv- 
ne, smo v Izvršnem svetu delovali v tej smeri, da so skupščine samoupravnih in- 
teresnih skupnosti ponovno analizirale vse programe in uokvirile njihovo rast v 
letu 1980 na predvidenih 16%. Podobno je Izvršni svet v okviru svoje pristoj- 
nosti usmerjal aktivnosti v občinah. Za dosego tega je bilo potrebno še precej 
zaostriti odgovornost samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti še glede do- 
ločitve selekcijskih kriterijev in izvajanja v planu določenih prednostnih nalog. 

Predvsem je bilo potrebno zaustaviti vsako povečevanje zaposlenosti, razen 
tam, kjer bodo aktivirane nove zmogljivosti. Poleg tega je bilo potrebno opu- 
stiti oziroma prenesti v kasnejšo obdobje vrsto nujnih investicij, tako gradnjo 
Centralne tehnične knjižnice, gradnjo Univerzitetne knjižnice v Mariboru, 
adaptacijo stavbe Slovenske akademije znanosti in umetnosti, bistveno zmanj- 
šati investicijske programe v zdravstvene zmogljivosti in tako dalje. 

Zmanjšati pa je treba tudi nekatere programe tekoče dejavnosti. Samo s 
takimi omejitvami, tako na področju investicij kakor tudi tekoče dejavnosti, 
bo moč zagotoviti, da se izdatki posameznih republiških samoupravnih in- 
teresnih skupnosti v letu 1980 ne bodo povečali nasproti letu 1979 za več 
kot 16 %. 

Prispevne stopnje pa se bodo nasproti letu 1979 seveda zmanjšale pri pri- 
spevku iz dohodka od 7,76% na 6,5 °/o, pri prispevkih iz bruto osebnega dohodka 
pa se bodo, neupoštevaje pokojninsko zavarovanje, zmanjšale od 3,2 % na 
3,07%. če pa upoštevamo povečanje prispevka za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za 0,6 %», ki ga bo zaradi zmanjšane rasti osebnih dohodkov in 
zaradi občutno zmanjšanih rezerv sprejelo pokojninsko invalidsko zavarovanje, 
se bo povečala prispevna stopnja iz bruto osebnega dohodka od 3,2 na 3,67%. 

Od vseh problemov oziroma nalog, ki bodo nastale ob obravnavanih ome- 
jitvah rasti skupne porabe, je vsekakor najpomembnejša zagotovitev potrebnih 
pogojev za prehod na usmerjeno izobraževanje. V kolikor pa bo Zvezna skup- 
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ščina sprejela predloženi predlog zakona o omejitvi uporabe družbenih sred- 
stev za negospodarske investicije, bomo tudi v okviru 16% povečanja sredstev 
skupne porabe, morali sprejeti dodatne ukrepe, in sicer ali v smeri blokade 
sredstev predvidenih za investicije, ki se ne bodo smela uporabiti, ali pa še 
nadalje zmanjšati prispevne stopnje zato, da bi preprečili prelivanje sredstev 
predvidenih za investicije v financiranje rednih programov. 

Omenim naj še, da je Izvršni svet mnenja, da je predloženi zvezni zakon 
za omejitev porabe družbenih sredstev za negospodarske investicije vsaj v na- 
šem primeru nepotreben. 

Razen navedenega, pa bo Izvršni svet predložil Skupščini spremembo za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja 
in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti 
na področju družbenih dejavnosti v letih 1975—1980, s katerim naj bi bilo za- 
gotovljeno, da ostanejo namenska sredstva skupne porabe do njihove dejanske 
uporabe na tekočih računih obveznikov, to je temeljnih organizacij, s čimer 
naj bi do trenutka dejanske porabe ostala ta sredstva v funkciji proizvodnih 
sredstev in s tem izboljšale likvidnostno situacijo temeljnih organizacij. 2e 
sedaj vidimo, da bomo imeli pri izvajanju tega zakona oziroma spremembe za- 
kona določene administrativno-tehnične težave, ki pa jih bo treba rešiti v sa- 
mem postopku izvajanja. 

S področja trga in cen želimo še posebej opozoriti, da je problematika cen 
posameznih industrijskih proizvodov predvsem tistih, ki so se jim stroški suro- 
vin ali energije zaradi porasta svetovnih in domačih cen bistveno spremenili, 
še vedno zelo pereča. Čeravno so ti primeri v celoti v pristojnosti zveznih orga- 
nov, se je Izvršni svet tudi v teh primerih posebej zavzemal za adekvatno in 
pravočasno rešitev. Naj tu navedemo primer cementa, traktorjev, metanola 
in še nkeaterih drugih bazičnih kemičnih izdelkov. Probleme v preteklem me- 
secu predstavljajo tudi preskrba z nekaterimi življenjsko potrebnimi artikli, za- 
radi neustrezne višine in alokacije zalog, pri čemer je situacija, razen pri de- 
tergentih kljub vsemu mnogo boljša kot je bila v jeseni leta 1979, tudi zaradi 
tega, ker je Izvršni svet s pravočasnim ukrepanjem z rezervami omilil in pre- 
prečil potrošniško mrzlico na nekaterih področjih. Lahko rečemo, da je pre- 
skrba sedaj normalna. 

Na področju investicij oziroma usmerjanja razpoložljive akumulacije, v 
skladu z usmeritvami iz obeh resolucij, je mimo že v informaciji navedene 
možnosti sprejetja ukrepov o uporabi družbenih sredstev na osnovi ustave, 
pomembno predvsem, da bo poslovna politika bank, ki jo bodo le-te sprejemale 
v prihodnjem mesecu, kakor tudi odločitve o delitvi dohodka v temeljnih in 
delovnih organizacijah v okviru razprav o zaključnih računih za leto 1979, 
pravilno usmerjene. V ta namen sodeluje Izvršni svet z bankami in v celoti 
podpira akcijo sindikatov o razpravi o zaključnih računih. Konkretna je tudi 
iniciativa o ustanovitvi inštituta za investicije, ki naj bi ga ustanovile banke, 
Gospodarska zbornica in Izvršni svet skupaj z drugimi zainteresiranimi dejav- 
niki. V okviru takega strokovnega organa računamo zagotoviti izvajanje tistega 
dela resolucije, ki govori o nujnosti družbenega preverjanja investicijskih na- 
menov. 

Izvršni svet meni, da je mimo konkretnih zakonskih ali samoupravnih od- 
ločitev in instrumentov, za uspeh stabilizacijskih prizadevanj izrednega po- 
mena predvsem zaupanje delavcev in vseh občanov v odločenosti, da se sta- 
bilizacijski ukrepi v celoti izvedejo in drugič, da se zagotovi izvajanje vseh 
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stabilizacijskih usmeritev predvsem in samo v okviru sistemskih, to je samo- 
upravnih odločitev. In tretjič, da izvajanje stabilizacijskih usmeritev tudi pri- 
speva k rasti dohodka na kvalitetnih osnovah. 

Menimo tudi, da bi prevelika mera administrativnih odločitev ogrožala 
ne samo sistem, ampak tudi stabilizacijo, ker bi neizogibno pomenila demobili- 
zacijo delavcev v taki usmeritvi. Ocenjujemo, da je situacija v sedanjem tre- 
nutku dobra, da ni opaziti obnašanja, ki bi bilo mimo stabilizacijskega in v 
kolikor bodo akcije, ki so predvidene izvedene neposredno po tem zasedanju, 
to je še v prvi polovici februarja, lahko računamo na dokaj ugoden razvoj 
in potek gospodarskih gibanj. Izvršni svet bo Skupščino, v skladu z že spre- 
jetimi sklepi, tekoče obveščal o razvoju situacije. Hvala za pozornost! 

Predsedujoči Emil Tomažič: Hvala lepa! Zaključujem skupno za- 
sedanje vseh treh zborov Skupščine. Zbori nadaljujejo z delom na ločenih 
sejah. Hvala lepa! 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 9.45.) 

35» 
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Predsedujoča: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Pričetek zasedanja ob 9.35. 

Predsedujoča Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Na skupnem zasedanju bomo najprej poslušali uvodno obrazložitev k pred- 
logu zakona o družbenih svetih, k predlogu zakona o organizaciji in delovnem 
področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samo- 
stojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in k pred- 
logu zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, ki jo bo dal tovariš dr. Anton 
Vratuša, predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Hkrati bo tovariš 
predsednik podal in obrazložil predlog sprememb in dopolnitev v sestavi Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Na tem zasedanju bomo poslušali tudi poročilo delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
ob osnutku zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, 
ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979, ki ga bo dal član naše dele- 
gacije, dr. Rudi Kropivnik. 

Sedaj pa prosim predsednika Izvršnega sveta, dr. Antona Vratušo, da pre- 
vzame besedo. 

Dr. Anton Vratuša: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica pred- 
sednica! Na dnevnem redu današnje seje zborov Skupščine SR Slovenije se 
nahajajo tudi predlog zakona o družbenih svetih, predlog zakona o organizaciji 
in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij 
ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
kakor tudi predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnje- 
vanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju. Dovolite 
-mi, da se dotaknem nekaterih vprašanj, povezanih s temi zakoni. 
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Ko razpravljamo o tej problematiki, moramo izhajati iz dejstva, da je 
v sistemu socialističnega samoupravnega združenega dela razvoj državne uprave 
enovit in neločljiv proces podružbljanja državne uprave in njenega razvoja, 
strokovno in ustvarjalno sposoben, učinkovito organiziran in sodobno oprem- 
ljen dejavnik, ki deluje v funkciji političnega sistema socialističnega samo- 
upravljanja. To spoznanje se vse bolj uresničuje kot zahteva in akcija, naj bo 
država resnično vse bolj instrument delovnega človeka tako kot je dejal to- 
variš Tito na X. kongresu ZKJ, v boju proti poskusom, da bi kolo zgodovine 
zavrteli nazaj kot tudi zato, da se zagotovi nadaljnje uspešno razvijanje samo- 
upravnih družbenih odnosov. 

Gre za bistvo družbene preobrazbe države v pogojih družbene lastnine 
in socialističnega samoupravljanja. Pri tem je nujno, da se tudi državna uprava 
nenehno prilagaja novim potrebam samoupravne družbe. Naš kurz k razvoju 
družbenega samoupravljanja, poudarja tovariš Kardelj, nikakor ne pomeni 
in ne sme pomeniti, da bi popuščala družbena skrb za graditev učinkovitega 
mehanizma upravljanja, od državne uprave v ožjem smislu te besede do uprav- 
nih organov kot instrumentov samoupravljanja. Nasprotno, ravno samouprav- 
ljanje zahteva učinkovito in dobro upravo v strokovnem in poslovnem smislu, 
ki se je hkrati sposobna preobraževati in prilagajati razvoju socialističnih 
odnosov v družbeni bazi .in ki mora imeti tudi lastno odgovornost in uživati 
samostojnost strokovne avtoritete. 

Dinamični razvoj samoupravnih družbenih odnosov in delegatskega skup- 
ščinskega sistema ter krepitev demokratičnih, samoupravnih mehanizmov in 
institucij političnega sistema v celoti, zahteva tudi nadaljnje premike glede 
državne uprave. 

Osnovni smoter pa je razvijati resnično sposobno, kvalitetno, racionalno 
organizirano in učinkovito državno upravo, ki bo v mejah svojih pravic in 
dolžnosti samostojna in hkrati demokratično odprta do celotne družbe. 

Njene naloge so večstranske. 
1. Naj z vsem svojim delovanjem zagotavlja smotrno izvrševanje funkcij 

državne uprave v delegatskem skupščinskem sistemu ter spoštovanje ustav- 
nosti in zakonitosti. 

2. Naj vsem delovnim ljudem, občanom, organizacijam združenega dela 
in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim omogoča učinkovito 
uveljavljanje pravic in interesov. 

3. Naj ustvarjalno prispeva h krepitvi in razvijanju socialističnih samo- 
upravnih odnosov in celotnega političnega sistema. 

4. Naj bo njeno delovanje tako, da omogoča vključevanje družbenopolitič- 
nih dejavnikov političnega sistema v vse procese in faze njenega dela, zlasti 
v procesu oblikovanja predlogov možnih rešitev zapletenih in zahtevnih druž- 
benih in materialnih vprašanj, oblikovanja predlogov za dograjevanje osnov 
družbene ureditve in njihove ustvarjalne uporabe v danih družbenoekonomskih 
razmerah. 

Storili smo že, tovarišice in tovariši, pomembne korake pri preobrazbi po- 
litičnega sistema. Hkrati pa se zavedamo, da revolucionarne pridobitve narod- 
noosvobodilnega boja in socialistične graditve zahtevajo nenehno organizirano 
delovanje predvsem v dveh smereh. Prva se nanaša na dosledno uresničevanje 
samoupravnega socialističnega sistema v praksi. To pa bo tem hitrejše in po- 
polnejše, čim bolj demokratična je naša družbena praksa in čim odgovorneje 
vsi družbeni dejavniki od delavca za strojem in delegata v organih samouprav- 
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ljanja in oblasti v občini, republiki in federaciji do družbenopolitičnih, znan- 
stvenih in drugih dejavnikov političnega sistema izvršujejo naloge, ki so jim 
zaupane oziroma jih imajo pri razvoju in uresničevanju sistema. 

Druga smer delovanja se nanaša na nenehno analitično ocenjevanje funk- 
cioniranja obstoječih institucij in iskanja novih, še bolj demokratičnih oblik 
samoupravnega odločanja in skupnega upravljanja s stvarmi v družbeni lasti. 

To je pot, da se pluralizem samoupravnih interesov čim neposredneje in 
čim svobodneje izraža v okviru demokratičnega samoupravnega odločanja. 
Pluralizem samoupravnih interesov ni sam sebi cilj. Na podlagi demokratič- 
nega reševanja protislovij in nasprotij, ki izvirajo iz raznih interesov se na- 
dalje krepijo in utrjujejo socialistični samoupravni odnosi ter se nenehno raz- 
širja in razvija materialna podlaga združenega dela in družbena produktivnost 
dela. Vse to pa prispeva k ustvarjanju pogojev za vse svobodnejše in popol- 
nejše življenje vsakogar in vseh. 

Predlogi zakonov, ki so v tem trenutku predmet naše pozornosti, pred- 
stavljajo pomemben prispevek v naporih za uresničevanje principov politič- 
nega sistema socialističnega samoupravljanja in za nadaljnje podružbljanje 
državnih poslov ter za resnično demokratično odločanje o vseh družbenih za- 
devah. 

Smisel zakona o družbenih svetih je, da se zagotovi, kakor beremo v prvem 
členu, oblika organizirane demokratične izmenjave in usklajevanja mnenj, 
medsebojnega sodelovanja in posvetovanja o načelnih vprašanjih določanja in 
izvajanja politike in razvoja socialističnih samoupravnih odnosov, kakor tudi 
za pomoč pri pripravljanju, sprejemanju in izvrševanju družbenih in samo- 
upravnih odločitev. Družbeni sveti torej niso nek poseben organ izven insti- 
tucij političnega sistema, ampak so institucionalizirana oblika delovanja prav 
dejavnikov političnega sistema, v skladu z njihovimi pravicami, obveznostmi 
in odgovornostmi pri razvoju, utrjevanju in učinkovitem delovanju socialistič- 
nih samoupravnih odnosov in institucij. Družbeni sveti ne prevzemajo od ni- 
kogar naloge in se ne mešajo v pristojnosti nikogar. Opredeljeni so kot po- 
svetovalna telesa najodgovornejših družbenih dejavnikov za stanje in razvoj 
na posameznih področjih, zato imajo pomembno vlogo pri demokratizaciji obli- 
kovanja, sprejemanja in kvalitete sklepov na vseh ravneh odločanja. 

Udeleženci dela svetov se ne omejujejo samo na izražanje svojih pogledov, 
na izmenjavo mnenj. To je mesto aktivnega, ustvarjalnega napora vseh pri 
oblikovanju predlogov rešitev in pri usklajevanju pogledov in stališč o obrav- 
navanih vprašanjih. Zato je pri delu družbenih svetov še posebej pomembna 
vloga znanstveno-raziskovalnih delavcev in ustanov. Odraz vsega tega je tudi 
določilo v prvem členu predloga zakona, ki pravi: »delo družbenih svetov te- 
melji na znanstvenih dosežkih, na samoupravni socialistični zavesti in samo- 
upravni praksi, kakor tudi na strokovnem znanju in izkušnjah«. 

Družbeni sveti so pri svojem delu odprti in omogočajo udeležbo vseh tistih 
družbenih dejavnikov, ki imajo ustavne pravice, obveznosti in odgovornosti 
pri iskanju rešitev na posameznih področjih in njihovem izvajanju. 

Težišče dela družbenih svetov družbenopolitičnih skupnosti so pobude in 
obravnava načelnih vprašanj v zvezi z določanjem in izvajanjem politike ter 
v zvezi s pripravljanjem in izvrševanjem zakonov in drugih predpisov ter 
splošnih aktov. Družbeni sveti na področju uprave pa so usmerjeni predvsem 
v delo državne uprave, v dogajanje na določenem upravnem področju, na 
povsem določena vprašanja izvajanja že opredeljene politike ter izvrševanja 
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zakonov in drugih predpisov. V ta okvir spada tudi priprava predpisov oziroma 
splošnih aktov, toda samo tistih, ki jih v okviru svojih pristojnosti izdajajo 
upravni organi. Enako je pomembna njihova skrb za pogoje in način uresni- 
čevanja pravic, obveznosti in interesov delovnih ljudi in občanov ter samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, ki se uresničujejo pri delu posameznih 
upravnih organov. Seveda pa bodo družbeni sveti morali delovati tudi v smeri 
čim večje pomoči in opore organom državne uprave ter zaščite pred raznimi 
pritiski pri opravljanju njihovih odgovornih nalog. 

Cilj zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih 
organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije je, da na osnovi sistemskih rešitev, sprejetih 
v zveznem in republiškem zakonu o sistemu državne uprave, v polni meri 
prispeva k uresničevanju z ustavo določene vloge Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in republiških upravnih organov v pogojih vedno bolj razvitega 
socialističnega samoupravljanja. 

Zato so posebej pomembna določila o oblikah ter organizaciji republiških 
upravnih organov in organizacij na posameznih področjih, ki naj zagotavlja 
učinkovito in racionalno upravo, odprto samoupravni družbi. Omogoča naj 
usklajeno delovanje republiške uprave ter njeno sposobnost, da bo aktivni no- 
silec razvoja oblik vse bolj demokratičnega sodelovanja s samoupravnimi in 
vsemi drugimi družbenimi dejavniki. Tako sodelovanje naj hkrati tudi zago- 
tovi ne samo vpogled v delo republiške državne uprave, ampak tudi ustvar- 
jalni vpliv in najširši družbeni nadzor nad njenim delovanjem. Ni dvoma, da 
ima pri vsem tem Izvršni svet, kot izvršilni organ Skupščine SR Slovenije, še 
posebno vlogo in obveznosti v sistemu republiške državne uprave. 

Zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, je nujno dopolnilo obeh 
drugih zakonskih dokumentov. Brez odgovornih strokovno usposobljenih kad- 
rov namreč, aktivnih in ustvarjalnih borcev za socializem, pripravljenih, da 
plavajo tudi proti toku, si je namreč težko zamisliti uspešno uresničevanje ciljev 
socialistične družbe in stalne krepitve Jugoslavije ter njenega mesta v sodob- 
nem svetu. 

V pripravi predlogov zakonov, ki so pred vami, tovarišice in tovariši dele- 
gati, je bilo potrebno opraviti obsežno strokovno delo in izvršiti številna posve- 
tovanja. Stališča, ki jih je zavzela Skupščina v razpravi o osnutkih zakonov so 
nam bila osnova in usmeritev pri pripravi predlogov. Vsa mnenja, ki so prišla 
do izraza v delovnih telesih Skupščine, so bila vsestransko razpravljana. 

V pripravi predloga zakona o družbenih svetih ni bilo večjih problemov. 
Vsa bistvena vprašanja so bila namreč razčiščena že ob osnutku zakona, pa tudi 
že prej, še posebej v razpravah v okviru Republiškega družbenega sveta za 
vprašanja družbene ureditve ob osnutku zveznega zakona o družbenih svetih 
in delovni zasnovi republiškega zakona. Razen tega so bogate izkušnje iz več 
kot petletne prakse delovanja zveznih in republiških družbenih svetov pred- 
stavljale pomembno oporo pri pripravi zakona in tudi pri reševanju dilem, 
s katerimi smo se ob tem srečevali. Tako je pravzaprav šlo bolj za pravno- 
sistemsko ureditev te demokratične prakse, manj pa za odpiranje novih poti, 
razen glede družbenih svetov za upravna področja, družbenih svetov v občinah 
in pa glede drugih organiziranih oblik delovanja po načelih družbenih svetov. 
Na osnovi razprave o predlogu zakona o skupščinskih delovnih telesih je Iz- 
vršni svet proučil nekatere predlagane rešitve, ki so bile v središču teh raz- 
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prav in ocenil, da predlagane rešitve v vsebinskem pogledu sledijo izhodiščem 
in usmeritvam na katerih je zgrajen zakon pa tudi v polni meri upoštevajo do- 
sedanje pozitivne izkušnje iz dela družbenih svetov. Strinjal se je z vsemi 
amandmaji, s katerimi se v bistvu vnaša večja jasnost v okviru predlaganih 
vsebinskih rešitev. 

Tudi pri predlogu zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopol- 
njevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, ni bilo 
posebnih težav sistemske narave. Obveznost stalnega strokovnega in družbeno- 
političnega izobraževanja delavcev v državni upravi je evidentna. Izvira iz na- 
rave dela teh organov, katerih delavci izvršujejo naloge in pooblastila, ki jim 
jih je naložila družbena skupnost. S predloženim zakonom se vzpostavlja 
sistem, ki naj zagotovi nenehno pridobivanje novih znanj, ter poglabljanje tistih 
veščin, ki so delavcem v organih uprave in pravosodju potrebna za uspešno 
delo. Razen tega se je v republiški upravi že v letu 1979 začel izvajati program 
strokovnega izpopolnjevanja v skladu s samoupravnim sporazumom, ki so ga 
sklenili ti organi. Izkušnje iz tega so služile tudi kot podlaga za zakonske re- 
šitve. 

V zvezi s pripravo predloga zakona o organizaciji in delovnem področju 
republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih stro- 
kovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, pa smo se srečali z bolj 
zapletenimi vprašanji. Za to je več vzrokov. V luči pripomb, ki so bile dane 
v republiški Skupščini na dveh zasedanjih, pa tudi na Predsedstvu SR Slove- 
nije in Predsedstvu Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, na 
Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve in Republiškm svetu za 
mednarodne odnose ter v organih Republiške konference SZDL Slovenije je 
Izvršni svet opravil še globljo analizo lastnih izkušenj in predlogov. Po vse- 
stranskem preudarku je predložil organizacijo, ki jo odraža ta predlog zakona. 
Hkrati je po obsežnih posvetovanjih uspelo zagotoviti za tako organizacijo tudi 
ustrezne kadrovske rešitve. 

Osnovna izhodišča za predlog, ki je pred vami, so bila tale: potreba po 
prilagajanju državne uprave doseženi stopnji razvoja družbenoekonomskih od- 
nosov in vse bolj razvitemu sistemu samoupravnega interesnega organiziranja 
na raznih področjih družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje, aktualnost 
nalog organov republiške uprave v naslednjem obdobju na posameznih pod- 
ročjih, nujnost, da so organi državne uprave ne samo odprti za vpliv celotne 
družbene strukture oziroma vseh družbenih dejavnikov, ampak, da bodo tudi 
sami aktivni dejavnik v nadaljnjem razvoju političnega sistema neposredne, to 
je samoupravne socialistične demokracije, potreba, da se ustvarjalno uporab- 
ljajo izkušnje dosedanjega dela Izvršnega sveta in republiških upravnih orga- 
nov in povezovanja ter samoupravne integracije na posameznih področjih, pa 
tudi izkušnje in praksa v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah. 

V času priprave predloga zakona smo se morali opredeliti predvsem do 
naslednjih vprašanj: prvič, o oblikovanju sekretariatov kot individualno vo- 
denih republiških upravnih organov, drugič, o spremembi dosedanjih strokov- 
nih služb za zakonodajo in informacije v upravne organe, tretjič, ali naj na- 
daljujemo z dosedanjo prakso organiziranosti Izvršnega sveta v zvezi s turiz- 
mom manj razvitih področij SR Slovenije in glede samostojnega osebnega dela 
s sredstvi, ki so lastnina občanov, četrtič, o problemu osamosvojitve nekaterih 
strokovnih organov z določenimi upravnimi funkcijami in petič, o problemu po- 
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vezovanja posameznih upravnih področij oziroma združevanja upravnih orga- 
nov, kjer so za to dani pogoji. 

Prvo vprašanje je načelno rešeno že z zakonom o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih orga- 
nih. Tam je namreč rečeno, naj se upravni organi organizirajo kot kolegijski za 
področja na katerih je zaradi narave in nalog potrebno zagotoviti povezano in 
usklajeno upravljanje upravnih zadev, ki so skupnega pomena za več upravnih 
organov, kot tudi, kadar je potrebno pri opravljanju upravnih nalog zagoto- 
viti stalno in organizirano sodelovanje in usklajevanje dela s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi in z drugimi samoupravnimi organizacijami m skup- 
nostmi, da se zagotovi enotnost pri pripravi predlogov in pri izvajanju politike 
izvrševanja zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov. Ta kriterij je v 
predlogu zakona, ki je pred vami še dalje razčlenjen oziroma se bol] konkre- 
tiziran. . . 

V skladu s tem naj bi dosedanji republiški upravni organi za delo, za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za mednarodno sodelovanje, za urbanizem 
in za industrijo prenehali delovati kot republiški sekretariati, postali naj bi 
republiški komiteji, s tem, da gre v teh primerih kot so mednarodno sodelovanje, 
urbanizem in industrija hkrati za povezavo z drugimi področji, oziroma za zdru- 
žitev z nekaterimi dosedanjimi republiškimi komiteji. Kot sekretariati osta- 
nejo le štirje upravni organi: za notranje zadeve, za ljudsko obrambo, za finan- 
ce ter za pravosodje, upravo in proračun. Menimo, da so sedaj oblike repub- 
liških upravnih organov na posameznih področjih postavljene v skladu s sistem- 
skimi izhodišči. 

Drugo vprašanje. Problem spremembe statusa sekretariata za zakonodajo, 
ki je bil doslej samostojna strokovna služba Izvršnega sveta je bil_ že dalj časa 
pereč. Gre namreč za to, da je potrebno zagotoviti določeno koordinacijo zako- 
nodajne dejavnosti na vseh področjih republiške uprave, kakor tudi kvali- 
ficiran upravni nadzor nad pravnimi posli v občinah. Sekretariat za zakono- 
dajo kot strokovna služba v Izvršnem svetu je sicer že doslej vlagal mnogo 
truda v obeh smereh, toda njegova avtoriteta ni bila vedno dovolj prepričljiva. 
Kot strokovna služba Izvršnega sveta pa tudi ni imel ustreznih upravnih po- 
oblastil glede upravnega nadzora. Sedaj so ustvarjeni ugodnejši ^pogoji za 
strokovno^politično koordinacijo v zakonodajnem delu in za bolj ažurno delo 
na podzakonskih aktih, ki jih sprejema Izvršni svet oziroma upravni organi v 
svoji pristojnosti. Menim, da bo v sedanji situaciji tudi lažje pritegniti kvali- 
tetnejše kadre za zakonodajno delo v republiki, ki je doslej predstavljalo 
eno od ozkih grl v delu Izvršnega sveta. Kot kolegijski upravni organ bo ko- 
mite, v katerem bodo sodelovali strokovni, znanstveni in drugi dejavniki, lahko 
z vsem svojim delom pomembno prispeval k temu, da bo razvoj zakonodaje 
in samoupravnega prava celotnega pravnega sistema resnično vse bolj oprt 
na rezultate znanosti, hkrati pa bo v polni meri upošteval tudi potrebe in iz- 
kušnje naše družbene prakse. 

Podobni problemi so bili na področju informativne dejavnosti. Zato Izvršni 
svet predlaga, naj se namesto dosedanje strokovne službe Izvršnega sveta za 
informiranje vzpostavi Republiški komite za informiranje. Njegova naloga 
namreč daleč presega informiranje o delu Izvršnega sveta in njegovih delovnih 
teles. _ . 

Ta organ ima zelo pomembno mesto tudi v naporih za boljše povezovanje m 
koordinacijo številnih družbenih dejavnikov na področju javnega obveščanja 
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sploh. Pripadajo pa mu tudi določene upravne naloge s področja družbenega 
sistema informiranja. Pomembno nalogo ima pri pretoku informacij, ne samo 
v republiki in Jugoslaviji, ampak tudi med Slovenijo oziroma Jugoslavijo in 
svetom, prav tako pa tudi glede informiranja delavcev na začasnem delu v tu- 
jini, izseljencev in pripadnikov slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu. 

Tretje vprašanje se nanaša na sedanja komiteja v Izvršnem svetu za turi- 
zem in za osebno delo s sredstvi v lasti občanov. Bili smo v dilemi, ali naj se 
zadovoljimo s sedanjo prakso, ko imamo komiteje v Izvršnem svetu kot po- 
sebne oblike dela sveta in ki se ustanavljajo z aktom Izvršnega sveta, zato' jih 
predlog tega zakona niti ne omenja. Nekateri so menili, da bi morda bilo 
dobro vzpostaviti posebne organe uprave tudi na teh področjih. Na področju 
osebnega dela s sredstvi v lasti občanov bi to morda imelo smisel. Toda pod- 
robnejša analiza je pokazala, da se upravni posli v zvezi s to dejavnostjo v 
glavnem izčrpajo v upravnih organih za finance, za industrijo, za kmetijstvo, 
za delo pa tudi v drugih. Njihovo delo se koordinira in usklajuje v samem 
Izvršnem svetu. Zelo koristen pa je komite kot strokovno politično telo, v ka- 
terem so zastopani tudi dejavniki kot so gospodarska zbornica, sindikati, stro- 
kovna združenja in seveda predstavniki ustreznih organov uprave. 

Nič manjša ni bila dilema v zvezi s turizmom, tako zavoljo pomena, ki ga 
glede na naravne in druge pogoje lahko ima ta dejavnost na Slovenskem, kakor 
tudi za voljo nezadovoljivega stanja, ki je na tem področju že dalj časa. Toda, 
kako naj se vse te dejavnosti, ki sestavljajo turizem, združijo v enem organu 
uprave? Bolj odločilno je, da združimo moči in ponovno oživimo vse tiste 
oblike povezovanja, samoupravnega in drugega, od turističnih društev do po- 
slovnih in drugih skupnosti, ki so svoj čas igrale pomembno vlogo tudi v slo- 
venskem turizmu. V tej smeri pa ustreza dosedanja oblika delovanja v okviru 
Izvršnega sveta, to pa je komite v Izvršnem svetu, na čelu s članom Izvršnega 
sveta in ustreznim številom strokovnih delavcev. 

Še bolj jasna je situacija glede Komisije Izvršnega sveta za pospeševanje 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. Ta oblika dela in kvalitetnega 
povezovanja je dala lepe rezultate. V bodoče pa bo lahko še uspešnejša, če se bo 
v naši kreditni in davčni politiki in v uporabi drugih instrumentov še bolj 
uresničeval princip pospeševanja policentričnega gospodarskega razvoja dežele. 

Četrto vprašanje. Gre za Center za družbeni sistem informiranja in infor- 
matiko, za Zavod Socialistične republike Slovenije za mednarodno znanstveno, 
tehnično in prosvetno-kulturno sodelovanje, za Zavod za cene ter za Upravo 
družbenih prihodov. Vsem tem institucijam je skupno to, da so doslej bile v 
sestavi drugih organov uprave. Njihova dejavnost pa je izredno pomembna in 
zahteva samostojnost pri delu v odnosu na upravne organe in druge porab- 
nike njihovih specializiranih strokovnih storitev. Samostojni status teh orga- 
nizacij prispeva k njihovi neposrednejši in večji odgovornosti vseh družbenih 
dejavnikov, ne pa samo Izvršnemu svetu oziroma določenemu upravnemu or- 
ganu. Ker pa njihova dejavnost pokriva zelo pomembna in občutljiva področja, 
je nujna organizirana kontrola in pomoč, zato je važno, da ob njih vzpostavimo 
ustrezne družbene svete. V skladu s tem se služba za sistem družbenega infor- 
miranja, ki je doslej bila v Republiškem komiteju za družbeno planiranje, 
organizira kot samostojni center za družbeni sistem informiranja in informa- 
tiko. To naj bi prispevalo, da čim prej pomaknemo z mesta delo, ki je bistvenega 
pomena za nadaljnji razvoj samoupravnega socialističnega sistema, predvsem 
pa sistema družbenega informiranja. 
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Tudi Zavod SR Slovenije za mednarodno, znanstveno, tehnično, prosvetno- 
kulturno sodelovnje postaja samostojna republiška organizacija in naj deluje 
kot osrednja republiška strokovna institucija za naloge na področju med- 
narodnega znanstvenega, tehničnega, prosvetno-kulturnega sodelovanja, v služ- 
bi združenega dela, državne uprave, družbenopolitičnih organizacij in drugih. 
Glede na pomembne kadrovske in druge možnosti, ki jih ima SR Slovenija, 
upravičeno pričakujemo, da bodo s pomočjo take organizacije tudi te dejavnosti 
hitreje stekle ne samo v Jugoslaviji, ampak tudi izven meja Jugoslavije in da 
bomo bolj smotrno koristili dosežke v svetu tudi za naš vsestranski razvoj. 

Zavod za cene kot upravni organ se izloča iz republiške uprave. Njegovo 
mesto in vlogo kot samostojnega družbenega organa bo urejal zakon o druž- 
beni kontroli cen. 

Namesto dosedanje republiške davčne uprave v sestavi Republiškega sekre- 
tariata za finance bo vzpostavljena Republiška uprava za družbene prihodke. 
Pri tem ne gre samo za spremembo imena, ampak zlasti za novo, širšo opre- 
delitev obveznosti in odgovornosti na področju družbenih prihodkov. 

In končno, peto vprašanje, to je organizacija republiških organov uprave. 
Ne gre v prvi vrsti za to, koliko republiških upravnih organov bo, čeprav tudi 
to ni nepomembno vprašanje. Osnovni smoter, ki si ga je zastavil Izvršni svet, 
ko je predložil določeno povezovanje nekaterih upravnih področij je bil ta, 
da bi tako sam, kakor tudi prek republiških organov uprave, lažje zagotavljal, 
da bi strokovno in upravno delo upravnih organov bilo v celoti v funkciji po- 
vezovanja področij in dejavnosti, ki sodijo skupaj. Nič manj pomembna pa ni 
naloga, da se znotraj Izvršnega sveta lažje koordinira delo upravnih organov 
in da se strokovno delo na posameznih področjih bolj ustrezno in racionalno 
organizira v delovnih skupinah in drugih oblikah dela. 

Z eno besedo: upravni organi za področja, ki po naravi sodijo skupaj, ka- 
terih razvoj in funkcioniranje je medsebojno odvisno, naj se tudi organiza- 
cijsko trdneje povežejo oziroma združijo. Ob njih pa naj se vzpostavijo druž- 
beni sveti za posamezna področja, kjer je to potrebno in druge oblike demokra- 
tičnega družbenega nadzora in pomoči. Tem smotrom naj se prilagodi tudi raz- 
poreditev kadrov. 

Dovolite, da problem še malo razčlenim. Za bodočnost Slovenije bo brez 
dvoma zelo pomembno vprašanje odpiranja novih virov energije in njena racio- 
nalna uporaba. Ni treba biti strokovnjak, pa da veš, da je največji uporabnik 
energije industrija. Ne samo za izdelavo strojev in industrijskih izdelkov na- 
sploh, ampak tudi za njihovo poganjanje in skupno ali zasebno porabo. Po- 
stavlja se vprašanje, kdo naj bo predvsem zainteresiran za energijo in za njeno 
racionalno porabo? Vsekakor tisti, ki jo troši. Iz prakse pa vemo, da se 
naša industrija in tudi druge gospodarske in negospodarske dejavnosti naj- 
češče vedejo kot da je to naloga nekoga drugega kot da je energija sama po 
sebi dana. Prevladovala je praksa, da se programirajo nove industrijske inve- 
sticije in projektirajo novi stroji, potem pa se enostavno zahteva preskrba 
z energijo. Potem ni čudno, da že leta brezuspešno razpravljamo o samoupravni 
energetski skupnosti, o dohodkovnem povezovanju zainteresiranih organizacij 
združenega dela na tem področju. Ker to ni šlo, smo se morali odločiti za ob- 
vezno združevanje sredstev za razvoj energetike. Ne delamo si utvar, da bo 
združevanje energetike in industrije v enem organu uprave rešilo vprašanje 
dohodkovnega združevanja. Toda ustrezna strokovna in druga organiziranost 
dela v takem organu bo vsekakor prispevala k ustvarjanju ozračja in pogojev 
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za ustreznejše razmišljanje in bolj funkcionalno obnašanje. Ni treba namreč 
podcenjevati dejstva, da je pri nas tako imenovano resorsko zapiranje vase na 
vseh ravneh, tudi v vsakodnevni praksi, še vedno trdoživo. 

Podobni razlogi so vodili Izvršni svet pri predlaganju, da se pod vod- 
stvom enega člana Izvršnega sveta vršijo upravni posli tudi za področje 
varstva okolja in urejanja prostora ter da bodo v bodoče vse aktivnosti repub- 
liške uprave v odnosu na tujino v enem samem upravnem organu, v Republiš- 
kem komiteju za mednarodno sodelovanje. 

Glede področja kulture, znanosti in izobraževanja, smo s predlogom za- 
kona pravzaprav obstali na tričetrt poti. Zdi se nam, da bi načelno bilo pra- 
vilnejše, če bi imeli en upravni organ za kulturo, znanost in izobraževanje, toda 
vsi vemo, da smo na področju vzgoje in izobraževanja šele na izačetku realiza- 
cije koncepta usmerjenega izobraževanja. To je osnovni razlog, da Izvršni svet 
v tem trenutku ni predložil združitev vseh teh področij v enem upravnem 
organu. 

Ne bi bilo prav, če bi trdili, da bo zavoljo predlaganih združitev to ali 
drugo področje gospodarstva ali pa družbenih dejavnosti prikrajšano pri raz- 
porejanju družbenih sredstev kot celote. Smisel in bistvo razvoja političnega 
sistema socialističnega samoupravljanja je namreč v tem, da se vsa vprašanja 
družbenoekonomskih odnosov, pridobivanja, razporejanja in delitve dohodka 
rešujejo v okviru samoupravno združenega dela, pri čemer imajo upravni or- 
gani samo z ustavo in z zakoni zelo jasno določene odgovornosti in pravice. To 
je skrb mnogih družbenih dejavnikov — razvoj namreč, materialne osnove 
vsake dejavnosti — predvsem pa samega samoupravnega združenega dela v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih. 

Tudi ne bi ustrezalo stvarnosti, če bi trdili, da bodo zavoljo tega taka 
področja družbene dejavnosti, ki »pripadajo« kot se temu reče pod združeni 
upravni organ, bila v upravi deležna manj pozornosti ali pa, da bo uprava 
na ta način v manjši meri izpostavljena družbeni kontroli in vplivu drugih 
dejavnikov našega političnega sistema. Zagotovilo, da do tega ne pride oziroma 
da do tega ne sme priti, je tudi v dejstvu, da se za vsako področje združenega 
upravnega organa lahko vzpostavi tudi poseben družbeni svet, za kar Izvršni 
svet že pripravlja ustrezne predloge. 

Konec koncev, Izvršni svet je kot celota neposredno odgovoren za delo- 
vanje celotne republiške uprave in za delo vsakega organa in glede na to, 
kako je uprava organizirana. Samo v tem smislu je namreč mogoče razumeti 
tudi Kardeljevo misel, da so izvršni sveti »v pravem smislu besede izvršilni 
organi, se pravi kolektivni organi uprave, ki usklajujejo in usmerjajo delo 
posameznih organov uprave z odgovornostjo do delegatske skupščine in v dolo- 
čeni meri do predsedstva, dejansko pa do celotne družbene strukture, ki je 
nosilka politične moči«. 

Zavedamo se, da samo združevanje ali pa razdruževanje organov repub- 
liške uprave ne rešuje problemov njihove racionalnosti in učinkovitosti. Ni 
dvoma, da so možne razne organizacijske rešitve. Tako kot drugod imajo tudi 
tu odločilno vlogo kadri, njihovo znanje, socialistična zavest in odločnost, da 
naloge, ki so jim zaupane, po svojih najboljših močeh tudi vršijo. Naj dodam 
še tole. Izvršni svet je že zavezal vse republiške upravne organe, da določijo 
tako notranjo organizacijo in sistemizacijo del in nalog, ki bo zagotavljala 
učinkovito izvrševanje vseh funkcij upravnega organa na področju, za kate- 
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rega je ustanovljen, pa tudi uveljavljanje njegove odgovornosti za stanje na 
posameznem področju. To bo hkrati tudi podlaga za ustrezno prerazporeditev 
delavcev in kvalitativno kadrovsko okrepitev republiške uprave. Izvršni svet je 
že ukrepal v smeri preprečevanja teženj po neopravičenem povečevanju števila 
delavcev. V teku so tudi prizadevanja za povezovanje upravnih organov in 
strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti, ki naj onemogoči večtirnost 
in neracionalno delo pri istih opravilih. 

Dovolite, tovarišice in tovariši delegati, da predložim na koncu še nekatere 
kadrovske spremembe. Razlogi za te predloge so različni. Predvsem nekateri 
člani Izvršnega sveta že drugo mandatno dobo, nekateri celo od 1974. leta, 
vršijo sedanje dolžnosti in želijo nazaj v gospodarstvo, ali pa jih čakajo druge 
družbene dolžnosti. Premik drugih je posledica sprememb v organizaciji repub- 
liških organov uprave. Glede na to, predlagam razrešitev in izvolitev šestih 
članov Izvršnega sveta tako, da ostane število članov Izvršnega sveta ne- 
spremenjeno. Hkrati predlagam razrešitev nekaterih dosedanjih republiških se- 
kretarjev oziroma predsednikov republiških komitejev in imenovanje novih 
predsednikov republiških komitejev, tako da bi po tem predlogu štirje člani 
Izvršnega sveta bili hkrati predstojniki republiških sekretariatov, 14 članov 
Izvršnega sveta pa bi vodilo kolegijske upravne organe oziroma republiške ko- 
miteje. Trije člani Izvršnega sveta ne bi vodili republiških upravnih organov, 
vodili pa bi druga telesa v Izvršnem svetu, ki po svojem pomenu zahtevajo, da 
jih vodi član Izvršnega sveta. 

Vse kadrovske spremembe imajo namen okrepiti kolektivno sposobnost 
Izvršnega sveta, da bo tudi v bodoče kos zahtevnim nalogam, ki jih pred njih 
in pred vse nas postavlja naša družba in zapleteni odnosi v svetu, v katerem 
živimo in delujemo. 

Pri pripravljanju konkretnih predlogov za nove člane Izvršnega sveta so 
upoštevana načela kadrovske politike v skladu z družbenim dogovorom o ures- 
ničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji. Pri tem sem si prizadeval, da naj 
deluje v Izvršnem svetu čim več kadrov neposredno iz združenega dela. Tudi 
to bi naj bil prispevek h krepitvi vpliva združenega dela na republiško držav- 
no upravo. 

V predhodni fazi je o izhodiščih za sestavo Izvršnega sveta in o izboru kan- 
didatov za člane razpravljalo tudi Predsedstvo Centralnega komiteja Zveze ko- 
munistov Slovenije. O konkretnem predlogu pa je razpravljal Koordinacijski 
odbor za kadrovska vprašanja pri Predsedstvu Republiške konference SZDL 
Slovenije, ki k predlogu ni imel pripomb. 

Predlog je sprejelo in podprlo tudi samo Predsedstvo Republiške konfe- 
rence SZDL. 

Na osnovi navedenih razlogov in v skladu s 394. in 395. členom ustave 
SR Slovenije, predlagam Skupščini SR Slovenije: 

1. da razreši dolžnosti članov Izvršnega sveta in dolžnosti republiških se- 
kretarjev oziroma predsednikov republiških komitejev Livija Jakomina, pred- 
sednika Republiškega komiteja za promet in zveze, Štefana Korošca, predsed- 
nika Republiškega komiteja za tržišče in cene, Toneta Koviča, republiškega 
sekretarja za industrijo, Avguština Laha, predsednika Republiškega komiteja za 
varstvo okolja, Draga Petroviča, predsednika Republiškega komiteja za ener- 
getiko in Andreja Ujčiča, predsednika Republiškega komiteja za kulturo. 

2. da izvoli za člana Izvršnega sveta in imenuje za predsednike repub- 
liških komitejev: 
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Milana Baškoviča, dosedanjega sekretarja sekretariata za zakonodajo v 
Izvršnem svetu za predsednika Republiškega komiteja za zakonodajo; Boruta 
Šnuderla, generalnega direktorja tovarne farmacevtskih in kemičnih izdelkov 
Lek v Ljubljani za predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve; Antona Vahna, novinarja Radio televizija Ljubljana za 
predsednika Republiškega komiteja za informiranje; Ivana Vinklerja, repub- 
liškega podsekretarja in načelnika uprave milice v Republiškem sekretariatu za 
notranje za'deve za predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze in 
Marka Vraničarja, glavnega direktorja Loških tovarn hladilnikov v Skofji Loki 
za predsednika Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo. 

3. da izvoli za članico Izvršnega sveta, ki bo v Izvršnem svetu vodila Ko- 
mite za osebno delo s sredstvi v lasti občanov, Tatjano Kosovel, predsednico 
Izvršnega sveta Skupščine obalne skupnosti v Kopru in 

4. da razreši dolžnosti republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje 
Marjana Osolnika, člana Izvršnega sveta, ki bo v Izvršnem svetu vodil Komi- 
sijo za zunanjepolitična vprašanja. 

Hkrati predlagam določene spremembe glede namestnikov predstojnikov 
republiških upravnih organov. Nove namestnike predstojnikov republiških 
upravnih organov predlagam, deloma kot zameno za tiste, ki odhajajo na druge 
dolžnosti, deloma pa zato, da bi zagotovili bolj kvalitetno vodenje teh organov, 
še zlasti tistih, ki bi naj po predlogu nove organizacije republiške državne upra- 
ve povezovali več področij. 

Predlagam Skupščini SR Slovenije: 
1. da razreši Danico Bresjanac, dolžnosti namestnice predsednika Repub- 

liškega komiteja za varstvo okolja, Petra Ogrizka, dolžnosti namestnika pred- 
sednika Republiškega komiteja za kulturo, Toneta Poljšaka, dolžnosti namest- 
nika republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje. 

2. da imenuje Doreta Dovečarja, republiškega podsekretarja v Republiš- 
kem sekretariatu za notranje zadeve za namestnika republiškega sekretarja za 
notranje zadeve, Tomaža Ertla, republiškega podsekretarja v Republiškem se- 
kretariatu za notranje zadeve za namestnika republiškega sekretarja za notranje 
zadeve, Vladimirja Faturja, republiškega podsekretarja v Republiškem komiteju 
za energetiko, za namestnika predsednika Republiškega komiteja za energetiko, 
industrijo in gradbeništvo, Edvarda Gasparija, republiškega podsekretarja v 
Republiškem sekretariatu za delo za namestnika predsednika Republiškega ko- 
miteja za delo, Jožeta Humerja, predsednika Zveze kulturnih organizacij Slo- 
venije za namestnika predsednika Republiškega komiteja za kulturo in znanost, 
Alojza Janka, pomočnika sekretarja sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo 
za namestnika predsednika Republiškega komiteja za zakonodajo, Draga Mi- 
rošiča, šefa kabineta predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije s po- 
ložajem republiškega podsekretarja za namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje, Slavka Polaniča, direktorja službe za av- 
tomatsko obdelavo podatkov v tovarni oblačil in perila »Mura« v Murski So- 
boti za namestnika republiškega sekretarja za finance in Petra Vinklerja, po- 
močnika predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje za na- 
mestnika predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet prosi, da sprejmete predloge 
zakonov, ki so predmet te uvodne besede v obliki, kakor so bili predloženi 
skupaj z amandmaji Izvršnega sveta, ki so sestavni del teh predlogov zakonov 
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in katere je Izvršni svet pripravil na podlagi razprav o predlogih zakonov 
v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije oziroma njegovih zborov. 

Ravno tako prosim, da daste razrešnico dosedanjim članom Izvršnega sveta 
in namestnikom predstojnikom republiških upravnih organov ter izvolite nove 
člane in namestnike predsednikov republiških upravnih organov, kakor je pred- 
loženo. Dovolite, da se tudi s tega mesta zahvalim tovarišicam in tovarišem, 
ki so predloženi za razrešitev sedanjih dolžnosti v Izvršnem svetu za resnično 
tovariško in požrtvovalno delo. Ravno tako naj pozdravim nove člane Izvršnega 
sveta. Naloge, ki čakajo vse nas, so zahtevne. Prepričan sem, da jim bomo kos 
s skupnimi močmi in ob vaši podpori. Hvala! 

Predsedujoča Silva Jereb: Hvala tovarišu predsedniku Izvršnega sveta 
dr. Antonu Vratuši za uvodno obrazložitev. 

Prav gotovo se tudi vsi trije zbori Skupščine SR Slovenije pridružujejo 
zahvali za nelahko opravljeno delo vsem tistim, ki jih danes razrešujemo, 
hkrati pa želimo veliko ustvarjalnih moči vsem, ki jih bomo danes izvolili 
v Izvršni svet. 

Sedaj pa prosim dr. Rudija Kropivnika, člana naše delegacije v Zboru 
republik in pokrajin, da povzame besedo. 

Dr. Rudi Kropivnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Rad bi dal v imenu delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin poroičlo o dosedanjem poteku usklajevanja določb osnutka 
zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel 
območje SR Crne gore v letu 1979, predvsem z vidika kako smo dosedaj uve- 
ljavljali stališča in pripombe Skupščine z zvezi s tem zakonom. 

Na začetku svojega poročila bi vas rad spomnil, da je Skupščina SR Slo- 
venije dne 19. 12. 1979 razpravljala o osnutku tega zakona in v zvezi s tem 
sprejela naslednja najpomembnejša stališča oziroma pripombe. 

1. dala je soglasje k osnutku zakona in s tem omogočila delegaciji Skup- 
ščine SR Slovenije začetek dela na usklajevanju določb osnutka tega zakona. 

2. zahtevala je, da se preveri ocenjena škoda, prikazana v poročilu o oceni 
škode nastale v zvezi s katastrofalnim potresom v SR Črni gori. 

3. da se oceni vpliv vseh oblik pomoči in vpliv vseh ukrepov za odstranje- 
vanje posledic potresa ter ob upoštevanju te ocene šele določi skupni obseg 
solidarnosti v tem zakonu. 

4. da naj bo dinamika zagotavljanja sredstev po posameznih letih uskla- 
jena s predvidenim programom obnove, pri tem pa naj bi se obnova kulturno 
zgodovinskih spomenikov prenesla tudi v čas po letu 1986 ter 

5. naj se posebej dogovori, če je razmerje 25—75 med nevračljivimi in kre- 
ditnimi sredstvi za odstranjevanje posledic potresa na premoženju občanov pri- 
merno, kot tudi za sanacijo katerega premoženja občanov naj se uporabljajo 
solidarnostno zbrana sredstva. 

Navedena stališča Skupščine SR Slovenije pa so bila dosedaj uveljavljena 
takole. Dovolite mi, najprej nekaj informacij v zvezi z vprašanjem ocene škode. 
V zvezi s tem je delegacija uveljavljala stališče, naj se opravi razprava o poro- 
čilu ali v medrepubliški strokovni delovni skupini pri Zveznem izvršnem 
svetu ali pa v Odboru za finance Zbora republik in pokrajin s tem, da pri 
sedanji stopnji usklajenosti republik in avtonomnih pokrajin nihče več ne 
zavrača, da je takšna razprava potrebna. Razen tega je delegacija skupaj z 
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drugimi delegacijami uveljavila stališče, da se škoda na osnovnih sredstvih 
vrednoti na podlagi knjigovodskih podatkov in da se škoda na izgubljenem 
dohodku prizna samo za leti 1979 in 1980, kar pomeni znižanje škode za 2 mili- 
jardi 991 milijonov dinarjev. 

V zvezi z oceno škode bo delegacija še nadalje razčiščevala vprašanje ocene 
škode predvsem na največjih postavkah kot so škoda na stanovanjskem skladu, 
na premoženju občanov, na komunikacijah in na kulturno-zgodovinskih spo- 
menikih. 

V razpravi o teh vprašanjih je dosedaj delegacija Skupščine SR Srbije 
predlagala, da se zniža škoda na premičnem premoženju občanov za 973 mili- 
jonov dinarjev, delegacija Skupščine SR Hrvatske pa da se skupna škoda na 
premoženje občanov zniža za 4 milijarde 300 milijonov dinarjev. Ostale dele- 
gacije in delegacija Skupščine SR Slovenije bodo dale svoje vrednostno izražene 
predloge k oceni posamezne vrste škode takoj, ko bo dokončno dogovorjeno, 
da odpadejo drugi možni načini preverjanja realnosti ocenjene škode. In končno 
se bo delegacija zavzemala za sprejetje sklepa v Zboru republik in pokrajin po 
katerem naj Zvezni izvršni svet pripravi analizo o dosedanjih rezultatih upo- 
rabe sedanjega sistema solidarnosti in mehanizmov, ki se pri tem uporabljajo 
ter po potrebi sproži iniciativo, da se sistemi in mehanizmi dopolnijo, vse s 
ciljem da se v bodoče ne bi pojavljali nesporazumi, ki so bili pri usklajevanju 
tega zakona. 

V zvezi s stališči skupščine, da je potrebno napraviti oceno vplivov vseh 
oblik pomoči in vpliva drugih ukrepov na skupni obseg sredstev solidarnosti 
republik in avtonomnih pokrajin je bilo dosedaj dogovorjeno, da republike in 
avtonomni pokrajini prevzamejo odplačilo dinarske protivrednosti tujih kre- 
ditov, ki jih je Črna gora najela za sanacijo posledic potresa, ter da se za to 
vsoto znižajo skupna sredstva solidarnosti. 

Da se vsakoletne obveznosti republike in avtonomnih pokrajin do Črne 
gore po tem zakonu znižajo za priznano znižanje carin in drugih uvoznih 
dajatev Črni gori za uvoz povezan s sanacijo posledic potresa. 

Da se znižajo tudi za vsoto prevzetih obveznosti odplačila zapadlih anuitet 
tistih kreditov, ki so jih najele organizacije združenega dela v Črni gori in 
sicer v primeru, če bodo te obveznosti pokrite iz virov federacije brez obvez- 
nosti vračila ter da se znižajo tudi za vsoto sredstev na podlagi drugih ukrepov, 
ki so v funkciji obnove in izgradnje prizadetega območja, zagotavljajo pa se iz 
proračuna federacije, prispevka republik in avtonomnih pokrajin ali drugih 
virov brez obveznosti vračila. 

V zvezi z zahtevo Skupščine, da naj bo dinamika priliva sredstev usklajena 
s programom obnove in izgradnje Črne gore in da naj se obnova kulturno-zgo- 
dovinskih spomenikov prenese tudi v čas po letu 1986, je stanje naslednje. 

Predstavnik Zveznega izvršnega sveta in Črne gore vztrajata na stališču, 
da bodo program napravili potem, ko bodo znana sredstva, vendar razprava 
o tem vprašanju ni zaključena, ker je vezana v celoti tudi na vprašanje ob- 
dobja, v katerem naj se solidarnostno financira odstranjevanje posledic potresa. 

V zvezi z obnovo kulturno-zgodovinskih spomenikov je na sugestijo večine 
delegacij Zvezni izvršni svet predlagal, da se prenese njihova obnova še v leta 
1987—88 in 89, so pa še drugi predlogi, kot je recimo predlog, po katerem naj 
bi obnova kulturnih spomenikov trajala skupaj 15 let. 

V zvezi z zahtevo Skupščine, da naj se posebej dogovori razmerje med ne- 
vračljivimi in kreditnimi sredstvi kot tudi dogovori za sanacijo katerega pre- 
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moženja občanov naj se uporabljajo solidarnostno zbrana sredstva, je bilo do- 
sedaj na predlog naše delegacije dogovorjeno, da škoda na počitniških hišicah 
ne more biti podlaga za solidarnostno združevanje sredstev, kar predstavlja 
znižanje skupne škode za 517 milijonov dinarjev. Razen tega je v toku obrav- 
nava predloga za katerega se je že dosedaj izrekla večina delegacij, da naj bo 
razmerje med nevračljivimi in kreditnimi sredstvi 20 : 80 namesto 25 : 75 kot 
je v osnutku zakona. 

Kot se vidi iz dosedanjega poteka usklajevanja tega zakona v Odboru za 
finance Zbora republik in pokrajin se posamezne rešitve v zakonu oblikujejo 
v smislu stališč in pripomb Skupščine SR Slovenije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Zaradi počasnega poteka usklajevanja tega 
zakona je predsednik Zbora republik in pokrajin dne 13. tega meseca sklical 
sestanek vodij delegacij skupščin republik in avtonomnih pokrajin s ciljem, da 
se ugotovijo nastali problemi in pripravi predlog njihovih rešitev. V zvezi s 
tem je bilo na tem sestanku med drugim ugotovljeno, da so v dosedanjem po- 
teku usklajevanja tega zakona skupščine vseh republik in avtonomne pokrajine 
Kosovo razen Skupščine SR Slovenije in SAP Vojvodine dale pooblastilo svo- 
jim delegacijam v skladu z 2. odstavkom 300. člena ustave SFRJ, da dajo so- 
glasje k predlogu zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega po- 
tresa, ki je prizadejal območje SR Črne gore v letu 1979, ko bo le-ta usklajen. 
Zato so na tem sestanku predsednika zbora z vodji delegacij sprejeli priporočilo, 
da naj tudi ostali dve skupščini po možnosti dasta takšno pooblastilo svojima 
delegacijama in tako omogočita sprejem zakona takoj, ko bo le-ta usklajen. 

Po informaciji, ki smo jo dobili od vodje delegacije Skupščine Sociali- 
stične avtonomne pokrajine Vojvodine, bo tudi ta skupščina te dni dala takšno 
pooblastilo svoji delegaciji. Glede na to, da obstajajo nekatere ocene, da bo 
možno zakon uskladiti do seje Zbora republik in pokrajin, ki bo 26. tega me- 
seca, se lahko zgodi, da zakon v Črni gori ne bo sprejet samo zaradi tega, ker 
delegacija Skupščine SR Slovenije ne bo imela omenjenega pooblastila. Torej, 
glede na to, da poteka usklajevanje posameznih določb osnutka zakona dokaj 
uspešno, čeprav počasi, v smislu pripomb Skupščine SR Slovenije in glede na 
priporočilo, sprejeto na sestanku predsednika Zbora republik in pokrajin z 
vodji delegacij skupščin republik in avtonomnih pokrajin, delegacija meni, da 
bi bilo ustrezno, da zbora Skupščine na današnji seji izglasujeta sklep, kot so 
ga delegati v osnutku dobili na klop, v katerem se delegacija obvezuje, katera 
vprašanja naj v nadaljnjem postopku usklajevanja še zlasti razčiščuje. 

Razen tega se s tem sklepom daje delegaciji tudi pooblastilo v skladu z 
drugim odstavkom 300. člena ustave SFRJ, da lahko da soglasje k predlogu 
zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel 
območje SR Črne gore v letu 1979, ko bo le-ta usklajen. Hvala lepa. 

Predsedujoča Silva Jereb: Hvala tovarišu Kropivniku za dano infor- 
macijo. 

S tem zaključujem skupno zasedanje vseh treh zborov. Vsi trije zbori 
nadaljujejo z delom v svojih dvoranah. Hvala. 

(Zasedanje je bilo končano ob 10.35.) 
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zdravstvene skupnosti 

8. seja 

(17. decembra 1979) 

Predsedoval: dr. Stane Zupančič, 
predsednik Skupščine zdravstvene skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Tovarišice in tovariši! Začenjam 
8. skupno sejo zborov Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Pozdravljam vse navzoče delegate in druge udeležence današnje seje. Po- 
sebej pozdravljam predstavnika Izvršnega sveta, predsednika Republiškega ko- 
miteja za zdravstveno in socialno varstvo dr. Antona Fazarinca. 

Osmo skupno sejo smo kot veste najprej sklicali za 23. november 1979, 
vendar smo jo morali prestaviti na današnji dan, ker je bil predlog zakona 
o zdravstvenem varstvu objavljen pozneje kot smo prvotno načrtovali. 

Po predloženih delegatskih pooblastilih ugotavljam, da je Skupščina Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije sklepčna, ker je od 60 delegatov od vsakega zbora 
prisotnih v Zboru uporabnikov 54 delegatov, v Zboru izvajalcev pa 50 de- 
legatov. 

Vprašujem, ali ima kdo od delegatov k ugotovitvi o sklepčnosti kakšno 
pripombo? (Ne.) 

Če ni pripomb, prehajam k določitvi dnevnega reda. Predlog dnevnega 
reda za današnjo skupno sejo Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije je bil 
objavljen v delegatskem Obveščevalcu št. 19, z dne 19. oktobra 1979 in v po- 
sebnem pismenem vabilu, z dne 9. oktobra 1979. K objavljenemu predlogu 
dnevnega reda doslej ni bilo pripomb. 

Predsedstvo Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije je na seji 7. de- 
cembra 1979 sklenilo predlagati Skupščini, da razširi dnevni red skupne seje 
z novo 5. točko, pri kateri bi odločili o predlogu za razrešitev namestnika se- 
kretarja Zdravstvene skupnosti Slovenije. Dajem v razpravo predlog dnevnega 
reda. Vprašujem delegate, ali ima kdo med nami še kakšen spreminjevalni ali 
dopolnilni predlog k dnevnemu redu skupne seje? (Ne.) 
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Ugotavljam, da ni pripomb in predlagam, da sprejmemo za današnjo 
sejo naslednji dnevni red: 

1. poročilo o delovanju Zdravstvene skupnosti Slovenije med 7. in 8. sejo 
Skupščine in potrditev sklepnega zapisnika skupne seje zborov z dne 16. julija 
1979, 

2. predlog zakona o zdravstvenem varstvu, 
3. informacija o poteku javne razprave o samoupravnem sporazumu o de- 

litvi dela in o kadrovski politiki na zdravstvenem področju, 
4. infromacija o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih raz- 

merij v zdravstvenih skupnostih v SR Sloveniji, 
5. razrešitev namestnika sekretarja Zdravstvene skupnosti Slovenije. 
Prosim predsednika zborov, da izvedeta glasovanje o predloženem dnev- 

nem redu. 

Predsednik Zbora uporabnikov Tone Pire: Prosim delegate Zbora upo- 
rabnikov, ki soglašajo s predlaganim dnevnim redom, da to potrdijo z dvigom 
rok. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red v Zboru uporabnikov soglasno 
sprejet. 

Predsednica Zbora izvajalcev dr. Zora Bratanič: Kdor od delegatov 
v Zboru izvajalcev 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 tudi Zbor izvajalcev sprejel predlagani dnevni red. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Prehajamo na 2. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog zakona o zdravstvenem varstvu. 

Pri tej točki nastopa Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije kot enoten 
zbor v vlogi enakopravnega zbora Skupščine SR Slovenije. Zato velja za ta 
del seje poslovnik Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona o zdravstvenem varstvu je objavljen v Poročevalcu Skup- 
ščine SR Slovenije, št. 24, z dne 20. novembra 1979. Razen tega smo občinskim 
zdravstvenim skupnostim za vse delegate za današnjo sejo poslali amandmaje, 
ki jih je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Ti amandmaji so se- 
stavni del predloga zakona in o njih ne bomo odločali posebej. Razen tega ste 
danes na klop dobili tudi poročilo Zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije, ki je sprejela še nekaj dodatnih amandmajev. V delu te komisije 
je v svojstvu enakopravnih članov sodelovala tudi tričlanska delegacija Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije, ki se je z amandmaji strinjala, prav tako pa jih 
sprejema tudi predlagatelj. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika za da- 
našnjo sejo Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije določil dr. Antona 
Fazarinca, ki bo dal uvodno obrazložitev k predlogu zakona o zdravstvenem 
varstvu. Prosim! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije vam je predložil v razpravo in sprejem predlog zakona 
o zdravstvenem varstvu. Ko so zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli osnutek 
zakona o zdravstvenem varstvu, so naročili predlagatelju, da ob izdelavi pred- 
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loga zakona prouči in upošteva pripombe, ki so jih k osnutku dali zbori in 
delovna telesa Skupščine. Kot enakopravni zbor je o osnutku zakona razprav- 
ljala tudi Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije in dala k osnutku svoje 
pripombe. Po tem, ko je bil sprejet osnutek zakona, smo v Republiškem komi- 
teju za zdravstveno in socialno varstvo prejeli še precejšnje število pripomb 
iz zdravstvenih organizacij, občinskih in regionalnih zdravstvenih skupnosti, 
skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij, Združenja lekarn ter drugih za- 
interesiranih organizacij in; skupnosti, strokovnih društev in podobno. Tehtne 
pripombe k osnutku zakona o zdravstvenem varstvu so dali tudi organi Re- 
publiške konference SZDL in: Zveze sindikatov. 

Ko smo v Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo pro- 
učevali prejete pripombe, smo ugotovili, da je med njimi velika večina takšnih, 
ki predstavljajo koristne in dobre rešitve ter dajejo odgovore na vprašanja, 
izpostavljena v razpravah o osnutku zakona. Zato predlagatelju ni bilo težko 
upoštevati velike večine teh pripomb in jih vgraditi v besedilo predloga za- 
kona. Ob tem pa se je predlagatelj srečal s tremi težavami, zahtevnimi in 
nadvse pomembnimi vprašanji s področja uresničevanja družbenoekonomskih 
odnosov in samoupravne organiziranosti udeležencev v svobodni menjavi dela 
na področju zdravstvenega varstva, ki jih v prvotnem besedilu predloga za- 
kona, objavljenem v skupščinskem Poročevalcu z dne 20. 11. 1979 še ni uspel 
rešiti tako, da bi predložene rešitve v celoti ustrezale pripombam k osnutku 
zakona. Tem vprašanjem i je zato bila namenjena izčrpna razprava na seji 
Sekretariata Sveta za zdravstveno in socialno politiko pri Predsedstvu Re- 
publiške konference SZDL. Na podlagi ugotovitev in zaključkov te razprave 
je Izvršni svet predložil Skupščini predlog lastnih amandmajev k predlogu 
zakona o zdravstvenem varstvu v roku, ki je omogočil, da so te dopolnitve 
postale sestavni del integralnega besedila predloga zakona o zdravstvenem 
varstvu. 

Dovolite mi, da o teh pomembnih vsebinskih vprašanjih in rešitvah, ki 
jih vsebujejo dopolnila Izvršnega sveta, spregovorim nekoliko podrobneje in 
jih tudi podrobneje obrazložim. 

Prvo izmed teh je vprašanje uveljavitve domicilne pripadnosti prispevkov, 
ki jih delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje plačujejo iza zagotav- 
ljanje pravic do zdravstvenega varstva. V razpravah o osnutku zakona o zdrav- 
stvenem varstvu so bila namreč izražena zavezujoča stališča in mnenja, da 
je treba v zakonu o zdravstvenem varstvu uveljaviti določbo, da se prispevki 
za zdravstveno varstvo plačujejo tisti samoupravni interesni skupnosti, v ka- 
teri uporabniki uresničujejo zadovoljevanje svojih potreb in interesov glede 
na svoje stalno prebivališče. Vztrajanje pri takšni rešitvi je bilo tudi glede 
na družbeni značaj dohodka, glede na razlike med materialnimi možnostmi 
občinskih zdravstvenih skupnosti, v katerih delavci ustvarjajo dohodek in med 
materialnimi možnostmi občinskih zdravstvenih skupnosti, v katerih imajo 
stalno prebivališče in zlasti glede na nekatera vprašanja pri uresničevanju 
solidarnosti, vsekakor razumljivo in umestno in ni na svoji aktualnosti do 
sedaj prav nič izgubilo. Zal pa se je predlagatelj, ko je iskal najustreznejšo 
rešitev, pri tem srečal z nekaterimi težavami, ki jih ni bilo mogoče premostiti. 
Momenti, ki smo jih morali upoštevati, ko smo oblikovali v 19. členu predloga 
zakona o zdravstvenem varstvu predloženo rešitev, so bili zlasti naslednji: 

1. Zvezni zakon o razreševanju kolizij med republiškimi zakoni in pred- 
pisi določa, da se prispevki, ki jih temeljne organizacije združenega dela pla- 
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čujejo iz dohodka v zvezi z zagotavljanjem pravic do zdravstvenega varstva, 
plačujejo tisti samoupravni interesni skupnosti, v kateri ima temeljna organi- 
zacija združenega dela svoj sedež. 

2. V razpravah delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije in v Skupščini 
Zdravstvene skupnosti Slovenije je bila izražena podpora uveljavitvi domi- 
cilnega principa, vendar s pogojem, da se to načelo uveljavi povsod na območju 
SFRJ; možnost, da se uveljavi domicilno načelo pri urejanju obveznosti v 
zdravstvenih skupnostih na območju SR Slovenije in sedežno načelo pri ure- 
janju obveznosti, ki izhajajo iz zagotavljanja pravic do zdravstvenega varstva 
na območju drugih republik, ni dobilo soglasne podpore, ker je takšno rešitev 
del delegatov v Zboru združenega dela, Zboru občin in v Skupščini Zdravstvene 
skupnosti Slovenije odklonil. 

3. Zdravstvena zakonodaja v drugih republikah ureja odnose med upo- 
rabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih na 
zavarovalskem, to je sedežnem načelu pripadnosti prispevkov. 

4. Administrativna in finančno-tehnična vprašanja uvajanja različnih meril 
za določanje prispevka iz dohodka temeljne organizacije združenega dela ob- 
činskim zdravstvenim skupnostim, kakor tudi dohodkovne posledice za te- 
meljno organizacijo, ki bi morala plačevati prispevke občinskim zdravstvenim 
skupnostim glede na stalno prebivališče njenih delavcev oziroma njenih dru- 
žinskih članov po merilih in sklepih teh skupnosti brez možnosti, da vpliva 
na ta merila in te sklepe, še niso v zadostni meri proučena. 

To so glavni razlogi, zaradi katerih je predlagatelj v predlogu zakona 
za zdravstveno varstvo ponudil rešitev, za katero meni, da še najbolj ustreza 
vsem prej navedenim pogojem. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu namreč 
v 19. členu predvideva uresničevanje domicilnega načela pripadnosti prispev- 
kov iz dohodka v zvezi z zadovoljevanjem pravic do zdravstvenega varstva 
na posreden način, to je s samoupravnim sporazumom, ki ga skleneta občinska 
zdravstvena skupnost, na območju katere ima temeljna organizacija združenega 
dela svoj sedež in v kateri sklepa samoupravni sporazum o temeljih planov, 
ter občinska zdravstvena skupnost, na območju katere ima del delavcev te 
temeljne organizacije oziroma njihovi družinski člani stalno prebivališče. Pred- 
ložena rešitev predvideva obveznost delavcev v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, da pri sklepanju samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
občinske zdravstvene skupnosti upoštevajo potrebe in interese, ki jih uresni- 
čujejo v tisti občinski zdravstveni skupnosti, v kateri ima temeljna organi- 
zacija svoj sedež, kakor tudi tiste potrebe in interese, ki jih uresničujejo na 
območju drugih zdravstvenih skupnosti; medsebojne obveznosti, pravice in 
odgovornosti pa uredijo s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo občinske 
zdravstvene skupnosti med seboj neposredno ali pa v okviru širše zdravstvene 
skupnosti. Kot izhod v primeru, da takšni samoupravni sporazumi ne bi bili 
sklenjeni, pa predlog zakona o zdravstvenem varstvu določa, da občinska 
zdravstvena skupnost, v kateri se sklepa samoupravni sporazum o temeljih 
plana, poravnava obveznosti za izvršene zdravstvene storitve izvajalski orga- 
nizaciji na območju druge občinske zdravstvene skupnosti na osnovi predlo- 
ženega računa za opravljene zdravstvene storitve po cenah, dogovorjenih med 
uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev v tej skupnosti. 

Menimo, da je predložena rešitev v pogojih, ki sem jih prej navedel, naj- 
primernejša. Ta rešitev je dobila podporo tudi na seji Sekretariata sveta za 
zdravstveno in socialno politiko pri Predsedstvu Republiške konference SZDL. 
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V zvezi s tem je bilo ugotovljeno, da je prehod iz sedežnega na domicilno 
načelo pripadnosti prispevkov iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela samoupravnim interesnim zdravstvenim skupnostim možen le v obliki 
procesa, ki bo med drugim moral vsebovati tudi spremembo zvezne zakono- 
daje in usklajevanje zdravstvene zakonodaje z drugimi republikami ter iz- 
hajati iz podrobne analize dohodkovnih in administrativno ter finančno- 
tehničnih posledic neposredne uveljavitve domicilne pripadnosti prispevkov 
za zdravstvo. Dogovorjeno je bilo, da predstavlja pospešena nadaljnja aktivnost 
v tej smeri skupno obveznost vseh zainteresiranih organov in organizacij, zlasti 
pa republiških upravnih organov za področje zdravstvenega varstva ter organov 
Zdravstvene skupnosti Slovenije. Ocenjeno je tudi bilo, da je predložena rešitev 
za to fazo najprimernejša možna rešitev, s katero v bistvu dejansko odpiramo 
proces uveljavljanja domicilne pripadnosti prispevkov za zdravstveno varstvo. 

Drugo izmed vsebinskih vprašanj, ki so bila obravnavana na seji Sekre- 
tariata Sveta za zdravstveno in socialno politiko pri Predsedstvu Republiške 
konference SZDL, je vprašanje obveznega ustanavljanja medobčinskih zdrav- 
stvenih skupnosti. Glede tega vprašanja je dogovorjena drugačna rešitev, kot 
pa jo vsebuje prvotno besedilo predloga zakona. Upoštevajoč dejstvo, da je 
celovito zdravstveno varstvo mogoče zagotoviti le na širših območjih s po- 
vezovanjem in združevanjem občinskih zdravstvenih skupnosti, smo v prvot- 
nem besedilu predloga zakona predvideli obvezno združevanje občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti v medobčinske in dokaj podrobno opredelili osnovne interese, 
zaradi katerih se občinske zdravstvene skupnosti tako združujejo. Ta rešitev 
je bila v nasprotju s stališči skupščinskih zborov in drugih skupščinskih teles, 
kakor tudi drugih predlagateljev pripomb, ki so se v veliki večini opredelili 
za fakultativno združevanje občinskih v medobčinske zdravstvene skupnosti. 
Na seji Sekretariata Sveta za zdravstveno in socialno politiko pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL je bilo ugotovljeno, da je sodelovanje občinskih 
zdravstvenih skupnosti zaradi uresničevanja medobčinske solidarnosti, zago- 
tavljanja dostopnosti do zdravstvenih storitev, uresničevanja skupnih interesov 
pri razvoju zdravstvenih zmogljivosti in zaradi zadovoljevanja drugih skupnih 
interesov in potreb na področju zdravstvenega varstva, nujno. Zato ga je treba 
opredeliti v predlogu zakona kot jasno obveznost občinskih zdravstvenih skup- 
nosti, da pa ne kaže določiti medobčinske zdravstvene skupnosti kot edino 
možno in obvezno obliko združevanja in sodelovanja občinskih zdravstvenih 
skupnosti. Zato je v dopolnilih, ki jih je predložil Izvršni svet, jasno podana 
obveznost sodelovanja občinskih zdravstvenih skupnosti, združevanje v med- 
občinsko zdravstveno skupnost pa opredeljeno in podrobneje razdelano kot 
ena izmed fakultativnih oblik medsebojnega sodelovanja občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti. 

Tretje vprašanje, ki je bilo predmet razprave na seji Sekretariata Sveta 
za zdravstvo in socialno politiko je vprašanje sodelovanja delegatov tistih 
zdravstvenih organizacij, ki opravljajo zdravstvene storitve za vse uporabnike 
s širšega območja več občinskih zdravstvenih skupnosti v skupščini medob- 
činske zdravstvene skupnosti oziroma vprašanje sodelovanja delegatov tistih 
zdravstvenih organizacij, ki opravljajo zdravstvene storitve za vse uporabnike 
na območju SR Slovenije v Skupščini Zdravstvene skupnosti Slovenije. Tudi 
to vprašanje je v dopolnilih Izvršnega sveta drugače rešeno, kot pa v prvot- 
nem besedilu predloga zakona. Pri oblikovanju prvotne rešitve, po kateri je 
bilo predvideno enakopravno sodelovanje teh delegatov v zboru izvajalcev 
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medobčinske zdravstvene skupnosti oziroma v Zboru izvajalcev Skupščine 
Zdravstvene skupnosti Slovenije, je predlagatelj izhajal predvsem iz potrebe 
po neposrednem soočanju delegatov teh izvajalskih organizacij z delegati vseh 
uporabnikov na območju medobčinske zdravstvene skupnosti oziroma na ce- 
lotnem območju SR Slovenije, zlasti v zvezi z uresničevanjem svobodne me- 
njave dela in sprejemanjem planskih dokumentov. 

Upoštevana pa je tudi nujnost medsebojnega sodelovanja, usklajevanja 
in delitve dela izvajalskih organizacij na območju medobčinske zdravstvene 
skupnosti oziroma na celotnem območju SR Slovenije in nujnost usklajevanja 
drugih planskih elementov, zlasti osnov in meril za določanje cen zdravstvenih 
storitev, ki jih določena zdravstvena organizacija opravi v okviru programa 
zdravstvenega varstva določene občinske zdravstvene skupnosti in podobno. 
Na seji Sekretariata Sveta za zdravstvo in socialno politiko pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL je bilo ugotovljeno, da takšna rešitev sistemsko 
ni dovolj prečiščena in usklajena s splošnimi načeli za uresničevanje delegat- 
skega sistema ter se opredeli za drugačno rešitev. To vsebujejo dopolnila k 
predlogu zakona o zdravstvenem varstvu, ki jih je predložil Izvršni svet in 
ki predvidevajo, da pošiljajo v zbor izvajalcev občinske zdravstvene skupnosti 
svoje delegate delegacije zdravstvenih organizacij, ki zadovoljujejo potrebe 
in interese uporabnikov po zdravstvenih storitvah na vseh področjih zdrav- 
stvene dejavnosti v okviru programa zdravstvenega varstva občinske zdrav- 
stvene skupnosti. To pomeni, da pošiljajo svoje delegate v zbor izvajalcev 
občinske zdravstvene skupnosti ne le delegacije tistih izvajalskih organizacij, 
ki imajo sedež na območju občinske zdravstvene skupnosti, temveč tudi dele- 
gacije tistih zdravstvenih organizacij, ki imajo sedež izven območja občinske 
zdravstvene skupnosti, se pa z opravljanjem zdravstvenih storitev vključujejo 
v program zdravstvenega varstva, ki je sprejet v občinski zdravstveni skupnosti. 

Takšna rešitev, ki je sistemsko doslednejša in čistejša, prav gotovo ne 
bo pomenila večjih težav za tiste zdravstvene organizacije, ki bodo delegirale 
svoje delegate v zbor izvajalcev občinskih zdravstvenih skupnosti v okviru 
medobčinskega sodelovanja in povezovanja, nekoliko več težav pa bo vsaj 
v začetku povzročila tistim zdravstvenim organizacijam, ki bodo morale dele- 
girati svoje delegate v zbor izvajalcev vseh 60 občinskih zdravstvenih skup- 
nosti. Pri tem pa je vsekakor treba upoštevati dejstvo, da se bodo dosedanje 
metode dela skupščin zdravstvenih skupnosti, ki so posnemale metode dela 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti, v zvezi z jasno opredeljeno funkcijo 
skupščine samoupravne interesne skupnosti, ki postaja predvsem prostor za 
sporazumevanje in usklajevanje interesov v sistemu družbenega planiranja, 
morale bistveno spremeniti. Izvajalskim organizacijam pa je prek raznih oblik 
združevanja delegacij dana možnost, da izpolnijo svoje obveznosti sodelovanja 
v zborih občinskih zdravstvenih skupnosti brez svojih težav. Prav gotovo pa 
bo ustrezno organiziranje delegacij in uresničevanje delegatskih odgovornosti, 
obveznosti in pravic terjalo v zdravstvenih organizacijah zlasti v prvih fazah 
uresničevanja novega zakona o zdravstvenem varstvu precej odgovornega 
političnega dela. 

Na podlagi zaključkov seje Sekretariata Sveta za zdravstvo in socialno 
politiko je Izvršni svet predložil še eno pomembnejše vsebinsko dopolnilo. 
Gre za dopolnilo, po katerem se črta 81. člen prvotnega besedila predloga 
zakona, ki pooblašča republiški upravni organ za zdravstvo, da lahko izjemoma 
da soglasje k drugačnim oblikam organizacije in vsebine dela zdravstvenih 
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organizacij, kot jih predvideva predlog zakona. Ugotovljeno je namreč bilo, 
da bi takšna določba pomenila možnost, da se z izvajanjem pritiska na re- 
publiški upravni organ doseže soglasje za uveljavitev novih organizacijskih 
oblik dela zdravstvenih organizacij in drugih organizacij združenega dela, ki 
opravljajo zdravstvene storitve, čeprav le-te ne bi bile niti nujne niti strokovno 
preizkušene, potrebe po takšnem reševanju pa tudi ni, ker so v predlogu zakona 
našteti tipi zdravstvenih organizacij, z vidika organiziranosti in vsebine dela, 
dovolj jasne in izčrpno opredeljeni. 

Tovarišice in tovariši delegati! Prej naštete vsebinske dopolnitve predloga 
zakona o zdravstvenem varstvu so terjale tudi ustrezne redakcijske spremembe 
nekaterih drugih članov. Tudi te redakcijske spremembe so zajete v pred- 
loženih dopolnilih Izvršnega sveta. Ocenjujemo, da je z vključitvijo dopolnil 
Izvršnega sveta uspelo izoblikovati besedilo zakonskega predloga, ki ustrezno 
in celovito ureja pomembna vprašanja vsebine zdravstvenega varstva, druž- 
benoekonomskih odnosov na tem področju, samoupravne organiziranosti izva- 
jalcev, solidarnostnega zagotavljanja pravic do zdravstvenega varstva, po- 
sebnosti organizacije in vsebine dela zdravstvenih organizacij ter številna 
druga za uporabnike in izvajalce zdravstvenega varstva pomembna vprašanja. 
Pri oblikovanju predloga zakona so v največji možni meri upoštevane pripombe 
k osnutku zakona. Zato predlagam, da delegati o predlogu zakona danes raz- 
pravljate, ga ocenite z vidika urejanja vsebine zdravstvenega varstva in ures- 
ničevanja samoupravnih socialističnih odnosov na tem področju ter ga sprej- 
mete. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Zahvaljujem se predstavniku Iz- 
vršnega sveta. Prosim še predsednika Izvršnega odbora Skupščine Zdravstvene 
skupnosti Slovenije tovariša Draga Benčino, da poda poročilo k predlogu za- 
kona. Prosim! 

Drago Benčina: Tovarišice in tovariši delegati! Predsedstvo in Iz- 
vršni odbor Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije sta zelo podrobno in 
v celoti proučila predlog zakona o zdravstvenem varstvu, ki je bil objavljen 
v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije št. 24, z dne 20. novembra 1979, kakor 
tudi amandmaje Izvršnega sveta z dne 7. 12. 1979. Zavedali smo se velike 
odgovornosti v zvezi s sprejemom novega zakona in se zato predhodno do- 
govorili in sporazumevali glede najpomembnejših vprašanj tudi v organih 
Republiške konference SZDL in Republiškega sveta Zveze sindikatov. Ob 
zaključku živahne, pri posameznih členih tudi dokaj polemične razprave, smo 
bili soglasni, da je predlog zakona sestavljen v skladu s predlogi in pripom- 
bami, ki so bili izoblikovani na sejah naše skupščine, ko je razpravljala o pred- 
logu za izdajo zakona, kakor tudi o osnutku zakona. To pa hkrati pomeni, 
da so bili v večini upoštevani tudi predlogi in pripombe, izoblikovani v ob- 
činskih in regionalnih zdravstvenih skupnostih oziroma v njihovih organih. 

Predlog zakona skupaj z amandmaji Izvršnega sveta podpiramo zlasti 
iz razlogov, ker je v skladu z resolucijo o zakonodajni politiki republike; ker 
daje dovolj trdno in splošno podlago za samoupravno reševanje sicer dokaj 
zapletenih problemov zdravstvenega varstva na vseh področjih samoupravnega 
odločanja, predvsem pa v združenem delu, krajevnih skupnostih in samouprav- 
nih interesnih skupnostih od občinskih do Zdravstvene skupnosti Slovenije 
in ker omogoča družbenopolitičnim skupnostim tako na ravni republike kakor 
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tudi na ravni občin, da v primeru potrebe intervenirajo s svojimi ukrepi, da 
bi zagotovili splošen družbeni interes, kakor tudi interese posameznikov-upo- 
rabnikov zdravstvenega varstva po zagotovitvi najnujnejših oblik zdravstve- 
nega varstva. 

Kar zadeva zakonske opredelitve glede funkcije in delovanja zdravstvenih 
skupnosti pa menimo, da je predvsem pomembno, da je zakon zelo jasno opre- 
delil status občinske zdravstvene skupnosti kot temeljnega mesta za snovanje 
in uresničevanje zdravstvene politike na temelju sporazumevanja med upo- 
rabniki in izvajalci zdravstvenega varstva. 

Posebej moramo opozoriti na pomen širših pravic in obveznosti, ki izha- 
jajo iz 46. člena predloga novega zakona, ki opredeljuje zagotovljeni program 
zdravstvenega varstva. Gre za predloge, ki so bili v javni razpravi še posebej 
izpostavljeni in tudi podprti, upoštevajoč, da se uresničevanje zagotovljenega 
programa zagotavlja s solidarnostnim združevanjem sredstev na ravni re- 
publike, kar je še posebej pomembno za uresničevanje pravic iz zdravstvenega 
varstva upokojencev, varovancev v socialnih zavodih, prejemnikov družbenih 
denarnih pomoči, ostarelih kmetov, starostnikov nad 65 let itd. 

Glede 19. člena, ki omogoča, da se vprašanje pripadnosti prispevkov rešuje 
po samoupravni poti, smo mnenja, da je potrebno ta člen opredeliti, čeprav 
se zavedamo, da bo njegova realizacija zahtevala poseben strokovni in družbeni 
napor, da bi se namreč občinske zdravstvene skupnosti med seboj sporazumele 
o tem, kako bodo uporabljena sredstva, ki se ustvarjajo in zbirajo na sedežu 
tiste občinske zdravstvene skupnosti, kjer imajo delovne organizacije svoje 
temeljne organizacije združenega dela. Drugačna rešitev in uveljavitev domi- 
cilnega principa na nivoju federacije pa zahteva sporazum v medrepubliškem 
merilu in spremembo zveznega kolizijskega zakona, kar je tudi v bodoče naloga 
pristojnih republiških organov, zlasti pa Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

Glede medsebojnega sodelovanja med občinskimi zdravstvenimi skupnostmi 
menimo, da je predlog zakona dosleden v tem, ker občinske zdravstvene skup- 
nosti zavezuje k sodelovanju z namenom, da v tem sodelovanju zagotovijo 
nujno potrebno solidarnost na medobčinskem nivoju, kakor tudi dostopnost 
do vseh oblik zdravstvenega varstva. Menimo, da bo v praksi zadržana oblika 
tega sodelovanja prek medobčinskih zdravstvenih skupnosti. 

V 33. členu predloga je predvideno, da delegacije zdravstvenih organizacij, 
ki so udeležene pri uresničevanju programov občinskih zdravstvenih skup- 
nosti, neposredno sodelujejo v delu skupščin občinskih zdravstvenih skupnosti. 
To je zahtevna naloga, ki jo bo moč uspešno reševati z določenimi organiza- 
cijskimi, ipa tudi družbenopolitičnimi ukrepi, predvsem pa z usposabljanjem 
delegatov-izvajalcev zdravstvenih organizacij združenega dela, ki delujejo na 
širšem območju. Ti delegati bodo namreč morali na sejah skupščin oziroma 
njihovih zborov ustrezno zastopati svoje interese, zlasti v zvezi s programi- 
ranjem zdravstvenega varstva in s sklepanjem sporazumov o svobodni menjavi 
dela. 

K amandmajem Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije 
k 59. členu nismo imeli pripomb in menimo, da je prav, da se sklene poseben 
družbeni dogovor, ki naj v skladu z zakonom o združenem delu natančnejše 
določi pogoje za organiziranje zdravstvenih organizacij. 

Pismene pripombe k predlogu zakona smo prejeli od Občinske zdrav- 
stvene skupnosti Ljubljana-Šiška z dne 14. 12. 1979. Ugotovili smo, da je nji- 
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hova vsebina na določen način že vključena v tekst predloga zakona, delno 
pa jih je mogoče v duhu ustave ter zakona o združenem delu, kakor tudi zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela uresničiti s samoupravnimi sploš- 
nimi akti. To velja še zlasti glede pripombe o neposredni svobodni menjavi 
dela. 

Glede pripomb Tehničnega remontnega zavoda iz Bregane, ki predlaga 
amandma k 45. členu, pa smo mnenja, da tak amandma ni potreben, ker je 
delavcem, ki so zaposleni na območju SR Slovenije, imajo pa stalno bivališče 
na območju SR Hrvaške, zagotovljeno zdravstveno varstvo po 19. členu pred- 
loga zakona. 

Na temelju vseh teh ugotovitev predsedstvo in Izvršni odbor predlagata 
skupščini, da sprejme zakon v besedilu, ki ga predlaga predlagatelj zakona. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Hvala. V skladu s poslovnikom 
Skupščine SR Slovenije prehajam k načelni obravnavi predloga zakona o zdrav- 
stvenem varstvu. Kdo želi besedo? Besedo ima Alojz Potočnik, delegat občinske 
zdravstvene skupnosti Celje. 

Alojz Potočnik: Samoupravni organi Občinske zdravstvene skup- 
nosti Celje so zelo poglobljeno in aktivno sodelovali pri obravnavi osnutka za- 
kona kot tudi predloga zakona. K predlogu zakona pa posredujemo naslednja 
načelna stališča. 

1. Predlog zakona je v primerjavi s prvotnim besedilom osnutka kvalitetno 
in vsebinsko zelo izpopolnjen in daje skladno z našim družbenoekonomskim 
razvojem in potrebami uporabnikov vso garancijo, da bo zdravstveno varstvo 
približano delavcem v temeljnih organizacijah, občanom pa v krajevni skup- 
nosti; da se bo razvijalo skladnov z našimi možnostmi in omogočalo izvajalcem 
enak družbenoekonomski položaj kot delavcem v združenem delu ter da se bo 
zdravstvena služba racionalno organizirala in še hitreje razvijala na kvalitetnih 
osnovah neposrednega povezovanja uporabnikov in izvajalcev. 

2. Občinska zdravstvena skupnost Celje v celoti podpira in sprejema 
amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, posredovane z dopisom 
št. 50-3/78, z dne 10. 12. 1979, ker dopolnjujejo in usklajujejo že naš dosedanji 
koncept in vlogo občinskih zdravstvenih skupnosti, omogočajo kvalitetno med- 
sebojno sodelovanje in povezovanje občinskih zdravstvenih skupnosti, življenj- 
skih interesov uporabnikov in izvajalcev, upoštevajoč geografsko naravno 
strnjeno območje, gospodarsko povezanost območja in daje možnost, da se na 
tej poti izpelje organizacija zdravstvene dejavnosti. 

K posameznim določilom, upoštevajoč amandmaje Izvršnega sveta, pa 
posredujemo naslednja stališča. 

19. člen predloga ne rešuje dokončno oziroma dosledno sedežni ali domi- 
cilni princip izvajanja zavarovanja. Določilo dejansko za naše območje samo 
potrjuje že doseženo stopnjo izvajanja svobodne menjave dela, saj so se občin- 
ske zdravstvene skupnosti s samoupravnim sporazumom o svobodni menjavi 
dela dogovarjale z izvajalci v občini, kjer imajo prebivališče delavci in dru- 
žinski člani, o obsegu programa, ceni in sredstvih ter tudi plačevale opravljene 
storitve. To določilo omogoča, da se poleg sredstev solidarnosti vključijo tudi 
sredstva financiranega programa. 

Vendar smo mnenja, da bo zaradi poenostavljanja in brez administrativ- 
nega kompliciranja v zdravstveni službi docela izvedljiva le vsebina 3. od- 
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stavka, dokler se z zveznim zakonom ne preide v celoti na domicilni princip. 
Vsekakor pa je dana nova zakonska kvaliteta medsebojnega sporazumevanja 
in izvajanja svobodne menjave dela. 

K določilom 32. in 35. člena: Večkrat smo v razpravi iz marsikatere sredine 
širom po Sloveniji slišali, da bo ta sistem zelo zakompliciral izvajanje delegat- 
skega sistema. Menimo, da to ni tako. Ze v dosedanji praksi imamo na našem 
območju izpeljan delegatski sistem tako, da delegati — izvajalci specialistične 
in hospitalne dejavnosti sodelujejo v vseh zborih izvajalcev občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti v regiji. Nastalo je bolj neposredno sodelovanje med upo- 
rabniki in izvajalci, uporabniki se bližje in neposredno soočajo in spoznavajo 
s problemi izvajalcev in obratno, izvajalci so seznanjeni s problemi in potrebami 
uporabnikov. Potrebno bo naš delegatski sistem samo dograjevati, da bo bližji 
interesom uporabnikov in izvajalcev. 

K 46. in 20. členu: Dejstvo je, da so zagotovljene pravice širše od dose- 
danjih kot tudi krog uporabnikov za oprostitev participacije. Pri tem bi opo- 
zorili, da so uporabniki že pri dosedanjih razpravah in valorizacijah partici- 
pacije zahtevali, da je potrebno za celotno območje Slovenije kot tudi občin 
pripraviti konkretno analizo, ali je participacija dovolj učinkovita in strokovno 
utemeljena, kar bomo morali še bolj poglobljeno analizirati. Pri tem so in 
bodo tudi postavljali zahtevo, da naj bi se v kolikor ni utemeljena, prekanali- 
zirala v prispevno stopnjo tudi iz razloga, da jo plačujejo v obliki stopnje za 
tako širok krog uporabnikov, za sebe kot ustvarjalca sredstev pa ne. 

K 141. členu: Soglašamo z določilom, sprašujemo pa, ali je s tem določilom 
vključena tudi črna zobozdravstvena praksa? 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Besedo ima tovariš Tone Flor- 
jančič, predstavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Tone Florjančič: Tovarišice in tovariši! Skrb za zdrave, varne in 
humane pogoje dela in življenja delavcev, delovnih ljudi in občanov je ena 
od osnovnih nalog Zveze sindikatov. Zato je potrebno zagotoviti cm bolj 
učinkovito, racionalno, organizirano in dostopno zdravstveno varstvo, pri čemer 
je posebej pomembno, da je temu načelu podrejeno delovanje na področju 
osnovnega zdravstvenega varstva, kar bo zajamčil novi zakon o zdravstvenem 
varstvu. 

Delavci, delovni ljudje in občani so načeloma zajeti v enoten sistem zdrav- 
stvenega varstva, ki zagotavlja dokaj visok raven pravic in varnosti v primeru 
bolezni, kot potrjuje vrsta kazalcev o naravnih gibanjih zdravstvenega stanja 
prebivalstva ter pogostosti koriščenja vseh oblik zdravstvenega varstva in 
visoke razvitosti medicinske vede. Vidni in opazni pozitivni premiki so v pri- 
merjavi z dosedanjo ureditvijo tega področja zlasti pri uveljavljanju novih 
družbenoekonomskih odnosov v svobodni menjavi dela, pri zdravstvenem var- 
stvu otrok, mladine, varstvu žena v zvezi z materinstvom in pri zdravstvenem 
varstvu borcev NOV. 

Z uveljavljanjem novih družbenoekonomskih odnosov v zdravstvu je ve- 
ljavni zakon o zdravstvenem varstvu postal pretesen za urejanje le-teh, zlasti pa 
je postalo očitno po sprejetju zakona o združenem delu ter zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela. S solidarnostnim združevanjem sredstev so 
se začele postopoma odpravljati razlike pri uresničevanju pravic do zdrav- 
stvenih storitev na različnih področjih. Ugotavljamo tudi, da je opazen na- 
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predek pri dogovarjanju v občinskih zdravstvenih skupnostih, saj so vse spre- 
jele samoupravni sporazum o osnovah in merilih za uresničevanje svobodne 
menjave dela. V praksi se šele zadnji dve leti uporabljajo osnove in merila iz 
teh sporazumov kot osnova za svobodno menjavo dela. Samoupravni sporazumi 
o temeljih plana na področju zdravstva so bili sprejeti z zamudo. Pri sprejemu 
sporazumov so se večinoma premalo uveljavili zbori uporabnikov. 

V Zvezi sindikatov Slovenije smo obravnavali predlog za izdajo zakona, 
s tezami za osnutek zakona, osnutek zakona o zdravstvenem varstvu ter pred- 
log zakona o zdravstvenem varstvu. Razprava je potekala na pobudo Republi- 
škega odbora Sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva Slovenije v 
OOZS, konferencah OO ZS, koordinacijskih odborih organizacij ZS, občinskih 
odborih zdravstva in socialnega varstva ter v občinskih svetih ZSS in njihovih 
organih. RO Sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva in Svet za 
zdravstveno varstvo in socialno politiko RS ZSS sta obravnavala gradivo na 
nekaj sejah. 

RO dejavnosti so na pobudo Sveta za zdravstveno varstvo in socialno 
politiko RS ZSS organizirali problemsko konferenco v 25. organizacijah zdru- 
ženega dela s posebnim poudarkom na preventivno zdravstveno varstvo de- 
lavcev. 

RS ZSS je v oktobru 1979 v okviru svojega programa aktivnosti organiziral 
regijske posvete za predsednike in sekretarje občinskih svetov ZSS, na pro- 
gramu je bila tudi obravnava osnutka zakona o zdravstvenem varstvu ter 
uresničevanje akcijskega načrta o javni razpravi ob osnutku zakona. 

Predsedstvo RS ZSS je na seji, dne 11. 12. 1979, sprejelo stališča, v katerih 
predvsem opozarja na uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov in svobodno 
menjavo dela, zlasti s samoupravnim družbenim planiranjem v zdravstvenem 
varstvu, ki mora ustrezati potrebam in možnostim ter interesom delavcev, 
delovnih ljudi in občanov: 

zagotavljanje zdravstvenega varstva v samoupravnih interesnih skup- 
nostih po krajevnih skupnostih ter z neposredno menjavo dela, 

zagotavljanje preventivnega zdravstvenega varstva s posebnim po- 
udarkom na ustanavljanje obratnih ambulant, ki bodo približale zdravstveno 
varstvo združenemu delu oziroma uporabnikom, 

— sočasno obravnavanje smernic za zdravstveno varstvo v tozd, krajevni 
skupnosti oziroma občini pri sklepanju samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov za naslednje srednjeročno obdobje, 

— analiziranje in sprejemanje ukrepov za zmanjšanje odsotnosti z dela. 
Predsedstvo RS ZSS je ugotovilo, da je organizirana razprava v Zvezi 

sindikatov o zakonu o zdravstvenem varstvu v vseh njegovih fazah prispe- 
vala k temu, da se je povečala zavzetost in zanimanje delavcev za samoupravno 
urejanje zdravstva in da je to v vseh dosedanjih fazah pripomoglo tudi k obli- 
kovanju besedila predloga zakona, ki po oceni predsedstva RS ZSS daje pod- 
lago za ustrezno zakonodajno, samoupravno urejanje tega področja. Zakon bo 
predstavljal osnovo za učinkovitejše organiziranje in izvajanje zdravstvenega 
varstva v SRS. Zato je predsedstvo RS ZSS na seji 11. 12. 1979 podprlo predlog 
zakona o zdravstvenem varstvu. V skupščinski razpravi ob sprejemu zakona 
se delegati Zveze sindikatov zavzemajo predvsem za dopolnjevanje besedila 
zakona v naslednjih vsebinskih usmeritvah. 
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Predsedstvo RS ZSS ugotavlja, da je predlagatelj upošteval amandmaje 
in jih smiselno vključil v prečiščeno besedilo predloga zakona o zdravstvenem 
varstvu ter zato takšne dopolnitve podpira. 

Predsedstvo RS ZSS se je opredelilo z zvezi z domicilnim principom tako, 
da podpira sedanje besedilo 19. člena, ne podpira pa dopolnitev, ki bi opre- 
deljevale dosledno uveljavljanje domicilnega principa. Mnenje predsedstva 
RS ZSS je, da naj delegati podprejo amandma k 59. členu v takem smislu, da 
59. člen predloga zakona ostane zaradi specifičnosti področja v zakonu, vendar 
se za 59. členom doda nov 59.a člen v ustreznem besedilu, kot je bilo ugotov- 
ljeno v končnem opredeljevanju v pristojnih telesih republiške Skupščine. 
59. a člen pomeni dopolnitev, ki zahteva sprejem družbenega dogovora, ki bo 
opredelil nekatera vprašanja v zvezi s kriteriji za ustanavljanje DO in SOZD. 
Predsedstvo RS ZSS ugotavlja, da bi bilo potrebno opozoriti delegate, na ne 
dovolj konkretno opredeljene formulacije v 56. in 57. členu predloga zakona, 
ki zadevajo samoupravno organiziranost ter vsebino združevanja dela in sred- 
stev v delovnih in sestavljenih organizacijah združenega dela na področju 
zdravstva, pri tem pa ne predlaga konkretnih amandmajev, ker gre le za 
oblikovanje teksta v skladu z Zakonom o združenem delu. 

Predsedstvo RS ZSS podpira sklenitev samoupravnega sporazuma o skup- 
nih podlagah za delitev dela na področju zdravstva v SRS in samoupravnega 
sporazuma o kadrovski politiki na področju zdravstva, ker meni, da bodo upo- 
rabniki in izvajalci s sprejetjem samoupravnega sporazuma učinkoviteje in 
racionalno uresničevali pravice do zdravstvenega varstva po predloženem 
zakonu. 

Republiški odbor Sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva Slo- 
venije bo skupaj z Republiškim komitejem za zdravstveno in socialno varstvo, 
Zdravstveno skupnostjo Slovenije in Plansko-poslovno skupnostjo za področje 
zdravstva izdelal kriterije in pogoje za samoupravno organiziranje v organi- 
zacijah združenega dela na področju zdravstva v smislu 59.a člena predloga 
zakona. 

RS ZSS se bo zavzemal in zagotavljal uresničevanje sklepov 9. kongresa 
ZSS, stališč Predsedstva RS ZSS o zdravstvenem varstvu ter zakona o zdrav- 
stvenem varstvu, pri čemer bo zlasti pozoren do vseh tistih rešitev, ki pomenijo 
zagotavljanje zdravih, humanih in varnih življenjskih in delovnih pogojev 
delavcev. V vsakoletni program dela bo vključil obravnavo problematike zdrav- 
stvenega varstva z usmeritvijo v preventivno zdravstveno varstvo, proble- 
matiko odsotnosti z dela, prezgodnjega upadanja delovne zmožnosti ter invali- 
dizacije. 

Svet za zdravstveno in socialno politiko RS ZSS in Svet za samouprav- 
ljanje RS ZSS bosta obravnavala družbene kriterije in pogoje za samoupravno 
organiziranje zdravstva v OZD. 

V letu 1980 bo RS ZSS obravnaval problematiko varstva pri delu in pre- 
zgodnjega upadanja delovne zmožnosti ter sprejel ustrezna stališča. RS ZSS 
bo spremljal in obravnaval konkretne probleme, ki se bodo pojavili pri ures- 
ničevanju zakona o zdravstvenem varstvu in zagotovil ustrezno obravnavo 
vseh sprejetih stališč in sklepov ter ugotovil, katere probleme bi kazalo po- 
novno poudariti in jih zapisati v sklepe za naslednji kongres. 

Vse organizacije in organi v ZSS so dolžni ob upoštevanju teh stališč do- 
polniti programe aktivnosti za prihodnje obdobje, RS ZSS bo o uresničevanju 
stališč razpravljal v prvem polletju 1980. 
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Predsednik dr. Stane Z-upančič; Hvala. Naprej prosim. Besedo 
ima dr. Ruža Šegedin, delegatka Občinske zdravstvene skupnosti Ljubljana- 
C enter. 

Dr. Ruža Šegedin: Tovarišice in tovariši! Občinska zdravstvena 
skupnost Ljubljana-Center je pred štirimi dnevi, to je 13. 12. 1979, razprav- 
ljala o predlogu zakona in o amandmajih Izvršnega sveta. Razprava je bila zelo 
živa, zelo konkretna, predvsem pa je opozorila na en problem, in sicer, ali 
spoštujemo in želimo čim bolj uveljavljati delegatski sistem, možnost razprav- 
lajnja o tako tehtnih spremembah, kot jih je dal Izvršni svet in o katerih je 
danes zelo izčrpno in podrobno opozoril predstavnik Izvršnega sveta in tovariš 
Benčina. 

Poleg tega nam je bilo danes predloženo še dodatno gradivo. Ne bi rekla, 
da so vsi amandmaji te komisije redakcijskega značaja, člen 59. a najbrž ni 
redakcijskega značaja. Občinska zdravstvena skupnost Ljubljana-Center je 
sprejela svoje stališče, ki sem ga dolžna povedati danes. Če želimo spoštovati 
in razvijati delegatski sistem, potem omogočimo vsem delegacijam, to se pravi, 
vsem skupščinam občinskih in regionalnih zdravstvenih skupnosti, da raz- 
pravljajo o dodatnih amandmajih. Nič strašnega se ne bo zgodilo, če ne bo 
zakon sprejet v decembru, ampak bo sprejet v januarju. Delegacije, pa tudi 
baza, bodo seznanjene z zelo tehtnimi spremembami, ki jih je predložil Izvršni 
svet. Zato bom prebrala predlog, ki ga daje Občinska zdravstvena skupnost 
Ljubljana-Center. Skupščina predlaga, da se predlog zakona ne sprejme, tem- 
več se sprejme z amandmajem Občinske zdravstvene skupnosti Ljubljana- 
Center, ki ga bom prebrala pozneje, ni pa take vsebine, da ga ne bi mogli 
sprejeti in da se ga z amandmaji Izvršnega sveta da ponovno v razpravo 
delegacijam. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Besedo ima predstavnik predla- 
gatelja, dr. Anton Fazarinc. 

Dr. Anton Fazarinc: Tovarišice in tovariši! Na načelne pripombe 
običajno posebej ne odgovarjamo, vendar mislim, da bi zlasti na načelno pri- 
pombo, ki jo je dala delegatka Občinske zdravstvene skupnosti Ljubljana Cen- 
ter, bilo treba odgovoriti. Dopolnitve, ki jih je Izvršni svet /predložil k pred- 
logu zakona so takšne narave, da v bistvu v celoti vsebujejo stališča, ki so 
bila sprejeta v razpravi o osnutku zakona in gre torej za vgraditev tistih 
stališč, glede katerih ste se že opredeljevali tudi v občinskih zdravstvenih skup- 
nostih in v zdravstvenih organizacijah. Glede na to sem mnenja, da bi bila 
preložitev samo zaradi tega, ker je dal Izvršni svet dopolnila, s katerimi pred- 
log približuje ali pa usklajuje s skupščinskimi stališči iz razprave o osnutku 
zakona, nesprejemljiva. Amandmaje pa je Izvršni svet predložil v roku, ki je 
previden v skupščinskem poslovniku. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Mislim, da ni razloga, da zaradi 
mnenja Občinske zdravstvene skupnosti Ljubljana-Center ne bi sprejeli zakona, 
glede na to, da smo v vsebinskem smislu te predloge že sprejeli v razpravi 
o osnutku zakona. Delegate prosim, naj z glasovanjem odločijo, ali nadalju- 
jemo z razpravo o predlogu zakona, ali pa ga na predlog Občinske zdravstvene 
skupnosti Ljubljana-Center umaknemo z dnevnega reda. 
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Dajem predlog na glasovanje. Kdor je za to, da z razpravo o predlogu 
zakona nadaljujemo in na današnji seji odločamo o sprejemu, naj prosim 
dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Skupščina je torej z veliko večino sprejela sklep, da nadaljujemo z raz- 
pravo o predlogu zakona. 

Želi še kdo sodelovati v načelni razpravi? (Ne.) Zaključujem načelno 
obravnavo in prehajam k obravnavi besedila zakona o zdravstvenem varstvu. 
Predlagam, da besedilo obravnavamo po delih. Pri tem bi se sproti odločili 
tudi o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije. Opozarjam pa na 274. in 
277. člen poslovnika Skupščine SR Slovenije, v katerih je med drugim do- 
ločeno: 

»Amandmaje k zakonskemu predlogu je treba poslati predsedniku zbora 
najmanj 14 dni pred dnem, določenim za sejo, na kateri bo zbor obravnaval 
zakonski predlog. 

Delegat, ki njegov predlog podpre še najmanj 9 delegatov v zboru, sme 
izjemoma predlagati nov amandma k zakonskemu predlogu na seji zbora med 
obravnavo. Tudi ta amandma mora biti pismen in obrazložen. Predlagatelj 
zakonskega predloga lahko daje amandmaje, vse dokler ni končana obravnava 
predloga.« 

S tem prehajamo na obravnavo besedila predloga zakona o zdravstvenem 
varstvu, in sicer k temeljnim določbam, ki obsegajo prvi do deveti člen. Želi 
kdo besedo? (Nihče.) 

Prehajamo k drugemu poglavju, ki vsebuje člene od 10. do 28., vključno 
z amandmaji Izvršnega sveta, ki so sestavni del predloga. Kdo želi besedo? 
Besedo ima Simon Sket, delegat Občinske zdravstvene skupnosti Maribor. 

Simon Šket: Glede na navedeno, da bi morali predloge za spremembo 
posredovati 14 dni pred sejo skupščine in se držati določenih členov poslovnika, 
sem mnenja, da v tej situaciji to ni bilo izvedljivo, ker smo v posameznih 
zdravstvenih skupnostih dobili te amandmaje le nekaj dni pred tem. Mislim, 
da je to situacijo potrebno upoštevati. 

Ce dovolite, bi prebral predloge, ki jih predlaga Izvršni odbor Občinske 
zdravstvene skupnosti Maribor k 24. členu, poudarjam Izvršni odbor, ker jih 
nihče drugi ni mogel obravnavati. 

24. člen naj se spremeni in se glasi: 
»V postopku družbenega planiranja udeleženci usklajujejo zlasti: 
1. v svobodni menjavi dela 
— predvideni obseg potrebnih sredstev za izvedbo programa zdravstve- 

nega varstva, 
— osnove in merila za določanje cene zdravstvenih storitev, 
— pričakovane rezultate dela izvajalcev, 
— ukrepe za odpravljanje motenj na področju zdravstvenega varstva, ki 

nastanejo zaradi nepredvidenih sprememb v gibanju dohodka pri uporabnikih 
ali zaradi sprememb materialnih in kadrovskih sposobnosti pri izvajalcih; 

2. po načelih vzajemnosti in solidarnosti program socialne varnosti, ki ga 
uskladijo v skupnosti socialnega varstva in predviden obseg potrebnih sredstev. 

Posebej se dogovorijo za postopek in način vračila oziroma poračuna pre- 
sežkov, potrebnih za izvedbo programov.« 
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Pravice iz socialne varnosti v bistvu niso stvar sporazumevanja o menjavi 
dela, ker tu ni izvajalcev dejavnosti. Omenja jih sicer zakon o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela v 52. členu, vendar le v okviru osnov in meril za zdru- 
ževanje sredstev po načelu solidarnosti. 

Zakon o skupnostih socialnega varstva pa v tretji alinei 2. odstavka 12. člena 
določa, da se usklajujejo v teh skupnostih tudi nadomestila osebnega dohodka 
v primeru bolezni, poškodb, poroda in nege otroka. 

Sprememba glede opredeljevanja osnov in meril za določanje cene zdrav- 
stvenih storitev pa je nujna glede na amandmaje k 25. in 26. členu. Če cene 
zdravstvenih storitev ne vsebuje samoupravni sporazum o temeljih plana 
zdravstvenih skupnosti, ki je konkretnejši akt, jih tudi ne more določati že 
družbeni plan. 

K 71. členu: V zadnjem odstavku se nadomesti besedilo: »in reševalni 
prevoz« z besedilom: »lahko pa tudi reševalni prevoz«. 

Večina bolnišnic nima organizirane reševalne službe, zato menimo, da je 
treba prepustiti organiziranosti zdravstvene dejavnosti ali sodijo reševalni pre- 
vozi v okvir dejavnosti bolnišnice ali pa dejavnosti zdravstvenega doma, kar 
je v 70. členu tudi predvideno. 

Opozarjamo, da je amandma k 41. členu nerazumljiv. Besedilo druge 
alinee drugega odstavka tega člena, to je »— izvolitvi predsedstva in predsed- 
nika skupščine«, ki se črta, ni v skladu z obrazložitvijo tega amandmaja. Očitno 
pa se takšna obrazložitev ne more nanašati niti na drugo alineo tretjega niti 
na drugo alineo četrtega odstavka tega člena. 

Dodajamo pa še naslednje pripombe. Uporabniki zdravstvenih storitev so 
v 11. členu nejasno opredeljeni. Ta člen našteva uporabnike zdravstvenih sto- 
ritev, ki so zlasti delavci v združenem delu, delavci in družinski člani, katerih 
dopolnilno delo uporabljajo kmetje in drugi delovni ljudje, ki samostojno 
opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi v lastnini občanov oziroma delavci, 
katerih dopolnilno delo uporabljajo druge osebe, ter drugi delovni ljudje in 
občani. 

Ali so med drugimi delovnimi ljudmi in občani zajeti družinski člani de- 
lavcev v združenem delu, kmetje in njihovi družinski člani, delovni ljudje, ki 
samostojno opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, 
in njihovi družinski člani? 

Če predlog zakona že našteva uporabnike, menimo, da bi jih moral našte- 
vati bolj nadrobno, ali pa le načelno opredeliti, da so uporabniki vsi delovni 
ljudje in občani v SR Sloveniji ter določiti položaj uporabnikov z lastnostjo 
družinskih članov delavcev iz drugih republik, zlasti zaradi nejasnega 19. člena. 

Podobno velja za 18. člen, kjer ni opredeljen vir, iz katerega poravnajo 
svoje obveznosti uporabniki-kmetje, prav tako pa niso opredeljene v nobenem 
primeru osnove, od katerih se določa obveznost. 

Najbolj nejasen je 19. člen, čeprav je po amandmaju besedilo jasnejše 
od prvotnega v zakonskem predlogu. Sporazum o temeljih plana sklepajo 
delovni ljudje in občani prek temeljnih organizacij združenega dela in prek 
krajevnih skupnosti. 

Delavec, ki dela v drugi občini kot pa prebiva, sklepa sporazum o temeljih 
planov v dveh zdravstvenih skupnostih; v eni kot delavec v združenem delu, 
v drugi kot občan. V kateri zdravstveni skupnosti torej ureja medsebojne ob- 
veznosti, če jih ureja tam, kjer je sklenil sporazum? Iz drugega odstavka 
19. člena bi bilo mogoče razumeti, da ureja te zadeve tam, kjer združuje delo. 
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Potem gre za vprašanje njegovih družinskih članov; kje ti urejajo svoje zdrav- 
stveno varstvo? 

Ni jasno ali je predvideno sporazumevanje tudi z zdravstvenimi skup- 
nostmi zunaj SR Slovenije oziroma kakšen je položaj družinskih članov delav- 
ca, ki živijo zunaj naše republike. 

Zakon mora torej jasno opredeliti, ali delavec in njegovi družinski člani 
uveljavljajo pravice iz zdravstvenega varstva v tisti zdravstveni skupnosti v 
kateri prebiva, ali pa v tisti v kateri dela. Uporabniki zdravstvenih storitev 
uveljavljajo zdravstveno varstvo z zdravstveno izkaznico in mora biti jasno 
opredeljeno, katera zdravstvena skupnost je plačnik teh storitev. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Hvala. Naprej prosim. Besedo ima 
Ivan Polanec, delegat Občinske zdravstvene skupnosti Ptuj. 

Ivan Polanec: Strinjamo se s predloženimi amandmaji Izvršnega 
sveta in Izvršnega odbora Republiške zdravstvene skupnosti. Občinska zdrav- 
stvena skupnost Ptuj vztraja pri neupoštevanih pripombah, katere je dala 
v fazi sprejemanja osnutka zakona. 

K predlogu zakona pa ima naslednje pripombe: 
16. člen naj se spremeni in spremenjen določa »minimalne standarde zdrav- 

stvenih storitev ter kadrovske, strokovne, delovne, materialne, tehnične in 
druge normative ter pogoje ...« 

19. člen je nejasen, čeprav je amandma jasnejši od predloga. Sporazum 
o temeljih plana sklepajo delovni ljudje in občani prek temeljnih organizacij 
združenega dela in prek krajevnih skupnosti. Delavec, ki dela v drugi občini 
kot pa prebiva, sklepa sporazum o temeljih planov v dveh zdravstvenih skup- 
nostih, v eni kot delavec v združenem delu v drugi kot občan. V kateri 
zdravstveni skupnosti torej ureja medsebojne obveznosti, če jih ureja tam, 
kjer je sklenil sporazum? 

Prav tako ni jasno opredeljeno sporazumevanje s skupnostmi izven območja 
republike Slovenije oziroma kakšen način bo veljal za družinske člane delavca, 
ki živijo izven naše republike. 

40. člen: Načelno ta člen ni v skladu z obrazložitvijo, ki je podana v pred- 
logu zakona, glede opredelitve predsedstva. 

42. člen: Predlagamo, da se 2. stavek 1. odstavka spremeni in spremenjen 
glasi: »delovno skupnost »lahko« oblikujejo skupnoi..Navedeno spremembo 
predlagamo kot fakultativen način organiziranja tehničnih služb, ker je že sedaj 
po občinah različno organiziran za določena interesna področja. 

50. člen: V prvem odstavku tega člena je treba natančno opredeliti, kdo si 
z združevanjem dela in sredstev zagotavlja najmanj naslednje pravice do 
socialne varnosti poleg delavcev v združenem delu, saj je opredelitev »drugi 
delovni ljudje« premalo določena. 

Določilo 100. in 105. člena predloga zakona je potrebno natančneje opre- 
deliti, saj so določila, ki se nanašajo na prosto izbiro zdravnika v nasprotju z 
določili 105. člena, v katerem se morajo uporabniki in izvajalci ravnati po 
načelih stopenjske obravnave. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Prehajamo na tretje poglavje od 
29. do 44. člena. Pri tem imamo dva amandmaja Zakonodajno-pravne komisije, 
in sicer k 41. in k 42. členu. Ali so k temu poglavju in k amandmajem kakšne 
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pripombe? (Da.) Besedo ima Stane Glavnik, delegat Občinske zdravstvene skup- 
nosti Šmarje pri Jelšah. 

Stane Glavnik: Izvršni odbor Občinske zdravstvene skupnosti Šmar- 
je pri Jelšah je obravnaval predlog zakona in je imel naslednje pripombe: 

Amandmaji, ki jih je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se 
sprejmejo v predlagani vsebini. 

Prva alinea 11. člena naj se dopolni tako, da se glasi: »delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela in delovnih skupnosti in njihovi družinski člani«. 

V prvi točki 46. člena naj se namesto besedila: »zvišanega krvnega pritiska« 
vstavijo besede: »bolezni srca in ožilja«. 

Predzadnji odstavek 46. člena se dopolni, s tem, da upoštevajo kmečko 
populacijo za prvi kriterij za pridobivanje solidarnosti po enotnem programu. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Prehajamo na četrto poglavje, ki 
obsega člene od 45. do 52., vključno z amandmaji Izvršnega sveta. Želi kdo 
besedo? (Nihče.) 

Naslednje peto poglavje obsega člene od 53. do 59. Pri tem poglavju je 
amandma Odbora za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora 
in Zakonodajno-pravne komisije za novi 59. a člen. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

Prehajamo na obravnavo besedila šestega poglavja s členi od 60. do 65. 
Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Prehajamo na sedmo poglavje, ki obsega člene od 66. do 85., vključno z 
amandmajem Izvršnega sveta. Zeli kdo besedo? (Da.) Besedo ima dr. Ruža Še- 
gedin, delegatka Občinske zdravstvene skupnosti Ljubljana-Center. 

Dr. Ruža Šegedin: Skupščina Občinske zdravstvene skupnosti Lju- 
bljana-Center predlaga amandma k 70. členu predloga zakona o zdravstvenem 
varstvu, in sicer, da se v 5. odstavku tega člena dodajo besede: »zdravstvena 
vzgoja« in da se v 6. odstavku tega člena namesto besedila: »na strokovni ravni 
osnovnega zdravstvenega varstva« vnese besedilo: »na strokovni ravni osnovne 
zdravstvene dejavnosti«. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Naslednje, osmo poglavje obsega 
člene od 86. do 90. Pri tem je k 89. členu amandma Zakonodajno-pravne ko- 
misije, ki je redakcijskega značaja. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Sedaj bomo obravnavali deveto poglavje zakona o zdravstvenem varstvu, 
ki obsega člene od 91. do 99. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Prehajamo na deseto poglavje, ki obsega člene od 100 do 119. Pri tem sta 
amandmaja k 109. in 116. členu, ki jih predlaga Zakonodajno-pravna komisija. 
Oba amandmaja sta redakcijskega značaja. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Sedaj bomo obravnavali enajsto poglavje predloga zakona o zdravstvenem 
varstvu, in sicer člene od 120. do 126. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Prehajamo na dvanajsto poglavje, od člena 127. do 133. Pri tem je k členu 
131 predlagan redakcijski amandma Zakonodajno-pravne komisije. Pričenjam 
razpravo! Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

V trinajstem poglavju, ki obsega člene od 133. do 142., imamo dva amand- 
maja Zakonodajno-pravne komisije, in sicer k 140. in 141. členu. Začenjam raz- 
pravo! Zeli kdo besedo? (Nihče.) 



8. seja 579 

In končno še zadnje, to je štirinajsto poglavje, od 143. do 152. člena. Zeli 
kdo besedo? (Nihče.) 

Tako je obravnava zakona po poglavjih končana. Prosim predstavnika 
predlagatelja, da povzame besedo. 

Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ker sem bil med razpravo delegata iz Maribora nujno pozvan s seje, 
nisem prepričan, da sem uspel ujeti vse njegove pripombe. Zato mi oprostite, 
če na vse ne bom odgovoril. 

Prva njegova pripomba se je nanašala na 11. člen. K besedilu, ki govori, 
kdo je uporabnik in kako je uporabnik samoupravno organiziran, je bilo precej 
razprav. Vsaj v začetku smo imeli precej pripomb, da bi bilo treba poiskati 
preciznejše besedilo in določneje opredeliti njihove družinske člane, druge 
delovne ljudi itd. O tem je razpravljala tudi Zakonodajno-pravna komisija na 
seji, ko je obravnavala predlog zakona o zdravstvenem varstvu in je v raz- 
pravi ugotovila, da ni potrebno posebej opredeljevati kmetov in delovnih 
ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi v lasti občanov, 
glede na to, da so te kategorije že ustrezno zajete. Z drugimi besedami, bila je 
mnenja, da takšno besedilo, kot je sedaj napisano, v celoti ustreza opredeljeva- 
nju statusa uporabnikov in njihovega organiziranja. Zato menim, da te pripom- 
be ne kaže sprejeti. 

V 19. členu je sistem urejanja odnosov med občinskimi zdravstvenimi skup- 
nostmi po sedežu in občinskimi zdravstvenimi skupnostmi po domicilu urejen 
do te mere, da na samoupravni osnovi določa sporazumevanje in urejanje vseh 
medsebojnih obveznosti, odgovornosti in pravic, ki nastajajo v zvezi z uveljav- 
ljanjem pravic do zdravstvenega varstva. Podrobnejših opredelitev ne kaže 
dajati, ker mislim, da je po samoupravni poti, s samoupravnimi sporazumi med 
občinskimi zdravstvenimi skupnostmi v neposrednih odnosih ali pa v okviru 
širše medobčinske zdravstvene skupnosti, mogoče urediti te. zadeve. Člen vse- 
buje indikativno normo, ki je široka do te mere, da daje vse možnosti, da se 
te stvari v samoupravnih sporazumih dokaj jasno uredijo. 

Moram reči, da pri 24. členu nisem ravno razumel namena oziroma cilja 
pripombe, kajti dejstvo je, da je 24. člen grajen tako, da obsega vse vidike 
družbenega planiranja in usklajevanja v svobodni menjavi dela tako v zvezi 
z zagotavljanjem pravic do zdravstvenih storitev,, kot v zvezi z zagotavljanjem 
pravic do socialne varnosti. Moram reči, da je ta člen usklajen tudi s predlo- 
gom zakona o sistemu družbenega planiranja, kar zadeva tudi vse ostale 
člene, ki se nanašajo na plan. 

Pripomba k 16. členu je bila potrebna zaradi tega, ker delegat ni imel časa 
proučiti dopolnitve, ki jo je dal Izvršni svet k 16. členu, iz katere pa je raz- 
vidno, da gre za minimalne standarde in normative. 

V zvezi s pripombo k 42. členu glede dela strokovnih služb samoupravnih 
interesnih skupnosti pa bi opozoril na to, da je ta določba v zakonu usklajena 
z ustreznimi določbami drugih zakonov s področja družbenih dejavnosti, ki so 
že bili sprejeti. V teh zakonih je določba, da se organizirajo skupne delovne 
skupnosti za naslednja štiri področja: zdravstvo, socialno varstvo, varstvo 
otrok in socialno skrbstvo, ki je že sprejeta. V razpravah je ta določba dobivala 
podporo, zato menim, da ne moremo spreminjati besedila 42. člena. 
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Glede pripombe k 46. členu v zvezi s širjenjem obveznega zdravstvenega 
varstva je iz 1. točke razvidno, da je v tej točki upoštevana pripomba iz javne 
razprave o osnutku, da je bolezen zvišanega krvnega pritiska vključena v ta 
širši obseg. Vseh bolezni srca in ožilja pa ni mogoče uvrstiti v ta širši obseg 
zaradi tega, ker je epidemiološko to zelo široko področje, drugič pa ne gre za 
do te mere prisotno obolenje, ki ga ne bi mogli reševati z uresničevanjem soli- 
darnosti na medobčinski ravni ali pa v občinskih zdravstvenih skupnostih. 
V zvezi s pravico oziroma s težnjo, da se v obvezni obseg vnese tudi zdravstveno 
varstvo kmetov v celoti, moram reči, da je veliko zdravstvenega varstva kme- 
tov v celoti v ta obvezni obseg že vneseno, najbrž pa ne moremo te sku- 
pine delovnih ljudi obravnavati do te mere ločeno od ostalih skupin delovnih 
ljudi in delavcev v združenem delu, da bi jih popolnoma izločili iz tistega kom- 
pleksa zdravstvenega varstva, ki se ureja na samoupravni osnovi v občinskih 
zdravstvenih skupnostih in na povezovanju in združevanju le-teh. 

Kar pa zadeva pripombo k 50. členu pa je treba reči, da po zakonu o zdru- 
čenem delu ni izključena možnost, da uvrščamo kmete med druge delovne ljudi 
in če se bodo tako dogovorili, si bodo pridobili tudi pravice do socialne 
varnosti. 

Pripomba k 70. členu, ki jo je dala tovarišica dr. Šegedinova, je po mojem 
mnenju redakcijske narave, zlasti tisti del, ki se nanaša na 5. odstavek in go- 
vori o vgraditvi zdravstveno-vzgojnega dela v osnovno zdravstveno dejavnost. 
V tem smislu jo bomo lahko upoštevali, prav tako pa tudi njeno drugo misel, 
ki govori o osnovni ravni osnovnega zdravstvenega varstva. Opravili bomo 
redakcijski popravek in napisali: »osnovne zdravstvene dejavnosti«, kar je tudi 
bolj skladno s prejšnjimi besedili. 

Glede pripombe k 71. členu, da uvrščamo fakultativno zagotavljanje reše- 
valnega prevoza v okvir splošne bolnišnice, menimo, da je takšna možnost 
tako ali tako podana. Če to ne bo organizirano v bolnici, bo organizirano pač 
v zdravstvenem domu. Težimo pa k temu, da uresničujemo smotrno organizacijo 
reševalnega prevoza. 

Pripombe k 100. in 105. členu naj bi si bile v nasprotju. Ne vem zakaj naj 
bi bile v nasprotju? Če 100. člen zagotavlja pravico do svobodne izbire, pa 
v 105. členu dajemo v bistvu osnovna navodila o tem, kako postopati in po 
kakšnih načelih se je ravnati takrat, ko upoštevamo svobodno izbiro. Menim, 
da ta dva člena nista v koliziji. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo 
ima tovariš Jože Frece, delegat Občinske zdravstvene skupnosti Jesenice. 

Jože Frece: Ali je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije spoštoval 
roke, ki so določeni v poslovniku in je amandmaje pravočasno poslal delegatom 
v razpravo? 

Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V zvezi z intervencijo tovariša Freceta moram odgovoriti naslednje. Po 
skupščinskem poslovniku je bil Izvršni svet dolžan, v roku osmih dni pred za- 
sedanjem, zborom predložiti svoje amandmaje. Izvršni svet je to storil v roku. 
Hvala! 



8. seja 531 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Slišali smo vse pripombe in odgo- 
vore predstavnika predlagatelja. Prosim delegate, ki bi morebiti še vztrajali 
pri pripombah, da jih med odmorom oblikujejo kot amandmaje. 

Odrejam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena od 11.30 in se je nadaljevala ob 12. uri.) 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Nadaljujemo s sejo Skupščine 
Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Menim, da so po pojasnilih predstavnika predlagatelja pripombe k predlogu 
zakona razčiščene. Kljub temu pa prosim predstavnika Izvršnega sveta za 
pojasnilo v zvezi s pripombami k 24. členu zakona. 

Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Nekoliko lažje mi je zdaj odgovarjati na pripombo, ko sem dobil napisano 
besedilo, ki ga predlaga delegat iz Maribora. 

Moram reči, da to besedilo do določene meje redakcijsko preureja prvotno 
besedilo 24. člena, dopolnjeno z dopolnitvami Izvršnega sveta. Vnaša pa na 
drugi strani nekatere momente, ki jih po mojem mnenju ni mogoče sprejeti. 
Ni mogoče namreč sprejeti dejstva, da v postopku družbenega planiranja ude- 
leženci v svobodni menjavi dela, ko usklajujejo elemente za samoupravne spo- 
razume o temeljih planov, ne bi usklajevali programa zdravstvenega varstva, 
da se ne bi sporazumevali o obsegu, vrsti in številu zdravstvenih storitev, da se 
ne bi sporazumevali o standardih in normativih itd., da se ne bi dogovorili o 
posebnih pogojih dostopnosti do zdravstvenih storitev, do potrebnih rezerv 
zdravil, sanitetnega materiala itd. Teh stvari predloženo besedilo namreč sploh 
ne omenja. Predloženo besedilo govori o dveh momentih, ki so prisotni v do- 
polnitvah Izvršnega sveta, in sicer o ukrepih za odpravljanje motenj na pod- 
ročju zdravstvenega varstva in o ukrepih v zvezi z vračanjem ali poračunom 
presežkov sredstev, potrebnih za izvedbo programa. Ta dva ukrepa sta v do- 
polnitvah Izvršnega sveta zajeta. Predloženo besedilo klasificira pravice do 
socialne varnosti posebej oziroma jih razporeja v posebni odstavek in navaja, 
da se usklajujejo te pravice po načelih vzajemnosti in solidarnosti v programu 
socialne varnosti, ki ga uskladijo v Skupnosti socialnega varstva in je za to 
predviden tudi obseg potrebnih sredstev. Menim, da res ni potrebno izvršiti 
takšno redakcijsko transformacijo oziroma izločitev zaradi tega, ker na načelih 
vzajemnosti in solidarnosti, s katerimi uresničujemo pravice do socialne var- 
nosti, v bistvu temeljijo vsi odnosi, ki so zapisani v predlogu zakona. Res ne 
vem, ali kaže predlagatelju vztrajati na tem amandmaju, kajti kot že rečeno, 
tiste prve alinee, ki je v 24. členu za usklajevanje planskih elementov izredno 
pomembna, sploh ne navaja. Zato mislim, da ta amandma ne bi bil potreben. 
Tovariši izvolite odločiti, Izvršni svet pa bo verjetno pozneje do tega amand- 
maja, če ga boste sprejeli, zavzel svoje stališče. Hvala. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Sprašujem delegata iz Občinske 
zdravstvene skupnosti Maribor, ali vztraja pri amandmaju k 24. členu? (Izrekel 
se bo pozneje.) Ima še kdo kakšno pripombo? (Nihče.) 
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Prehajamo na glasovanje o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije. 
Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije sprejela 
amandmaje Zakonodajno-pravne komisije. 

Počakati moramo še na odločitev predlagatelja amandmaja k 24. členu 
predloga zakona, na delegata iz Občinske zdravstvene skupnosti Maribor. 
Prosim! 

Simon Šket: Z delegatom iz naše skupnosti sva se sporazumela, da od 
predloženega amandmaja k 24. členu odstopiva. Vendar prosiva za podrobno 
pismeno obrazložitev tovariša Fazarinca, ki nam je zadevo pojasnil in da to 
obrazložitev naslovite na Skupščino Občinske zdravstvene skupnosti Maribor. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Prehajamo na glasovanje o za- 
konskem predlogu v celoti, skupaj z amandmaji Izvršnega sveta, ki so sestavni 
del zakona in pravkar sprejetimi amandmaji Zakonodajno-pravne komisije. 
V zvezi s tem predlagam, da skupščina sprejme naslednji sklep: 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je kot enakopravni zbor Skup- 
ščine SR Slovenije obravnavala predlog zakona o zdravstvenem varstvu, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. Skupščina sprejema pred- 
log zakona. Obenem poziva občinske in regionalne zdravstvene skupnosti in 
zdravstvene organizacije združenega dela, da v zakonskem roku uskladijo 
svojo organiziranost in delovanje z določbami novega zakona. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov 
dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije sprejela 
predlog zakona o zdravstvenem varstvu. 

To je vsekakor velik dogodek, saj s tem zakonom dobivamo pomembno 
vzpodbudo in zavezo za nadaljnji razvoj zdravstvenega varstva in za napredek 
družbenoekonomskih odnosov na tem področju. Prav je, če pozovemo občinske 
in regionalne zdravstvene skupnosti in zdravstvene organizacije združenega 
dela, da v zakonskem roku, to je v roku enega leta, uskladijo svojo organizi- 
ranost in delovanje z določbami novega zakona. 

Drugi trije zbori Skupščine SR Slovenije, to je Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični zbor, bodo predlog zakona o zdravstvenem varstvu 
obravnavali v sredo 19. decembra 1979. 

S tem je v naši skupščini skupaj z zbori Skupščine SR Slovenije opravljen 
postopek enakopravnega obravnavanja in sklepanja o predlogu zakona o 
zdravstvenem varstvu. 



raziskovalne skupnosti 

Slovenije 

9. seja 

(19. decembra 1979) 

Predsednik: Tone Zimšek, 
predsednik Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije 

t 
Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Tone Zimšek: Tovariši in tovarišice delegati! Pričenjam 
9. sejo Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije, ki danes pri svoji 3. točki 
dnevnega reda enakopravno odloča z zbori Skupščine SR Slovenije. 

Na sejo skupščine so bili poleg delegatov, predstavnikov organizacij ter 
ustanov po 22. členu samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju 
Raziskovalne skupnosti Slovenije povabljeni še člani Predsedstva Skupščine 
skupnosti, Izvršilnega odbora Skupščine, predstavniki Izvršilnih odborov pod- 
ročnih raziskovalnih skupnosti, predstavniki komisij skupnosti, nadzorni odbor 
Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije ter predstavniki tiska in javnosti 
z oglasom v časopisju. 

Za današnjo sejo ste prejeli s sklicem tudi predlog dnevnega reda, ki je 
naslednji: 

1. izvolitev: 
a) Komisije za verifikacijo mandatov delegatov, 
b) Komisije za verifikacijo zapisnika, 
2. potrditev zapisnika 8. seje Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije; 
3. predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki 

ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma; 
4. poročilo Izvršilnega odbora Raziskovalne skupnosti Slovenije o delu med 

8. in 9. sejo Skupščine skupnosti; 
5. predlog sklepa o rebalansu sredstev za Raziskovalno skupnost Slove- 

nije za leto 1979; 
6. predlog za financiranje IV. skupine raziskav področnih raziskovalnih 

skupnosti za leto 1979 in I. skupine za leto 1980; 
7. predlog komisije za podiplomski študij; 
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8. poročilo Upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča; 
9. poročilo in predlogi Upravnega odbora intervencijskih raziskav; 

10. predlog sklepa o vrednosti programa in prispevni stopnji za Razisko- 
valno skupnost Slovenije v letu 1980; 

11. predlog sklepa o začasnem financiranju programa Raziskovalne skupno- 
sti Slovenije v prvem četrtletju leta 1980; 

12. predlog izhodišč za pripravo finančnega načrta Raziskovalne skupnosti 
Slovenije za leto 1980; 

13. problematika materialnega pospeševanja inovacijske dejavnosti; 
14. predlog samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Sodišča združenega 

dela za področje raziskovalne dejavnosti v SR Sloveniji ter določitev skupne 
kandidatne liste za predsednika in sodnike Sodišča združenega dela; 

15. predlog samoupravnega sporazuma o formiranju, realizaciji in finan- 
ciranju medrepubliško-pokrajinskega projekta »Poduzeća u društvenom vlas- 
ništvu u zemljama u razvoju«; 

16. predlog Komisije za volitve in imenovanja za imenovanje Upravnega 
odbora Sklada Borisa Kidriča; 

17. delegatska vprašanja; 
18. 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. 

V smislu poslovnika bomo izvolili Komisijo za verifikacijo mandatov de- 
legatov. V Komisijo predlagam za predsednika Mitjo Urbanca, za člana pa Ilijo 
Dimitrovskega in Aljano Vošnjak. 

So predlagani delegati navzoči? (Da.) Ima kdo kakšen spreminjevalni pred- 
log? (Ne.) Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v Komisijo za verifikacijo mandatov delegatov izvoljeni 
Mitja Urbane, Ilija Dimitrovski in Aljana Vošnjak. 

Prosim predsednika in člana komisije, da pregledajo pooblastila delegatov 
in pripravijo poročilo. 

Sedaj moramo izvoliti še overitelje zapisnika. Predsednik Skupščine in oba 
podpredsednika sta člana komisije po položaju. 

Predlagam naslednje delegate: Aleša Belca, Jožeta Lončarja, Franceta 
Drobneta, Antona Možeta. Ima kdo kakšen spreminjevalni predlog? (Nihče.) 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi Komisija za verifikacijo zapisnika soglasno izvo- 
ljena. 

Med tem časom je Komisija za verifikacijo mandatov delegatov že pri- 
pravila svoje poročilo in prosim predsednika, da poda poročilo! 

Mitja Urbane: Komisija za verifikacijo mandatov delegatov 9. seje 
Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije ugotavlja, da je v Zboru uporab- 
nikov navzočih 40 delegatov od 60 delegatskih mest, kar je 66,7 %>, v Zboru 
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izvajalcev pa 31 delegatov od 48 delegatskih mest, kar je 64,6 '%. Komisija ugo- 
tavlja, da Skupščina lahko veljavno sklepa. 

Predsednik Tone Zimšek: Prehajamo na 2. t o č k o dnevnega 
reda, to je na potrditev zapisnika 8. seje Skupščine Raziskovalne skupnosti 
Slovenije. 

Zapisnik so vsi delegati prejeli. V času do pričetka 9. seje Skupščine k za- 
pisniku 8. seje Skupščine nismo prejeli nobenih pripomb. Ima kdo od navzočih 
delegatov kakšno pripombo? (Ne.) Prosim delegate, da dvignejo roko za potr- 
ditev zapisnika! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 8. seje Skupščine Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije soglasno sprejeit. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Delegate obveščam, da bo Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije 
v smislu določil 362. člena ustave SRS in 95. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije obravnavala 3. točko dnevnega reda kot enakopraven zbor z dru- 
gimi zbori Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenjie je predložil Skupščini predlog za iz- 
dajo zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. Izvršni svet predlaga, 
da ga Skupščina sprejme po skrajšanem postopku. 

Pismeni predlog ste delegati prejeli naknadno. Prosim, ali želi dati pred- 
lagatelj uvodno obrazložitev? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) 

Ker ni razpravljalcev, predlagam Skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
1. Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije soglasno sprejema predlog 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da se predlog zakona obravnava po 
skrajšanem postopku. 

2. Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije soglasno sprejema predlog 
za izdajo zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, in sicer v bese- 
dilu, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Ima kdo od delegatov kak spreminjevalni predlog? (Nihče.) Kdor je za 
predlagani sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. S tem je opravljen 
tudi postopek enakopravne obravnave in sklepanje z zbori Skupščine SR Slo- 
venije. 



13. seja 

(19. decembra 1979) 

Predsedoval: N a t a n Bernot, 
predsednik Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Natan Bernot: Začenjam 13. skupno sejo Zbora uporab- 
nikov in Zbora izvajalcev Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Predlog dnevnega reda ste prejeli z vabilom. Ima kdo kakšno pripombo 
k predlaganemu dnevnemu redu? (Nihče.) 

Če ni predlogov za spremembo, menim, da je za današnjo sejo sprejet 
naslednji dnevni red: 

1. izvolitev verifikacijske komisije; 
2. potrditev zapisnika 12. skupne seje zborov; 
3. predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobra- 

ževanja — obravnava amandmaja k 44. členu predloga zakona (Predlog med- 
zborovske skupine delegatov); 

4. predlog sklepa o ustavitvi vplačila decembrske akontacije prispevka 
za usmerjeno izobraževanje; 

5. predlog sklepa o začasnih akontacijah na cene vzgojnoizobraževalnih 
storitev za obdobje januar—marec 1980 organizacijam, ki niso vključene v po- 
sebne izobraževalne skupnosti; 

6. predlog sklepa o višini stopnje prispevka za usmerjeno izobraževanje 
v letu 1980; 

7. predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1980, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma; 

8. programi na področju osnovnega izobraževanja v letu 1980: 
a) zagotovljeni program s solidarnostnim zagotavljanjem sredstev; 
b) program skupnih nalog; 
c) program vzajemnega združevanja sredstev; 
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9. poročilo o uresničevanju samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
na področju vzgoje in izobraževanja v obdobju prvih desetih mesecev 1979. leta; 

10. predlog sklepa o okvirih za višino naložb v šolski prostor v letu 1980; 
11. predlog sklepa o spremembi sklepa o usmeritvi sredstev za izgradnjo 

domov za učence in študente v letu 1979; 
12. predlog družbenega dogovora o štipendijski politiki; 
13. predlog samoupravnega sporazuma o soinvestiranju izgradnje III. za- 

voda za varstvo in delovno usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju; 

14. predlog sklepa o kritju dela stroškov slovesnosti in prireditev ob 60-let- 
nici Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani; 

15. predlog sklepa o dotaciji dijaškemu domu Baldomirja Sajeta v Piranu; 
16. predlog sklepa o oblikovanju, delovnem področju in sestavi komisij za 

pripravo vzgojnoizobraževalnih programov na področju usmerjenega izobra- 
ževanja; 

17. vprašanja delegatov. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev verifi- 
kacijske komisije. 

Za člane verifikacijske komisije predlagam: Boža Lenassija, delegata Ob- 
činske izobraževalne skupnosti Postojna, Miroslavo Kreže, delegatko Občinske 
izobraževalne skupnosti Trbovlje, Mirka Stroka, delegata Posebne izobraževalne 
skupnosti za gradbeništvo. 

Ima kdo kakšen drug predlog? (Ne.) Ce ne, dajem predlog na glasovanje. 
Kdor je za predlagani sestav komisije, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je verifikacijska komisija soglasno izvoljena in prosim, 
da ugotovi sklepčnost današnje seje. Njeno poročilo bomo poslušali kasneje. 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je na to v smislu določil 362. 
člena ustave in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot enakopraven 
zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala 3. in 7. točko 
dnevnega reda. 

Predsednik Natan Bernot: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, na predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izo- 
braževanja — obravnava amandmaja k 44. členu predloga zakona (predlog med- 
zborovske skupine delegatov). 

Naša skupščina je ta amandma obravnavala, tako kot ste bili delegati in- 
formirani že z zapisnikom prejšnje seje, na prejšnji seji. Ker pa skupščina po 
ponovnem sklicu ob treh popoldne ni bila več sklepčna, ni mogla polnopravno 
sklepati. Zato predlagamo, da o tem amandmaju odločimo na današnji seji. 
Pristojni zbori republiške Skupščine so predlagani amandma že sprejeli. Naša 
skupščina pri tej točki nastopa kot enakopraven zbor z zbori republiške Skup- 
ščine in po poslovniku, ki velja za delo Skupščine SR Slovenije. 

Uvodno obrazložitev amandmaja k 44. členu bo dal predstavnik predlaga- 
telja, ker je bil amandma predložen na seji Zbora občin in je medzborovska 
skupina delegatov soglašala s tem, da ga sprejmejo vsi zbori. Prosim, besedo ima 
tovariš Leopold Kejžar. 
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Leopold Kejžar: Kot je delegatom znano, je ob obravnavi zakon- 
skega predloga potekala širša razprava o vprašanju samoupravne organizira- 
nosti na področju vzgoje in izobraževanja na območjih mest oziroma tistih ob- 
močjih, kjer so formirane posebne družbenopolitične skupnosti. Zlasti se je 
proučevalo vprašanje, ali naj bodo take skupnosti obvezne ali fakultativne. Do- 
sežen je bil sporazum, naj bodo določbe, ki urejajo delovanje teh skupnosti, 
odprte, naj dopuščajo možnost, da se uporabniki in izvajalci v občinskih skup- 
nostih odločijo, ali bodo take skupnosti oblikovali ali ne. Izražena pa je bila 
potreba, da se v 44. členu precizno uredi delegiranje v Izobraževalno skupnost 
Slovenije v primerih,1 ko se takšna skupnost ustanovi. 

V Zboru občin je bil tudi predložen amandma, ki ga je potem medzborovska 
skupina delegatov ob sodelovanju Zakonodajno-pravne komisije pri usklaje- 
vanju ustrezno oblikovala in ga predlagala vsem zborom v sprejem. Ostali 
zbori Skupščine SR Slovenije so ta amandma že sprejeli, predlagatelj pa 
se z amandmajem strinja. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. O tem amandmaju so raz- 
pravljali tudi odbori obeh zborov naše skupščine. Skupno poročilo odborov bo 
dal tovariš Milan Deisinger. 

Milan Deisinger: Odbori so razpravljali o tej problematiki in so 
ugotovili, da je amandma v skladu s hotenji, ki smo jih skušali na zadnji seji 
skupščine vzpostaviti, pa zaradi nesklepčnosti nismo mogli glasovati. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Želi kdo v zvezi s predlože- 
nim amandmajem razpravljati? (Nihče.) Če ni razprave, lahko preidemo na 
glasovanje. Pred tem pa bomo poslušali poročilo verifikacijske komisije. 

Prosim za poročilo verifikacijske komisije, če je že zaključila z delom. 

Božo Lenassi: Verifikacijska komisija je ugotovila, da je skupščina 
sklepčna, vendar so še nekatere nejasnosti. Zamešala so se pooblastila uporab- 
nikov in izvajalcev, zato bomo natančnejše poročilo dali kasneje. Skupščina 
lahko nadaljuje z delom. 

Predsednik Natan Bernot: Za nas je pomembno, da smo sklepčni. 
Predlagam, da glasujemo o amandmaju k 44. členu predloga zakona o svo- 
bodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, ki se glasi: »Novi 
šesti odstavek 44. člena se glasi: Če se uporabniki in izvajalci prek občinskih 
izobraževalnih skupnosti združijo v izobraževalno skupnost v posebni družbeno- 
politični skupnosti, delegira delegata v Zbor uporabnikov v Zbor izvajalcev 
Izobraževalne skupnosti Slovenije lahko tudi taka skupnost.« 

Besedilo tega amandmaja ste prejeli z vabilom, obrazložitev smo poslušali, 
razpravo smo zaključili. Amandma dajem na glasovanje. Kdor je za ta amand- 
ma, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije kot enako- 
praven zbor Skupščine SR Slovenije sprejela tudi amandma k 44. členu 
predloga zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 
in s tem predlog zakona v celoti. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, rto je na predlog zakona 
o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Uvodno obrazložitev k temu predlogu zakona, ki ga sprejemamo po hitrem 
postopku, bo podal predstavnik predlagatelja, tovariš Kejžar. 

Leopold Kejžar: Kot je navedeno v obrazložitvi zakona, ki je pri- 
ložena predlogu, je ob podpisovanju samoupravnega sporazuma za leto 1979 
in 1980 ostalo manjše število uporabnikov, ki niso sklenili samoupravnega spo- 
razuma. Zato je bil že v lanskem letu sprejet zakon, ki je določal, da ti zave- 
zanci plačujejo prispevek za usmerjeno izobraževanje v enaki višini, kot je bila 
ugotovljena v Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije na podlagi spreje- 
tega samoupravnega sporazuma. Ta zakon velja do konca leta 1979. Ker je po- 
trebno zagotoviti, da tudi ti uporabniki prispevajo svoj delež za te namene in 
da bi to plačevanje teklo od 1, januarja 1980 dalje, je treba sprejeti nov zakon 
in zato tudi predlagamo, da se sprejme po hitrem postopku. 

Ostali zbori Skupščine SR Slovenije bodo ta predlog zakona obravnavali na 
seji 26. decembra. Naj mimogrede v pojasnilo povem še to, da je bilo mogoče 
tak zakon predložiti potem, ko je bila ugotovljena višina stopnje prispevka za 
usmerjeno izobraževanje za leto 1980, kar ste pravkar storili. Tudi to je bil 
eden od razlogov, da se ta zakon lahko obravnava in sprejme po hitrem po- 
stopku. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Tovariš Deberšek, prosim. 

Jože Deberšek: K obrazložitvi predlagatelja ne bi mogel dodati 
nič bistvenega. Opozorim lahko samo, da je treba ta zakon nujno sprejeti, sicer 
bodo tisti, ki niso podpisniki samoupravnega sporazuma, izostali od plačevanja, 
kar bi ogrozilo izvedbo programa usmerjenega izobraževanja. Zato Izvršni 
odbor Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije priporoča, da Skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije kot zbor Skupščine SR Slovenije ta predlog 
zakona sprejme. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Kdo 
želi razpravljati v zvezi s predloženim zakonom? (Nihče.) Zakon je kratek, 
ima samo dva člena. Ni razprave? (Ne.) 

Oba zbora glasujeta skupno. Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predloženi zakon soglasno sprejeli in bom o tem obve- 
stil ostale zbore republiške Skupščine. 

S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja z zbori Skupščine 
SR Slovenije opravljen. 



14. seja 

(29. januarja 1980) 

Predsedoval: Ljubo Črepinšek, 
podpredsednik Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Podpredsednik Ljubo Črepinšek: Začenjam 14. skupno sejo Zbora 
uporabnikov in Zbora izvajalcev Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Predlog dnevnega reda ste prejeli z vabilom. Predlagam spremembo dnev- 
nega reda, s tem da v dnevni red uvrstimo k 5. točki 5.a točko, in sicer: pred- 
log zakona o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 
1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Poleg tega bi v 4. točki naslov, kot ste ga prejeli z dnevnim redom, šteli 
za istovetnega z naslovom: plan usmerjenega izobraževanja za leto 1980, in 
sicer zato, da bi se naslov 4. točke dnevnega reda in naslov gradiva, ki ste ga 
prejeli k tej točki, tudi besedno ujemala. 

Ima še kdo kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu oziroma 
dopolnitvam in spremembam dnevnega reda? (Ne.) Če ni predlogov za spre- 
membe, menim, da je z dodano 5.a točko in spremembo naslova 4. točke dnev- 
nega reda sprejet naslednji dnevni red: 

1. Izvolitev verifikacijske komisije; 
2. potrditev zapisnika 13. skupne seje zborov; 
3. predlog sklepa o začasni planski bilanci sredstev za skupne programe 

občinskih izobraževalnih skupnosti in Izobraževalne skupnosti Slovenije za 
leto 1980; 

4. plan usmerjenega izobraževanja za leto 1980; 
5. predlog sklepa o višini stopnje prispevka za usmerjeno izobraževanje 

v letu 1980; 
5. a. predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno izo- 

braževanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma; 
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6. predlog družbenega dogovora o organiziranju vzgoje in izobraževanja 
državljanov SFRJ, ki so na začasnem delu in bivanju v tujini; 

7. osnutek programa dela zborov Skupščine Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije za leto 1980; 

8. predlog sklepa o oblikovanju, delovnem področju in sestavi komisije 
za pripravo predlogov vzgojnoizobraževalnih programov za pravno, sociološko, 
politološko, organizacijsko, informacijsko, socialno in administrativno usme- 
ritev; 

9. delegatska vprašanja. 
Predlagani dnevni red dajem na glasovanje. Oba zbora glasujeta skupaj. 

Prosim, da tisti, ki glasujejo za predlagani dnevni red, to potrdijo z dvigom 
rok. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red z dodano 5.a točko in spremembo 
naslova 4. točke sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev verifi- 
kacij ske komisije. 

Za člane verifikacijske komisije predlagam: Marjana Rebca, delegata Po- 
sebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo, Ivana Kluna, delegata Občinske 
izobraževalne skupnosti Kočevje in Alenko Čas, delegatko Občinske izobra- 
ževalne skupnosti Maribor. 

So predlagani člani komisije navzoči? (Da.) Ima kdo kak drug predlog? 
(Ne.) Če ne, dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za predlagani sestav 
komisije, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je verifikacijska komisija v predlaganem sestavu soglasno 
izvoljena. 

Prosim, da prične z delom in ugotovi sklepčnost današnje seje. Poročilo 
verifikacijske komisije bomo poslušali med sejo. 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je nato v smislu določb 
362. člena ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala 
5.a točko dnevnega reda. 

Podpredsednik Ljubo Črepinšek: Prehajamo na 5. a točko 
dnevnega reda, in sicer na predlog zakona o spremembi zakona o pri- 
spevku za usmerjeno izobraževanje, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma. 

To je zakonski dodatek, ki je nujno potreben kot dopolnilo k 5. točki.dnev- 
nega reda. Podobno smo morali o višini prispevka za zavezance, ki niso pod- 
pisali samoupravnega sporazuma, sklepati tudi na prejšnji seji skupščine. Pro- 
sim predstavnika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, tovariša 
Leopolda Kejžarja, za uvodno obrazložitev. 

Leopold Kejžar: Mislim, da ni potrebno veliko razlagati, saj je pred- 
loženi zakon popolnoma analogen tistemu, ki je bil sprejet na zadnji seji 
skupščine. Gre le za uskladitev višine stopenj, ki so obvezne za zavezance, ki 
niso podpisali samoupravnih sporazumov, z višinami, ki jih je določila ta 
skupščina. Ta zakon je predložen vsem zborom republiške Skupščine. 
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Podpredsednik Ljubo Črepinšek: Menim, da lahko razpravo za- 
ključimo. Predlagam, da skupščina sprejme naslednji sklep: 

Zakon o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 
1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 
se sprejme. 

Ima kdo drugačen predlog sklepa? (Ne.) Če ne, potem lahko preidemo na 
glasovanje. Prosim predsednika obeh zborov, da izvedeta glasovanje. 

Predsednik Zbora uporabnikov Cveto Majdi č: Prosim delegate Zbora 
uporabnikov, da z dvigom rok potrdijo predlog sklepa v besedilu, kot ga je 
pravkar prebral tovariš podpredsednik. (Vsi delegati Zbora uporabnikov dvig- 
nejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ana Godnik: Prosim delegate Zbora 
izvajalcev, da glasujemo o istem sklepu. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Podpredsednik Ljubo Črepinšek: Hvala lepa. S tem smo zaklju- 
čili 5.a točko dnevnega reda in hkrati s tem opravili tudi postopek enako- 
pravne obravnave in sklepanja skupaj z zbori Skupščine SR Slovenije. 



15. seja 

(20. februarja 1980) 

Predsedoval: Natan Bernot, 
predsednik Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Natan Bernot: Začenjam 15. skupno sejo Zbora upo- 
rabnikov in Zbora izvajalcev Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Predlog dnevnega reda ste prejeli z vabilom. Predlagam, da 7. točko dnev- 
nega reda, to je predlog družbenega dogovora o enotnih temeljih za klasifi- 
kacijo poklicev in strokovne izobrazbe, preložimo na eno izmed naslednjih 
sej skupščine, tako da ga bomo obravnavali hkrati s predlogom zakona o 
usmerjenem izobraževanju. 

Ima morda kdo k tako spremenjenemu dnevnemu redu kakšno pripombo, 
vprašanje ali predlog? (Ne.) Če ni drugih predlogov za spremembe, menim, 
da je z umaknjeno 7. točko sprejet naslednji dnevni red: 

1. izvolitev verifikacijske komisije; 
2. potrditev zapisnika 14. skupne seje zborov; 
3. delegatska vprašanja; 
4. predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok; 
5. predlog zakona o osnovni šoli; 
6. predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 

strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju. 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je nato v smislu določb 

362. člena ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala 4., 
5. in 6. točko dnevnega reda. 

Predsednik Natan Bernot: Prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda, in sicer na predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Ta predlog zakona, tako kot ostala dva, ki sta na dnevnem redu, spreje- 
mamo po proceduri, ki velja za republiško Skupščino in v skladu z njenim po- 
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slovnikom. Prosim delegate, da upoštevate poslovnik, katerega izvleček ste 
prejeli hkrati z vabilom. 

Danes nam je bilo predloženo še poročilo Zakonodajno-pravne komisije 
k predlogu zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok ter amandmaji Iz- 
vršnega sveta k 23., 40. in 84. členu. 

Uvodno obrazložitev predloga zakona bo dal predstavnik predlagatelja, 
tovariš Peter Winkler. 

Peter Winkler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, ki ga je predložil Skup- 
ščini v obravnavo Izvršni svet, je eden izmed zakonskih aktov, ki utemeljujejo 
preobrazbo vzgoje in izobraževanja in pomeni skupaj z že sprejetim zakonom 
o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva podlago za raz- 
širitev in poglobitev predšolske vzgoje kot sestavine vzgojnoizobraževalnega 
sistema v naši republiki. Predlog zakona je bil izoblikovan na podlagi raz- 
prave o osnutku, ki je potekala v organizacijah združenega dela, v delegacijah, 
v Skupščini SR Slovenije, izobraževalnih skupnostih, skupnostih otroškega 
varstva in v okviru SZDL. 

Javna razprava je v celoti potrdila temeljno usmeritev, ki je bila pred- 
lagana v osnutku zakona: uveljaviti tudi na področju predšolske vzgoje nove 
družbenoekonomske odnose na podlagi svobodne menjave dela, zagotoviti večje 
podružbljanje dela vzgojnovarstvenih organizacij in vzpodbuditi hitrejše od- 
piranje vzgojnovarstvenih organizacij v okolje, da bodo v skladu s potrebami 
in materialnimi možnostmi naše družbe postopoma prerasle v odprte centre 
za predšolsko vzgojo, ki bodo z različnimi oblikami vzgojno varstvenega dela 
zajeli vse predšolske otroke v krajevni skupnosti. Tej temeljni usmeritvi v 
celoti sledi tudi predlog zakona. 

Poleg redakcijskih izboljšav in manjših dopolnitev v skladu z javno raz- 
pravo je treba posebej poudariti naslednje spremembe. 

Celotno poglavje osnutka o družbenoekonomskih odnosih na področju 
vzgoje in varstva predšolskih otrok je vključeno v zakon o družbenem varstvu 
otrok in o skupnostih otroškega varstva. Ohranjene so le tiste določbe, ki se 
neposredno nanašajo na vzgojnovarstveno organizacijo in pomenijo vsebinsko 
povezavo med obema zakonoma. V programski usmeritvi predšolske vzgoje 
je javna razprava opozorila zlasti na dve področji, ki sta bili v osnutku pre- 
malo jasno opredeljeni; to je na pripravo otrok na osnovno šolo in skrb za 
otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Priprava otrok na osnovno šolo je v predlogu zakona opredeljena kot se- 
stavina predšolske vzgoje. Njen obseg se določa z vzgojnim programom, ki ga 
sprejme Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje. S tako opre- 
delitvijo zagotavljamo predšolskemu otroku vsaj minimalni obseg priprave na 
šolo, hkrati pa odpiramo proces, da v skladu z materialnimi možnostmi naše 
družbe postopoma vsakemu otroku zagotovimo celoletno predšolsko vzgojo 
pred vstopom v osnovno šolo. 

Prav tako je predlagatelj upošteval opozorila iz javne razprave in bolj 
opredelil družbeno skrb za predšolske otroke z motnjami v telesnem in dušev- 
nem razvoju. Predlog zakona zavezuje vzgojnovarstvene organizacije, da otro- 
kom, ki zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju potrebujejo posebno 
skrb in nego, primerno prilagodijo vsebino in organizacijo dela, za predšolske 
otroke s težjimi motnjami pa v skladu z zakonom o izobraževanju in usposab- 



15. seja 595 

ljanju otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju organizirajo posebne 
oddelke in skupine. 

V skladu s tako usmeritvijo je opredeljen tudi obseg zagotovljenega pro- 
grama, torej tistega dela programa predšolske vzgoje in varstva, ki ga družba 
solidarno zagotavlja vsakemu slovenskemu otroku ne glede na razvitost in 
gospodarsko moč občine. Predlog zakona določa, da se o obsegu zagotovlje- 
nega programa predšolske vzgoje sporazumejo uporabniki in izvajalci v skup- 
nostih otroškega varstva, vendar pa obsega zagotovljeni program najmanj ob- 
vezno pripravo otrok na šolo in skrb za otroke z motnjami v telesnem in du- 
ševnem razvoju. S tem sta priprava otrok na šolo in delo z otroki z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju prvič z zakonom jasno opredeljena kot brez- 
plačna. 

V razpravah o osnutku zakona je bila večkrat izpostavljena zahteva po 
znižanju obveznosti neposrednega vzgojnega dela vzgojiteljic od 30 na 25 ur 
tedensko. Po vrsti posvetov, zlasti pa glede na usmeritve resolucije o politiki 
izvajanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije v letu 1980, po ka- 
terih naj ne bi izboljševali standardov in normativov izvajalcev storitev, se 
je predlagatelj opredelil za rešitev, kakršno uveljavlja tudi v drugih zakonih 
s področja vzgoje in izobraževanja. Zakon predpisuje v vseh teh dokumentih 
samo zgornjo dopustno mejo neposrednega dela z otroki, razmerja med po- 
sameznimi sestavinami delovne obveznosti vseh kategorij vzgojiteljev pa se 
določijo s samoupravnim splošnim aktom vzgojno varstvene organizacije, v 
skladu z enotnimi osnovami standardov in normativov za opravljanje vzgojno- 
varstvenega dela, ki jih uporabniki in izvajalci sprejmejo v Skupnosti otro- 
škega varstva SR Slovenije. 

Ob obravnavi predloga zakona v Skupnosti otroškega varstva SR Slove- 
nije, v telesih Skupščine SR Slovenije in organih Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije je bil predlagatelj opozorjen na nekatere nejasnosti in nedorečenosti 
v predlogu zakona. V zvezi s tem je predložil amandmaje k 23., 40. in 84. členu 
predloga zakona, ki pomenijo le manjše spremembe v predloženem besedilu. 
Predlagatelj tudi sprejema vse amandmaje Zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije. Ker je k 23. členu predloga zakona predlagala amandma 
tudi Zakonodajno-pravna komisija, predlagatelj umika svoj amandma k temu 
členu in predlaga zborom Skupščine, da obravnavajo in sprejmejo amandmaja 
predlagatelja k 40. in 84. členu kot sestavni del predloga zakona. 

Hkrati s pripravo predloga zakona nastajajo tudi strokovni dokumenti, 
ki bodo usmerili delo vzgojnovarstvenih organizacij pri načrtovanju in organi- 
ziranju vzgojnovarstvene dejavnosti. 

Največjo odgovornost za izvedbo zastavljenih nalog pa bodo nosile vzgojno- 
varstvene organizacije same, saj bodo morale v povezavi s starši in delegati 
družbene skupnosti izoblikovati take delovne načrte, ki bodo ustrezali potrebam 
in interesom okolja, v katerem delujejo. 

Predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok prinaša izpopolnjeno 
programsko usmeritev predšolske vzgoje in izhodišča za uveljavitev družbenih 
vzgojnoizobraževalnih smotrov predšolske vzgoje, zato predlagamo skupščini, 
da ga v predloženem besedilu sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: O predlaganem zakonu so razpravljali 
odbori naše skupščine. Njihovo stališče bo dal predsednik Izvršnega odbora, 
tovariš Jože Deberšek. 
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Jože Debersek: Odbori in Izvršni odbor Skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije so zakon obravnavali in imeli v prvotnem postopku nekaj 
pripomb, ne pa amandmajev. Te pripombe sta v večini primerov zdaj smiselno 
upoštevala predlagatelj in Zakonodajno-pravna komisija, tako da ni potrebe 
po amandmajih. Odbori in Izvršni odbor Skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije zato menijo, da se zakon lahko sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Predlagam Skupščini, da 
sprejme sklep, da Izobraževalna skupnost Slovenije sprejema amandmaje Iz- 
vršnega sveta Skupščine SRS, kot sestavni del zakonskega predloga. 

Ima kdo k takšnemu predlogu sklepa kak pomislek? (Nihče.) Ce ni drugač- 
nih predlogov, prosim, da glasujemo za tak sklep. Kdor je za tak sklep, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupščina sprejela sklep, da se amandmaji, ki jih je 
predložil predlagatelj, upoštevajo kot sestavni del zakonskega predloga. 

Predlagam, da o predloženem zakonu razpravljamo v skladu s poslov- 
nikom, in sicer najprej o načelnih pripombah, nato pa o konkretnih. 

Pričenjam razpravo o načelnih pripombah k predloženemu zakonu. Kdo 
želi razpravljati? (Nihče.) Če ni načelnih pripomb k zakonu, zaključujem prvi 
del razprave in prehajam na drugega, to je na razpravo k posameznim členom. 
Kdo želi razpravljati v zvezi s prvim poglavjem z naslovom: temeljne določbe? 
(Nihče.) V zvezi z drugim poglavjem: vsebina in organizacija vzgoje in varstva 
predšolskih otrok? (Nihče.) Ima kdo pripombe k 3. poglavju z naslovom: de- 
lavci? (Nihče.) K četrtemu poglavju: samoupravna organiziranost? (Nihče.) 
K petemu in šestemu poglavju: nadzor ter prehodne končne določbe? (Da.) 
Prosim. 

Zdenka Jošt: Prihajam z Republiške konference ZSMS. Dali smo 
pisne amandmaje. V 6. členu je opredeljeno celotno besedilo: družbene organi- 
zacije in društva, v ostalih členih pa so navedena samo društva. Predlagamo, 
naj se v vseh členih — žal zdaj nimam vseh izpisanih, ker sem mislila, da je 
naš amandma že upoštevan — dosledno uporablja opredelitev: družbene orga- 
nizacije in društva. Če je potrebno, lahko predložim številke vseh členov, 
v katerih se ta dikcija pojavlja v neenotni obliki. 

Predsednik Natan Bernot: O tej pripombi lahko najprej razprav- 
ljamo v vsebinskem smislu in prosim tovariša Winklerja, da poda stališče 
predlagatelja. Če bo potrebno, bomo nadaljevali s proceduro, ki jo predpisuje 
poslovnik za vložitev amandmaja. 

Peter Winkler: Tovariš predsednik, kolikor mi je znano, Izvršni 
svet tega amandmaja v pisni obliki ni dobil oziroma ga ni obravnaval na 
nobeni seji. Glede vsebinske rešitve pa bi rekel naslednje. V temeljnih do- 
ločbah smo uporabili ustavno terminologijo in smo zato v citirani člen vklju- 
čili najširšo opredelitev: družbene organizacije in društva. V drugih členih, 
v katerih gre le za operativne izvedbe, pa smo se v nekaterih primerih omejili 
predvsem na društva, saj se nanašajo na konkretne akcije, ki jih telesno- 
kulturna, kulturna in druga društva izvajajo skupaj z vzgojnovarstveno orga- 
nizacijo; pri tem družbene organizacije praviloma neposredno ne sodelujejo. 
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Torej ne gre samo za načelno formulacijo, ampak za dve različni kvaliteti. 
Dopuščam sicer možnost, da je morda kje prišlo do podvojitve, vendar smo 
zavestno postavili naslednjo delitev: kjer gre za načelno sodelovanje v orga- 
nizaciji, tam so seveda družbene organizacije v celoti zajete; v primerih, ko 
gre za operativne akcije, kot so na primer smučarski tečaji in podobno, pa 
govorimo o sodelovanju z društvi. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Situacija je nekoliko nerodna. Repub- 
liška konferenca ZSMS je predložila svoj amandma v pisni obliki, pa o njem 
predlagatelj ni razpravljal. Ali so o njem razpravljali naši odbori? Prosim. 

Peter Winkler: Samo še nekaj bi pripomnil. Tudi Zakonodajno- 
pravna komisija tega predloga amandmaja ni obravnavala, ker ga v pisni 
obliki uradno ni dobila. 

Olga Krsnik: Kot kaže, je res prišlo do kratkega stika. Odbori so 
amandma ZSMS obravnavali in zavzeli stališče, da ga vzamejo na znanje in 
predlagajo Zakonodajno-pravni komisiji, naj skuša upoštevati, kar je mogoče. 
Gre za člene 8., 22., 27., 51., 63. in 79. 

Predsednik Natan Bernot: Torej je predlog naših odborov, naj se 
amandma ZSMS upošteva. Ker smo v zadnji fazi sprejemanja zakona, je mo- 
goč naslednji postopek. Če predlagatelj amandmaja, to je ZSMS, vztraja pri 
predlagani spremembi besedila, je potrebno, da predlagatelj svoj amandma 
odda v pisni obliki, potem ko je dobil deset podpisnikov. Amandma mora pred- 
lagatelj obrazložiti in hkrati vložiti tudi na drugih treh zborih Skupščine, ki 
danes zasedajo, zato da bodo vsi štirje zbori, pristojni za sprejem tega zakona, 
sprejeli zakon v enakem besedilu. 

Nadaljujemo razpravo. Kdo še želi razpravljati v zvezi s petim in šestim 
poglavjem? (Nihče.) Če ni drugih razpravljalcev, bomo dali delegatki ZSMS 
nekaj časa, da opravi predpisani postopek za vložitev amandmaja, v kolikor 
ga namerava predlagati po tej poti. 

Zdenka Jošt: Opravičujem se, da je prišlo do teh nerodnosti. 
Amandma smo dali v pisni obliki. Naša delegatka, predsednica koordinacij- 
skega odbora društvenih organizacij in društev, je na seji Družbenopolitičnega 
zbora. Ker kaže, da naš amandma ni prišel do Zakonodajno-pravne komisije, 
predvidevam, da bo naša delegatka to izpostavila. Moram se z njo posvetovati, 
amandmaja pa sedaj ne bom posebej vlagala. 

Predsednik Natan Bernot: Če bo vaš amandma vložen na seji 
Družbenopolitičnega zbora, ga bomo tudi mi obravnavali, saj bo moralo priti 
do usklajevanja. 

Zaključujem ta del razprave o predlogu zakona o predšolski vzgoji in 
varstvu otrok. Poleg amandmajev Izvršnega sveta smo dobili še predloge 
amandmajev Zakonodajno-pravne komisije k 23., 31., 35., 47., 49. in 84. členu, 
k 57. členu ter 63. in 64. členu. Ali želd predstavnik Zakonodajno-pravne komi- 
sije posebej obrazložiti predloge amandmajev? (Ne.) 

Pričenjam razpravo o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 23., 
31., 35., 47., 49. in 84. členu. Vsi ti amandmaji so redakcijskega značaja. 
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Če ni razprave, razpravo zaključujem. Amandma k 23. členu, ki se glasi, 
da se v prvem odstavku besedi »-s programi« nadomestita z besedama »po pro- 
gramih« itd. — besedilo imate napisano, dajem na glasovanje. Kdor je za ta 
amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na glasovanje dajem amandmaje k 31., 35., 47., 49. in 84. členu. Kdor je za 
te amandmaje, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala. 

Glasujemo o amandmaju k 57. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Glasujemo o amandmaju k 63. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Glasujemo še o amandmaju k 64. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Hvala lepa. 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije k naštetim členom. Zdaj dajem predlog zakona o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok z že sprejetimi amandmaji Izvršnega sveta in Zakonodajno- 
pravne komisije na glasovanje. Kdor je za tak zakon, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Hvala lepa. 

Ugotavljam, da je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejela 
predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok z vsemi amandmaji Iz- 
vršnega sveta in Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, o 
čemer bom obvestil ostale zbore. 

Zaključujem 4. točko dnevnega reda. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o osnovni šoli. 

Predlog zakona ste delegati prejeli z vabilom, danes pa ste dobili Še po- 
ročilo Zakonodajno-pravne komisije z amandmaji k 55., 71., 104., 106., 146., 
148. in 156. členu ter k 126. in 128. členu, ter amandmaje Izvršnega sveta k 14., 
48. in 156. členu. Prosim predstavnika predlagatelja, da poda uvodno obraz- 
ložitev predloga zakona o osnovni šoli. 

Peter Winkler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog zakona o osnovni šoli, o katerem boste razpravljali danes, predstavlja 
temeljni dokument, na podlagi katerega bo v okviru celotne preobrazbe vzgoje 
in izobraževanja, kakršna je bila začrtana v kongresnih dokumentih Zveze 
komunistov, rasla nova, bogatejša osnovna šola, ki naj bi dajala vsakemu otroku 
možnost, da do največje možne mere razvije svoje sposobnosti in interese in 
jih uveljavi v skladu z našimi družbenimi potrebami. 

Razprava o osnutku zakona je v celoti potrdila njegovo temeljno usme- 
ritev, prinesla pa je tudi številne predloge in pobude za izpopolnitev predlaga- 
nega besedila. Medtem je bil tudi sprejet zakon o svobodni menjavi dela na 
področju vzgoje in izobraževanja, ki je celovito uredil družbene in ekonomske 
odnose tudi na tem področju, zato ta zakon ureja samo tista vprašanja, ki so 
specifična za osnovno šolanje. V javni razpravi o zakonu so bila zelo pozorno 
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obravnavana določila o zagotovljenem programu in solidarnosti delovnih ljudi 
in občanov pri njegovem zagotavljanju. Zakon določa, da ta program zajema 
najmanj obvezni predmetnik in učni načrt kot zajamčeni standard osnovne 
šole, ki se zagotavlja vsem občanom Slovenije, ne glede na gospodarsko raz- 
vitost občine. Uporabniki in izvajalci pa se bodo v občinskih izobraževalnih 
skupnostih dogovarjali o pogojih za solidarno zagotavljanje tega programa in 
o razširjanju njegovega obsega, kar bo omogočalo stalen napredek osnovnega 
šolanja, v skladu s potrebami in možnosti okolja in celotne družbene skupnosti. 
Javna razprava se je dokaj soglasno opredelila, da za obvezni del programa 
ni mogoče predpisovati soudeležbe staršev. Predlagatelj je to pobudo sprejel, 
zato predlog zakona dopušča možnost participacije staršev samo za tiste storitve 
osnovne šole, ki presegajo zagotovljeni program. 

Na podlagi pobud iz javne razprave predlog zakona določneje usmerja 
razvoj celodnevne šole, tako da zavezuje vsako osnovno šolo, da v skladu z 
materialnimi in drugimi možnostmi okolja v katerem deluje, uveljavlja svoja 
vzgojna prizadevanja kot celodnevna šola in s tem zagotavlja vsem učencem 
možnost za uspešno vzgojo in izobraževanje in se povezuje z vsemi dejavniki 
v svojem okolju, kar ji omogoča načrtno uresničevanje družbenih in vzgojno- 
izobraževalnih smotrov. V skladu s tako usmeritvijo zakon uveljavlja težnjo, 
da se tudi tam, kjer še ni pogojev za izoblikovanje celodnevne šole, prek 
razširjenega programa interesnih dejavnosti in podaljšanega bivanja uveljavijo 
vsaj elementi celodnevne šole. 

Glede možnosti, da učenec uspešno konča osnovno šolo, čeprav ima nega- 
tivno oceno iz tujega jezika, se je predlagatelj po ponovni proučitvi vseh vidikov 
tega vprašanja opredelil za rešitev, kakršna je tudi v sedanjem zakonu o 
osnovni šoli, saj tudi veljavni predmetnik za osnovne šole za odrasle ne vklju- 
čuje tujega jezika. S tem zakon odpira možnost, da se vsak otrok po končani 
osnovni šoli vključi v delo, predlog zakona o usmerjenem izobraževanju pa 
mu daje možnost, da se vključi tudi v nadaljnje izobraževanje. 

Predlagatelj ni mogel sprejeti pobude, naj bi zakon za učitelje osnovne 
šole predpisal obvezno visoko izobrazbo. Taka želja je v skladu s težnjo, naj 
bi imeli tisti, ki delajo z otrokom, najvišjo možno izobrazbo v svoji stroki, 
vendar ocenjujemo, da bi taka določba presegala naše trenutne možnosti, zato 
ostajamo pri sedanji rešitvi, ki predvideva alternativno visoko ali višjo izo- 
brazbo. V skladu s kadrovskimi in materialnimi možnostmi naše družbe pa 
bo mogoče postopoma uveljaviti za učitelje visoko izobrazbo, pri čimer pred- 
loženi zakon ne bo ovira. 

Ob obravnavi predloga zakona v telesih Skupščine SR Slovenije in Skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti Slovenije so bile dane pobude za dopolnitev 
nekaterih določb k predloženemu besedilu predloga zakona, s katerimi bi 
jasneje opredelili posamezne rešitve. Zato je predlagatelj predložil amand- 
maje k 14., 48. in 156. členu ter predlaga, da jih zbori Skupščine obravnavajo 
in sprejmejo kot sestavni del predloga zakona. 

Izvršni svet je obravnaval tudi amandma skupine delegatov iz Novega 
mesta k 96. členu zakona o osnovni šoli, ki predlaga, da se določi obvezno 
visoko izobrazbo za učitelje predmetnega pouka, s tem da se sedanjim učiteljem 
z višjo izobrazbo ta prizna kot ustrezna. Izvršni svet meni, da predloženi zakon 
omogoča postopno uvajanje visoke izobrazbe za učitelje, obvezno uvajanje 
visoke izobrazbe z letom 1985-86 pa je glede na razmere o osnovnem šolstvu 
v Sloveniji po našem mnenju preuranjeno in bi povzročilo pomembne težave, 
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saj imamo na tem področju velik kadrovska, primanjkljaj. V letih 1983 do 1986, 
to je ravno v času, ko bomo imeli povečan odliv učiteljev zaradi upokojitve 
prvih povojnih generacij, bi zaradi podaljšanega šolanja ne dobili praktično 
nobenega novega predmetnega učitelja, kar bi pripeljalo v nesmiselno situa- 
cijo, da bi se še povečalo število neusposobljenih delavcev v osnovnih šolah 
z vsemi posledicami, ki jih to ima. Potrebe po novih učiteljih se bodo v pri- 
hodnjem srednjeročnem obdobju namreč povečevale, med drugim tudi zaradi 
predvidenega razvoja celodnevne šole in zaradi povečanega obsega splošno- 
izobraževalnih predmetov v usmerjenem izobraževanju. Poleg tega pa bi taka 
sprememba imela tudi pomembne materialne posledice, ki jih po našem mnenju 
v tem trenutku ni primerno nalagati uporabnikom mimo odločitev, ki jih bodo 
ti sprejeli s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov za prihodnje srednje- 
ročno obdobje. Zato Izvršni svet amandmaja ne sprejme. 

Izvršni svet v celoti sprejema amandmaje Zakonodajno-pravne komisije 
in predlaga, da Skupščina predloženi zakon sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: O predlaganem zakonu so razpravljali 
naši odbori in njihova stališča bo posredoval predsednik Izvršnega odbora, 
tovariš Jože Deberšek. 

Jože Đeberšek: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni odbor in od- 
bori Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije so obravnavali predloženi 
zakon ter imeli vrsto pripomb in pobud. Izvršni odbor ni posebej izoblikoval 
amandmajev. Predlagatelj je nekatere pripombe smiselno upošteval in danes 
jih predlaga v obliki amandmajev Zakonodajno-pravne komisije in Izvršnega 
sveta. Zato je Izvršni odbor na včerajšnji seji ugotovil, da za sprejem zakona 
o osnovni šoli ni nikakršnih zadržkov. Hvala. 

Predsednik Natan Bernot: V razpravo dajem predlog, da se amand- 
sveta. Zato je Izvršni odbor na včerajšnji seji ugotovil, da za sprejem zakona 
skega predloga. Želi v zvezi s tem kdo razpravljati? (Da.) Prosim. 

Ema Stružnik: Prihajam v imenu aktiva knjižničarjev ljubljanske 
regije. Poslali smo amandmaja k 89. in 99. členu predloga zakona o osnovni 
šoli. Ali ju lahko sedaj preberem? 

Predsednik Natan Bernot: Zdajle razpravljamo o predlogu, da se 
amandmaji Izvršnega sveta k 14., 48. in 156. členu zakona upoštevajo kot se- 
stavni del predloga zakona. Prosim vas, da se k razpravi priglasite kasneje, 
ko bomo obravnavali konkretne pripombe k posameznim členom. 

Želi kdo razpravljati v zvezi s predlogom, da se amandmaji Izvršnega 
sveta k 14., 48. in 156. členu upoštevajo kot sestavni del predloga zakona? 
(Nihče.) Če ni razprave, dajem tak predlog na glasovanje. Kdor je za predlog, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli sklep, da obravnavamo amandmaje Izvršnega 
sveta kot sestavni del zakonskega predloga. 

K predlogu zakona o osnovni šoli smo prejeli tudi amandmaje Zakono- 
dajno-pravne komisije. Predlagatelj ter odbori in Izvršni odbor Skupščine Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije soglašajo z amandmaji Zakonodajno-pravne 
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komisije. Želi poročevalec Zakonodajno-pravne komisije posebej obrazložiti 
predlagane amandmaje? (Ne.) Hvala. 

Pričenjam načelno razpravo o predlogu zakona o osnovni šoli. Zeli kdo 
načelno razpravljati v zvezi s predloženimi zakoni? (Ne.) Če ni načelnih pri- 
pomb k predlogu zakona, prosim za konkretne pripombe, in sicer k posamez- 
nim poglavjem. Ima kdo pripombo k prvemu poglavju: temeljne določbe, torej 
k členom od 1. do 25.? (Nihče.) Ima kdo pripombo k drugemu poglavju: živ- 
ljenje in delo osnovne šole, k členom od 26. do 71.? Prosim. 

Zdenka Glavič: Prihajam kot delegat Samoupravne interesne skup- 
nosti za vzgojo in izobraževanje občine Ljubljana-Center. Obravnavali smo 
predlog zakona o osnovni šoli in izoblikovali naslednje pripombe: 

31. člen: Predlagamo, da se črta 1. stavek in se nadomesti s: »Fakultativni 
predmeti imajo okvirni program oziroma smernice dela.« S tem bi bila omo- 
gočena večja ustvarjalnost, ki jo učni načrt sicer preveč utesnjuje. 

Predsednik Natan Bern o t: Dovolite, tovarišica Glavičeva. Če želite 
vložiti amandma, morate to storiti v skladu s poslovnikom, in sicer po nasled- 
njem postopku: amandma morate vložiti v pisni obliki z obrazložitvijo, zanj 
morate dobiti 9 podpisnikov, tako da jih bo z vami 10. 

Zdenka Glavič: Zadolžena sem samo, da pripombe, ki jih imam s 
seboj, preberem. 

Predsednik Natan Bernot: Vaše pripombe lahko obravnavamo samo 
kot del splošne razprave, torej načelno, ne pa kot konkretne amandmaje. 

Zdenka Glavič: Prebrala bom še druge pripombe k posameznim 
členom. 

51. člen: Ob uvedbi predmetnega pouka za telesno vzgojo na razredni stop- 
nji se učitelju razrednega pouka znatno zmanjša število tedenskih ur. Kako 
naj se v takih primerih rešuje razlika do polne obremenjenosti? 

55. člen: Predlagamo, da se v tretjem odstavku črtata besedi »v sodelo- 
vanju«, tako da se stavek v celoti glasi: »Izobraževanje odraslih se organizira 
ali v posebnih oddelkih osnovnih šol ali v osnovnih šolah za odrasle ali pa se 
opravlja na delavskih univerzah in v izobraževalnih centrih.« 

73. člen: Ni jasne opredelitve zrelosti za vstop v šolo. Predlagamo, da se ta 
člen dopolni s formulacijo kriterijev za ugotavljanje zrelosti iz teksta prejš- 
njega zakona. 

106. člen: Predlagamo, da se dopolni besedilo drugega odstavka ali pa 
formulira na ustrezen način nov člen, tako da se glasi: »Podrobnejše določbe 
o stalnem izobraževanju in izpopolnjevanju delavcev iz prejšnjega odstavka 
ter o priznanju strokovne kvalifikacije oziroma stopnjevanju nazivov kot 
moralnem priznanju izda Republiški komite za vzgojo in izobraževanje.« 

156. člen: V kakšnem zaporedju in kateri bodo ti izvršilni predpisi, ki 
jih bo v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona izdal Republiški komite za 
vzgojo in izobraževanje? Hvala. 

Predsednik Natan Bernot: Se želi še kdo vključiti v načelno raz- 
pravo? (Da.) Prosim. 
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Boris Hafner: Delegati skupščin izobraževalnih skupnosti Gorenjske 
smo na konferenci delegacije v škofji Loki, dne 13. februarja 1980, razpravljali 
o predlogu zkona o osnovni šoli in imeli pomislek k 64. členu predloga zakona. 
Drugi odstavek tega člena ne določa sestava komisije, ki preveri ustreznost 
ocene in učenca oceni. Delegacija meni naslednje. Če predlagatelj zakona meni, 
da zaradi -kratkega roka treh dni v taki komisiji ne bi mogel biti prisoten tudi 
strokovni svetovalec Zavoda SR Slovenije za šolstvo in ga zato v tem odstavku 
ne navaja, naj se vsaj v izvršilne predpise, ki bodo natančneje opredeljevali 
izvajanje tega zakona, vstavi določilo, da morajo šole v primeru, da učenčevi 
starši predložijo ugovor, ker menijo, da je bil učenec nepravilno ocenjen, o 
tem obvestiti pristojno enoto Zavoda SR Slovenije za šolstvo z navedbo, kdaj 
bo komisija preverila znanje in oceno, da bo lahko pri preverjanju sodeloval 
tudi strokovni sodelavec zavoda. Prosim predlagatelja zakona za obrazložitev. 
Hvala. 

Predsednik Natan Bernot: Želi še kdo sodelovati v načelni razpravi? 
(Da.) Prosim. 

Metka Rečnik: Prihajam z Zveze sindikatov Slovenije. V načelni 
razpravi bi rada dopolnila delegatko iz občine Ljubljana-Center. Tudi v Re- 
publiškem odboru sindikata delavcev vzgoje in izobraževanja in znanosti in 
v Svetu za izobraževanje in kulturo pri Republiškem svetu Zveze sindikatov 
Slovenije smo oblikovali pripombe k 23. in 74. členu predloga zakona o osnov- 
ni šoli. 

V 23. členu naj bi se besedilo dopolnilo tako, da bi vključili tudi zakon o 
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem raz- 
voju. 

74. člen pa naj bi se dopolnil z odstavkom, ki bi komisijo, ki presoja zrelost 
otroka za vstop v osnovno šolo, na nek način zavezal, da napoti otroka na 
razvrščanje. 

To smo posredovali odboru Družbenopolitičnega zbora in tudi Zakonodajno- 
pravi komisiji, vendar smo obe pripombi na osnovi mnenja Zakonodajno-pravne 
komisije umaknili. Obrazložitev je zapisana na drugi strani poročila Zakono- 
dajno-pravne komisije, ki meni, da je v 23. členu s posebnimi predpisi mišljen 
tudi zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju. V 74. členu pa bi po mnenju Zakonodajno-pravne komisije 
predlagana dopolnitev v bistvu obremenjevala besedilo zakona, kajti komisijo 
k temu zavezuje že zakon o usposabljanju. 

Kar zadeva pripombo delegatke iz občine Ljubljana-Center, ki se nanaša 
na osnovno šolo za odrasle, moram reči tole. Tudi mi smo dali pripombo, naj 
bi bile osnovne šole za odrasle še naprej pri delavskih univerzah, vendar je 
na osnovi mnenja predlagatelja in tudi Zakonodajno-pravne komisije ostalo 
v zakonu zapisano, da je ustanovitelj osnovne šole edino občina, kar je v skladu 
s 55. členom ustave. Ob tem pa opozarjamo, da bo vendar potrebno v skladu 
z zakonom o osnovni šoli zagotoviti nadaljevanje dela šestim osnovnim šolam 
za odrasle, ki so po podatkih Zveze delavskih univerz bile doslej enote delav- 
skih univerz. 

Ob upoštevanju amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 126. členu in 
ob upoštevanju amandmaja predlagatelja zakona k 14. členu, ki sta nastala 
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posredno na osnovi pripomb Zveze sindikatov Slovenije, predlagamo, da se 
zakon o osnovni šoli sprejme. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala. Se bo še kdo priglasil k načelni 
razpravi? (Da.) Prosim. 

Zvonimir Berlot: Prihajam iz občine Ljubljana-Vič-Rudnik. Naša 
delegacija je imela včeraj sestanek in očitno je, da smo predloge amandmajev, 
ki smo jih pripravili včeraj, pripravili prepozno. Mislim, da je ena izmed 
slabosti našega sistema, zlasti v zadnjih fazah priprave zakonov, da dobimo 
material štirinajst dni pred sejo skupščine, nato še malo počakamo, da obve- 
stimo delegate in potem spet malo počakamo na sejo skupščine, kjer damo 
k zakonu še zadnje pripombe. Mislim, da bo treba prav to zadnjo fazo drugače 
organizirati, ker se mi zdi, da je ves sistem še zmeraj na ravni predstavniškega, 
ki smo ga opustili že pred šestimi leti. Delegati namreč v tej zaključni fazi ne 
moremo koordinirati svojega dela v tolikšni meri, da bi lahko predloge, ki so 
nastali 10, 15 dni prej ali pa celo manj, uspešno posredovali predlagatelju. 
Toliko sem nameraval povedati na splošno, sedaj pa bom prebral ugotovitve 
z naše včerajšnje konference. 

Delegacija Skupščine Občine Izobraževalne skupnosti Ljubljana-Vič-Rud- 
nik za delegiranje delegatov v Skupščino Izobraževalne skupnosti Slovenije je 
na seji, dne 18. februarja 1980, obravnavala predlog zakona o osnovni šoli, 
predlog amandmajev k zakonu, ki jih je poslala osnovna šola Trnovo, in pri- 
pombe k zakonu, ki jih je poslala osnovna šola Škofljica. Ob tem je delegacija 
oblikovala naslednja stališča in predloge amandmajev: 

K 130. členu: Material k temu členu smo dobili tudi šele danes, kar pomeni, 
da ima predlagatelj eno možnost več, kot jo imajo tisti, ki iz baze predlagajo 
dopolnitve. 

Predsednik Natan Bernot: Tovariš, če boste uradno vložili amandma, 
morate to izvesti v skladu s poslovnikom. 

Zvonimir Berlot: Ker vidim, da tega postopka tu ne bomo mogli 
izpeljati, bom podal naše pripombe v okviru splošne razprave, in sicer zato, 
da se bomo za sprejem zakona o usmerjenem izobraževanju bolje pripravili. 
Če bomo hoteli delegati resnično uveljaviti svojo voljo, se bomo morali dru- 
gače organizirati, kot smo se doslej. 

Naša pripomba k 130. členu se nanaša na mnenje Zakonodajno-pravne 
komisije, ki meni, da je pripomba, ki jo je nekdo podal, češ da delegati družbene 
skupnosti in delegati staršev v svetu osnovne šole soodločajo, vsebovana že 
v 120. členu. Mi soglašamo z dano pripombo, ker smo ugotovili naslednje. 
Iz tega odstavka ni razvidno, da o tej problematiki odločajo tudi delegati 
staršev; isto velja za drugi odstavek 126. člena, saj delegati družbene skupnosti 
namreč niso tisti, o katerih govori prvi odstavek tega člena. 130. člen bi po 
našem mnenju moral biti dopolnjen tako, da se prične: »Delegati družbene skup- 
nosti in delegati staršev«, kar je dodatek. Iz sedanje dikcije namreč nismo 
mogli ugotoviti, ali so starši dovolj soudeleženi pri vseh bistvenih vprašanjih 
šole. 

Druga pripomba se nanaša na 6. člen. Predlagali smo dopolnitev v šesti 
vrstici prvega odstavka, in sicer naj bi besedi »središče« sledilo naslednje 
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besedilo: »šolskega okoliša in krajevnih skupnosti tega šolskega okoliša in 
to uresničuje v celodnevni osnovni šoli«. Dopolnitev z uvedbo pojma šolskega 
okoliša namreč pogojuje aktivno delo na celotnem območju šolskega okoliša, 
kar je bistvenega pomena, kadar spada ena krajevna skupnost v več šolskih 
okolišev oziroma obsega šolski okoliš več krajevnih skupnosti. Tudi beseda 
»prerašča« ni primerna glede na 35. člen, ki pravi, da je osnovna šola organizi- 
rana kot celodnevna šola, zato je po našem mnenju bolje uporabiti besedo 
»uresničuje«. Na problematiko krajevnih skupnosti se nanašajo še naše pripom- 
be k 43. oziroma 126. členu. 

V 43. členu naj se v drugi vrstici za besedico »vključuje« doda: »v krajevne 
skupnosti šolskega okoliša in širšo družbeno skupnost in prevzema soodgovor- 
nost za razvoj svojega okolja«. Mislim, da gre tu za redakcijsko pripombo. 
Poudariti je treba, da šola ne skrbi samo za tisto krajevno skupnost v kateri je, 
ampak tudi za širši okoliš. V mislih imam podružnične šole, za katere bi mo- 
rale matične šole bolj poskrbeti. 

Predlagamo tudi, da bi v četrti vrstici drugega odstavka 126. člena namesto 
»krajevne skupnosti« napisali »krajevnih skupnosti šolskega okoliša«. 

Predsednik Natan Bernot: Bo še kdo sodeloval v načelni razpravi? 
(Da.) Prosim. 

Andrej Drobnič: Tovariš predsednik in tovariši delegati! Najprej 
naj povem, da Posebna izobraževalna skupnost elektro stroke, katere delegat 
sem, o tem, kar nameravam povedati, ni razpravljala. Bolj kot razpravljati, 
bi želel dobiti odgovor na vprašanje, in sicer od predstavnika predlagatelja, 
tovariša Winklerja. Ne vem, ali pravilno razumem 57. člen in bi rad dobil 
pojasnilo. Odrasli si lahko v okviru izobraževanja za določena dela v skladu 
z zakonom o usmerjenem izobraževanju pridobijo tudi osnovnošolsko izobrazbo. 
Nekajkrat sem skrbno prebral ta člen; razumem ga tako, da lahko v skladu z 
zakonom o usmerjenem izobraževanju nekdo hkrati s programom za pridobitev 
strokovne usposobljenosti pridobi tudi osnovnošolsko izobrazbo. Sem pravilno 
razumel? (Predstavnik predlagatelja, tovariš Peter Winkler da pritrdilni od- 
govor.) Hvala lepa. Naj pripomnim samo še to, da gre pri tem za določen 
asinhronizem, saj zakon o usmerjenem izobraževanju še ni sprejet. 

Rad bi dal še osebno pripombo k 55. členu, in sicer k tretjemu odstavku, 
ki se glasi: »Izobraževanje odraslih se organizira v posebnih oddelkih osnovnih 
šol ali v osnovnih šolah za odrasle ter se opravlja v sodelovanju z delavskimi 
univerzami in izobraževalnimi centri«. Menim, da vloga delavskih univerz ni 
precizirana. Bojim se, da bo podobno tudi v bodočem zakonu o usmerjenem 
izobraževanju. Ker poteka v zvezi s tem veliko razprav in ker je slišati veliko 
načelnih kritik, mislim, da bi bilo pravilno, če se vloga teh organizacij jasneje 
opredeli. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Zeli še kdo sodelovati v načelni razpravi? 
(Da.) Prosim, tovariš Deberšek. 

Jože Deberšek: V zvezi s pripombo delegata iz občine Ljubljana-Vič 
glede časovne stiske bi Skupščini lahko obrazložil, da je bil predlog zakona o 
osnovni šoli objavljen v Poročevalcu 9. januarja 1980 in da je šel sklic za to 
sejo Skupščine hkrati z vsem gradivom prek občinskih in posebnih izobraže- 
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valnih skupnosti 31. januarja 1980, kar pomeni, da bi se lahko delegacije tudi 
prej sestale, če bi bila organizacija v občinskih izobraževalnih skupnostih dru- 
gačna. Upoštevani so bili vsi roki v skladu s poslovnikom in tako je bila dana 
možnost, da se pošljejo amandmaji osem dni pred sejo Skupščine. 

Oglasil sem se tudi zato, da bi opozoril, da je že določen datum za sejo 
naslednje Skupščine, in sicer 25. marec, kjer bo na dnevnem redu predlog za- 
kona o usmerjenem izobraževanju. Predlog zakona je bil včeraj ali predvčerajš- 
njim tudi že objavljen v Poročevalcu. 

Predsednik Natan Bernot : Želi še kdo sodelovati v načelni razpravi? 
Tovarišica, ki je prej želela razpravljati v zvezi z 89. in 99. členom, se mora 
sedaj odločiti, ali bo vložila amandma, seveda po predpisanem postopku. 

Če se nihče več ne priglasi k splošni razpravi, ta del razprave zaključujem 
in prosim predstavnika predlagatelja, da da odgovore oziroma stališča predla- 
gatelja do pripomb iz razprave. Prosim. 

Peter Winkler: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Pripomb je 
bilo veliko, zato se opravičujem, če bom morda katero izpustil, mislim pa, da 
sem si uspel vse zabeležiti. 

Prvo vprašanje se je nanašalo na obremenitev učiteljev razrednega pouka. 
V javni razpravi je bila namreč izrazito izpostavljena zahteva, naj bi zakon 
odprl možnost, da se predmetni pouk vzgojnih predmetov, kot so telesna, li- 
kovna in glasbena vzgoja prenese tudi na stopnjo razrednega pouka, to se pravi, 
da bi izjemoma lahko te predmete poučevali v nižjih razredih učitelji predmet- 
nega pouka. Temu v prid govori vrsta strokovnih razlogov, čeprav seveda 
hkrati ugotavljamo, da prav teh učiteljev najbolj primanjkuje. Kljub temu 
smo sledili tej intenciji, ker zanjo govori tudi nekaj praktičnih razlogov. Težko 
na primer poučuje glasbeno vzgojo učitelj brez posluha, kakršne tudi imamo, 
težko poučujejo telesno vzgojo starejši učitelji. Zato smo kljub pomislekom spre- 
jeli to pobudo. Posledica tega je, da se seveda res lahko zgodi, da bo imel učitelj 
osnovne šole razrednega pouka manjšo učno obveznost, vendar pa to po 
našem mnenju ne bo povzročalo bistvenih težav zaradi rešitve, kakršno glede 
učne obveznosti predvideva zakon. Zakon namreč predpisuje samo zgornjo 
dopustno obremenitev učitelja z neposrednim vzgojnoizobraževalnim delom. V 
okviru tega je treba razporediti učitelja na 42-urni delovni teden, ki poleg 
pouka v razredu in drugih oblik neposrednega dela z učenci, obsega tudi pri- 
prave in drugo delo, ki se opravlja v osnovni šoli. Celotna intencija zakona je, 
da postavlja osnovno šolo v drugačen položaj, kot ga je imela do sedaj. Osnovna 
šola namreč programira svoje delo v najširši obliki in zato bo lahko v takih 
posamičnih primerih učiteljevo delo razporedila tako, da bo svoj 42-urni de- 
lovnik izpolnil z drugimi nalogami v okviru svojega dela v osnovni šoli, na 
primer z delom v interesnih dejavnostih, ki se prav tako štejejo za nepo- 
sredno delo z učenci, z dopolnilnim ali dodatnim poukom oziroma kakšno 
drugo aktivnostjo osnovne šole. Zato menimo, da s tako rešitvijo niso ogro- 
ženi niti eksistenca niti razmerja med obremenitvijo učiteljev na osnovni šoli. 

Naslednji sklop vprašanj se nanaša na večkrat izpostavljeni problem izobra- 
ževanja odraslih in s tem v zvezi položaja delavskih univerz. Zakon izhaja iz 
ustavne določbe, ki pravi, da osnovne šole ustanavlja občina. Zato je lahko usta- 
novitelj osnovne šole samo občinska skupščina, ustanovni pa lahko seveda samo 
delovno organizacijo. Osnovna šola se lahko konstituira kot temeljna organi- 
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zacija in se samoupravno poveže v okvir združene delovne organizacije. Ta 
možnost izhaja iz zakona o združenem delu. Ne more pa se osnovna šola usta- 
noviti kot delovna enota neke druge organizacije, ker nas tako veže določilo 
ustave. Zato zakon glede izobraževanja odraslih jasno precizira, da se lahko 
opravlja v oddelkih za odrasle v okviru rednih osnovnih šol ali pa v okviru 
specializiranih šol, ki se ustanovijo za izobraževanje odraslih. Ne more pa se 
formirati delovna enota za izobraževanje odraslih v okviru delavske univerze, 
ker bi bilo to v nasprotju z določili ustave. O tem se je jasno opredelila tudi 
Zakonodajno-pravna komisija. Seveda pa nikakor ne kaže pri tem povsem 
izključiti delavskih univerz, ki imajo zaradi svoje specifične organiziranosti 
in naravnanosti v organizacijah združenega dela tudi pri osnovnem izobraže- 
vanju odraslih izredno pomembno vlogo. Zakon osnovno šolo zato zavezuje, da 
take oblike izobraževanja opravlja v sodelovanju z delavsko univerzo, kar v 
praksi lahko pomeni tudi to, da šola odpre svoj dislocirani oddelek v okviru 
delavske univerze. Temu v prid govorijo tudi psihološki razlogi, saj odrasli 
včasih neradi hodijo v osnovno šolo, v katero hodijo tudi otroci. Zakon v zvezi 
z izobraževanjem odraslih odpira široke možnosti, zavezuje pa šolo, da izobra- 
ževanja odraslih ne more organizirati mimo sodelovanja in povezave z delav- 
skimi univerzami, saj gre navsezadnje pri tem za sinhronizirano izobraževalno 
politiko v neki občini. 

Tretji sklop vprašanj zajema vpis otrok v prvi razred osnovne šole in ugo- 
tavljanje zrelosti otrok ter problem otrok z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju. Tovarišica Rečnikova je govorila o tem, da se je Zakonodajno-pravna 
komisija jasno opredelila do pobud, naj bi v zakonu o osnovni šoli še enkrat 
ponavljali določbe zakona o usposabljanju otrok z motnjami v telesnem in du- 
ševnem razvoju. Zato je predlagatelj s tem, ko je ustvaril zvezo med obema 
zakonoma, že v temeljnih določbah jasno povedal, da se uporablja specializi- 
rani zakon z vsemi svojimi določbami v vseh primerih, razen v tistih, za katere 
je posebej drugače določeno z zakonom o osnovni šoli. 

Enako načelo velja glede ugotavljanja zrelosti otrok in pošiljanja otrok na 
kategorizacijo. Zakon o usposabljanju precizno določa, da je vsakdo, ki v procesu 
dela z otrokom ugotovi kakršnekoli motnje, otroka takoj dolžan napotiti na spe- 
cializirani pregled, na osnovi katerega se otrok razvrsti v posebno obliko izobra- 
ževanja. Torej, to določilo zavezuje tudi komisijo, ki sprejema šolske novince, 
in ga zato v tem zakonu ni treba ponavljati. Kriteriji zrelosti so v predlogu 
zakona o osnovni šoli podani sintetično, usklajeni z vsemi strokovnimi služ- 
bami v republiki, s prakso psihologov, pedagogov in ljudi, ki se že dolga leta 
ukvarjajo s sprejemanjem šolskih -novincev. Menili smo, da smo te kriterije 
okvirno dovolj jasno opredelili, tako da zagotavljajo strokovnost v odločitvah 
teh komisij. Takšno je vsaj bilo zagotovilo strokovnjakov, ki so pri tem sode- 
lovali. 

Naslednji sklop vprašanj zadeva nazive učiteljev. Gre za pobudo, o ka- 
teri je bilo že veliko govora, vendar pa ni bila nikoli precizneje opredeljena. 
Kolikor vemo, pripravlja Republiški odbor sindikata delavcev vzgoje in izobra- 
ževanja in znanosti predlog sporazuma, v katerem bi ovrednotili delo učitelja, 
iz česar bi izhajali tudi sistemi internih nazivov. Zakon nazivov v osnovni šoli 
ne navaja, ker smo menili, da so nazivi načelno že v marsičem preživela stvar. 
O tem je bilo veliko govora že v prejšnjih fazah obravnave zakona, zato tega 
sedaj ne kaže ponavljati. Če bo prišlo do omenjenega sporazuma, bo vprašanje 
nazivov rešeno izven zakonskih določb. Opozarjam namreč, da če bi uvedli 
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zakonske določbe glede nazivov, bi to seveda pomenilo avtomatično reelekcijo, 
kot je to uveljavljeno v visokem šolstvu. 

Glede izvršilnih predpisov pa menim, da smo z določbo, ki smo jo predlagali 
kot amandma, pokrili tudi praznino, ki bi utegnila nastati v tem trimesečnem 
obdobju, ko novi predpisi še ne bodo izdani. Vsekakor pa bo Republiški komite 
za vzgojo in izobraževanje vztrajal pri tem, da bodo vsi izvršilni predpisi, za 
katere je zadolžen, izšli v predvidenem roku. Menimo namreč, da brez teh 
izvršilnih predpisov šola ne more programirati dela in se novo šolsko leto pre- 
prosto ne more začeti. Prav tako bo Republiški komite za vzgojo in izobraže- 
vanje vztrajal na tem, da bo Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje sprejel 
do konca tega šolskega leta smernice za delo osnovnih šol in tiste najnujnejše 
korekture v programu osnovne šole, ki bodo zagotovile, da bo vsebina šol uskla- 
jena z zakonskimi določbami. Brez tega osnovna šola svoje planske funkcije, kot 
je predvidena z zakonom, ne more izpolniti. Zavedamo se, da bo to zelo težka 
naloga in da je časa malo, vendar hkrati tudi vemo, da so to skrajni roki, v 
okviru katerih morajo biti te naloge opravljene, če hočemo zakon uveljaviti v 
novem šolskem letu. 

Glede pripombe delegata iz Jesenic k 64. členu zakona, češ da sestav 
komisije, ki obravnava pritožbo na oceno učenca, ni določen, moram povedati 
tole. To je vključeno v 71. člen, ki predvideva izvršilni predpis o ocenjevanju 
in napredovanju učenca ter o postopku v zvezi s pritožbo; torej bodo vse te 
zadeve precizno opredeljene z izvršilnim predpisom. Pri sestavi zakona smo sle- 
dili načelom resolucije o zakonodajni politiki, ki narekuje, naj zakon ureja 
samo temeljna sistemska vprašanja ter pravice in dolžnosti, ne spušča pa naj 
se v podrobnosti, ker s tem obremenjuje zakonski tekst. 

V zvezi z določbami o sestavi sveta šole in o sodelovanju delegatov staršev 
in delegatov uporabnikov še enkrat opozarjam na stališča, ki jih je glede tega 
sprejela Zakonodajno-pravna komisija. Na kratko bi jih povzel v naslednjem. 
Pri tem gre za izvedbo določil ustave, ki precizno opredeljujejo, da osnovno 
šolo upravljajo delavci šole skupaj s starši oziroma učenci; to se nanaša na 
učence srednjih šol usmerjenega izobraževanja. V zadevah posebnega druž- 
benega pomena pa sodelujejo tudi delegati uporabnikov. Torej gre za dve raz- 
lični kvaliteti: starši sodelujejo v vseh zadevah upravljanja, razen v tistih, 
za katere je z zakonom posebej določeno, da o njih odločajo samo delavci — 
to so delitev osebnih dohodkov in delovna razmerja. V vseh drugih zadevah 
nedvoumno sodelujejo starši, delegati uporabnikov pa samo v tistih, ki so pred- 
videne v 130. členu. V praksi to pomeni, da delegati staršev in delegati družbene 
skupnosti sodelujejo v upravljanju v vseh zadevah razen v tistih, za katere 
sem že prej omenil, da zadevajo izrecno samo delavce. 

Naslednje vprašanje zadeva šolo in njeno povezanost s krajevno skup- 
nostjo oziroma okolišem. Pri oblikovanju zakona smo bili v zadregi, saj je go- 
tovo res, da se šolski okoliš in krajevna skupnost ne pokrivata v vseh primerih. 
Uporabili smo generični pojem krajevna skupnost, ki pa ga je seveda treba 
smiselno tolmačiti. Ne pomeni namreč samo tiste krajevne skupnosti, v kateri 
ima šola svoj delež, ampak vse krajevne skupnosti šolskega okoliša. Mislim, 
da to ni sporno in ne poznam niti enega primera, v katerem bi zaradi takih 
določil v veljavnem zakonu prišlo do kakršnihkoli nesporazumov. Zato me- 
nimo, da so dopolnitve z več krajevnimi skupnostmi nepotrebne. 

Naj končam z odgovorom na zadnje vprašanje, ki zadeva osnovnošolsko 
izobrazbo odraslih v okviru usmerjenega izobraževanja. Danes vedno večje šte- 
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vilo otrok uspešno končuje osnovno šolo in zato bo primerov odraslih z ne- 
dokončano osnovno šolo vedno manj. Seveda se bo še vedno dogajalo, da bodo 
ljudje izpolnili šolsko obveznost pred osmim razredom. Zakon o usmerjenem 
izobraževanju predvideva široko paleto možnosti vključevanja v izobraže- 
vanje, in sicer za različne stopnje profilov. Predvideva tudi možnost, da bi 
delavec, ki se usposablja za določena opravila v okviru delovne organizacije 
ali izobraževalnega centra, hkrati pridobil tudi tista funkcionalna znanja in 
tista znanja splošne izobrazbe, ki bi jih sicer dobil z obiskovanjem osnovne 
šole za odrasle. Ne gre za to, da bo hkrati dobil tudi spričevalo o končani osnovni 
šoli, ker ga mu tak center pač ne more dati, dobil pa bo tisto temeljno splošno 
izobrazbo, ki mu je potrebna, da se bo morda tudi kdaj kasneje vključil v na- 
daljnje izobraževanje. Pravno gledano bo delavec, ki bo dobil dokument, da je 
usposobljen za določeno delo v okviru lestvice poklicev, imel tudi vsa tista zna- 
nja, ki naj bi jih dala osnovna šola, in bo tako pravno izenačen s tistim, ki je 
osnovno šolo končal; skratka, lahko se bo vključil tudi v nadaljnje faze usmer- 
jenega izobraževanja. Gre torej za praktično rešitev, ki naj vzpodbuja delavca, 
da si bo pridobil širšo splošno izobrazbo. Seveda bo verjetno še vedno nekaj 
primerov ljudi, ki bodo želeli končati samo osnovno šolo. Za te je v izobraže- 
vanju odprta tista pot, o kateri sem govoril malo prej. 

Mislim, da sem s svojimi pojasnili zajel vse pripombe. Če sem katero 
izpustil, se oproščam in sem pripravljen dati dodatna pojasnila. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bern o t: Hvala lepa. Menim, da lahko s temi pojas- 
nili predlagatelja zaključimo splošno razpravo in se vrnemo na razpravo o 
posameznih poglavjih oziroma členih predloga zakona. Ima kdo pripombe 
v zvezi s členi od 1. do 25., to so temeljne določbe? (Nihče.) Zeli kdo razpravljati 
v zvezi z drugim poglavjem, ki nosi naslov: življenje in delo osnovne šole, to 
so členi od 26. do 71.? (Nihče.) Ima kdo pripombe k tretjemu poglavju: učenci, 
to so členi od 72. do 82.? (Nihče.) Prehajamo na četrto poglavje: delavci, to so 
členi od 89. do 113.? Prosim. 

Ema Stružnik: Aktiv knjižničarjev ljubljanske regije je poslal pri- 
pombe k 89. in 99. členu, vendar kaže, da doslej niso bile upoštevane, zato bom 
prebrala naš amandma k 89. členu zakona o osnovni šoli. V predlogu zakona se 
ta člen glasi takole: »Delavci, ki v osnovni šoli opravljajo vzgojnoizobraževalno 
delo oziroma sodelujejo pri tem delu, so učitelji, vzgojitelji predšolskih otrok, 
šolski svetovalni delavci in drugi strokovni delavci. V osnovni šoli delajo tudi 
drugi delavci.« 

Predlagamo, da se 89. člen glasi takole: »Delavci, ki v osnovni šoli oprav- 
ljajo vzgojnoizobraževalno delo oziroma sodelujejo pri tem delu, so učitelji, 
knjižničarji, vzgojitelji predšolskih otrok, šolski svetovalni delavci in drugi 
strokovni delavci.« 

Zakaj smo v ta člen vnesli knjižničarje? Knjižničar je pedagoški delavec v 
šoli, saj je končal pedagoško akademijo, smer knjižničarstvo in nek drug učni 
predmet. V osnovni šoli vzgaja, usmerja in vodi učence k branju in uporabi 
knjige v osnovni šoli oziroma v vseh fazah izobraževanja ter usmerja učenca v 
aktivnega uporabnika knjige kot učnega pripomočka ali knjige kot splošne 
ali strokovne literature. 
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99. člen v predlogu zakona se glasi: »Knjižničar v osnovni šoli mora imeti 
diplomo študijske smeri za knjižničarstvo na pedagoški akademiji oziroma iz- 
polnjevati pogoje za učitelja.« 

Menimo, da je knjižničar samo tisti, ki ima končano pedagoško akademijo, 
smer knjižničarstvo in katerikoli drugi učni predmet. Če tega nima oziroma 
je učitelj razrednega pouka, naj pridobi potrebno strokovno izobrazbo z dife- 
rencialnim izpitom iz knjižničarske stroke, ki ga opravlja pri NUK, zato pred- 
lagamo, da se 99. člen glasi takole: »Knjižničar v osnovni šoli mora imeti di- 
plomo študijske smeri za knjižničarstvo na pedagoški akademiji oziroma 
izpolnjevati pogoje za učitelja z diferencialnim izpitom iz knjižničarske stroke.« 

Kot tretje predlagamo še amandma v zvezi z 42-urnim delovnim tedni- 
kom, in sicer naj bi bilo delo knjižničarja razdeljeno na delovni čas, v katerega 
se šteje strokovna obdelava gradiva, individualno delo z učenci ob izposoji, 
pedagoško delo v razredi in skupinami ter priprava na pedagoško delo. Vse 
to naj bi tvorilo 42-urni delovni tednik knjižničarja na osnovni šoli. 

Predsednik Natan Bernot: Ali imate podpisnike za te amandmaje? 
(Da.) Prosim predstavnika predlagatelja za mnenje. 

Peter Winkler: Tovariš predsednik, tovariši delegati! O položaju 
knjižničarja v osnovni šoli je bilo veliko govora že ob osnutku zakona. Ta- 
krat smo na osnovi pobud, ki so bile dane v razpravi, v predlogu zakona pre- 
cizneje opredelili položaj knjižničarja, tako da smo doživeli v prvih razpravah 
o predlogu zakona v organih Skupščine kritiko, zakaj eno kategorijo delavcev 
osnovne šole tako izpostavljamo. Ob predlaganem amandmaju se sprašujem, 
ali ne bi bila kritika, če bi ga sprejeli, še ostrejša. Vendar to ni najbolj bistve- 
no. Gre za vsebinsko naravnanost celotnega poglavja o delavcih osnovne šole. 
2e v temeljnih določbah smo postavili jasno zasnovo osnovne šole, ki je odprta 
šola, v kateri se delo vedno bolj diferencira. Vsi vemo, da šola danes pre- 
vzema poleg nekdanjih ozkih vzgojnoizobraževalnih nalog celo vrsto socialnih 
funkcij od šolske prehrane do varstva otrok in tako naprej. Skratka, v osnovni 
šoli se sedaj odpira cela paleta dejavnosti im mislim, da zakon postavlja vse te 
delavce v dovolj enakopraven položaj. 89. člen precizira, kdo so tisti, ki oprav- 
ljajo vzgojnoizobraževalno delo oziroma tako ali drugače sodelujejo pri tem 
delu. Na prvem mestu so učitelji, ker ti nedvomno opravijo večino dela, 
potem vzgojitelji predšolskih otrok, ki jih je že zakon o osnovni šoli iz leta 
1974 uvedel v osnovno šolo, predvsem v podaljšano bivanje. Danes je delo 
vzgojiteljev aktualno tam, kjer se razvijajo interesne dejavnosti, saj so se vzgo- 
jitelji v nižjih razredih za takšno delo izkazali kot zelo uspešni, hkrati pa tako 
rešujemo tudi kadrovsko krizo. V zakonu so nato posebej navedeni šolski sveto- 
valni delavci, ki imajo dovolj precizno postavljeno funkcijo in med katere so 
vključeni tudi defektologi. Nato so navedeni drugi strokovni delavci, kamor 
na prvem mestu sodijo knjižničarji, poleg njih pa še vrsta drugih, kot so na 
primer zdravstveni delavci in drugi, ki tako ali drugače posredno ali neposredno 
sodelujejo v vzgojnoizobraževalnem procesu. Po našem mnenju bi izdvajanje 
knjižničarjev iz teh kategorij pomenilo nesistemsko rešitev. 

Glede pobude, naj se izobrazba knjižničarja zoži, pa ugotavljamo tole. Uči- 
telj-knjižničar, ki konča pedagoško akademijo, je hkrati usposobljen tudi za 
poučevanje nekega predmeta v osnovni šoli. Glede na to je knjižničar lahko 
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hkrati tudi učitelj osnovne šole z vsemi pravicami in dolžnostmi učitelja. Pred- 
log, ki smo ga slišali, zadeva tistega knjižničarja, ki ne opravlja nobenega dru- 
gega dela kot knjižničarstvo. Če zožimo zahteve glede izobrazbe, se nam bo v 
praksi zgodilo, da bomo nenadoma spet dobili vrsto delavcev v osnovni šoli, ki 
ne bodo imeli predpisane izobrazbe. Dejstvo je namreč, da je danes poleg knjiž- 
ničarjev z diplomo pedagoške akademije v osnovnih šolah zaposlenih polno ali 
deloma veliko učiteljev, ki opravljajo tudi naloge knjižničarja. Ce vključimo 
v zakon predlagani amandma glede zahtevane izobrazbe za knjižničarje, bodo 
vsi ti nekvalificirani. Poudariti moram, da imajo ti učitelji tako ali tako mož- 
nost, da opravijo knjižničarski izpit oziroma, če imajo visoko izobrazbo, biblio- 
tekarski izpit, kar je po predpisih o knjižničarstvu pogoj, da se neka knjžnica 
vključi v medbibliotečno izposojo. To pomeni, da je pot za pridobitev ustrezne 
strokovne usposobljenosti učiteljem, ki opravljajo delo knjižničarja, odprta. Če 
bi z zakonom zahtevali takšno izobrazbo, pa bi dosegli samo to, da bi se pove- 
čalo število nekvalificiranih delavcev v osnovni šoli. 

Podobno velja za tretji predlog amandmaja, ki smo ga slišali. Zakon 
posebej opredeljuje samo delovne naloge učitelja, ker gre pač za specifično 
vzgojnoizobraževalno delo. Drugih nalog posebej ne izpostavlja, ampak prepušča 
to vprašanje opredelitvi v samoupravnih aktih šole. Povedal sem že, da priprav- 
lja Republiški odbor sindikata delavcev vzgoje in izobraževanja ter znanosti 
predlog sporazuma o razporeditvi 42-urnega delovnega tedna, v okviru katerega 
bodo vse te zadeve precizneje opredeljene, zato menimo, da predlagana rešitev 
v zakonu ni potrebna in bi zakonski tekst samo obremenjevala. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Ugotavljam, da predlagatelj ne spre- 
jema predlaganih amandmajev. Ali delegat kljub pojasnilom predlagatelja 
vztraja pri vloženih amandmajih? (Da.) Predlagam torej, da v skladu s po- 
slovnikom oblikujemo skupino za proučitev vloženih amandmajev. Skupino 
naj sestavljajo predstavnik predlagatelja, tovariš Peter Winkler, predsednik 
Izvršnega odbora Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije Jože Deberšek, 
predstavnik Zbora uporabnikov tovarišica Olga Krsnik, predstavnik Zbora iz- 
vajalcev, njegova predsednica tovarišica Ana Godnik in seveda delegatka, ki 
je vložila amandmaje. Prosim delovno skupino, naj pod vodstvom tovariša 
Deberška takoj prične z delom. 

Medtem lahko naša skupščina nadaljuje z delom. Ima še kdo kakšno pri- 
pombo k členom četrtega poglavja? (Nihče.) Ima morda kdo pripombe k čle- 
nom 114. do 145., torej k petemu poglavju: samoupravna organiziranost osnov- 
ne šole? (Nihče.) Ima kdo pripombo k členom od 146. do 160., to je k šestemu, 
sedmemu, osmemu in devetemu poglavju? (Nihče.) 

Ugotavljam, da lahko zaključimo razpravo o posameznih členih predloga 
zakona o osnovni šoli. Dokler ne dobimo odgovora delovne skupine, ki proučuje 
vložene amandmaje, ne moremo nadaljevati z delom. 

Zato prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za- 
kona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe 
delavcev v državni upravi in pravosodju. 

Predlog zakona ste delegati dobili z vabilom, danes pa še amandmaje Iz- 
vršnega sveta k 14, 15, 17, 25, 30, 35, 36, 37, 41, 46, 48, 49, 50. in 51. členu 
predloženega zakona. Poleg tega ste prejeli še poročilo Komisije za pravosodje, 
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o katerem je razpravljal tudi Izvršni svet in je pobude upošteval v predlogih 
svojih amandmajev. 

Prosim predstavnika predlagatelja za uvodno obrazložitev. 

Peter Winkler: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Moja obrazlo- 
žitev bo zelo kratka. O osnutku zakona, ki je pred vami, je potekala široka 
razprava, na osnovi katere je predlagatelj pripravil predlog zakona, potem ko 
je uskladil stališča in mnenja iz razprave. Ker se je v obravnavi na odborih 
Skupščine pokazalo, da je v predlogu zakona še vrsta nedorečenih zadev ter so 
si mnogi predlogi in pobude v nasprotju, je predlagatelj oblikoval amandmaje, 
ki jih predlaga kot sestavni del zakona. Ti amandmaji pomenijo predvsem do- 
polnitev teksta in preciznejše rešitve. Kolikor mi je znano, so nekateri odbori 
Skupščine predložili še dodatne amandmaje, do katerh se bo morala vaša Skup- 
ščina seveda še posebej opredeliti. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. O predlogu zakona o pri- 
pravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev 
v državni upravi in pravosodju so razpravljali tudi naši odbori. Za poročevalca 
o stališčih naših odborov je bil določen tovariš Jože Deberšek, ki pa trenutno 
vodi delo skupine za proučitev amandmajev k predlogu zakona o osnovni šoli. 
Zato seje ne moremo nadaljevati, dokler skupina ne konča z delom. Predlagam 
odmor do 11.15. 

(Po končanem odmoru je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije na- 
daljevala s sejo.) 

Predsednik Natan Bernot: Nadaljujemo 15. skupno sejo Zbora upo- 
rabnikov in Zbora izvajalcev Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Najprej bomo zaključili 5. točko dnevnega reda in prosim poro- 
čevalca usklajevalne skupine tovariša Jožeta Deberška, da poda stališča skupine 
do vloženih amandmajev. 

Jože Deberšek: Skupina, ki ste jo imenovali, je proučila vložene 
amandmaje. Komisija ugotavlja, da amandma k 89. členu ni potreben, in sicer 
iz naslednjih razlogov: 

89. člen v predlogu zakona zelo jasno opredeljuje, da so delavci, ki v os- 
novni šoli opravljajo vzgojnoizobraževalno delo oziroma sodelujejo pri tem 
delu, učitelji, vzgojitelji predšolskih otrok, šolski svetovalni delavci in drugi 
strokovni delavci. Drugi strokovni delavci so torej tudi knjižničarji, tako da je 
smoter, ki naj bi ga dosegli s predloženim amandmajem, češ da je treba za 
učitelji posebej našteti še knjižničarje, dosežen že v besedilu člena. Delovna 
skupina zato meni, da ta amandma ni potreben. S tem je soglašala tudi tovari- 
šica, ki je amandma vložila. 

Glede amandmaja k 99. členu tega zakona pa komisija meni, da bi njegov 
sprejem privedel do precejšnjih motenj v sedanjem delu osnovnih šol. 99. člen 
namreč določa: »Knjižničar v osnovni šoli mora imeti diplomo študijske smeri 
za knjižničarstvo na pedagoški akademiji oziroma izpolnjevati pogoje za uči- 
telje«. To pomeni, da trenutno lahko kot knjižničar v osnovni šoli dela tisti, 

39» 



612 Skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije 

ki ima diplomo pedagoške akademije iz smeri knjižničarstvo in učitelj, ki iz- 
polnjuje pogoje za učitelja osnovne šole. Če bi sprejeli amandma, ki zahteva, 
da mora imeti vsak knjižničar diplomo pedagoške akademije iz smeri knjiž- 
ničarstvo oziroma diferencialni izpit iz knjižničarstva, bi s tem znatno zožili 
možnost opravljanja knjižničarskih del. Tak amandma bi morda ustrezal veli- 
kim osnovnim šolam, danes pa imamo množico manjših osnovnih šol, na katerih 
opravlja učitelj poleg svojega dela v razredu še knjižničarska dela. Nadaljnja 
zahteva za takega učitelja bi bila, da mora opraviti diferencialni, izpit, če hoče 
opravljati še delo knjižničarja. Ker zakon sploh ne pozna pojma diferencialnega 
izpita, bi to pomenilo, da mora tak učitelj opraviti diplomo za knjižničarja na 
pedagoški akademiji. S tem bi pravzaprav v trenutku onemogočili delo knjiž- 
nic cele vrste osnovnih šol v Sloveniji, zato menimo, da takšnega amandmaja 
ni mogoče sprejeti. Po temeljiti razpravi je tudi tovarišica, ki je ta amandma 
predlagala v imenu knjižničarjev, spoznala, da bi vnesel hude motnje v delo 
osnovne šole. 

Tretji amandma pa sploh ni formuliran kot amandma, temveč le nekakšno 
opozorilo, kar naj se šteje v 42-urni delovni tednik. Ta vprašanja bodo razrešili 
izvršilni predpisi, se pravi smernice za delo osnovne šole, ki jih bo sprejel 
Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje. 

Če sedaj na kratko povzamem, amandmajev ni več, ker je tovarišica, ki 
jih je predlagala, tudi sama uvidela, da je prvi nepotreben, drugi pa bi uvedel 
v sedanjem trenutku v osnovne šole nezaželene motnje, tretji pa sploh ni formu- 
liran kot amandma. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Zeli v zvezi s tem še kdo razpravljati? 
(Da.) Prosim. 

Franc Benedik: Sem delegat Zbora uporabnikov iz občine Škof j a 
Loka. Soglašam z vsemi ostalimi pripombami komisije za proučitev vloženih 
amandmajev, ne strinjam pa se z umikom amandmaja k 99. členu predloga 
zakona o osnovni šoli. Če že imamo solo za izobraževanje knjižničarjev, mislim, 
da moramo delavce, ki se v njej izobražujejo, tudi zaščititi oziroma jim omogo- 
čiti, da bodo po opravljeni diplomi dobili ustrezno službo. Razumljivo je, da na 
manjših šolah, kjer nimajo knjižničarja s polno delovno obveznostjo, to delo 
opravljajo slavisti, največkrat z dopolnilno obveznostjo v okviru 42-urnega 
delovnega tednika. Menim, da njihova zaposlitev oziroma delo knjižničarja ne bi 
bilo vprašljivo, četudi bi črtali zadnje štiri besede v 99. členu, torej: »oziroma 
izpolnjevati pogoje za učitelja«. Na tistih šolah, kjer imajo knjižničarje s polno 
obveznostjo, pa menim, da bi knjižničar moral biti delavec z diplomo ustrezne 
smeri pedagoške akademije, ker je delo knjižničarja vendarle specifično delo, 
ki se razlikuje od dela slavista. Če z zakonom damo možnost, da lahko delo 
knjižničarja opravljajo tudi drugi učitelji katerekoli smeri, lahko to pomeni, 
da bo knjižničarjem z ustrezno izobrazbo onemogočeno priti do ustreznega 
dela. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Amandma k 99. členu je bil umaknjen. 
Če ga ne vloži nekdo drug, to ste lahko tudi vi, potem je to le splošna razprava. 
Zeli še kdo razpravljati v zvezi s tem? (Da.) Prosim, tovariš Deberšek. 



15. seja 613 

Jože Deberšek: Nekaj stvari si moramo še razjasniti. Nimam podat- 
kov o številu knjižničarjev, ki so diplomirali v zadnjih letih, kar je ta smer 
ustanovljena v Sloveniji, niti ne podatkov, kako so zasedena delovna mesta 
knjižničarjev. Razumljivo pa je, da s samim zakonom ne moremo nikomur 
zagotoviti zaposlitve. Ljudje študirajo zato, da bodo dobili ustrezno zaposlitev, 
za kar si moramo vsi prizadevati. 

Glede predloga, da bi črtali besede: »oziroma izpoljevati pogoje za učitelja«, 
pa mislim, da naj pogoje za to, kdo lahko vodi knjižnico, predpišejo smernice 
oziroma izvršilni predpis. Če bi osvojili predlog, da se navedene besede črtajo, 
potem je jasno, da lahko vrsto knjižnic kar takoj zapremo. Niti nimamo dovolj 
usposobljenega kadra niti ni večina osnovnošolskih knjižnic dovolj velika, da 
bi nastavili knjižničarja s polno delovno obveznostjo. Torej bi bilo nesmotrno 
sprejeti zakonske določbe, ki jih nismo sposobni izvajati. 

Menim, da je predloženi zakon v tem smislu našel zelo življenjske rešitve 
za to prehodno obdobje. Morda bomo čez osem ali deset let o tej temi povsem 
drugače razpravljali, morda bomo tedaj drugače govorili tudi še o katerem 
drugem strokovnem delavcu v osnovni šoli. 

Predsednik Natan Bernot: Vam to pojasnilo zadošča, tovariš Be- 
nedik? (Da.) 

Ugotavljam, da k predlaganim 160. členom zakona o osnovni šoli nismo 
dobili nobenih drugih amandmajev kot amandma Izvršnega sveta in Zakono- 
dajno-pravne komisije. Hkrati ugotavljam, da smo tako izčrpali razpravo o 
amandmajih Izvršnega sveta, ki so sestavni del zakona, o amandmajih Zako- 
nodajno-pravne komisije, ki smo jih sprejeli danes in amandmajih k posamez- 
nim členom, ki so bili vloženi na današnji seji. 

Zato dajem celoten zakon na glasovanje. Kdor je za tak zakon, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o osnovni šoli sprejet z amandmaji Iz- 
vršnega sveta in Zakonodajno-pravne komisije. 

Vračamo se na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe de- 
lavcev v državni upravi in pravosodju. 

Predstavnik predlagatelja je že dal uvodno obrazložitev, sedaj pa prosimo 
tovariša Deberška za poročilo o stališčih naših odborov. Prosim! 

Jože Deberšek: Izvršni odbor je včeraj razpravljal tudi o predlogu 
tega zakona in ugotovil, da tako kot pri obravnavi osnutka tudi v razpravi o 
predlogu zakona ni izoblikoval bistvenih pripomb. Ponovno se je pojavilo 
vprašanje, ali je ta zakon sploh potreben kot poseben zakon. Ker je predlagatelj 
to potrebo ustrezno utemeljil, Izvršni odbor priporoča skupščini, da ta zakon 
z amandmaji Izvršnega sveta sprejme. 

Predsednik Natan Bernot: Ali so pripombe Komisije za pravosodje, 
ki smo jih prejeli danes, že upoštevane v amandmajih Izvršnega sveta? (Da.) 

Predlagam, da amandmaje Izvršnega sveta obravnavamo kot sestavni del 
predloga zakona. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko? (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Predlog zakona z amandmaji Izvršnega sveta dajem sedaj v razpravo. Zeli 
kdo sodelovati z načelnimi pripombami? (Nihče.) 

Če ni načelnih pripomb, dajem predlog zakona v razpravo po posameznih 
členih. Ima kdo pripombe k prvemu in drugemu poglavju, to so členi od 1. do 
11.? (Nihče.) 

Bo kdo razpravljal v zvezi s tretjim poglavjem, torej o členih od 12. do 
22.? (Nihče.) 

Ima kdo kakšno pripombo k členom od 23. do 32., torej k četrtemu po- 
glavju? (Nihče.) 

Ima kdo pripombe k členom od 33. do 40.? (Ne.) K členom od 41. do 46.? 
(Ne.) In k členom od 47. do 52.? (Ne.) 

Če ni pripomb, zaključujem razpravo o predlaganem zakonu in dajem pred- 
log zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko? 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije soglasno 
sprejela predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, skupaj z amand- 
maji Izvršnega sveta. 

Če bodo ostali zbori Skupščine SR Slovenije predloge zakonov, ki smo jih 
danes obravnavali, sprejeli v enakem besedilu kot naša skupščina, je s tem naše 
delo opravljeno, sicer pa bo potreben usklajevalni postopek, ki ga bomo, če 
bo do njega moralo priti, opravili na naslednji seji skupščine. 

S tem zaključujem 15. skupno sejo zborov Skupščine Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije. 



kulturne skupnosti 

Slovenije 

14. seja 

(20. decembra 1979) 

Predsedoval: France Stiglic, 
predsednik Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik France Štiglic: Tovarišice in tovariši delegati! Začenjam 
14. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 
16. člena statutarnega sklepa. Obvestil bi vas še o tem, da o 7. točki odločamo 
kot enakopraven zbor Skupščine SR Slovenije. V skladu s 40. členom poslov- 
nika o delu skupščine bomo najprej izvolili Komisijo za verifikacijo pooblastil 
za današnjo sejo obeh zborov in verificirali njihova pooblastila. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil izvolimo naslednje 
delegate. V Komisijo za verifikacijo pooblastil delegatov Zbora izvajalcev: 
Janeza Dejaka iz Občinske Kulturne skupnosti Brežice, Vero Poljanšek iz Občin- 
ske Kulturne skupnosti Ljubljana-Šiška in Marto Rijavec iz Občinske Kulturne 
skupnosti Vrhnika; delegatov Zbora uporabnikov pa: Štefana Volfa iz Občinske 
Kulturne skupnosti Celje, Fani Hvala iz Občinske Kulturne skupnosti Idrija in 
Ančo Maček iz Občinske Kulturne skupnosti Slovenj Gradec. 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
lahko preidemo na glasovanje. Glasovali bomo javno z dviganjem rok. 

Prosim predsednici zborov, da izvedeta glasovanje. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Kdo je za 
predlog? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glaso- 
vanja vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil Zbora izva- 
jalcev za 14. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije izvoljeni predlagani 
kandidati. 
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Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane in pregleda pooblastila dele- 
gatov ter sestavi poročilo za zbor. 

Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Kdo je za predlog? 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil Zbora uporab- 
nikov za 14. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije izvoljeni predla- 
gani kandidati. 

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

Predsednik France Štiglic: Obveščam vas, da so na sejo Skupščine 
Kulturne skupnosti Slovenije povabljeni predstavniki: CK ZKS, RK SZDL Slo- 
venije, Republiškega sveta zveze sindikatov Slovenije, Zveze socialistične mla- 
dine Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine SRS, Zveze kulturnih organizacij Slo- 
venije, člani Izvršnega odbora in predsedniki odborov Izvršnega odbora. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja, 
da posredujejo ta vprašanja meni ali tovarišu tajniku v pismeni obliki že na 
začetku seje, da bi nanje lahko odgovorili, če bo le mogoče, že na današnji seji. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 13. seje in pregled izvršitve sklepov; 
2. poročilo o delu izvršnega odbora; 
3. revalorizacija programa skupnih nalog za leto 1979 in valorizacija pro- 

grama za leto 1980; 
4. uresničevanje programa skupnih nalog za leto 1979; 

— sproščena sredstva nerealiziranih naložb in predlog za prerazporeditev 
— odprta vprašanja s področja dejavnosti širšega pomena; 

5. priprava načrtov kulturnega razvoja za obdobje 1981—1985; 
6. osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976—1980 v letu 1980; 
7. predlog za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 

s tezami za osnutek zakona; 
8. predlog družbenega dogovora o štipendijski politiki v SR Sloveniji in 

osnutek samoupravnega sporazuma o štipendiranju kadrov v kulturi; 
9. delegatska vprašanja in odgovori. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 

Kdo je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje. (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
Medtem sta verifikacijski komisiji končali z delom in prosim predsednika 

komisij za poročilo. 

Janez Dejak: Poročilo verifikacijske komisije o udeležbi delegatov 
Zbora izvajalcev Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije na 14. seji Skup- 
ščine Kulturne skupnosti Slovenije dne 20. decembra 1979. Po določilu 9. člena 
začasnega poslovnika o delu Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, skup- 
ščina veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica delegatov v vsakem 
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zboru. Po določilu 8. člena samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne 
skupnosti Slovenije ima Zbor izvajalcev 62 delegatskih mest. V Zboru izva- 
jalcev je danes navzočih 36 delegatov, kar je več kot polovica, zato zbor 
lahko nadaljuje delo in veljavno sklepa. 

Štefan Volf: Verifikacijska komisija Zbora uporabnikov Skupščine 
Kulturne skupnosti Slovenije je na svoji seji o udeležbi delegatov ugotovila 
naslednje. Po določilu 9. člena začasnega poslovnika o delu Skupščine Kulturne 
skupnosti Slovenije, skupščina veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot 
polovica delegatov v vsakem zboru. Po določilu 8. člena samoupravnega spora- 
zuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije ima Zbor uporabnikov 62 de- 
legatskih mest. V Zboru uporabnikov je danes navzočih 38 delegatov, kar je 
več kot polovica. Zato zbor lahko nadaljuje delo in veljavno sklepa. 

Predsednik France Štiglic: Prosim predsednico Zbora izvajalcev 
in predsednico Zbora uporabnikov, da izvedeta glasovanje o poročilu. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Želi kdo raz- 
pravljati o poročilu komisije? (Nihče.) Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje. 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? 
CNihče.) 

Ugotavljam, da so delegati Zbora izvajalcev soglasno potrdili poročilo 
Komisije za verifikacijo pooblastil ter s tem verificirali pooblastila delegatov 
izvajalcev za 14. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

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

Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Zeli kdo razprav- 
ljati o poročilu komisije? (Nihče.) Kdo je za poročilo, naj prosim glasuje! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so delegati Zbora uporabnikov soglasno potrdili poročilo 
Komisije za verifikacijo pooblastil ter s tem verificirali pooblastila delegatov 
uporabnikov za 14. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

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

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je nato v smislu določil 362. člena 
ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot enako- 
praven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala 7. točko dnev- 
nega reda. 

Predsednik France Štiglic: Prehajamo na 7. točko dnevnega 
reda, to je na predlog za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti, s tezami za osnutek zakona. 

Dobili ste poročilo Izvršnega odbora Kulturne skupnosti Slovenije in poro- 
čilo Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. Pričenjam razpravo. 
Želi kdo besedo? (Nihče.) Torej lahko zaključim razpravo, s tem, da se skup- 
ščina strinja s pripombami Izvršnega odbora Kulturne skupnosti Slovenije 



618 Skupščina kulturne skupnosti Slovenije 

in s poročilom Zakonodajno-pravne komisije, ki naj jih predlagatelj upošteva 
pri nadaljnjem postopku v zvezi s tem zakonom. 

Kdor je za poročilo Izvršnega odbora Kulturne skupnosti Slovenije in za 
poročilo Zakonodajno-pravne komisije, naj glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je poročilo Izvršnega odbora Kulturne skupnosti Slovenije 
in poročilo Zakonodajno-pravne komisije Skupščina sprejela soglasno. 

S tem je opravljen tudi postopek enakopravne obravnave in sklepanja 
skupaj z zbori Skupščine SR Slovenije. 



10. seja 

(25. decembra 1979) 

Predsedovala: Zofka Stojanovič, 
predsednica Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Začetek seje ob 9.40. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Pričenjam 10. sejo Skupščine Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije in predlagam za današnjo sejo naslednji 
dnevni red: 

1. izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila komisij, 

2. odobritev zapisnika 9. seje skupščine, 
3. predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju iz- 

datkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

4. delovna zasnova predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in 
o družbenem planu SR Slovenije, 

5. osnutek analize zaposlovanja v letu 1979 in ocena bilance zaposlovanja 
za leto 1980, 

6. družbeni dogovor o štipendijski politiki v SR Sloveniji, 
7. predlog samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za dejav- 

nost Skupnosti socialnega varstva Slovenije za leto 1980, 
8. delovni načrt Skupnosti socialnega varstva Slovenije za leto 1980, 
9. predlog finančnega načrta Skupnosti socialnega varstva Slovenije za 

leto 1980, 
10. vprašanja in pripombe delegatov, 
11. razno. 
Se skupščina strinja s predlaganim dnevnim redom in iz novo 3. točko dnev- 

nega reda? Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko? (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Ko- 
misij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov 
in Zbora izvajalcev ter poročil teh komisij. 

Najprej predlagam, da v Verifikacijsko komisijo Zbora uporabnikov izvo- 
limo delegate iz Občinskih Skupnosti socialnega varstva Ajdovščina, Brežice 
in Celje. Kdor je za predlagani sestav Verifikacijske komisije Zbora uporabni- 
kov, naj prosim dvigne roko? (Vsi delegati Zbora uporabnikov dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je komisija izvoljena v predlaganem sestavu in prosim, 
da ugotovi sklepčnost Zbora uporabnikov in da poročilo. 

V Verifikacijsko komisijo Zbora izvajalcev pa predlagam delegate Občin- 
skih Skupnosti socialnega varstva Dravograd, Grosuplje in Hrastnik. 

Prosim Zbor izvajalcev, da potrdi predlagani sestav verifikacijske komisije. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izvajalcev dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Tudi to komisijo prosim, da ugotovi sklepčnost Zbora izvajalcev in da 
poročilo. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 9. seje skupščine. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu zapisnika? (Nihče.) Ima kdo kakšno pri- 
pombo k zapisniku 9. seje? (Nihče.) Ker ni pripomb, predlagam, da z dvigom 
rok odobrimo zapisnik 9. seje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov za starostno zava- 
rovanje kmetov v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma. 

Predlog je, da zakon sprejmemo po hitrem postopku zaradi tega, da bi vsi 
zavezanci hkrati začeli plačevati prispevek za starostno zavarovanje kmetov 
od 1. januarja 1980 dalje. Uvodno obrazložitev bo dala predstavnica Republiš- 
kega sekretariata za delo, tovarišica Vlasta Žagar. 

Vlasta Žagar: Udeleženci samoupravnega sporazumevanja so z do- 
polnilom št. 2 za leti 1979 in 1980 k samoupravnemu sporazumu o temeljih 
plana skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za obdobje 1976 do 
1890, v katerem so opredeljeni cilji in naloge na tem področju, določili način 
in obseg združevanja sredstev. 

Delavci v združenem delu pa so z neposrednim odločanjem sprejeli natanč- 
nejše opredelitve programa skupnosti, potrebna sredstva za izvedbo le-tega, 
način in obseg združevanja sredstev ter nekatere drug pravice in obveznosti 
v letih 1979 in 1980. 

Skladno z republiškim dogovorom so bile določene v navedenem dopolnilu 
prispevne stopnje za združevanje sredstev samo za leto 1979. V dopolnilu št. 2, 
ki je bilo sprejeto, kot že omenjeno za dve leti, so prispevne stopnje za leto 
1980 določene posredno, in sicer prek vrednostno opredeljenega programa za to 
leto. Fiksnih stopenj za leto 1980 v trenutku sprejemanja dopolnila št. 2 ni bilo 
mogoče opredeliti, predvsem zaradi tega, ker so odvisne od revalorizacije vred- 
nostno opredeljenega programa zaradi ekonomskih gibanj in prispevnih osnov. 
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Zato je tudi Skupščina Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja na svoji seji, dne 10. 12. 1979, sprejela ugotovitveni sklep o stopnjah pri- 
spevkov za leto 1980. 

Skupščina Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja je na 
svoji seji, dne 8. decembra 1978, sprejela ugotovitveni sklep, da je bilo dopol- 
nilo št. 2 za leti 1979 in 1980 k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana 
sklenjeno, ker ga je sprejela večina delavcev v združenem delu. 

Za tiste zavezance za plačilo prispevkov, ki niso sklenili dopolnila št. 2 k 
samoupravnemu sporazumu o temeljih plana Skupnosti pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja pa je bil za leto 1979 sprejet zakon in objavljen v Uradnem 
listu SR Slovenije, številka 30/78. 

Na podlagi informacij, ki jih je zbrala Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, so namreč delavci v združenem delu v vseh občinah na ob- 
močju SR Slovenije v pretežni večini sprejeli dopolnilo št. 2 k samoupravnemu 
sporazumu o temeljih plana Skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja v SR Sloveniji, tako da je zagotovljena večina udeležencev, potrebna za 
veljavnost sporazuma. Vendar manjše število temeljnih organizacij združenega 
dela ni sprejelo tega. dopolnila, prav tako pa v postopku sporazumevanja niso 
bili povsod vključeni delovni ljudje, ki z osebnim delom in s sredstvi v lasti 
občanov opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost oziroma so samo razprav- 
ljali o samoupravnem sporazumu na zborih svojih asociacij, pa niso poobla- 
ščene za sprejemanje materialnih obveznosti za svoje člane. 

Po ustavi SR Slovenije ter po zakonu o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se določi višina prispevka 
za tiste zavezance, ki samoupravnega sporazuma niso sklenili. 

V skladu z navedenim načelom se s tem zakonom določijo stopnje pri- 
spevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za tiste delavce in delovne 
ljudi, ki niso podpisali dopolnila k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

Stopnje se predlagajo v enaki višini kot jih je sprejela Skupščina Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja z ugotovitvenim sklepom za leto 
1978. Isto velja tudi za starostno zavarovanje kmetov. 

Predsednica Zofka S t o j a n o v i č : Preden bi prešli k razpravi in skle- 
panju o predlogu zakona, prosim obe Komisiji za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja, da dasta poročilo. 

Milan Loštrk: Komisija Zbora uporabnikov za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja v sestavu Milan Loštrk, delegat Občinske Skupnosti 
socialnega varstva Celje, Josip Kostanjevec, delegat Občinske skupnosti social- 
nega varstva Ajdovščina in Janko Lepej, delegat Občinske Skupnosti socialnega 
varstva Brežice, je pregledala pooblastila in ugotovila, da je od 60 delegatov 
Zbora uporabnikov, pooblastila oddalo 35 delegatov. 

Po določilih 57. člena statuta Skupnosti socialnega varstva Slovenije zbori 
skupščine veljavno sklepajo, če je na seji navzočih več kot polovica članov vsa- 
kega zbora. Zbor uporabnikov je torej sklepčen. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Prosim še verifikacijsko komisijo 
Zbora izvajalcev, da da poročilo. 
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Srečko Jakšič: Komisija Zbora izvajalcev za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja v sestavu Albert Merlinc, delegat Občinske Skupnosti 
socialnega varstva Dravograd, Jožica Smrekar, delegatka Občinske Skupnosti 
socialnega varstva Grosuplje in Srečko Jakšič, delegat Občinske Skupnosti so- 
cialnega varstva Hrastnik je pregledala pooblastila delegatov in ugotovila, da 
je pooblastila oddalo 32 delegatov Zbora izvajalcev. 

Po določilih 57. člena statuta Skupnosti socialnega varstva Slovenije zbori 
skupščine veljavno sklepajo, če je na seji navzočih več kot polovica članov vsa- 
kega zbora. Zbor izvajalcev je torej sklepčen. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Ugotavljam, da sta zbora sklepčna 
in da skupščina lahko nadaljuje z delom. Prosim za razpravo o predlogu zakona 
o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov za starostno za- 
varovanje kmetov v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, potem predla- 
gam, da preidemo na glasovanje o predlogu zakona. 

O predlogu zakona glasujeta oba zbora skupaj. Kdor je za predlagani zakon, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo 
v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1980, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, soglasno 
sprejet. 

S tem je postopek enakopravne obravnave dn sklepanja skupaj z zbori 
Skupščine SR Slovenije opravljen. 

4 
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11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o srednjeročnem 
programu izvajanja in financiranja geodetskih del na območju SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980    139 

Govornik: 
Milan Naprudnik 139 

12. Predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj SR Slovenije v letu 
1980   141 

Govorniki: 
Franta Kamel  141 
Ranko Krašič  142 
Jože Mavrič  142 
Slobodan Srdoč  143 
Franta Komel  143 

13. Predlog zakona o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne 
pomoči  144 

G o v o r n i k a : 
Mihael Demšar 145 
Ivan Mahor    146 

14. Predlog za izdajo zakona o višini zavarovanja proti odgovornosti za 
jedrsko škodo in določitvi organov za izvajanje nekaterih nalog v zve- 
zi s prevozom jedrskega materiala in zavarovanjem odgovornosti za 
jedrsko škodo, z osnutkom zakona 146 

Govornik: 
Drago Petrovič 147 

15. Predlog družbenega dogovora o organiziranju vzgoje in izobraževanja 
državljanov SFR Jugoslavije, ki so na začasnem delu in bivanju v 
tujini  148 

16. Predlog programa dela Zbora združenega dela za leto 1980, s predlo- 
gom periodičnega delovnega načrta za prvo trimesečje 1980   149 

Govorniki : 
Emil Tomašič 150 
Slobodan Srdoč 152 
Jože Gabrovšek 152 
Lojze Janko .   152 
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17. Predlogi in vprašanja delegatov 154 

Govornica : 
Milica Ozbič   154 

33. seja — 20. februarja 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 162 

Govornica : 
Bernarda Fatur-Nikolič 163 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 33. seje Zbora združenega dela 164 

Govornik: 
dr. Iztok Winkler 165 

2. Odobritev zapisnika 32. seje Zbora združenega dela 167 

Govornik: 
Franc Fašalek  167 

3. Predlog zakona o družbenih svetih 168 

Govornik: 
Lojze Janko  168 

4. Predlog zakona o organizaciji in delovnem področju republiških uprav- 
nih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SRS 169 

5. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju republiških sekretarjev in 
predsednikov republiških komitejev 170 

6. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov republiških 
sekretarjev in namestnikov predsednikov republiških komitejev . . . 171 

7. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka zako- 
na o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je pri- 
zadel območje SR Črne gore v letu 1979  > . . . . 172 

Govornica : 
Francka Herga   172 
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8. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o družbenih svetih 174 

9. Predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju  

Govorniki: 
Tone Kugonič     
Feliks Šprogar . .   
Dušan    

10. Predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v dru- 
žbeni lastnini   

Govorniki: 
Miha Wohinz   
Tone Kugonič    
Franc Fašalek  
Jože Lesar  
Miha    
Tone Kugonič  
Evlalija Pa jer     
Viljem Pahor  

11. Predlog zakona o osnovni šoli  

Govorniki : 
Leopold Kej žar   
Geza Čahuk   
Romana Krevh  
Irena Kernel  
Slobodan Srdoč  
Franc Mali  
Evlalija Pa jer   
Leopold Kejžar   
Evlalija Pa jer    
Leopold Kejžar  
Vladimir Vorih  

12. Predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok  

Govorniki : 
Leopold Kejžar  
Franc Mali   
Marija Rafolt  
Evlalija Pa jer   
Leopold Kejžar   
Tone Kugonič   

13. Osnutek zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981 

Govornica : 
Milica Ozbič   

14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma  

15. Predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za raziskovalno de- 
javnost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoup- 
ravnega sporazuma  
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16. Predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno izo- 
braževanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma 201 

17. Predlog za izdajo zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obvezno- 
sti SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avto- 
nomni pokrajini Kosovo iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin 
v obdobju do leta 1980, z osnutkom zakona 202 

18. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene dogovor o zagotavljanju sredstev za uresničevanje programa 
proslavljanja 125. obletnice rojstva Mihajla Pupina 202 

Govorniki: 
Jože Mavrič  203 
Erazma Rot 203 
Matija Zgajnar 203 
Drago Sila  204 
Miha Wohinz 204 

19. Odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije, da 3. odstavek 63. člena za- 
kona o varnosti cestnega prometa ni v skladu z ustavo SR Slovenije 205 

20. Osnutek zakona o skupnem znesku sredstev za financiranje programa 
graditve in modernizacije tehnične baze Radia-Jugoslavije v obdobju 
od leta 1981—1990    205 

21. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije 
in vlado Ljudske socialistične republike Albanije o povezavi dveh dr- 
žav z železniško progo 206 

Govornika : 
Francka Herga  206 
Feliks Sprogar  207 

22. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Re- 
publiko Avstrijo o ekvivalencah na univerzitetnem področju 207 

23. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o vzajemnem priznavanju 
spričeval, diplom in znanstvenih stopenj med SFR Jugoslavijo in So- 
cialistično ljudsko libijsko arabsko Džamahirijo 207 

24. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije 
in vlado Socialistične republike Romunije o priznavanju enakoprav- 
nosti listin o izobrazbi, izdanih v obeh državah 208 

25. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in 
vlado Nemške demokratične republike o vzajemnem priznavanju spri- 
čeval, diplom visokošolskih ustanov, akademskih naslovov in nazivov, 
izdanih in dodeljenih v obeh državah     208 

26. Nadaljevanje razprave o predlogu odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o zagotavljanju sredstev 
za uresničevanje programa proslavljanja 125. obletnice rojstva Mihajla 
Pupina   208 

Govorniki: 
Milica Ozbič  209 
Francka Herga 211 
Mitja Zgajnar  211 
Ivica Kavčič  212 
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27. Volitve in imenovanja . 212 
— predlog odloka o izvolitvi treh članov in njihovih namestnikov v 

Odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Ju- 
goslavije  212 

— predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije 213 
— predlog odloka o izvolitvi predsednika Višjega sodišča v Celju . . . 213 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Mariboru . . . 213 

28. Predlogi in vprašanja delegatov  214 

Govorniki: 
Marko Selan  214 
Zvone Kovič  215 
Vlado Ovčar  217 
Vladimir Vorih 217 

Zbor občin 

29. seja — 19. decembra 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 218 

Govornik: 
Franc Godina 219 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 29. seje Zbora občin 221 

2. Odobritev zapisnikov 27. in 28. seje Zbora občin 222 

3. Ocena varnostnih razmer v SR Sloveniji 223 

4. Predlog za izdajo zakona o notranjih zadevah 223 

Govorniki: 
Drago Čuček  223 
Davorin Škarabot  225 
Janez Leskovec 226 
Matija Serak 227 
Angela Podlesek  228 
Janez Zemljarič  228 

5. Poročilo o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR Slo- 
veniji  230 
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6. Predlog za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti   230 

Govorniki: 
Franc Godina  
Anton Direnbek   
Andrej Šile . . .    
dr. Mitja Mrgole  
dr. Jelenko Adjanski  
Jože Oven   
Marjan Domanjko   
Nevenka Podobnik   
Zdravko Dolinšek  
Drago Čuček    
Miran Bogataj   

7. Predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v 
graditev zaklonišč v obdobju od leta 1981—1985, z osnutkom zakona 

Govornik: 
Ignac Voljč  

8. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka resolucije o po- 
litiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 
1976 do leta 1980, v letu 1980 in poročilo delegacije o poteku usklajeva- 
nja osnutka odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1980 

Govorniki : 
Jelka Zekar   
Silvo Gorenc   
Zdravko Praznik    

9. Osnutek projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1980 in osnutek 
projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1980   

10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v prometu  

Govorniki : 
Boris Beliš  
Ivan Čič   
Zorka Čujovič   
Janez Leskovec  

11. Osnutek zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega po- 
tresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979   

Govornika : 
Franc Škufca   . . 
Milan Ogris   
Franc Skufca  

12. Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za odpravljanje škod na pre- 
moženju občanov v določenih občinah SR Bosne in Hercegovine in SR 
Hrvatske, ki so nastale kot posledica katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območje SR Črne gore v letu 1979   
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13. Volitve in imenovanja   • • • 259 
— predlog odloka o razrešitvi predsednika Višjega sodišča v Celju . . . 259 
—• predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega pravobranilca SR 

Slovenije v; • • • • 259 
— predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca Višjega jav- 

nega tožilstva v Ljubljani  259 

14. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu 260 

Govorniki: 
dr. Marjan Premik 260 
Francka Vidovič  264 
Franc Godina   265 

15. Osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela 
na področju zdravstva v SR Sloveniji 266 

Govorniki : 
dr. Stane Zupančič   266 
Vladimir Janjič 270 
Stanko Rebernik 272 
dr. Boris Kravanja 272 
Ljubo Struc 274 
Boris Beliš  274 
dr. Mitja Mrgole   276 
dr. Stane Zupančič  278 

16. Osnutek zakona o davkih občanov 278 

Govorniki : 
Franc Škufca 278 
Anton Vušnik 280 
Matija Šerak 281 
Jože Oven   282 
dr. Mitja Mrgole 282 
Franc Škufca 283 

17. Osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti  284 

18. Predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plaču- 
jejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom 
zakona  284 

19. Predlog zakona o enotni matični številki občanov 285 

Govornica: 
Miloj ka Virant 285 

20. Predlogi in vprašanja delegatov 287 

Govorniki: 
Bruno Podreka 287 
Drago Petrovič 287 
Davorin Skarabot 289 
Drago Petrovič 289 
Rado Lipičar  290 
Franc Premk 291 
Janez Leskovec 292 
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30. seja — 26. decembra 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 293 

Govornik : 
Rafael Razpet   294 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 30. seje Zbora občin   295 

2. Predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1976—1980, v letu 1980, s poročilom delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1980 .... 297 

Govorniki: 
Silvo Gorenc 297 
Ivan Salobir . . 301 
Slavica Robida 302 
Ivo Marenk  303 
Rafael Razpet  303 
Žarko Zigon 307 

3. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za re- 
publiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 
1980    308 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks  ,• • • ^08 

5. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980   308 

Govorniki : 
Vlado Tance 309 
Slavica Robida  311 
Andrej Babič 312 
Zdenka Jurančič  312 
Vlado Tance  313 
Zdenka Jurančič  314 

6. Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračuna- 
vanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interes- 
nih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1979 315 

7. Predlog zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amor- 
tizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev 
za leta 1977 do 1979   315 

8. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma 315 
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9. Predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma . . . 31b 

10. Predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1980, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma . . 316 

11. Predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v 
letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma   3^ 

12. Predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju iz- 
datkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1980, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma  317 

13. Predlog zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije   318 

Govornik : 
Franc Strakl 318 

14. Predlog odloka o spremembi odloka o prenosu denarnih sredstev druž- 
benopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije .... 321 

15 Predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za po- 
trebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij 
in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980 ... 321 

16. Osnutek zakona o spremembah zakona o določitvi celotnega zneska 
sredstev za financiranje programa integracije skupnih služb za vodenje 
civilnih in vojaških letal v obdobju od leta 1977 do leta 1981 in pro- 
grama modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških 
letal v obdobju od leta 1976 do 1981 322 

17. Osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980   323 

Govornik: 
Žarko Žigon  32^ 

18. Volitve in imenovanja   • 326 

— predlog odloka o imenovanju namestnika javnega pravobranilca SR 
Slovenije     • • 32" 

— predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednice in članov 
Upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča   326 

— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Zakonodajno-pravne 
komisije in dveh članov Komisije za pravosodje Skupščine SR 
Slovenije     • ■ • • 32® 

   predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SRS 326 

19. Predlogi in vprašanja delegatov 327 

Govornika: 
Lojze Senegačnik   • • 323 

Albina Skapin   

20. Nadaljevanje razprave o predlogu resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980, v letu 1980 329 

Govornik: 
Silvo Gorenc 330 
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31. seja — 30. januarja 1980 

Pred dnevnim redom: 

1, Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije   • 

Govornica: 
Marija Rus  

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 31. seje Zbora občin  

2. Odobritev zapisnikov 29. in 30. seje Zbora občin  

3. Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije . . 

4. Predlogi zakonov o ratifikaciji sporazumov o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1756, YU-1768 in YU-1769) 

5. Informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in republiške 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980 . . . . 

Govornika: 
Zoran Dular     
Franc Strakl   

6. Predlog stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakono- 
dajne politike republike  

Govornika: 
dr. Lojze Ude  
Jure Borič   
dr. Lojze Ude   

7. Predlog priporočil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji  

Govorniki: 
Vid Štempihar   
Gabrijela Orban   
Stane Kotnik   

8. Predlog za izdajo zakona o višini zavarovanja proti odgovornosti za je- 
drsko škodo in določitev organov za izvajanje nekaterih nalog v zvezi 
s prevozom jedrskega materiala in zavarovanjem odgovornosti za je- 
drsko škodo, z osnutkom zakona  

Govornika: 
Jože Šubic   
dr. Lojze Ude   

9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o srednjeročnem 
programu izvajanja in financiranja geodetskih del na območju SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980   
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Govornik: 
354 Milan Naprudnik     

10. Predlog odloka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1980 355 

Govorniki: 
356 Milojka Virant   356 

Franc Ferjančič     357 
Janko Pučnik    
Milojka Virant  

11 Predlog družbenega dogovora o organiziranju vzgoje in izobraževanja 
državljanov SFRJ, ki začasno delajo in bivajo v tujini  

Govornika : 
358 Anton Renko „ko 

Leopold Kejžar     

12 Predlog programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
' nopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980, s predlogom 

periodičnega delovnega načrta za I. trimesečje 1980   

Govorniki : 
Gabrijela Orban I?®* 
Albin Pirš   TA 
Valentin Dvojmoč    
Janko Pučnik  
Mara Zlebnik  

13. Predlogi in vprašanja delegatov 364 

Govornici: 
■3R4 Milojka Virant „fil- 

Albina Škapin  

32. seja — 20. februarja 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije .    

Govornik: 
Miro Golob  

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 32. seje Zbora občin 

2. Odobritev zapisnika 31. seje Zbora občin . . 

3. Predlog zakona o družbenih svetih  

368 

371 

371 

41» 
XVII 



4. Predlog zakona o organizaciji in delovnem področju republiških uprav- 
nih organov in organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije   372 

5. Predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju .... 373 

6. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju republiških sekretarjev in 
predsednikov republiških komitejev 374 

7. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov republiških se- 
kretarjev in namestnikov predsednikov republiških komitejev .... 375 

8. Predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 
beni lastnini    

Govorniki : 
Vlado Tance    
Tomaž Vuga    380 
dr. Lojze Ude .     380 
Andrej Kocuvan    
Vlado Tance    383 
Tomaž Vuga   . . 383 

9. Predlog zakona o osnovni šoli  384 

Govorniki : 
Vili Veršaj   334 
Kristina Smid   
Lojze Cepuš   
Franc Hiti  337 
Vili Veršaj 387 

10. Predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 389 

Govornika: 
Vili Veršaj 389 
Franc Hiti    
Vili Veršaj   

11. Predlog zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb . . 394 

Govornik: 
Maver Jerkič    394 

12. Predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981, 
s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka zakona o sred- 
stvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel ob- 
močje SR Črne gore v letu 1979  395 

Govornika: 
Franc Škufca 395 
Zdenka Jurančič  396 

13. Predlog za izdajo zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti 
SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avto- 
nomni pokrajini Kosovo iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin v dobi do leta 
1980, z osnutkom zakona       398 
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Govornik: 
Jože Bogovič   

14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za 
pokojninsko-invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma in predlog zakona o 
spremembi zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma 
in predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno iz- 
obraževanje za leto 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili sa- 
moupravnega sporazuma    

15. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene dogovor o zagotavljanju sredstev za uresničevanje programa 
125. obletnice rojstva Mihajla Pupina  

Govornik: 
Roman Florjančič   

16. Odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije o ugotovitvi, da 3. odstavek 
63. člena zakona o varnosti cestnega prometa ni v skladu z ustavo 
SR Slovenije   

17. Osnutek zakona o skupnem znesku sredstev za financiranje programa 
graditve in modernizacije tehnične baze Radia-Jugoslavija v obdobju 
od leta 1981—1990   

Govornika: 
Roman Florjančič  
dr. Rudi Kropivnik   

18. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in 
vlado Ljudske socialistične republike Albanije o povezavi obeh držav 
z železniško progo   

Govornica: 
Zdenka Jurančič . ... .  

19. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Repu- 
bliko Avstrijo o ekvivalencah na univerzitetnem področju in predlog 
zakona o ratifikaciji sporazuma o vzajemnem priznavanju spričeval, 
diplom in znanstvenih stopenj med SFR Jugoslavijo in Socialistično 
ljudsko libijsko-arabsko djamahirijo in predlog zakona o ratifikaciji spo- 
razuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado Socialistične republike Ro- 
munije o priznavanju enakopravnosti listin o izobrazbi, izdanih v obeh 
državah in predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR 
Jugoslavije in vlado Nemške demokratične republike o vzajemnem 
priznavanju spričeval, diplom visokošolskih ustanov, akademskih na- 
slovov in nazivov, izdanih in dodeljenih v obeh državah  

20. Volitve in imenovanja .........  
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije 
—■ predlog odloka o izvolitvi predsednika Višjega sodišča v Celju . . 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Mariboru . . 
— predlog odloka o izvolitvi treh članov in njihovih namestnikov v 

Odbor za nagrado AVNOJ  

21. Predlogi in vprašanja delegatov    

G ovorniki : 
Florjana Mušič   
Lojze Senegačnik . . .    
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Branko Mahne 
Edvard Gale . . 
Andrej Caserman 
Franjo Lunder 
Miro Golob . . . 

Družbenopolitični zbor 

27. seja — 19. decembra 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov . . 
2. Določitev dnevnega reda 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnikov 25. in 26. seje Družbenopolitičnega zbora . . . . 

2. Ocena varnostnih razmer v SR Sloveniji  

3. Predlog za izdajo zakona o notranjih zadevah  

4. Poročilo o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR Slo- 
veniji        

5. Predlog za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti   

6. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu  

Govornika: 
Franc Hočevar   
Ivan Godec     

7. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije o usklajevanju predlogov, pripomb in 
stališč k osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 1976—1980 v letu 1980   

Govorniki: 
Marko Bule    
Stane Gavez    
Emil Šuštar ......... .» .     . . . 
Jože Globačnik . . i    
Tone Krašovec    
Igor Uršič   i   
Marko Bule  
Tone Krašovec    
Jože Globačnik . . .    
Marko Bule   
Emil Šuštar  
Stane Gavez   
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8. Volitve in imenovanja • • • • • ■ • 
— predlog odloka o razrešitvi predsednika Višjega sodisca v Celju 
— predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega pravobranilca SR 

Slovenije    
— predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca Višjega jav- 

nega tožilstva v Ljubljani  

9. Predlogi in vprašanja delegatov  

28. seja — 26. decembra 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov . . 

2. Določitev dnevnega reda 

Dnevni red: 

1 Predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980   

Govorniki: 
Jože Globačnik   
Vito Habjan   
Miran Potrč  
Jože Novinšek   
Stane Vencelj  
Miran Potrč   
Dušan Šinigoj  
Igor Uršič  
Andrej Grahor  
Jože Novinšek  
Ludvik Golob  
Andrej Grahor  
Jože Globačnik   
Dušan Šinigoj  

2. Predlog zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije     • 

Govorniki : 
Miran Potrč  
Vito Habjan   
Jože Novinšek  
Jože Globačnik    
Ludvik Golob   

3. Nadaljevanje razprave o predlogu resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 
1980   

Govorniki: 
Jože Globačnik   
Miran Potrč  
Jože Hujs   
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4. Osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980   463 

5. Volitve in imenovanja 465 
— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Zakonodaj no^pravne 

komisije in dveh članov Komisije Skupščine SR Slovenije za pravo- 
sodje  465 

— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov odborov Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije 465 

— predlog odloka o imenovanju namestnika javnega pravobranilca SR 
Slovenije ' 466 

— predlog odloka o soglasju k imenovanju predsednice in članov 
Upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča 466 

6. Predlogi in vprašanja delegatov 466 

29. seja — 30. januarja 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov 468 

2. Določitev dnevnega reda  468 

Dnevni red: 

X. Odobritev zapisnikov 27. in 28. seje Družbenopolitičnega zbora .... 469 

2. Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije . . . 470 

3. Informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in republiške 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980   472 

Govorniki : 
Miran Potrč   472 
Igor Uršič     475 - 
Dušan Sinigoj    t 478 
Igor Uršič   479 

4. Predlog stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zako- 
nodajne politike republike  480 

Govornika : 
Ciril Sitar 480 
Vito Habjan   480 

5. Predlog priporočil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji 484 

6. Predlog programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, s predlogom periodičnega 
delovnega načrta za I. trimesečje 1980    485 

Govornika : 
Ivanka Vrhovčak  486 
Emil Šuštar 488 

7. Predlogi in vprašanja delegatov   490 
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30. seja — 20. februarja 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov   491 

2. Določitev dnevnega reda 492 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 29. seje Družbenopolitičnega zbora   . 492 

2. Predlog zakona o družbenih svetih 493 

Govorniki : 
Roman Albreht   494 
Milan Baškovič .   • 496 
Zoran Polič 497 
Peter Toš - 498 
Roman Albreht . .     499 
Dušan Sinigoj 500 
Igor Uršič 501 
Milan Baškovič     501 

3. Predlog zakona o organizaciji in delovnem področju republiških uprav- 
nih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 502 

Govornik: 
Peter Toš 503 

4. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju republiških sekretarjev 
in predsednikov republiških komitejev 504 

5. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov republiških 
sekretarjev in namestnikov predsednikov republiških komitejev ... 504 

6. Predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju 504 

Govornik: 
Dušan Najdič 505 

7. Predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 
beni lastnini     .     505 

Govornika: 
Jože Pacek 506 
Dino Pucer 507 

8. Predlog zakona o osnovni šoli 509 

Govornici : 
Majda Poljanšek 509 
Teodora Krpan  511 
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9. Predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 512 

Govornici : 
Teodora Krpan 513 
Majda Poljanšek  513 

10. Volitve in imenovanja 513 
— predlog odloka o izvolitvi treh članov in njihovih namestnikov v 

Odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Ju- 
goslavije  513 

— predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije 514 
— predlog odloka o izvolitvi predsednika Višjega sodišča v Celju . . . 514 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Mariboru . . 514 

11. Predlogi in vprašanja delegatov .   514 

Skupno zasedanje 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR Slovenije in delegacij druž- 
benopolitičnih organizacij ob 70. obletnici rojstva revolucionarja, državnika in 

misleca Edvarda Kardelja 

Zasedanje — 26. januarja 1980 

Govornika : 
Milan Kučan 
France Popit 
Milan Kučan 

515 
516 
524 

Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

Zasedanje — 19. decembra 1979 

1. Določitev dnevnega reda 525 

Dnevni red: 

1. Informacija o oceni varnostnih razmer v SR Sloveniji z uvodno ob- 
razložitvijo k predlogu za izdajo zakona o notranjih zadevah 525 

2. Poročilo o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR Slove- 
niji z uvodno obrazložitvijo k predlogu za izdajo zakona o splošni ljud- 
ski obrambi in družbeni samozaščiti 525 

Zasedanje — 26. decembra 1979 

1. Določitev dnevnega reda   526 
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Dnevni red: 

1. Uvodna obrazložitev Izvršnega sveta k predlogu resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 
1980   

G ov or n i k: 
s?fi 

dr. Anton Vratusa  

2 Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka resolu- 
cije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1976—1980 v letu 1980 . . .  5db 

Govornik : 
Marko Bule  

Zasedanje — 30. januarja 1980 

1. Določitev dnevnega reda 542 

Dnevni red: 

1 Informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in republiške 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980   542 

Govornik: 
Jože Hujs   542 

Zasedanje — 20. februarja 1980 

1. Določitev dnevnega reda . 

Dnevni red: 

1. Uvodna obrazložitev k predlogu zakona o družbenih svetih, k predlogu 
zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih orga- 
nov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in k predlogu zakona o priprav- 
ništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delav- 
cev v državni upravi in pravosodju ter obrazložitev predloga sprememb 
in dopolnitev v sestavi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije .... 548 

G ov orni k: 
dr. Anton Vratuša 548 

2. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja ob osnutku zakona o sred- 
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stvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel ob- 
močje SR Crne gore v letu 1979 .....   559 

Govornik : 
dr. Rudi Kropivnik   

Skupščina 
Zdravstvene skupnosti SR Slovenije 

8. seja — 17. decembra 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Ugotovitev navzočnosti delegatov  562 

2. Določitev dnevnega reda   

Dnevni red: 

1. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu 563 

Govorniki : 
dr. Anton Fazarinc   ggg 
Drago Benčina      568 
Alojz Potočnik   ° '    
Tone Florjančič    
dr. Ruža Šegedin   574 
dr. Anton Fazarinc    574 
Simon Šket   575 
Ivan Polanec    577 
Stane Glavnik 578 
dr. Ruža Šegedin . 578 
dr. Anton Fazarinc 579 
Jože Frece   ......... 580 
dr. Anton Fazarinc   ... . 580 
Simon Šket   582 

Skupščina 
Raziskovalne skupnosti SR Slovenije 

9. seja — 19. decembra 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda  g83 

Dnevni red: 

1. Izvolitev organov seje skupščine   

Govornik : 
Mitja Urbane  
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2. Potrditev zapisnika 8. seje Skupščine raziskovalne skupnosti Slovenije 585 

3. Predlog za izdajo zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 
1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spo- 
razuma  . ■ 585 

Skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije 

13. seja — 19. decembra 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda   586 

Dnevni red: 

1. Izvolitev verifikacij ske kpmisije  587 

2. Predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobra- 
ževanja — obravnava amandmaja k 44. členu predloga zakona .... 587 

Govorniki : 
Leopold Kejžar  588 
Milan Deisinger 588 
Božo Lenassi 588 

3. Predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1980, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma . . 589 

Govornika: 
Leopold Kejžar 589 
Jože Deberšek 589 

14. seja — 29. januarja 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 590 

Dnevni red: 

1. Izvolitev verifikacij ske komisije  591 

2. Predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno iz- 
obraževanje, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma  591 
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Govornik: 
Leopold Kej žar 591 

15. seja — 20. februarja 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 593 

Dnevni red: 

1. Predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 593 

Govorniki : 
Peter   594 
Jože Deberšek    596 
Zdenka Jošt    596 
Peter Winkler  596 
Olga Krsnik   597 
Zdenka Jošt 597 

2. Predlog zakona o osnovni šoli 598 

Govorniki : 
Peter Winkler 598 
Jože Deberšek 600 
Ema Stružnik 600 
Zdenka Glavič  601 
Boris Hafner  602 
Metka Rečnik   602 
Zvonimir Berlot 603 
Andrej Drobnič   604 
Jože Deberšek  604 
Peter Winkler 605 
Ema Stružnik    608 
Peter Winkler 609 

3. Predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju 610 

Govornik: 
Peter Winkler 611 

4. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o osnovni šoli 611 

Govornika: 
Jože Deberšek   611 
Franc Benedik .   612 
Jože Deberšek 613 

5. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o pripravništvu, strokovnih 
izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni up- 
ravi in pravosodju 613 

Govornik: 
Jože Deberšek  613 
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Skupščina 
Kulturne skupnosti SR Slovenije 

14. seja — 20. decembra 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora izvajalcev in Zbora uporabnikov 615 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 616 

2. Poročila verifikacij skih komisij 616 

Govornika : 
Janez Dejak  616 
Štefan Volf  617 

3. Predlog za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 
s tezami za osnutek zakona  617 

Skupščina 
Skupnosti socialnega varstva SR Slovenije 

10. seja — 25. decembra 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 619 

Dnevni red: 

1. Izvolitev verifikacijskih komisij 620 

2. Odobritev zapisnika 9. seje skupščine 620 

3. Predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju 
izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1980, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma 620 

Govornica : 
Vlasta Žagar   620 

4. Poročila verifikacijskih komisij 621 

Govornika : 
Milan Loštrk 621 
Srečko Jakšič  622 
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Izdala in založila 
Skupščina SR Slovenije 

Odgovorni urednik 
Milan Megušar-Borut 

Natisnila 
Tiskarna »Jože Moškrič« 

v Ljubljani 
januar 1981 

v 340 izvodih 
Obseg 656 strani 
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