
SKUPŠČINE SR SLO/ENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 15. 11. 1978 

Letnik IV. štev. 24 

IZ VSEBINE: 

MNENJA IN PREDLOGI 

Republiškega sveta za gospodarski razvoj in eko- 

nomsko politiko o sistemskih vprašanjih in dilemah 

pri oblikovanju obrtnega zakona 

POROČILO 

delovne skupine o stanju v zvezi s sprejemanjem no- 

vih solidarnostnih sistemov na področju družbenih 

dejavnosti 

INFORMACIJA 

o uresničevanju »Stališč, priporočil in sklepov o razi- 

skovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela« — 

povzetek 

Predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in 

raziskovalnih skupnostih (ESA-171) 

Predlog za izdajo zakona o izobraževalnih skupnostih 

(ESA-179) 

Predlog za izdajo zakona o telesnokulturnih skupno- 

stih (ESA-180) 

Predlog za izdajo zakona o družbeni kontroli cen 

(ESA-176) 



PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
8. in 9. novembra 1978 

Uvodno obrazložitev k 
osnutku zakona o sistemu dr- 
žavne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih or- 
ganih, k predlogu za izdajo 
zakona o družbenih svetih, k 
predlogu za izdajo zakona o 
organizaciji in delovnem po- 
dročju republiških upravnih 
organov in republiških orga- 
nizacij ter samostojnih stro- 
kovnih služb Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in k 
predlogu za izdajo zakona o 
dopolnilnem izobraževanju, 
pripravništvu in strokovnih iz- 
pitih delavcev v državnih or- 
ganih je na seji Družbenopoli- 
tičnega zbora dne 8. novem- 
bra 1978 ter na skupnem za- 
sedanju Zbora združenega 
dela in Zbora občin dne 9. no- 
vembra 1978 podala Mara 
Žlebnik, podpredsednica 
Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Zbor združenega dela, zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- osnutek zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih or- 
ganih; 

- predlog za izdajo zakona 
o družbenih svetih s tezami za 
osnutek zakona; 

- predlog za izdajo zakona 
o organizaciji in delovnem po- 
dročju republiških upravnih 
organov in republiških organi- 
zacij ter samostojnih strokov- 
nih služb Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije; 

- predlog za izdajo zakona 
o dopolnilnem izobraževanju, 
pripravništvu in strokovnih iz- 
pitih delavcev v državnih orga- 
nih; 

- predlog zakona o založ- 
ništvu (Družbenopolitični zbor 
je sprejel stališča, ki jih objav- 
ljamo v tej številki Poroče- 
valca); 

- analizo o problematiki 
uresničevanja inšpekcijskega 
nadzora v SR Sloveniji; 

- predlog za izdajo zakona 
o razlastitvi in o prisilnem pre- 
nosu nepremičnin v družbeni 
lastnini (Družbenopolitični 
zbor je sprejel stališča) 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta na skupnem 
zasedanju dne 9. novembra 
1978 poslušala tudi uvodno 
obrazložitev k poročilu o izva- 
janju stališč Skupščine SR 
Slovenije za usmerjanje skla- 
dnega razvoja in delitve dela 
na področju prometa in zvez v 
SR Sloveniji in k poročilu o 
varnosti prometa v SR Slove- 
niji, ki jo je podal Livij Jako- 
min, član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega ko- 
miteja za promet in zveze. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela (8. in 9. novembra 1978) 
Vlado Tance, Ahmet Kalač, Miloš Metlikovič, Dušan 

Tomše, Majda Lindič, Sonja Marič, Franc Godeša, Ivan 
Antolašič, Marija Masnec, Majda Grzetič, Franka Ba- 
lantič, Jože Lesar, Slavko Kocjan, Vera Fužir, Franc 
Cafnik, Jože Pacek, Tone Andreuzzi, Jože Pečnik, Ivan 
Zelenšek, Stanko Jaki, Aleksander Furlan, Zorka Mi- 
kuž, Jurij Pirš, Jože Kovač, Janko Buh, Jožica Napuh, 
Jakob Verič, Livio Jakomin, Pavel Trstenjak, Boris Čiž- 
mek, Rok Pavšič, Stane Savič. 

Zbor občin (8. in 9. novembra 1978) 
Slavka Marinček, Vinko Orešnik, Andrej Ujčič, Peter 

Hedžet, Danica Povše, Alojz Cepuš, Zvone Pelič, Rudi 
Smolar, Stane Letonja, Vida Brumen, Kristina Kobal, 
Dragica Larnsak, Mara Žlebnik, Danica Potočnik, Cirii 
Plut, Mitja Margole, Tone Pavliha, Tone Miklavčič, Vla- 
do Tance, Milan Humar, Matija Šerak, Slavko Zaloker, 
Franc Premk, Anton Šinigoj, Manko Golar, Janez Zem- 
Ijarič, Lučka Hočevar. 

Družbenopolitični zbor (8. novembra 1978) 
Andrej Ujčič, Dino Pucer, Mara Žlebnik, Milan Kučan, 

Emil Šuštar, Zoran Polič, Ludvik Golob, Stane Gavez, 
Stane Markič, Jože Globačnik, Jože Pacek, Jože Ma- 
rolt, Marija Aljančič, Marko Bule, Ciril Zlobec 

Zbora sta na sejah (dne 8. 
in 9. novembra 1978) sprejela 
še: 

- osnutek zakona o sodnih 
taksah; 

predlog za izdajo zakona o 
spremembah zakona o prekr- 
ških z osnutkom zakona; 

- predlog zakona o dopol- 
nitvah zakona o dedovanju; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o razlastitvi in o 
prisilnem prenosu pravice 
uporabe; 

- predlog za izdajo zakona 
o knjižničarstvu; 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o vojaških invalidih; 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o borcih za severno mejo v 
letih 1918 in 1919 in o sloven- 
skih vojnih dobrovoljcih iz 
vojn 1912-1918; 

- poročilo o izvajanju sta- 
lišč Skupščine SR Slovenije za 
usmerjanje skladnega razvoja 
in delitve dela na področju 
prometa in zvez v SR Sloveniji; 

- poročilo o varnosti v pro- 
metu v SR Sloveniji; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembi 6. člena zakona o 
varnosti cestnega prometa. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- predlog odloka o določitvi 
števila in izvolitvi sodnikov po- 
rotnikov Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije. 

Zbor združenega dela pa je 
sprejel: 

- predlog odloka o izvolitvi 
dveh članov Odbora za pode- 
ljevanje prvomajske nagrade 
dela; za člana tega odbora sta 
bila izvoljena: Edo Kričej in Mi- 
lojka Lahajnar. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o varnosti v 
prometu 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 10. seji dne 9. novembra 
1978 obravnaval poročilo o varnosti v 
prometu in na podlagi 244. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine 

SR Slovenije sprejema poročilo o varno- 
sti v prometu v Socialistični republiki 
Sloveniji ter ugotovitve, mnenja in pred- 
loge, ki izhajajo iz poročil odbora za 

družbenoekonomski razvoj in odbora za 
družbenopolitični sistem z dne 30. 10. 
1978 ter iz razprave na seji zbora. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da 
je stanje varnosti na področju cestnega 
prometa v SR Sloveniji kljub doseženim 
rezultatom še vedno zaskrbljujoče, kar 
zavezuje delovne ljudi in občane v te- 
meljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, zlasti pa v krajevnih skupno- 
stih in v organih družbene samozaščite k 
vsestranski aktivnosti pri preventivi in 
vzgoji v cestnem prometu. 

3. Zbor združenega dela podpira ukre- 
pe Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, ki so navedeni v poročilu in stališča 
Sveta za ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito pri Predsedstvu Republiške 
konference SZDL Slovenije o nekaterih 
aktualnih nalogah SZDL za varnejše sta- 
nje v cestnem prometu. Ob tem pa Zbor 
združenega dela ugotavlja, da so sklepi 
in priporočila Skupščine SR Slovenije o 
ukrepih za izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu iz leta 1973 še vedno aktualna in 
jih je treba tudi v prihodnje dosledno 
uresničevati. 

2 poročevalec 



Zbofa združenega dela Skupštine SR Slov poročilao '^a/an/u 

stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvo/a in delitve dela na 
področju prometa in zvez v SR Sloveniji 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 10. seji dne 9. novembra 
1978 obravnaval poročilo o izvajanju 
stališč Skupščine SR Slovenije za 
usmerjanje skladnega razvoja in delitve 
dela na področju prometa in zvez v SR 
Sloveniji in na podlagi 244. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine 

SR Slovenije sprejema poročilo Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije o izva- 
janju stališč Skupščine SR Slovenije za 
usmerjanje skladnega razvoja in delitve 
dela na področju prometa in zvez v SR 
Sloveniji ter ugotovitve, mnenja in pred- 
loge. ki izhajajo iz poročila odbora za 
družbenoekonomski razvoj z dne 30. 10. 
1978 kakor tudi iz pismenih prispevkov 

delegatov ter razprave na seji zbora. 
2. Zbor združenega dela ugotavlja, da 

so od sprejema skupščinskih stališč na 
področju prometa in zvez v SR Sloveniji 
doseženi pomembni rezultati. Kljub temu 
pa so sprejeta stališča še vedno aktualna 
in iih je treba dosledno uresničevati. Na 
nekaterih področjih se še vse prepočasi 
uresničujejo naloge glede delitve dela 
med posameznimi panogami, prav tako 
pa so velika zaostajanja pri izgradnji ozi- 
roma rekonstrukciji cestne infrastruktu- 
re. Zato morajo biti prizadevanja vseh 
zainteresiranih dejavnikov za učinkovi- 
tejše uresničevanje sprejete politike gle- 
de usmerjanja skladnega razvoja in deli- 
tve dela na področju prometa in zvez v 
SR Sloveniji v prihodnje usmerjena zlasti 
v pospešitev dogovarjanja in samouprav- 
nega sporazumevanja o delitvi dela, do- 
hodkovnega povezovanja, nadaljnjega 

razvoja in spodbujanja integracijskih 
procesov med vsemi udeleženci. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri pripravi in oblikovanju družbe- 
noekonomske politike na področju pro- 
meta za prihodnje leto, to je pri predlogu 
resolucije o izvajanju plana v letu 1979, 
upošteva ugotovitve in ocene iz razprave 
delegatov v zboru in mnenja, predloge in 
stališča odbora za družbenoekonomski 
razvoj. 

4. Zbor združenega dela ugotavlja, da 
samoupravna organiziranost na področ- 
ju cestnega, kot tudi letalskega prometa, 
še ni uveljavljena, zato je treba pospešiti 
akcijo samoupravnega sporazumevanja 
na teh področjih; Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije pa naj čimprej pripravi in 
predloži Skupščini SR Slovenije zakon o 
skupnostih za ceste, zakon o javnih ce- 
stah in zakon o cestnem prevozu. 

Vrtžbtnopoiitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o 

založništvu 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na 9. seji dne 8. novembra 
1978 obravnaval predlog zakona o za- 
ložništvu in na podlagi tretjega odstav- 
ka 72. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije in prvega odstavka 19. člena 
poslovnika Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nja 

stališča 
1. K amandmaju Izvršnega odbora 

Kulturne skupnosti Slovenije k prvem od- 
stavku 8. člena Družbenopolitični zbor 
meni, da je z vidika uveljavljanja načel 
svobodne menjave dela ustrezen, predla- 
ga pa kot amandma naslednje dopolnje- 
no besedilo: 

»Delavci založniške organizacije se kot 
izvajalci in v skladu s svojimi interesi v 

okviru svobodne menjave dela združuje- _  Uiiltiirnn jo v samoupravno interesno kulturno 
skupnost ter z drugimi interesnimi skup- 
nostmi. . 

Amandma Kulturne skupnosti Sloveni- 
je k tretjemu odstavku tega člena ni spre- 
iemljiv. 

2. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnim zborom naj se drugi odstavek 
11 člena glasi: »Založniške organizacije 
morajo objaviti vsakoletni program za- 
ložniške dejavnosti, kakor tudi program 
usmeritve za srednjeročno obdobje ter 
poročilo o Izpolnitvi.. .<• 

3. Družbenopolitični zbor predlaga 
amandma k prvemu stavku 26. člena, ki 
naj se glasi: 

»Založniški svet oblikuje predlog sta- 
tuta, predlog smernice za plan in ele- 
mentov za sklepanje samoupravnih spo- 
razumov o temeljih plana in sprejema 

plane, določa letne programe zalošniške 
dejavnosti in spremlja njihovo uresniče- 
vanje, sklepa samoupravne spora- 
zume...« 

4. Družbenopolitični zbor meni, da je 
31. člen predloga zakona postavljen 
preohlapno in bi ga bilo potrebno razde- 
liti tako, da bi bile založniške organizaci- 
je zavezane za usklajevanje svojih sred- 
njeročnih programov razvoja, kakor tudi 
letnih programov; nadalje meni, da se 
morajo založniške organizacije dogovo- 
riti o postopku medsebojnega usklajeva- 
nja, vsebina in postopek tega usklajeva- 
nja pa naj se oblikuje v samoupravni inte- 
resni skupnosti za kulturo. 

5. Družbenopolitični zbor predlaga, da 
se naj prve alinea 50. člena smiselno do- 
polni glede na predlagano spremembo 
11. člena. 

MNENJA IN PREDLOGI 

Sveta za družbenoekonomske odnose in ekonomsko 

politiko pri Predsedstvu Rep 

Slovenije ob razpravi o izvajanjdmzbenegaplanaS 

Sloveniie in Jugoslavije za 

1976 do 1978 ter o politiki 

v letu 1979     

poročevalec 



Svet za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko pri 
Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije je na seji dne 6. 
novembra 1978 razpravljal o izvajanju družbenega piana SR Slove- 
nije in Jugoslavije za obdobje 1976-1980 v letih 1976 do 1978 ter o 
politiki izvajanja družbenega plana v letu 1979. 

Svet je po razpravi o poročilu izvajanja družbenega plana razvoja 
SR Slovenije in Jugoslavije v letih 1976-1978 ter osnutku resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana v letu 1979 sprejel predlagane 
ocene o uresničevanju s planom opredeljenih ciljev kot tudi usmeri- 
tve in naloge v nadaljnji družbenopolitični in ekonomski aktivnosti v 
letu 1979. Poudaril je še poseben pomen in nujnost izvajanja nalog, 
da bomo opredeljene cilje čim uspešneje uresničili in s tem ustvarili 
realno močnejšo materialno osnovo za naš nadaljnji družbeni in 
ekonomski razvoj. Pri tem je izoblikoval tudi naslednja 

MNENJA IN PREDLOGE 

1. Svet meni, da s o v poročilu ter v osnutku resolucije ustrezno 
upoštevani poudarki in usmeritve pri ocenjevanju doseženih rezultatov 
in opredeljevanju nalog ekonomske politike usmeritev tekočih eko- 
nomskih ukrepov, kateri so se izoblikovali v razpravah o polletnem 
poročilu izvajanja družbenega plana v družbenopolitičnih organizaci- 
jah in organih družbenopolitičnih skupnosti. 

To omogoča in nalaga vsem nosilcem družbenega planiranja v 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, da realno ocenijo svoj 
položaj m svoje možnosti ter naloge v družbenem in ekonomskem 
razvoju, kar vsem svobodnim združenim proizvajalcem, vsem delav- 
cem, delovnim ljudem in občanom predstavlja, da usmerijo svoje 
ustvarjalne sposobnosti in možnosti v čim uspešnejše uresničevanje in 
doseganje samoupravno sprejetih ciljev in nalog, še posebej tistih, ki 
so v naši širši družbeni skupnosti opredeljeni kot odločilni za hitrejši in 
stabilnejši družbeni in ekonomski razvoj. 

2. Ena od temeljnih predpostavk za uveljavljanje in uresničevanje 
interesov m ciljev delavskega razreda, za hitrejši in stabilnejši družbeni 
in ekonomski razvoj, je razvoj in nadaljnja preobrazba socialističnih 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na vseh področjih in 
ravneh celovite družbene reprodukcije. Vse večje uveljavljanje vloge in 
odločanje delavca o vseh vprašanjih ustvarjanja, delitve in porabe 
dohodka ter demokratično usklajevanje mnoštva samoupravnih intere- 
sov bo močno vzpodbudilo in motiviralo delavce in delovne ljudi k 
učinkovitejšemu gospodarjenju in upravljanju z delom in sredstvi k 
skupnemu ustvarjanju večjega dohodka in čistega dohodka, kar bo 
omogočalo še uspešnejše zadovoljevanje in doseganje skupnih in 
posamičnih ciljev. 

Še posebno se je za hitrejšo preobrazbo družbenoekonomskih od- 
nosov potrebno zavzeti na področju razširjene reprodukcije, denarja 
kredita m bančništva, skupnega prihodka in dohodka med proizvo- 
dnimi in trgovinskimi temeljnimi organizacijami združenega dela ter 
svobodne menjave dela in ekonomskih odnosov s tujino. 

3. Kljub temu, da smo v treh letih uresničevanja tega srednjeroč- 
nega načrta razvoja dosegli nekatere pomembne uspehe, ugotavljamo 
da na posameznih področjih zaostajamo za opredeljenimi planskimi 
cilji tako po kvaliteti kot kvantiteti. Zato Svet meni, da je treba v zadnjih 
dveh letih tega srednjeročnega obdobja povečati napore za zagotovi- 
tev pogojev za dinamično in stabilno gospodarsko rast ter tako čim 
bolj uresničiti opredeljene cilje in s tem omogočiti lažji prehod v 
naslednje plansko obdobje. 

Za hitro in stabilno gospodarsko rast na osnovi kvalitetnih dejavni- 
kov razvoja m izvajanja načel stabilizacijske politike bo treba v temelj- 
nih organizacijah združenega dela in v drugih samoupravnih organiza- 
cijah m skupnostih predvsem izpostaviti odgovornost in povečati na- 

pore za uresničevanje sprejete politike razvoja, za uspešnejše organi- 
ziranje in samoupravno združevanje dela in sredstev na osnovi dohod- 
kovnih odnosov in za stimulativno delitev dohodka in osebnega do- 
hodka glede na ustvarjeni dohodek ter doseženo produktivnost dela. 

Prav tako je treba bolj dosledno in učinkoviteje uveljavljali že spre- 
jete sistemske rešitve, vsa ta prizadevanja pa naj se podprejo tudi s 
čimprejšnjim sprejemom preostalih sistemskih rešitev v Jugoslaviji in 
republiki, da bo ekonomski sistem celovito izoblikovan. 

Za stabilno in dinamično gospodarsko rast je še posebej pomembna 
kvalitetnejša in trajnejša usmeritev organizacij združenega dela v me- 
dnarodno delitev dela, v kateri se je potrebno zavzeti predvsem za večji 
izvoz blaga in storitev, kar se pa vzpodbudi z usklajenimi ukrepi 
predvsem devizne, carinske in kreditne politike ter z uspešnejšim 
usklajevanjem blagovnih in denarnih tokov na domačem trgu Z moč- 
nejšo usmeritvijo v izvoz pa je potrebno tudi smiselno uveljavljati 
racionalno substitucijo uvoza. 

V prizadevanjih za uveljavitev nove mednarodne ekonomske uredi- 
tve, za hitrejše uveljavljanje odločujoče vloge delavca v naših medna- 
rodnih odnosih in s tem tudi v ekonomskih odnosih pa se naj delavci v 
združenem delu še nadalje samoupravno organizirajo in povezujejo v 
višje oblike organiziranja ter dosledneje uresničujejo dohodkovne 
odnose tudi na področju ustvarjanja deviznega dohodka. 

4. Pri zagotavljanju stabilnejših pogojev dinamične gospodarske 
rasti je potrebno veliko pozornost posvetiti nalogam in naporom za 
bolj usklajeno delitev dohodka. Da se bo dohodek delil čim bolj v 
okviru dogovorjenih proporcev je treba proučiti in odpraviti subjek- 
tivne vzroke, ki uresničevanje takih odnosov zavirajo, za kar se naj vsi 
samoupravni in družbenopolitični dejavniki še posebej zavzamejo. Pri 
zadovoljevanju osebnih, skupnih in splošnih potreb je potrebno dosle- 
dno uresničiti dogovor, da bodo sredstva za te namene rasla poča- 
sneje od rasti družbenega proizvoda. 

Vsi družbeni dejavniki se naj zavzamejo za čim večjo uveljavitev 
odnosov svobodne menjave dela ter za izpeljavo solidarnosti na teh 
področjih, kjer naj se čim bolj uveljavijo rešitve predlagane v osnutku 
zakona o svobodni menjavi dela. Občina pa se naj uveljavi kot odgovo- 
ren subjekt za njen skladen gospodarski in družbeni razvoj. 

Delavcem v združenem delu se mora pravočasno in celovito predlo- 
žiti ovrednotene programe družbenih dejavnosti, da se bodo lahko 
sočasno odločali o vrstah, obsegu in kvaliteti pravic, ki jih skupno 
zadovoljujejo ter s tem tudi celovito sprejemali medsebojne in skupne 
pravice, naloge ter odgovornosti. 

5. Še v letošnjem letu, kot tudi v letu 1979 bodo tekle intenzivne 
priprave za oblikovanje srednjeročnih planov za obdobje 1981-1985, 
dolgoročnih planov razvoja z nekaterimi elementi razvoja do leta 2000 
za oblikovanje prostorskih planov in planov obrambnih priprav. 

Socialistična zveza se bo skupno z drugimi družbenopolitičnimi 
organizacijami močno angažirala v tej široki družbenopolitični akciji v 
kateri bo potrebno v krajevnih skupnostih, TOZD, družbenopolitičnih 
skupnostih ter drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
družbenih organizacijah in društvih zagotoviti pogoje za demokratično 
usklajevanje samoupravnih interesov. V procesu samoupravnega 
družbenega planiranja bo potrebno uveljaviti celovitost planiranja tudi 
z ekonomskega, socialnega, prostorskega, regionalnega in ekolo- 
škega vidika ter s tem tudi v vseh fazah nastajanja, sprejemanja in 
izvajanja planskih dokumentov zagotoviti, da bo interes delavca de- 
lovnega človeka in občana odločujoč. 

6. Svet meni, da je potrebno v okviru socialistične zveze in drugih 
družbenopolitičnih organizacij, v TOZD, družbenopolitičnih skupno- 
stih ter drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih proučiti 
dosežene rezultate pri uresničevanju s planom opredeljenih nalog, 
opredeliti vzroke za odstopanja ter sprejeti konkretne ukrepe in na- 
loge, oblikovane v ustreznih dokumentih, ki bodo v okviru celotne 
<HM?e>ene skupnost' om°g°čale doseganje in uresničitev začrtane po- 
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MNENJA IN PREDLOGI 

Republiškega sveta za gospodarski razvoj m 

ekonomsko politiko o sistemskih 

pri oblikovaoju obrtnega zako   

V 23 številki Poročevalca dne 8. t! |™°.pjjjjjg obrtnega SfonTlESA^IOIsl-ter-Mnenja in 
ureditve o nekaterih odprtih sistemskih vprašanjih v zvez, s 

"'SS^oSmoT^nenja in stališča Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko 
poSo o^stemakih vprašanjih in dilemah pri oblikovanj obrtnega zakona-   

Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko je na 2. seji, dne 29. junija 1978. obravnaval nekatera 
sistemska vprašanja in dileme pri oblikovanju obrtnega za- 
k°Kot izhodišče za razpravo je svet upošteval stališča in 
mnenja, ki jih je k postavljenim vprašanjem pripravila delovna 
skupina sveta, na seji 21. junija 1978. Svet je sistemska vpra- 
šania v zvezi s predlogom obrtnega zakona obravnaval pred- 
vsem s stališča opredeljenih smotrov nadaljnjega gospodar- 
skeaa razvoja samostojnega osebnega dela in njegove vloge v 
procesu družbene reprodukcije ter politike v odnosu do nosil- 
cev samostojnega osebnega dela v SR Sloveniji. SvetJe v 

razpravi sprejel k zastavljenim vprašanjem naslednja mnenja 
in predloge: 

1. Urejanje lastninske pravice na delovnih sredstvih in 
P°Svet"je v'presoji''vprašanja izhajal iz temeljne premise, da 
dimenzije delovnih sredstev - strojev, orodij, naprav in priprav 
in tudi poslovnih prostorov v lasti občanov, ne morejo Pose- 
dati meja, ki jih neposredno narekuje sama možnost, da 
nosilec samostojnega osebnega dela lahko sam s svojim 
osebnim delom in izjemoma in v omejenem obsegu z dopol- 
nilnim delom drugih, ta sredstva aktivira oziroma opravlja 
določeno dejavnost. k; 

Svet ie ugotovil, da bi podobne težave kot bi jih imeli, če bi 
omejevali delovna sredstva, nastale tuđi, če bi se lotili nepo- 
srednega omejevanja velikosti poslovnih prostorov. Svet se 
zavzema za omejevanje - v času, ko je samostojni obrtnik 
aktiven - na podlagi ekonomskih motivov in ne po administra- 
tivni poti. Pri tem upošteva, da sta omejitvena faktorja za 
velikost poslovnih prostorov po eni strani možnost zaposlova- 
nja dopolnilnih delavcev, po drugi pa priznavanje stroškov v 
zvezi s poslovnim prostorom, ki jih za posamezne vrste obrti 
priznavajo davčni organi. Pri tem je treba upoštevati tudi 
izredno hetegenost dejavnosti in znotraj njih razlike med 
ožjimi strokami in tudi spremembe poslovne usmeritve in se 
vrsto drugih momentov, tako da bi s kakršnimkoli poskusom 
omejevanja poslovnih prostorov po tej poti zabredli v obsežno 
administriranje, še zlasti pri izvajanju taksnih določb če ne 
celo i/ določenih primerih v nepravično presojanje in v šikani- 
ranje nosilcev samostojnega osebnega dela. 

Zato naj bi zakon ne postavljal nobenih omejitev, dokler 
poslovni prostor služi proizvodni dejavnosti oziroma, dokler 
poslovni prostor fungira kot del proizvajalnih sredstev samo- 
stojnega obrtnika. Omejitve naj bi nastopile, ko obrtnik pre- 
hena s proizvodno dejavnostjo oziroma, ko poslovni prostor 
preneha biti v funkciji proizvodnje in se transformira v »ne- 
proizvodno« premoženje občana. ^ 

Temeljno izhodišče omejitve in njenih modelitet bi moralo 
biti v tem, da nosilec samostojnega osebnega dela naložbe v 
poslovni prostor, potem ko preneha s samostojnim, osebntm, 
delom, ne more kapitalizirati, tj. da bi si pridobival ah pridobi 
dohodek iz same naložbe v poslovni prostor. S takšno reši- 
tvijo bi hkrati dosegli omejitev poslovnih prostorov na dejan- 
sko potrebne površine, in to glede na naravo in tehnologijo 
posamezne dejavnosti, kot tudi glede na skladnost velikosti 
površin z možnostjo opravljanja dejavnosti s samostojnim 
osebnim delom. 

Tudi v času aktivnosti samostojnega obrtnika naj bi po- 
slovni prostor sam po sebi ne bil vir dohodka npr. z od- 
dajanjem v najem drugim. Zajemanje rente v faksnem do- 
hodku bi morali upoštevati v bodoči spremembi davčne zako- 
nodaje ali pa v stopnji nadomestila za uporabo zemljišča. 

Obrtnika bo že perspektiva, da bo omejen v razpoaganjus 
poslovnim prostorom, če bi opustil samostojno obrt ali ko bo 
nehal biti aktiven, silila, da se bo v naložbah v poslovn 
prostor omejil na dejansko, svojemu osebnemu delu in vrsti 
d£'svet°je 'mnenfa,^a W omejitve v razpolaganju s poslovnimi 
prostori urejali tako kot doslej, ne v tem zakonu, ampak v 
zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v katerem 
pa bi bile nujne nekatere spremembe. V 2. odstavku<7. člena 
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih bi morali 
črtati določbo, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določa 
največje površine poslovnih prostorov za posamezne obrtne 
dejavnosti. Ob tem je tudi sicer nesprejemljivo ze izraženo 
stališče, ki temelji na ekonomskem omejevanju, da naj bt 
veličino poslovnih prostorov omejevali s podzakonskimi akti. 

V 8 členu tega zakona bi morali urediti tako, da preide po 
preteku treh let, potem ko je delovni človek prenehal oprav- 
ljati dejavnost s samostojnim osebnim delom, poslovna 
stavba oziroma poslovni prostor v družbeno lastnino (nact 70 
m2) in to v vsakem primeru, ne pa, »ce tako določi občinski 
upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne zadeve. 
(2. odstavek, 8. člena zakona o poslovnih stavbah m poslovnih 

^Seveda pa bi zadržali tudi v novi ureditvi možnosti da 
delovni človek obdrži lastninsko pravico na poslovni stavbi ali 
poslovnem prostoru, potem ko je prenehal opravljati dejavno- 
sti s samostojnim osebnim delom, če to dejavnost, ali drugo, s 
samostojnim osebnim delom nadaljuje član njegove ožje dru- 
žinske skupnosti (1. odstavek omenjenega 8. člena), in prav 
tako če poslovno stavbo ali poslovni prostor preuredii v sta- 
novanje, da pa pri tem ne preseže z zakonom določenega 
stanovanjskega maksimuma (3. odstavek istega člena). 

Svet je mnenja, da bi se morali takšni poslovni prostori, ki 
iih lastnik ne bi uporabil v stanovanjski namen m ki preidejo v 
družbeno lastnino, praviloma uporabiti za obrtne dejavnost, 
in sicer tako, da bi bili najprej ponuđeni v odkup ali v najem 
organizaciji združenega dela, ki se ukvarja z enako a i p - 
dobno dejavnostjo kot bivši samostojni obrtnik. 

Zato da bi bila za nosilce samostojnega osebnega dela 
kompleksno urejena taka vprašanja, ki se tičejo dela kot Jud' 
lastnine na poslovnih prostorih, je treba po mnenju sveta 
predložiti spremembe zakona o poslovnih stavbah m poslov- 
nih prostorih hkrati z novim obrtnim zakonom. 

2 Omejevanje opravljanja gospodarskih dejavnosti v po- godbenih organizacijah združenega dela 
Svet je menil, da je treba glede tega vprašanja v načelu 

sprejeti isto izhodišče kot sicer velja za organizacije združe- 
nega dela. Pri tem je upošteval, da je pogodbena organizacija 
združenega dela prehodna oblika, v kateri pa se kontinuirano 
učvrščujejo elementi, karakteristični za zdruzeno delo na 
družbenih sredstvih proizvodnje. Zato bi ji, P° 'fm ' 
lahko pripisali širši spekter dejavnosti, ki jih lahko opravljav 
primerjavi s samostojnim osebnim delom. Vendarle pa da je 



hkrati izključena od določenih dejavnosti. Tako bi morala biti 
omejitev v 2. odstavku 22. člena prdpredloga, ki se nanaša na 
avtoprevozništvo in prodajo na drobno, razširjena na celotno 
notranjo in zunanjetrgovinsko dejavnost, na dejavnost igral- 
nic in iger na srečo, na dejavnost proizvodnje eksplozivnih 
snovi, na dejavnost predvajanja filmov in morda še katero 
drugo. Razen te rešitve, da zakon izključi pogodbene organi- 
zacije od opravljanja določenih dejavnosti, je možno, da se z 
zakonom predvidijo poostreni pogoji, pod katerimi pogod- 
bena organizacija lahko opravlja določene dejavnosti. 

3. Samostojno opravljanje dela s področja grafično-ti- 
skarskih dejavnosti 

Po mnenju sveta urejanje tega vprašanja ni moč prenesti na 
podzakonski akt, ampak bi morali že v samem zakonu opre- 
deliti katere vrste del s področja grafično-tiskarske dejavnosti 
lahko opravlja samostojni obrtnik. V ta namen naj bi predla- 
gatelj v sodelovanju z delegati združenja TOZD grafične indu- 
strije in delegati samostojnih obrtnikov preciziral to določbo 
kot zakonsko besedilo tega zakona. Na morebitna odprta 
vprašanja, ki bi se s tem v zvezi lahko še pojavljala v praksi, pa 
naj bi pristojni republiški upravni organ dajal tolmačenja. 

Svet je v zvezi z vprašanjem samostojnega osebnega dela in 
grafično-tiskarske dejavnosti opozoril, da se pri tem vpraša- 
nju ni moč sklicevati na 350. člen ZZD, ker se le-ta nanaša na 
to, delovni ljudje in civilno pravne osebe ne morejo ustanav- 
ljati delovnih organizacij za grafično dejavnost. 

4. Možnost ustanovitve kolegijskega poslovodnega or- 
gana v POZD 

Delovna skupina meni, da je umestna rešitev kolegijskega 
poslovodstva, ko gre za več ustanoviteljev pogodbene organi- 
zacije združenega dela. 

5. Vprašanja postopka, če katera od podpisnic pogodbe o 
ustanovitvi POZD ne podpiše 

Pri presoji tega vprašanja je svet izhajal predvsem iz po- 
trebe nadaljnjega razvoja in pospeševanja ustanavljanja po- 
godbenih organizacij. S tega vidika je svet glede na doseda- 
njo prakso in na še možne primere zavlačevanja ustanovitve 
ali celo odklonitve podpisa ustanovitvene pogodbe menil, da 
je treba v zakonu določiti maksimalni rok, v katerem mora 
udeleženec v pogodbi to podpisati ali pa podpis odkloniti. Za 
primere odklonitve je treba predvideti postopek za ponovno 
oceno pogojev, potrebnih za ustanovitev POZD. 

Predlagatelj naj v sodelovanju z Republiškim sekretariatom 
za pravosodje, or. uprave in proračun in Sekretariatom Izvrš- 
nega sveta za zakonodajo prouči do seje Izvršnega sveta, 
kakšen naj bi bil postopek za primer odklonitve (prek skup- 
ščine občine, sodišča združenega dela ali podobno). 

6. Zgornja meja nadomestila, ki pripada poslovodji iz do- 
hodka pogodbene organizacije 

Svet meni, da je lahko določena zgornja meja nadomestila z 
republiškim zakonom, da pa se bo treba prilagoditi enotnim 
načelom, če bodo ta načela za višino nadomestila za gospo- 
darjenje z združenimi sredstvi, kot delu udeležbe v dohodku, 
predvidena v zveznem zakonu (39. člen zakona o ugotavljanju 
in razporejanju celotnega prihodka in dohodka. 

Sicer pa svet meni, da način določitve zgornje meje, tako da 
je merjena z obrestmi, ni dobra. Svet se ne opredeljuje proti 
takšni rešitvi, ker jo je treba tolerirati, dokler se ne najdejo 
drugi kriteriji. 

7. Prenehanje statusa pogodbene organizacije, ko delež 
poslovodje pade pod določen odstotek 

Svet se strinja s predlagano rešitvijo v 39. členu, da usta- 
novitelju preneha pravica do udeležbe v dohodku in da hkrati 
POZD izgubi svoj dotedanji status, ko so sredstva povrnjena, 
ali če ta sredstva ustanovitelj umakne ali pa, ko postane delež 
ustanoviteijevih sredstev v poslovnem skladu manjši od od- 
stotka, določenega v pogodbi. 
Strinja se tudi, da na podlagi tega ostanka združenih sredstev 
ustanovitelj ne more več dobivati nadomestila in da se način 
vračanja tega dela ustanoviteijevih sredstev določi v pogodbi. 

8. Vodenje obratovalnice, ko obrtnik zaradi opravljanja 
družbenih funkcij in drugih razlogov, ki niso odvisni od 
njegove Volje, ne dela v obratovalnici 

Svet se strinja, da ta možnost velja tudi za avtoprevoznike. 
S to določbo se samostojni avtoprevoznik izenačuje z dru- 

gimi nosilci samostojnega osebnega dela, tako da tudi zanj 
velja, da ga lahko nadomešča pri njem zaposleni delavec v 
času njegove zadržanosti, zaradi opravljanja družbenih funk- 
cij aH drugih razlogov. S to možnostjo se nikakor ne spremi- 
nja načelo 102. člena predloga tega zakona, da samostojni 

avtoprevoznik vozilo upravlja sam ali pa v njegovi prisotnosti 
pri njem zaposleni sovoznik. 

9. Prodaja tujih izdelkov v obratovalnicah samostojnih 
obrtnikov 

V zvezi s predlagano rešitvijo svet meni, da prodaja ne bi 
smela preseči dejavnosti - proizvodnje izdelkov ali storitev. V 
ta namen bi bil potreben nov odstavek v 90. členu predloga, v 
katerem bi bilo rečeno, da je mogoče pridobiti dovoljenje za 
prodajo tujih končnih izdelkov po 1. odstavku in 3. odstavku 
90. člena le, če pretežni del dohodka izvira iz lastne proizvod- 
nje izdelkov in storitev. Vendar pe je bilo sprejeto stališče, da 
to ni potrebno, ker gre pri takšni prodajni dejavnosti za 
dopolnitev in bi bilo že po naravi stvari, če bi dopolnitev 
presegla osnovno dejavnost, sporno dovoljenje za prodajo. 

Razen tega pa ima svet s tem v zvezi naslednje pripombe: 
- v prvem odstavku 90. člena bi morali povedati, da gre za 

področno gospodarsko zbornico, kajti ta pozna krajevne ra- 
zmere; 
- besedilo prvega stavka 3. odstavka 90. člena bi morati 
poenostaviti in obenem precizirati s tem, da bi se glasil: 
»Obrtna delavnica sme za dopolnitev izbire svojih izdelkov ali 
storitev prodajati tuje končne izdelke, če gre pri teh izdelkih 
za njihovo vgradnjo ali montažo«. Pri tem je bilp izraženo 
mnenje ali ne bi kazalo, da predlagatelj omeji možnost te 
prodaje za izdelke, ki se pri opravljanju storitve običajno 
vgrajujejo ali montirajo v izdelek. 

Pridevnik »končne« bi bil umesten, da ne bi prišlo do 
napačnih tolmačenj, ker bi s tem poudarili, da ne gre za 
reprodukcijski material in polizdelke, ki se normalno vključu- 
jejo kot prenesena vrednost v proizvod same obrtne dejavno- 
sti. 

- v 3. odstavku 90. člena se zadnji stavek lahko črta, ker so 
v 17., 18. in 99. členu že vsebovane ustrezne določbe. 

10. Omejitev nosilnosti motornih vozil samostojnih avto- 
prevoznikov 

Svet se strinja s stališčem predlagatelja in predlaganimi 
rešitvami in pri tem izhaja iz temeljnega izhodišča za omeje- 
vanje samostojnega osebnega dela, tj. možnosti opravljanja 
dela in dejavnosti s samostojnim osebnim delom. Sodi, da je 
prav avtoprevozništvo med dejavnostmi, ki so relativno naj- 
bolj vezane na res osebno delo samega nosilca dejavnosti, če 
upoštevamo omejitve, ki se nanašajo na opravljanje te dejav- 
nosti (102. člen predloga zakona). 

11. Omejitev prodaje na drobno na dejavnosti, na kraj in 
na druge pogoje, ki jih določi občinska skupščina 

Svet je mnenja, da predlagana rešitev ne odpira nobenih 
sistemskih dilem. 

Blagovne skupine (v 108. členu predloga zakona), ki so 
lahko predmet prodaje na drobno samostojnega prodajalca bi 
morale biti .precizneje opredeljene. Npr. v drugi alinei tega 
člena navedena sredstva za gospodinjsko rabo bi morala biti 
opredeljena kot sredstva za dnevno gospodinjsko rabo, tako 
da bi bilo jasno, da so izključene dobrine trajne rabe. 

Sicer pa bi moral predlagatelj v sodelovanju z Republiškim 
komitejem za tržišče in cene precizirati nomenklaturo proiz- 
vodov navedenih v 108. in 110. členu predloga zakona. 

12. Opravljanje gospodarskih dejavnosti kot postranski 
poklic 

Rešitev v predlogu, ki postranskemu poklicu daje možnosti 
proizvodnje tako izdelkov kot storitev - na splošno za trg 
(brez možne omejitve storitev samo za zasebnike kot doslej) 
je smotrna z vidika argumentov, ki jih navaja predlagatelj. 

13. Opredelitev dohodka v obratovalnici samostojnega 
obrtnika 

Svet se strinja s predlagateljem, da bi v tem zakonu opustili 
določbo o zajemanju dela dobička, ki po plačilu davka na 
skupni dohodek občanov preseže trikratni poprečni letni 
osebni dohodek zaposlenega v gospodarstvu Slovenije, ven- 
dar pa bi moralo biti v obrazložitvi povedano, da bo to pred- 
met drugih zakonskih predpisov. Po mnenju sveta ta materija 
ni stvar tega zakona, ampak jo je treba povezati z ekonomsko 
politiko in davčnim sistemom. 

14. Oblikovanje rezerv obratovalnic in skupnih rezerv za 
območje posameznega obrtnega združenja 

Svet k tem določbam nima pripomb razen te, da bi del te 
materije moral biti urejen v republiškem zakonu o zajamče- 
nem osebnem dohodku. 

Predlagatelj naj skupaj z Republiškim sekretariatom za 
delo, ki pripravlja zakon o zajamčenih dohodkih zagotovi, da 
bodo ustrezne določbe vključene v ta zakon. 
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SOCIALISTIČNE ^ZVEZ^DE LOVNEGA LJUDSTVA SLOVENIJE 

Republiški aktiv za spremljanje razprav o uresničevanju 
solidarnosti na področju družbenih dejavnosti 

POROČILO 

delovne skupine o stanju v zvezi s sprejemanjem 

novih solidarnostnih sistemov na področju družbenih 

dejavnosti      

Objavljamo Poročilo o stanju v zvezi s sprejemanjem novih^solidarnostnih 

SSS 
11. 1978.     

/. 

V okviru priprav za oblikovanje in sprejem politike družbe- 
noekonomskega razvoja SRS v letu 1979 se je glede na 
doseženi razvoj in preobrazbo družbenoekonomskih odnosov 
izpostavila tudi nujnost proučitve zadovoljevanja skupnih po- 
treb v družbenih dejavnostih ter v tem okviru uresničevanja 
solidarnosti in njene opredelitve do leta 1980. V to nalogo so 
se aktivno vključile družbenopolitične organizacije v okviru 
socialistične zveze kot ronte organiziranih subjektivnih socia- 
lističnih sil, ki so spodbudile široko družbenopolitično aktiv- 
nost v vseh občinah. 

1. Za izpeljavo solidarnosti pri izvajanju dogovorjenega 
enotnega programa na področju posameznih družbenih de- 
javnosti smo dosegli pomembne uspehe in zagotovili visok 
nivo zadovoljevanja skupnih in osebnih potreb delovnih ljudi 
in občanov tudi tam, kjer ustvarjeni dohodek in dosežena 
stopnja razvoja tega ne zagotavljata. Pretekla praksa pa je 
pokazala na nekatere slabosti v izpeljavi solidarnosti katere 
smo dosedaj opredelili in predlagali smeri za njihovo nadalj- 
nje razreševanje predvsem za področja vzgoje m izobraževa- 
nja, otroškega varstva in socialnega skrbstva. 

Zaradi preširoko opredeljenega enotnega programa, ki 
očitno ni v skladu z dohodkovnimi možnostmi združenega 
dela v večini slovenskih občin ter sprejetih kriterijev in pogo- 
jev za solidarnostno prelivanje sredstev, smo prišli v položaj, 
da je 47 občin dopolnjevano iz sredstev združenih na ravni 
republike za izpeljavo programov. 

Vse bolj prevladuje težnja, naj se čim večji obseg solidarno- 
sti izpeljuje na republiški ravni namesto v organizacijah zdru- 
ženega dela in med njimi v občini ter regiji. To ima za posle- 
dico odtujeno odločanje v precejšnjem delu dohodka in pre- 
razdeljevanje sredstev izven materialnih možnosti združe- 
nega dela. Tako se družbene dejavnosti obravnavajo le kot 
poraba in ne tudi v funkciji ustvarjanja dohodka in večanja 
produktivnosti dela. Obseg solidarnosti je očitno prevelik, 
deluje uravnilovsko in otežuje normalno razvijanje dohodkov- 
nih odnosov. Še več, solidarnost seje marsikje začela spremi- 
njati v negacijo dohodkovnega principa, namesto da bi pred- 
stavljala le nujen korektiv tega principa, na točno določenih 
področjih, kjer za to obstaja poseben družbenih interes, v 
marsikateri občini za dogovorjene enotne programe preje- 
majo solidarnostna sredstva, medtem ko si za dodatne pro- 
grame zagotavljajo sredstva iz lastnih virov, včasih celo v 
nadpovprečni kvaliteti in obsegu. V nekaterih občinah preje- 
majo za posamezna področja solidarnostna sredstva, pri tem 
pa za celotno skupno porabo združujejo relativno manjši 
delež sredstev glede na razpoložljivo dohodkovno moc obča- 
nov in združenega dela od povprečja SRS. 

2. V naslednjih dveh letih, do sprejema novega srednjeroč- 
nega plana razvoja, je potrebno ustvariti pogoje za čim večjo 
uveljavitev odnosov svobodne menjave dela na področju 

družbenih dejavnosti in izpeljavo solidarnosti na teh področ- 
jih. Zato je treba že pri oblikovanju aneksov samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana družbenih dejavnosti za leti 
1979 in 1980 smiselno upoštevati rešitve opredeljene v 
osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in 
s tem tudi tiste, ki bodo zagotovile čimbolj neposredno odlo- 
čanje delavcev o združevanju sredstev za izpeljavo solidarno- 
sti na naslednjih izhodiščih: 

- Solidarnost delovnih ljudi in občanov pri zadovoljevanju 
skupnih potreb je trajna sestavina družbenoekonomskih od- 
nosov v združenem delu in jo delavci in delovni ljudje s 
samoupravnim sporazumevanjem Izpeljujejo v organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih, v enotah samou- 
pravnih interesnih skupnosti, temeljnih skupnostih, krajevnih 
skupnostih in interesnih skupnostih za območje občine, le 
izjemoma, pod točno določenimi kriteriji in kadar obstoji za to 
poseben družbeni interes, pa tudi medobčinsko ali v repu- 
bliki. 

Podlaga za solidarnostno združevanje sredstev je sporazu- 
mno ovrednoten program storitev in opredelitev pogojev pod 
katerimi nastopi obveznost dajanja in upravičenosti spreje- 
manja solidarnostnih sredstev. To se pravi, da morajo delavci, 
delovni ljudje in občani s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih planov in s plani svojih temeljnih skupnosti opredeliti 
namen, obseg in način združevanja ter prelivanja sredstev za 
pokrivanje skupnih potreb in interesov na področju družbenih 
dejavnosti in socialne varnosti. 

- Občina kot temeljna družbenopolitična in samoupravna 
skupnost je odgovorna za njen skladen gospodarski in druž- 
beni razvoj. Zato je treba zagotoviti njeno večjo odgovornost 
za planiranje obsega in kakovosti programov družbenih de- 
javnosti glede na dohodek in ekonomsko razvitosti. To po- 
meni, da so subjekti gospodarjenja in družbenopolitična 
skupnost odgovorni za razvoj družbenih dejavnosti in dolžni, 
da skrbijo za ustvarjanje dohodka in da ga razporejajo na 
način, opredeljen v samoupravnih sporazumih o temeljih pla- 
nov organizacij združenega dela samoupravnih interesnih 
skupnosti in občin. Ker se večina sredstev za družbene dejav- 
nosti združuje na osnovi BOD, je nujno, da se hkrati z določa- 
njem obsega te porabe obravnava celotne politika OD v ob- 
čini. V občinah je potrebno oceniti programe interesnih skup- 
nosti in možnosti za njihovo uresničevanje v okviru ustvarja- 
nja dohodka in (predlaganega) sistema solidarnosti. 

- Pri uresničevanju enotnih programov mora priti bolj do 
izraza medobčinska solidarnost, in to na osnovi dogovorjenih 
kriterijev in meril. Gre za to, da je treba to obliko solidarnosti 
izpeljati in se šele nato dogovarjati in sporazumevati o soli- 
darnosti na republiški ravni, predvsem za zagotovitev enotnih 
programov družbenih dejavnosti v manj razvitih občinah. 

- Odgovornost republike, ki izhaja iz načel ustave in zako- 
nov je, da v celotnem sistemu družbene reprodukcije zagotav- 
lja pospešen razvoj manj razvitih in obmejnih območij, kakor 
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je bilo opredeljeno v planu razvoja SRS. Poleg solidarnost- 
nega prelivanja sredstev za pokrivanje osnovnih potreb na 
področju družbenih dejavnosti si mora prizadevati za pospe- 
ševanje povezovanja in združevanja dela in sredstev z razvitih 
območij z nerazvitimi, da bi tako gospodarsko razvili vsako 
občino, da bodo delavci in delovni ljudje v njej lahko pokrivali 
svoje skupne in splošne potrebe ter interese. 

II. 

Na osnovi teh izhodišč in predlogov za uresničevanje soli- 
darnosti, ki so jih predložile samoupravne interesne skupno- 
sti družbenih dejavnosti, so bile v razpravah s predstavniki 
občinskih skupščin, izvršnih svetov skupščin občin ter druž- 
benopolitičnih organizacij in samoupravnih interesnih skup- 
nosti oblikovane naslednje ugotovitve: 

1. Predlagani način uresničevanja solidarnosti v družbenih 
dejavnostih so v občinah podprli ter se zavzeli za čim dosle- 
dnejšo izpeljavo in uresničitev načel svobodne menjave dela 
ter s tem za vse bolj neposredno odločanje delavcev o združe- 
vanju sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov 
ter za izpeljavo solidarnosti na področju družbenih dejavno- 
sti. Poudariti je pri tem potrebno, da so tak način uresničeva- 
nja solidarnosti načeloma podprli tudi v občinah, v katerih po 
tem predlogu ne bodo več prejemali solidarnostnih sredstev, 
aH pa se bodo ta sredstva zmanjšala. Ob tem so poudarili, da 
bo konkretna izpeljava predlaganega načina uresničevanja 
solidarnosti na posameznih področjih in območjih naletela na 
vrsto zahtevnih nalog in težav, katere bo nujno posebej porav- 
nati ter jih skupno, po samoupravni in demokratični poti tudi 
razreševati. Izhodišča, na osnovi katerih se sredstva za soli- 
darnost združujejo ali uporabljajo, je potrebno še nadalje 
razvijati, jih še bolj objektivizirati ter razširiti tudi za ostala 
področja družbenih dejavnosti. 

Razgovori s predstavniki občinskih skupščin, IS skupščin 
občin in družbenopolitičnih organizacij v občinah so omogo- 
čili oblikovati tako družbenopolitično vzdušje, v katerem 
bodo lahko potekale široke in plodne razprave za hitrejšo 
uresničitev nekaterih globalnih premikov v strategiji razvoja 
in delovanja družbenih dejavnosti. 

2. V večini občin bodo z ustvarjenim dohodkom lahko 
zagotovili uresničevanje dogovorjenih programov v okviru že 
sprejetih materialnih obveznosti. Nekatere bodo morale za 
izvajanje le-teh združiti več sredstev ali pa bodo preširoko 
oblikovane programe uskladile s svojimi dohodkovnimi mož- 
nostmi; to pomeni, da jih bodo morali skrčiti, ali pa združevati 
nekaj več sredstev, da nadomestijo izpad solidarnosti. 

3. V nekaterih občinah so izpostavili vprašanje spreminja- 
nja sistema solidarnosti sredi srednjeročnega planskega ob- 
dobja. Menili so, da te spremembe ogrožajo oziroma onemo- 
gočajo uresničitev s planom zastavljenih in dogovorjenih pro- 
gramov - zlasti dopolnilnih in začetnih naložb v družbene 
dejavnosti. 

4. Sistem solidarnosti in vzajemnosti ter način uresničeva- 
nja tega sistema je nujno preučevati in razvijati naprej ter pri 
tem upoštevati celovitost družbenih dejavnosti in njihov po- 
men za naš nadaljnji družbeni in ekonomski razvoj. Poudarili 
so tudi, da je potrebno hitreje krepiti odgovornost združenega 
dela v občini tudi za uresničevanje skupnih programov druž- 
benih dejavnosti, za katere se sredstva združujejo po načelu 
vzajemnosti na nivoju republike oziroma na ravni več občin. 
Te programe je potrebno ponovno verificirati ter opredeliti 
kriterije za združevanje sredstev. 

5. Subjekti gospodarjenja, družbenopolitične skupnosti in 
družbenopolitične organizacije se morajo močno angažirati 
za čim bolj razvito solidarnost v okviru več občin, ker taka 
solidarnost na osnovi načel svobodne menjave dela do sedaj 
praktično še ni nikjer zaživela. 

6. Predloge planskih dokumentov je potrebno oblikovati 
tako, da se bodo delavci v združenem delu lahko na osnovi 
celovitega vpogleda v opredeljene pravice, obveznosti in od- 
govornosti ter na osnovi dohodkovnih možnosti, odločali za 
vrsto, obseg in kvaliteto programov družbenih dejavnosti za 
celotno srednjeročno obdobje. 

Pri tem so poudarili, da pri prevzemanju obveznosti za 
uresničevanje enotnega programa ali enotnega dela pro- 
grama prevzemajo upravičenci do solidarnostnih sredstev 
najmanj enake obveznosti kot drugi uporabniki, ki sredstva za 
solidarnost združujejo. 

INFORMACIJA 

o uresničevanju »Stališč, priporočil in sklepov o 

raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega 

dela« - povzetek 

Skupščina SR Slovenije je decembra 1977 sprejela stališča, 
priporočila in sklepe o raziskovalni dejavnosti kot sestavini 
združenega dela. Desetmesečno uresničevanje sprejetih sta- 
lišč je šele odprlo proces preobrazbe raziskovalne dejavnosti. 
Informacija opozarja na dosedanje premike in osrednje pro- 
bleme ter opredeljuje nekatere temeljne smeri nadaljnje aktiv- 
nosti. 

V Sloveniji je 79 raziskovalnih organizacij, od tega 44 razi- 
skovalnih zavodov in 35 raziskovalnih enot v organizacijah 
združenega dela. Razen tega opravljajo raziskovalno dejav- 
nost še visokošolske organizacije združenega dela in Sloven- 
ska akademija znanosti in umetnosti. Po letu 1974 ni bil 
ustanovljen noben nov raziskovalni zavod in le ena razisko- 
valna enota. 

Raziskovalne organizacije upravljajo delavci teh organiza- 
cij, v zadevah posebnega družbenega pomena pa sodelujejo 
in soodločajo tudi delegati uporabnikov. S sodelovanjem de- 
legatov uporabnikov v svetih raziskovalnih organizacij veči- 
noma ne moremo biti zadovoljni, zlasti premalo vplivajo na 
programiranje raziskovalne dejavnosti. Raziskovalne organi- 
zacije, ki delujejo v okviru organizacij združenega dela pa v 
svojih svetih še nimajo delegatov uporabnikov. 

Sedanji sistem organiziranja samoupravnih interesnih 
skupnosti za raziskovalno dejavnost temelji na 60 občinskih 
raziskovalnih skupnostih in 17 področnih skupnostih, ki so 
povezane v Raziskovalno skupnost Slovenije. 

Občinske raziskovalne skupnosti so v mnogih občinah 
ustanovljene le formalno, vendar pa se v za zadnjem letu 
uveljavlja vse več občinskih skupnosti in dokazuje ne le smo- 
trnost svojega obstoja, temveč tudi potrebo, da se jim pri 
dograjevanju samoupravne organiziranosti posveti več po- 
zornosti. Področne raziskovalne skupnosti so predvsem ne- 
posredni izvrševalec skupnega programa Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije, mnogo manj pa mesto za načrtovanje in 
usklajevanje programov raziskovalne dejavnosti in združeva- 
nje sredstev zanje. Zlasti niso uspele v povezovanju razisko- 
valnih procesov in v oblikovanju dolgoročne zasnove razisko- 
valnih programov. Tako ima v celotnem sistemu osrednje 
mesto dejansko Raziskovalna skupnost Slovenije, v kateri se 
oblikuje skupna raziskovalna politika in financirajo skupne 
naloge in skupni raziskovalni program. 

V raziskovalnih organizacijah je zaposlenih 7116 delavcev, 
od tega 1988 raziskovalcev. Na kadrovskem področju izsto- 
pajo zlasti naslednje značilnosti in problemi: čisti dotok razi- 
skovalnih kadrov je premajhne, kroženje kadrov je skromno, 
čeprav se širi, raziskovalni kader se pomlajuje, vendar pred- 
vsem z začetniki, raziskovalne organizacije vključujejo vse 
več strokovnjakov iz prakse, kriteriji za raziskovalce so preo- 
hlapni, premajhna je skrb za družbeno izobraževanje razisko- 
valcev. 

Raziskovalne organizacije pridobivajo svoj dohodek v pre- 
težni meri z neposredno menjavo dela z uporabniki (leta 1977 
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- 67%), v manjši meri pa v okviru raziskovalnih skupnosti. 
Raziskovalci so v letu 1977 končali 3911 raziskovalnih del, 

od tega je bilo 7% temeljnih raziskav, 64% aplikativnih in 29% 
razvojnih. 

V zadnjih letih se je začela bolj organizirana družbena 
akcija za večje vključevanje znanja in razvijanje ustvarjalnosti 
v procesih dela na vseh področjih gospodarstva in družbenih 
dejavnosti. Družbeni dogovor o inovacijah (1976) je to aktiv- 
nost pospešil, vendar pa je še preveč omejena na aktivnost 
posameznih republiških organov in organizacij, premalo pa je 
široka in ni dovolj vzpodbudila inventivne dejavnosti v samih 
organizacijah. 

Prizadevanja za ustvarjalno, aktualno in obenem kritično 
razvijanje marksistične teoretične misli in njeno uporabljanje 
v uveljavljanju naše poti v socializem so trajno prisotna tudi v 
raziskovalni dejavnosti. Idejne predpostavke raziskovalnega 
dela se iz družbenih širijo tudi v druge vede. Zlasti v narovo- 
slovno-tehničnih vedah se je v zadnjem času na tem področju 
spremenilo več kot vrsto let pred tem. 

Raziskovalni programi še vedno v veliki meri nastajajo izoli- 
rano v samih raziskovalnih organizacijah in s premajhnim 
družbenim vplivom. Tako so bolj rezultat ponujenih raziskav 
kot pa izraženih potreb združenega dela. To je še posebej 
očitno za tisti del programa, ki se financira iz združenih 
sredstev Raziskovalne skupnosti Slovenije. Usmeritve, ki so 
sprejete v samoupravnem sporazumu o temeljih plana razi- 
skovalne dejavnosti za sedanje plansko obdoboje, se še ne 
uresničujejo v celoti, zlasti jih premalo upoštevajo v področ- 
nih raziskovalnih skupnostih. Tudi mnogo raziskovalnih orga- 
nizacij nima svojih planov in načrtujejo raziskovalno delo 
sproti, od leta do leta in zato pritiskajo na spreminjanje 
dogovorjenih prioritet. Raziskovalni programi so še preveč 
razdrobljeni, premajhno pa je tudi vsebinsko povezovanje 
temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskav. Na področju druž- 
benih ved pa je opazno pomanjkanje del, ki bi teoretično 
raziskala naš družbenoekonomski in politični razvoj in dajala 
zanesljivo podlago za praktične odločitve. Prepočasi se obli- 
kujejo coloviti programi raziskav na področju t. i. nacionalnih 
ved. 

Tradicionalne oblike organiziranosti in institucionalni okviri 
v katerih se doslej razvija raziskovalna dejavnost so marsikje 
preživeli in postajajo ovira nadaljnjega razvoja. Zato postaja 
povezovanje raziskovalnih nalog v celovite projekte tisti inte- 
gracijski in usmerjevalni mehanizem, ki naj pospeši presega- 
nje razdrobljenosti raziskovalnega dela tako vpogledu zmog- 
ljivosti in sredstev, kot v pogledu interdisciplinarnega pri- 
stopa. V letošnjem letu je bilo danih več pobud za oblikovanje 
novih projektnih raziskav na področju energetike, zgodovine, 
stanovanjskega gospodarstva, dolgoročnega razvoja Slove- 
nije itd. 

Za nadaljnji razvoj raziskovalne dejavnosti je izredno po- 
membno tudi širjenje znanstvene misli med najširšim krogom 
delovnih ljudi in občanov, ki so ga opravili tisk, radio in 
televizija, različna strokovna društva in gibanje Znanost mla- 
dini. 

Medrepubliško sodelovanje na področju raziskovalne de- 
javnosti je razvito predvsem v okviru Zveze samoupravnih 
interesnih skupnosti za raziskovalno dejavnost in medrepu- 
bliških projektov. Premalo pa je neposrednega medrepubli- 
škega sodelovanja. 

Mednarodno znanstveno sodelovanje se širi tako po ob- 
segu kot po kvaliteti vendar je še premalo organizirano in 
načrtno. Prevladuje prevelika usmerjenost na sodelovanje z 
razvitimi deželami. Pod našimi potrebami in možnostmi pa je 
sodelovanje z deželami v razvoju. 

V okviru uresničevanja celotnega sklopa nalog bo treba 
prihodnjo aktivnost usmeriti zlasti v krepitev in razvijanje 
novih družbenoekonomskih odnosov med udeleženci svobo- 
dne menjave dela v raziskovalni dejavnosti, v krepitev samo- 
upravne organiziranosti, oblikovanje projektne organizirano- 
sti in skladnejši uveljavitvi vseh sestavin sklenjene inovacijske 
verige. Pospešiti bomo morali tudi nadaljnjo samoupravno 
preobrazbo mednarodnega sodelovanja, zlasti z deželami v 
razvoju in se organizirati za aktivno sodelovanje v okviru 
programa mednarodnega centra za podjetja v družbeni last- 
nini v deželah v razvoju v Ljubljani. 

Predlog za izdajo 
zakona o raziskovalni 
dejavnosti in 
raziskovalnih 
skupnostih (ESA-171) 

I. Ustavna podlaga za 
izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo 
zakona o raziskovalni dejavno- 
sti in raziskovalnih skupnostih 
je podana v 13. točki 321. čle- 
na ustave SR Slovenije, po ka- 
teri je republika pristojna, da zv 

zakonom uredi sistem razisko- 
valne dejavnosti ter v ustavnih 
določbah, ki urejajo odnose v 
svobodni menjavi dela ter v sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih, konkretneje zlasti v 56. 
in 70. členu. 

II. Razlogi, ki narekujejo 
izdajo zakona 

Na področju raziskovalne 
dejavnosti so na podlagi zako- 
na v združenem delu doseženi 
prvi premiki pri uveljavljanju 
novih družbenoekonomskih 
odnosov, čeprav se še ohra- 

njajo tudi stari odnosi, prav ta- 
ko je še tudi nedodelan sistem 
planiranja raziskovalne dejav- 
nosti. Za pospešitev nadaljne- 
ga razvoja je treba hitreje ra- 
zvijati vse oblike svobodne 
menjave dela, podrobneje 
opredeliti odnose med udele- 
ženci svobodne menjave dela 
in dograditi samoupravno or- 
ganiziranost na tem področju. 
Posebej je treba okrepiti vlogo 
občinskih in področnih razi- 
skovalnih skupnosti in jih 
usposobiti kot mesto za dogo- 
varjanje in sporazumevanje o 
svobodni menjavi dela. Predla- 
gane spremembe so tako bi- 
stvene, da jih je treba urediti z 
novim zakonom. 

III. Načela, na katerih bo 
temeljil zakon 

Zakon o raziskovalni dejav- 
nosti in raziskovalnih skupno- 

stih bo temeljil zlasti na na- 
slednjih načelih: 

- trajno in pospešeno vklju- 
čevanje raziskovalne dejavno- 
sti v vsa področja združenega 
dela in družbenega življenja, 

- utrjevanje, razvijanja in 
podrobnejše definiranje vseh 
oblik svobodne menjave dela 
na področju raziskovalne de- 
javnosti, 

- krepitev samoupravne or- 
ganiziranosti raziskovalne de- 
javnosti, 

- ugotavljanje potreb in in- 
teresov po raziskovalni dejav- 
nosti delovnih ljudi v samou- 
pravnih organizacijah in skup- 
nostih, ki jih ti uresničujejo s 
svobodno menjavo dela v skla- 
du z dohodkovnimi možnostmi 
in razvojnimi potrebami ter 
materialnimi in kadrovskimi 
zmogljivostmi, 

- uresničevanje svobodne 
menjave dela temelječe na 
skupnem planiranju skupnih 
in splošnih potreb in interesov 
po raziskovalni dejavnosti ter 
ustvarjanju in razporejanju do- 
hodka v skladu z obveznostmi, 
ki so jih na podlagi samo- 
upravnega sporazuma prevzeli 
uporabniki in izvajalci. 

IV. Poglavitne rešitve in 
kratka vsebina zakona 

Zakon naj bi: 
- določil načela za družbe- 

no usmerjanje, programiranje 
in organiziranost raziskovalnih 
dejavnosti, 

- urejal osnove družbenoe- 
konomskih odnosov med ude- 
leženci svobodne menjave de- 
la in pridobivanja dohodka s 
svobodno menjavo dela na po- 
dročju raziskovalne dejavno- 
sti, 

- določil načela za organizi- 
ranost samoupravnih intere- 
snih skupnosti za raziskovalno 
dejavnost in medsebojna ra- 
zmerja v njih. 

Zakon bi obsegal naslednja 
poglavja: 

Temeljna načela: kjer bi bi- 
lo določeno, kaj je raziskoval- 
na dejavnost in kaj obsega ter 
da je posebnega družbenega 
pomena: da delavci v temelj- 
nih in drugih samoupravnih 
organizacijah načrtujejo svojo 
dejavnost in razvoj na podlagi 
rezultatov raziskovalnega dela 
in na njih temelječih razvojnih 
možnosti: da delavci v razisko- 
valnih organizacijah pridobi- 
vajo dohodek s svobodno me- 
njavo dela, z udeležbo pri sku- 
paj ustvarjenem dohodku na 

poročevalec 9 



podlagi združevanja dela in 
sredstev ter s prodajo proiz- 
vodov in storitev: da sredstva 
za raziskovalno dejavnost za- 
gotavljajo temeljne in druge 
organizacije združenega dela 
iz dohodka, iz tekočih mate- 
rialnih stroškov, iz amortizacij- 
ske vrednosti sredstev za ino- 
vacije in druge trajne izboljša- 
ve pogojev za delo in proiz- 
vodnjo ter iz sredstev skupne 
porabe. 

Raziskovalne organizacije: 
ki bi vseboval določbe, kaj so 
raziskovalne organizacije, ka- 
ko so organizirane, kakšno ra- 
ziskovalno dejavnost oprav- 
ljajo, o raziskovalcih, o uprav- 
ljanju raziskovalnih organiza- 
cij in o razvidu. 

Družbenoekonomski od- 
nosi med udeleženci svobo- 
dne menjave dela v razisko- 
valni dejavnosti: kjer bi bilo 
uzakonjeno, da delovni ljudje v 
samoupravnih organizacijah 
in skupnostih ugotavljajo svo- 
je potrebe in interese po razi- 
skovalni dejavnosti in jih ure- 
sničujejo s svobodno menjavo 
dela v skladu z dohodkovnimi 
materialnimi in kadrovskimi 
zmogljivostmi udeležencev 
svobodne menjave: opredelje- 
ni bi bili izvajalci in uporabniki 
v svobodni menjavi dela, pred- 
met svobodne menjave dela 
ter samoupravno sporazume- 
vanje kot način za usklajevanje 
potreb in možnosti uporabni- 
kov in izvajalcev na področju 
raziskovalne dejavnosti, kakor 
tudi za določanje virov, osnov 
in meril za oblikovanje sred- 
stev, za vrednotenje rezultatov 
dela, določanje standardov in 
normativov, osnov in meril za 
ugotavljanje cen storitev, oblik 
povračil, pogojev za uresniče- 
vanje materialnih in drugih ob- 
veznosti, določanje sredstev 
za razširitev dejavnosti ter dru- 
gih pogojev svobodne menja- 
ve dela. 

Nadalje bi bilo v tem poglav- 
ju določeno, da uporabniki in 
izvajalci zagotavljajo potrebe 
in interese po raziskovalni de- 
javnosti s svobodno menjavo 

dela neposredno, kakor tudi v 
temeljni skupnosti področne 
raziskovalne skupnosti, v enoti 
raziskovalne skupnosti, v ob- 
činski, področni in Raziskoval- 
ni skupnosti Slovenije: po- 
drobno bi bilo opredeljeno tu- 
di področje dejavnosti vseh ra- 
ziskovalnih skupnosti. 

Samoupravno organiziranje 
udeležencev svobodne me- 
njave dela v raziskovalni de- 
javnosti: v tem poglavju so do- 
ločeni pogoji za ustanovitev 
občinskih, in področnih razi- 
skovalnih skupnosti, temeljnih 
skupnosti področnih razisko- 
valnih skupnosti oz. enot razi- 
skovalnih skupnosti, sestava 
skupščin raziskovalnih skup- 
nosti, način delegiranja dele- 
gatov v skupščine skupnosti in 
število delegatskih mest, pri- 
stojnost skupščine skupnosti 
in način odločanja v njej, nor- 
mirana naj bi bila tudi obvez- 
nost oblikovanja organov za 
opravljanje nadzora nad izva- 
janjem sprejete politike, nad 
uveljavljanjem pravic in obvez- 
nosti delavcev združenih v 
skupnosti, nad uresničeva- 
njem sprejetih samoupravnih 
odločitev, nad uporabo sred- 
stev ter nad delovanjem orga- 
nov skupnosti in njene stro- 
kovne službe, kakor tudi usta- 
novitve posebnega sodišča 
združenega dela za področje 
raziskovalnih skupnosti v SR 
Sloveniji. Strokovna služba 
opravlja strokovna, finančna in 

administrativno-tehnična 
opravila v skupnosti. 

Sklad Borisa Kidriča: kjer bi 
bile določbe o Skladu Borisa 
Kidriča, iz katerega se podelju- 
jejo nagrade za izredno po- 
membne raziskovalne dosež- 
ke, pomembne izume, odkritja 
in izpopolnitve, za uspešno 
življenjsko delo na področju 
raziskovalne dejavnosti ter šti- 
pendije. 

V. Finančne posledice: 
S predlaganim zakonom se 

ne bodo povečale finančne 
obveznosti družbenopolitičnih 
skupnosti in organizacij zdru- 
ženega dela. 

ter uskladil samoupravno or- 
ganiziranost na tem področju 
z določbami navedenih zako- 
nov. 

Temeljno izhodišče za za- 
kon bodo ustavna načela, po 
katerih delovni ljudje in obča- 
ni, organizirani v samouprav- 
nih organizacijah in skupno- 
stih ugotavljajo svoje osebne 
in skupne potrebe ter interese 
po izobraževanju in jih v skla- 
du s svojimi dohodkovnimi 
možnostmi uresničujejo s svo- 
bodno menjavo dela. V ta na- 
men bo zakon določil načela 
za samoupravno sporazume- 
vanje med udeleženci svobo- 
dne menjave dela na področju 
vzgoje in izobraževanja ter ob- 
vezno ustanovitev izobraževal- 
nih skupnosti in načela za nji- 
hovo organizacijo in medse- 
bojna razmerja v njih. 

Zakon bo podrobneje opre- 
delil uporabnike in izvajalce 
izobraževalne dejavnosti in 
predmet svobodne menjave 
dela ter uveljavil skupno plani- 
ranje izobraževalnih potreb na 
podlagi tekočih in razvojnih 
potreb združenega dela s sa- 
moupravnimi sporazumi o te- 
meljih planov. 

Za uresničevanje planskih 
nalog ter za urejanje medse- 
bojnih odnosov v svobodni 
menjavi dela pa se bodo ude- 
leženci sporazumevali nepo- 
sredno ter v okviru in preko 
izobraževalnih skupnosti. Za- 
kon pa bo določil nekatere ob- 
vezne sestavine samoupravnih 
sporazumov o svobodni me- 
njavi dela med njimi, zlasti se- 
stavine cene vzgojnoizobraže- 
valnih storitev in nekatere dru- 
ge pogoje svobodne menjave 
oziroma opravljanja vzgojnoi- 
zobraževalne dejavnosti. Za 
uresničevanje zagotovljenih 
programov osnovnega izobra- 

ževanja bo zakon tudi obvezo- 
val za solidarnostno združeva- 
nje sredstev uporabnikov na 
območju občine, med občina- 
mi in v SRS. 

Za pospeševanje svobodne 
menjave dela neposredno med 
temeljnimi organizacijami in 
uveljavljanje vpliva uporabni- 
kov na izobraževalno dejav- 
nost in politiko v izobraževal- 
nih skupnostih bo zakon opre- 
delil samoupravno sporazu- 
mevanje uporabnikov in izva- 
jalcev v organih upravljanja 
izobraževalnih organizacij, 
enotah izobraževalnih skup- 
nosti, v občinah in posebnih 
izobraževalnih skupnostih in 
izobraževalni skupnosti Slove- 
nije ter določil načela za med- 
sebojno sodelovanje in pove- 
zovanje izobraževalnih skup- 
nosti. 

Zakon bo določil, da člani 
ustanovijo izobraževalno 
skupnost s samoupravnim 
sporazumom tako, da bodo v 
občinskih izobraževalnih 
skupnostih zagotavljali svoje 
potrebe in interese po osnov- 
nem izobraževanju, sodelovali 
pri usklajevanju potreb in inte- 
resov združenega dela za 
usmerjeno izobraževanje ter 
soodločali v skupščini občine, 
v posebnih izobraževalnih 
skupnostih za posamezna po- 
dročja združenega dela bodo 
zagotavljali svoje potrebe in 
interese po usmerjenem izo- 
braževanju za svoje področje 
in se sporazumeli z drugimi 
posebnimi izobraževalnimi 
skupnostmi pri usklajevanju in 
zagotavljanju celovitih potreb 
po usmerjenem izobraževanju 
v SRS, v izobraževalni skupno- 
sti Slovenije pa bodo oblikova- 
li skupno politiko razvoja 
vzgoje in izobraževanja v SRS, 
opravljali skupne naloge ter 
soodločali v skupščini SRS. 

Predlog za izdajo 
zakona o 
telesnokulturnih 
skupnostih (ESA-180) 

Predlog za izdajo 
zakona o izobraževalnih 
skupnostih (ESA-179) 

Zakon o izobraževalnih 
skupnostih bo nadomestil se- 
danji zakon o izobraževalnih 
skupnostih iz leta 1974, na 
podlagi katerega delujejo ob- 
činske in posebne izobraževal- 
ne skupnosti in izobraževalna 
skupnost Slovenije. Na podla- 
gi izkušenj iz njihovega delo- 

vanja bo dalje razvijal in kon- 
kretiziral z zakonom o združe- 
nem delu in zakonom o skup- 
nih osnovah svobodne menja- 
ve dela na področju vzgoje in 
izobraževanja uveljavljene 
družbenoekonomske odnose v 
svobodni menjavi dela na po- 
dročju vzgoje in izobraževanja 

Zakon o telesnokulturnih 
skupnostih bo nadomestil se- 
danji zakon o telesnokulturnih 
skupnostih iz leta 1973. Na 
podlagi tega zakona so bile 
ustanovljene in delujejo te- 
meljne telesnokulturne skup- 
nosti v občinah in telesnokul- 
turna skupnost Slovenije. Za- 
kon ni več v celoti v skladu z 
ustavo, pa tudi dosežene iz- 
kušnje in razvoj telesnokultur- 
ne dejavnosti terjajo, da se to 
področje na novo uredi - v 
skladu z določbami zakona o 
združenem delu in zakona o 

osnovah svobodne menjave 
dela. 

Temeljna izhodišča za zakon 
so določbe Ustave SR Sloveni- 
je po katerih delovni ljudje in 
občani zagotavljajo pogoje za 
zdrav telesni razvoj ter vse- 
stranski razvoj telesne kulture, 
posebej še za razvoj množične 
telesne kulture in tekmovalne- 
ga športa. 

Sedanja ureditev samo- 
upravnega organiziranja na 
področju telesne kulture je že 
dokaj zastarela in ne ustreza 
več novim družbenoekonom- 
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skim odnosom, zlasti pa ne 
odraža dovolj specifičnih ra- 
zmer na področju telesne kul- 
ture, za katero je značilno, da 
se kot izvajalci telesnokulturne 
dejavnosti uveljavljajo pred- 
vsem delavci in občani, ki z 
amaterskim delom v telesno- 
kulturnih organizacijah in nji- 
hovih smereh opravljajo večji 
del telesnokulturne dejavnosti. 

V ta namen bo zakon po- 
drobneje uredil družbenoeko- 
nomske odnose med udele- 
ženci svobodne menjave dela 
na področju telesne kulture ter 
opredelil uporabnike in izva- 
jalce tako, da bo kot izvajalce 
opredelil poleg delavcev, ki se 
poklicno ukvarjajo s telesno- 
kulturno dejavnostjo, tudi vse 
delovne ljudi in občane, ki v 
okviru telesnokulturnih orga- 
nizacij kot amaterji izvajajo 
dogovorjene programe in upo- 
rabljajo družbena sredstva. 

Podrobneje bo opredelil tudi 
predmet svobodne menjave 
dela in način sporazumevanja 
o planiranju telesnokulturne 
dejavnosti, o programih ure- 
sničevanja dogovorjenih aktiv- 
nosti oziroma storitev, združe- 
vanja sredstev in način uresni- 
čevanja osebnih in skupnih 
potreb s posebnim ozirom na 
potrebe po množični telesni 
kulturi kot podlagi za zdrav ra- 
zvoj posameznika, za razvija- 
nje sposobnosti za ljudsko 
obrambo in samozaščito in za 
razvoj tekmovalnih športov. 

Zakon bo določil nekatere 
obvezne sestavine samouprav- 
nih sporazumov in druge po- 
goje, o katerih se bodo spora- 
zumeli uporabniki in izvajalci 
telesnokulturne dejavnosti, 

Predlog za izdajo 
zakona o družbeni 
kontroli cen 

Družbeno kontrolo cen pro- 
izvodov in storitev v SR Slove- 
niji urejata zakon o družbeni 
kontroli cen (Uradni list SFRJ, 
št. 25 72 in 35 72) in zakon o 
ureditvi nekaterih vprašanj 
družbene kontrole cen v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
32 72). Določbe omenjenih za- 
konov niso v skladu z novo 
ustavo in določbami zakona o 
združenem delu. V Skupščini 
SFRJ je zato v teku postopek 
za izdajo novega zakona, ki bo 
urejal sistem cen, ki se bo upo- 
rabljal na celotnem jugoslo- 
vanskem trgu oziroma na ob- 
močju vse države, ter poobla- 
stila zveznih organov pri izva- 
janju družbene kontrole cen. 
Enako je potrebno tudi v SR 

neposredno ter v okviru in pre- 
ko telesnokulturnih skupnosti. 
Določil bo obvezno usta- 
novitev občinskih telesnokul- 
turnih skupnosti ter telesno- 
kulturne skupnosti Slovenije. 

Občinsko telesnokulturno 
skupnost ustanovijo s samou- 
pravnim sporazumom delovni 
ljudje in občani po svojih kra- 
jevnih skupnostih in po svojih 
temeljnih in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skup- 
nostih kot uporabniki skupaj z 
delovnimi ljudmi in občani, ki v 
telesnokulturnih organizacijah 
kot izvajalci izvajajo dogovor- 
jene programe telesnokultur- 
ne dejavnosti. Za čimbolj ne- 
posredno sporazumevanje in 
dogovorjanje o programih te- 
lesnokulturne dejavnosti orga- 
nizirajo enote občinskih skup- 
nosti za območje ene ali več 
krajevnih skupnosti in ob po- 
sameznih organizacijah, ki 
izvajajo dejavnost, skatero za- 
dovoljujejo potrebe po telesni 
kulturi oziroma upravljajo tele- 
snokulturne objekte. 

Zakon bo določil, da se člani 
preko občinskih telesnokultur- 
nih skupnosti združujejo v te- 
lesnokulturno skupnost Slove- 
nije ter v njej zagotavljajo 
skupne naloge. Poleg tega bo 
določil tudi načela za povezo- 
vanje in sodelovanje telesno- 
kulturnih skupnosti med seboj 
in z drugimi samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi zaradi 
uresničevanja skupnih intere- 
sov za razvoj telesne kulture 
ter določil načela organizira- 
nja skupnosti, sprejemanje sa- 
moupravnih odločitev v skup- 
nostih in druga vprašanja, po- 
membna za delovanje telesno- 
kulturnih skupnosti. 

(ESA-176) 

Sloveniji v skladu z novim si- 
stemom urediti z novim zako- 
nom o družbeni kontroli cen 
vsa ostala vprašanja družbene 
kontrole cen, ki so predmet za- 
konskega urejanja. Med ta 
vprašanja glede na besedilo 
osnutka zveznega zakona vse- 
kakor spadajo: 

- pravice in dolžnosti orga- 
nov republike glede urejanja in 
opravljanja posameznih oblik 
družbene kontrole cen proiz- 
vodov in storitev, ki so po- 
membni za vso republiko, 

- pravice in dolžnosti obči- 
ne v družbeni kontroli cen ter 

- družbeni organi za cene v 
republiki in v občinah. 

Zakon bo torej moral najprej 
določiti proizvode in storitve, 

ki so pomembni za vso repu- 
bliko. Nadalje bo zakon vsebo- 
val določbe, ki se nanašajo na 
določanje politike cep in spre- 
jemanje ukrepov za njeno izva- 
janje. Pri tem bo potrebno do- 
ločiti, da so udeleženci dogo- 
vorov o izvajanju politike cen 
poleg organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti tudi gospo- 
darska zbornica in ustrezne 
samoupravne interesne skup- 
nosti. Zakon bo določil naloge 
organov republike na področ- 
ju cen, in sicer tako Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in republiških upravnih orga- 
nov kot tudi novega družbene- 
ga organa za cene. 

Med pravicami in dolžnost- 
mi občinskih organov bo po- 
trebno navesti proizvode in 
storitve, za katere le-ti oprav- 
ljajo družbeno kontrolo cen ter 
ekonomske in druge ukrepe 

S predlogom odloka o dolo- 
čitvi in o razdelitvi skupnega 
zneska deviz za potrebe repu- 

(kot so npr. ukrepi na področju 
politike davkov in prispevkov, 
blagovnih rezerv, delitve do- 
hodka in na področju splošne, 
skupne in osebne porabe), ki 
jih sprejemajo v skladu s svoji- 
mi pravicami in dolžnostmi. Za 
opravljanje zadev na področju 
cen iz zveznega in republiške- 
ga zakona, ki jih opravlja druž- 
beni organ za cene in ki so v 
pristojnosti občinskih orga- 
nov, bo moral zakon določiti 
občinske in medobčinske 
družbene organe za cene. 

To so vprašanja, ki jih bo 
žakon o družbeni kontroli cen 
vsekakor moral urediti. Ali so 
poleg teh še kakšna druga 
vprašanja, ki jih je potrebno 
urediti z zakonom, pa bo poka- 
zala razprava v skupščinskih 
telesih ter predvideva javna 
razprava o tezah zakona o 
družbeni kontroli cen. 

bliških organov in organizacij, 
družbenopolitičnih organizacij 
in ožjih družbenopolitičnih 

Predlog zakona o 
spremembi zakona o 
posebnem republiškem 
davku od prometa 
proizvodov in od plačil 
za storitve ter o načinu, 
po katerem občani in 
zasebne pravne osebe 
obračunavajo in 
plačujejo davek od 
prometa proizvodov in 
storitev (ESA-175) 

Priznavanje oprostitve plači- 1979. Podaljšanje oprostitve 
la posebnega republiškega so predlagali štabi za odpravo 
prometnega davka ob nabavi posledic potresa, ker so se de- 
določenega gradbenega mate- la na sanacijah oziroma novo- 
riala in opreme za občane iz gradnjah stavb na prizadetih 
območja Zahodne Slovenije in območjih zavlekla zaradi po- 
iz Gorenjske, ki jih je v letu manjkanja materiala in kasni- 
1976 oziroma 1977 prizadel tve v zagotovitvi potrebnih fi- 
potres, se po predlogu zakona nančnih sredstev, 
podaljšuje do 31. decembra 

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 
v letu 1979 (ESA-177) 
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skupnosti v SR Sloveniji za le- 
to 1979 vstopamo v drugo leto 
izvajanja novega deviznega si- 
stema na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino. 

Že v letu 1978 je bilo na sa- 
moupravno interesno skup- 
nost SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino preneseno 
dodeljevanje deviz za samo- 
upravne interesne skupnosti in 
za druge organizacije v skladu 
s 37. členom zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino in 5. členom 
zakona o samoupravni intere- 
sni skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino in 
s tem izvršena razmejitev ob- 
sega deviz in pravic do nakupa 
deviz za potrebe družbenopo- 
litičnih skupnosti ter njihovih 
organov in organizacij v repu- 
bliki. 

Predlog odloka je priprav- 
ljen na podlagi 73. člena zako- 
na o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino 
(Uradni list SFRJ, št. 15 77) in 
48. člena zakona o samou- 
pravni interesni skupnosti v 
SR Sloveniji za ekonomske 
odnose s tujino (Uradni list 
SRS, št. 16 77) na podlagi ka- 
terega določa in razporeja ob- 
seg deviz in pravic za potrebe 
družbenopolitičnih skupnosti 
ter njihovih organov in organi- 
zacij v republiki za leto 1979 
skupščina SR Slovenije. 

S stališča osnutka resolucije 
o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1976 do 1980 v letu 1979, ki 
predvideva rast izvoza blaga 
za okoli 8%, uvoza blaga za 
okoli 4%, je bilo ob določitvi 
skupnega zneska deviz za po- 
trebe republike v letu 1979 
izhodišče predvsem to, da je 
treba tudi v letu 1979 nadalje- 
vati z izvajanjem politike var- 
čevanja deviznih sredstev na 
vseh področjih devizne po- 
rabe. 

Prizadevanja SR Slovenije 
izhajajo iz razmerij, da bi bile v 
mejah predlagane devizne 
kvote krite le neizogibne in 
nujne potrebe in da na ta način 
zasnovana devizna poraba v 
določeni meri tudi prispevala k 
uresničevanju ciljev politike 
stabilizacije devizne bilance 
SR Slovenije in SFR Jugosla- 
vije. 

V skladu z osnutkom resolu- 
cije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana v SR Sloveniji za 
obdobje 1976 do 1980 v letu 
1979 bo poleg dejavnosti po- 
sebnega pomena zagotovljena 
prednost nalogam na področ- 
ju krepitve varnosti, za zagoto- 
vitev varnostnih razmer je po- 
trebno pospešeno financirati 
modernizacijo organov notra- 
njih zadev, postavitev zvez in 
zagotoviti pogoje za hitrejši 
pretok potnikov in blaga na 

mejnih prehodih, zagotoviti ni- 
vo družbene samozaščite in 
ljudske obrambe skupno z 
drugimi nosilci nalog in obvez- 
nosti za naloge na področju 
teritorialne obrambe. Funkcije 
civilne zaščite, obrambne 
vzgoje, vojnih zvez ter nekate- 
re specialne naloge republi- 
ških organov so integralni del 
gospodarskih in družbenih de- 
javnosti. V skladu s tem bo sa- 
moupravna interesna skup- 
nost SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino upoštevala 
kot enega od kriterijev pri da- 
janju soglasij za uvoz opreme 
tudi hitrejše odpiranje delov- 
nih mest na manj razvitih in 
manj razvitih obmejnih ob- 
močjih. Analogno s tem bo tu- 
di republiški sekretariat za 
pravosodje, organizacijo upra- 
ve in proračun, ki je poobla- 
ščen s sklepom Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije št. 
330.00-2 78 z dne 19. junija 
1978 za izdajanje soglasij za 
uvoz opreme za potrebe druž- 
benopolitičnih skupnosti ter 
njihovih organov in organiza- 
cij v SRS izvajal resolucijske 
smernice. 

Za racionalno izvedbo nalo- 
žene odgovornosti je bila že v 
letu 1978 pri republiškem se- 
kretariatu za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun 
imenovana Komisija za izdaja- 
nje soglasij za uvoz opreme, ki 
proučuje upravičenost predlo- 
ženih zahtevkov organov in or- 
ganizacij družbenopolitičnih 
skupnosti v skladu s splošnimi 
merili za izdajanje uvoznih so- 
glasij, ki jih je sprejela samou- 
pravna interesna skupnos SR 
Slovenije za ekonomske od- 
nose s tujino in predlaga repu- 
bliškemu sekretariatu za pra- 
vosodje, organizacijo uprave 
in proračun izdajo soglasij za 
uvoz opreme, oziroma uteme- 
ljeno zavrnitev zahtevka. 

Pri izdajanju soglasij za uvoz 
opreme se bodo tudi v letu 
1979 uporabljala merila samo- 
upravne interesne skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino, ki v skladu z 
osnutkom resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1979 imajo pre- 
dnost poleg uvoza opreme za 
dogovorjene prioritetne dejav- 
nosti tudi razvojni programi, ki 
bodo trajneje prispevali k po- 
večanju izvoza in racionalne- 
mu nadomeščanju uvoza. 

Za uvoz računalniške opre- 
me je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije na 14. seji 27. ju- 
nija 1978 obravnaval in sprejel 
kriterije za uvoz računalniške 
opreme. Sprejeti kriteriji velja- 
jo za opremljanje organov in 
organizacij državne uprave z 
računalniško opremo in ker se 
bodo le ti uporabljali tudi za 

področje družbenih dejavnosti 
in gospodarstva, zagotavljajo 
povezovanje vseh dejavnikov v 
enoten informacijski sistem v 
SR Sloveniji in tudi v Jugosla- 
viji. V zvezi s tem je bila imeno- 
vana strokovna komisija za 
opremljanje organov in orga- 
nizacij državne uprave z raču- 
nalniško opremo skladno z ra- 
zvojnim programom v SR Slo- 
veniji. 

Skupščina SR Slovenije je 
16. novembra 1977 sprejela 
odlok o financiranju programa 
nabave računalnika z opremo 
za Zavod SR Slovenije za stati- 
stiko v skladu z družbenim pla- 
nom SR Slovenije za obdobje 
1976 do 1980, kjer je med te- 
meljnimi nalogami na posa- 
meznih področjih skupne poli- 
tike razvoja in ukrepih združe- 
nega dela v točki 1.10 predvi- 
dena modernizacija statistično 
informacijskega sistema. V re- 
soluciji o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Sloveni- 
je za obdobje od leta 1Q76 do 
1980 v letu 1977 pa je v točki 
11, ki zadeva informacijski si- 
stem, obveza, da se statistično ' 
informacijskemu sistemu za- 
gotovi tehnična baza, za kar je 
potrebno zagotoviti potrebna 
devizna sredstva. 

Republiški sekretariat za 
pravosodje, organizacijo upra- 
ve in proračun, ki je v skladu z 
zakonom o republiških uprav- 
nih organih (Uradni list SRS, 
št. 39 74) pristojen za izdelavo 
predloga Odloka o določitvi in 
o razdelitvi skupnega zneska 
deviz, je že v začetku avgusta 
pozval nosilce deviznega pla- 
na, da predložijo utemeljene 
potrebe deviznih sredstev za 
leto 1979. 

Po preveritvi in uskladitvi 
vseh predloženih zahtevkov 
nosilcev deviznega plana se na 
osnovi predlaganega odloka o 
določitvi in o razdelitvi deviz 
za potrebe družbenopolitičnih 
skupnosti teh njihovih orga- 
nov in organizacij v SR Slove- 
niji določa znesek v višini 417 
mio deviznih din, od tega 412 
mio deviznih din v konvertibil- 
nih valutah in 5 mio deviznih 
din v nekonvertibilnih valutah. 

Devizna sredstva v skupni vi- 
šini 417 mio dinarjev se bodo 
uporabljala v okviru konverti- 
bilnih in nekonvertibilnih valut 
za blagovna in neblagovna 
plačila. V okviru konvertibilne 
valute se neblagovna devizna 
sredstva uporabljajo za plačila 
stroškov potovanj, za plačilo 
članarin in kotizacij ter za dru- 
ga neblagovna plačila, blagov- 
na devizna sredstva pa za pla- 
čilo nabavljene opreme in pla- 
čila nakupa reprodukcijskega 
materiala 

Predlogi nosilcev deviznega 
plana za dodelitev v okviru bla- 
govnih in neblagovnih deviz v 

konvertibilnih valutah v višini 
449.6 mio din so po predlaga- 
nem odloku pokriti v višini 
402.7 mio din ali 89,6%. Pred- 
logi nosilcev deviznega plana 
za dodelitev v okviru blagovnih 
in neblagovnih deviz v nekon- 
vertibilnih valutah v višini 1,6 
mio deviznih din pa so po 
predlaganem odloku pokriti v 
celoti, preostanek deviznih 
sredstev v višini 3,4 mio deviz- 
nih din v nekonvertibilnih valu- 
tah pa je vključen med neraz- 
porejena republiška devizna 
sredstva za kritje nepredvide- 
nih izdatkov republike. 

V okviru blagovnih in nebla- 
govnih deviz v konvertibilnih 
valutah so zahtevki nosilcev 
deviznega plana v primerjavi z 
dodeljenimi deviznimi sredstvi 
v letu 1978 večji za blagovne 
devize za 139,5%, za nebla- 
govne devize pa za 23,4%. 

V predlog deviznega plana 
za leto 1979 se vključujejo na- 
slednje večje nove obveznosti: 

- Nabava računalnika z 
opremo zavodu SR Slovenije 
za statistiko, v skladu s spreje- 
tim odlokom o finaciranju pro- 
grama nabave računalnika z 
opremo za zavod SR Slovenije 
za statistiko (Uradni list SRS, 
št. 21 77) 

58.5 mio din 
Za to investicijo je bil najet tudi 
devizni kredit pri mednarodni 
banki. 

- Nabava specialne opreme 
za republiški sekretariat za no- 
tranje zadeve, v skladu z reso- 
lucijskimi težnjami, da se po- 
veča državna varnost 

21.6 mio din 
- V okviru republiškega se- 

kretariata za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun se 
na novo vključuje: 

a) komisija za izdajanje so- 
glasij za uvoz opreme orga- 
nom in organizacijam družbe- 
nopolitičnih skupnosti v SRS 

5,0 mio din 
b) kazenski zavodi 

1,7 mio din 
Skupščinam občin Kranj, 

Novo mesto, Nova Gorica, Tol- 
min in Maribor, ki so zaprosile 
za dodelitev deviznih sredstev 
v višini 7,2 mio dinarjev za na- 
bavo računalniške opreme v 
predloženem predlogu deviz- 
nega plana, devizna sredstva 
za te namene niso dodeljena iz 
razloga, da so za te namene v 
okviru predloga deviznega 
plana predvidena posebna de- 
vizna sredstva pri republiškem 
sekretariatu za pravosodje, or- 
ganizacijo uprave in proračun 
- komisija za uvoz opreme v 
višini 5 mio din. Sredstva v na- 
vedeni višini se bodo med le- 
tom 1979 dodeljevala za nakup 
računalniške opreme, v skladu 
s sklepi komisije za uvoz opre- 
me pri republiškem sekretaria- 
tu za pravosodje, organizacijo 
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uprave in proračun po predho- 
dnem strokovnem mnenju ko- 
misije za opremljanje organov 
in organizacij državne uprave 
z računalniško opremo. 

Posamezni nosilci deviznih 
sredstev so zaprosili, da se jim 
v letu 1979 dodelijo znatno viš- 
ja blagovna devizna sredstva v 
konvertibilni valuti v primerjavi 
z letom 1978 in sicer: 

- republiški sekretariat za 
delo, ki potrebuje devizna 
sredstva za zamenjavo in do- 
polnitev iztrošene opreme ter 
za opremo oziroma instrumen- 
te institutov za varstvo pri delu 
Ljubljana in Maribor. 

- Luška kapitanija Koper 
potrebuje devizna sredstva za 
opremo plovnih objektov, ki 
morajo biti opremljeni v skladu 
s pomorsko mednarodno kon- 
vencijo. 

- Meteorološki in geodetski 
zavod SR Slovenije pa potre- 
bujeta večja deevizna sredstva 
za kompletiranje in vzdrževa- 
nje obstoječe opreme ter na- 
bavo nove. 

- Narodna banka Slovenije 
prav tako potrebuje večja de- 
vizna sredstva za nakup repro- 
dukcijskega materiala in opre- 
me (stroj za štetje bankovcev, 
trezorska vrata, nabava termi- 
nalov). 

Zgoraj navedenim nosilcem 
se v predlogu odloka zagotav- 
ljajo višja sredstva v primerjavi 
z ostalimi nosilci deviznega 
plana. 

SR Slovenija vsako leto za- 
gotavlja v okviru neblagovnih 
deviz tudi devizna sredstva v 
konvertibilnih valutah za po- 
kritje ustavnih obveznosti re- 
publike. V letu 1978 so bila za 

ta namen zagotovljena z odlo- 
kom o razdelitvi deviz sredstva 
v višini 115,8 mio din. V letu 
1979 pa je potrebno zagotoviti 
138,0 mio dinarjev. 

Pri neblagovni devizni kvoti 
znaša po predloženem deviz- 
nem planu indeks rasti v letu 
1979 v primerjavi z letom 1978 
120, pri blagovni devizni kvoti 
pa 203, pri čemer se vključuje- 
jo navedene nove obveznosti. 
Brez vključitve novih obvezno- 
sti pa znaša indeks porasta v 
primerjavi z letom 1978 131. 

Od skupnega zneska deviz 
se izloči med nerazporejena 
devizna sredstva republike za 
kritje premalo predvidenih iz- 
datkov: 9,3 mio din deviznih 
sredstev v konvertibilnih valu- 
tah in 3,4 mio din deviznih 
sredstev v nekonvertibilnih va- 
lutah. O uporabi nerazporeje- 

nih deviznih sredstev republi- 
ke in prenosa med posamezni- 
mi nameni med neblagovnimi 
in blagovnimi devizami odloča 
republiški sekretariat za pra- 
vosodje, organizacijo uprave 
in proračun za zneske do 8000 
deviznih dinarjev, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije za 
zneske nad 8000 deviznih di- 
narjev. 

Za prenose med posamezni- 
mi nameni v okviru neblagov- 
nih in blagovnih deviz v kon- 
vertibilnih valutah je pristojen 
republiški sekretariat za pra- 
vosodje, organizacijo uprave 
in proračun. 

Republiški sekretariat za 
pravosodje, organizacijo upra- 
ve in proračun prav tako v so- 
glasju s posameznimi nosilci 
deviznih sredstev prenese med 
letom neporabljena devizna 
sredstva med nerazporejena 
devizna sredstva republike. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-9.11.1978 

- Ali in v kolikšni meri, spremenjena 
vrednost točke za 1 m2 stanovanja vpliva 
na višino stanarine? 

- Še enkrat »Kdo je odgovorni vodja 
del?« 

Skupina delegatov za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 22. okoliš Črno- 
melj je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Delegati skupine so na raz- 
govoru dne 26. 10. 1978 
obravnavali predlog Zakona o 
revalorizaciji in amortizaciji 
stanovanjskih hiš in stano- 
vanj v družbeni lastnini in ga v 
celoti podpirajo. 

Zaradi jasnejše slike o 
učinkih tega zakona na višino 
stanarine pa predlagamo, da 
strokovne službe Skupščine 
po možnosti do obravnave te 
točke dnevnega reda pripra- 
vijo odgovor na naslednjih 
vprašanjih: 

1. Ali bo in v kolikšni meri, 
spremenjena vrednost točke 
za 1 m2 stanovanja vplivala na 
višino stanarine? 

2. Kakšno je razmerje med 
poprečno stanarino in po- 
prečnim OD v SRS sedaj in 
kakšno bo po oceni po spre- 
jetju tega zakona. 

Na vprašanje je odgovoril 
dipl. ing. arh. MAVER JERKIČ, 
namestnik republiške sekre- 
tarke za urbanizem: 

Zakon o: revalorizaciji in 
amortizaciji stanovanjskih hiš 
in stanovanj v družbeni lastni- 
ni določa le enoten način za 
revalorizacijo stanovanjske- 
ga sklada v družbeni lastnini 
v SR Sloveniji kakor tudi viši- 
no amortizacije od revalorizi- 
rane vrednosti tega sklada. 
Zato sama sprememba vre- 
dnosti točke ni namenjena 
neposrednemu spreminjanju 
stanarine. 

Poviševanje stanarine za 
posamezno leto smo dosedaj 
urejali neodvisno od stopnje 
amortizacije in revalorizacije 
z vsakoletno resolucijo o poli- 
tiki izvajanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 za tekoče leto ozi- 
roma za posamezno leto. 

Predviden prehod na eko- 
nomske stanarine v nasled- 
njem obdobju na podlagi 
družbenega dogovora o pre- 
hodu na ekonomske stanari- 
ne, ki je v obravnavi skupno z 
gradivom »Urejanje družbe- 

noekonomskih odnosov na 
področju stanovanjskega go- 
spodarstva«, katerega bo 
obravnavala tudi Skupščina 
SR Slovenije, je osnovan na 
naslednjih izhodiščih: 

- povprečni ceni stano- 
vanj, zgrajeni v letu 1977 v SR 
Sloveniji; 

- deležu stanarine v reva- 
lorizirani vrednosti stanovanj 
(v višini 3,05%); 

- predvideni stopnji rasti 
cen stanovanj (12%); 

- predvideni stopnji rasti 
osebnih dohodkov (14%); 

- dinamiki prehoda na eko- 
nomske stanarine do leta 
1982 (varianta 1985). 

Po teh izhodiščih naj bi bila 
predvidena delitev stanarine 
naslednja (od 3,05% revalori- 
zirane vrednosti): 

32,8% oziroma 1% za amor- 
tizacijo 

54,1% oziroma 1,65% za in- 
vesticijsko vzdrževanje 

5,9% oziroma 0,16 za teko- 
če vzdrževanje skupnih delov 
in naprav v stanovanjski hiši 

7,2% oziroma 0,22% za 
stroške upravljanja. 

Iz navedenega je razvidno, 
da vrednost točke po samem 
zakonu o revalorizaciji ne bo 
vplivala na stanarino, ker bo 
stanarina določena z družbe- 
nim dogovorom o prehodu na 
ekonomske stanarine, ki bo 
predvidoma sprejet še letos. 

Sedanje razmerje med pov- 
prečnim OD in stanarino zna- 
ša 6,2% povprečnega OD za 
leto 1977, v povprečnem do- 
hodku gospodinjstva pa 3,5%. 
S samim zakonom o revalori- 
zaciji in amortizaciji se ra- 
zmerje ne spreminja, spreme- 
nilo pa se bo s prehodom na 
ekonomske stanarine, in si- 
cer različno za posamezno le- 
to glede na dogovorjeno stop- 
njo rasti stanovanj oziroma 
prehoda na ekonomsko sta- 
narino (za leto 1980 - npr. pre- 
dvidoma 10,4% v povprečnem 
OD, v povprečnem dohodku 
gospodinjstva pa 7,1%). Ven- 
dar to ne na podlagi zakona o 
revalorizaciji in amortizaciji, 
temveč že kot obrazloženo na 
podlagi družbenega dogovo- 
ra o prehodu na ekonomske 
stanarine. 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 38. okoliš 
Ljubljana-Šiška je postavila 
naslednje dopolnilno delegat- 
sko vprašanje: 

Na postavljeno delegatsko 
vprašanje, ali lahko opravlja 
strokovni izpit in dela odgo- 
vornega vodje del v mejah 
svoje strokovne izobrazbe tu- 
di delavec, ki je končal sred- 
njo delovodsko šolo ustrezne 
stroke, smo prejeli pismeni 
odgovor Republiškega sekre- 
tariata za industrijo. 

Republiški sekretariat za 
industrijo na postavljeno de- 
legatsko vprašanje odgovar- 
ja, da delovodja ne more biti 
odgovorni vodja del in tudi ne 
opravljati strokovnega izpita 
po družbenem dogovoru. Svoj 
odgovor utemeljuje z določbo 
40. člena zakona o graditvi 
objektov (Uradni I. SRS, št. 
42 73), ki določa da je odgo- 
vorni vodja del lahko v mejah 
svoje strokovne izobrazbe di- 
plomirani inženir, inženir, di- 
plomirani tehnik z opravlje- 
nim strokovnim izpitom. 

Z odgovorom na delegatsko 
vprašanje nismo zadovoljni in 
zahtevamo odgovor na dopol- 
nilno delegatsko vprašanje: 

1. Zakaj se je pri odgovoru 
na postavljeno delegatsko 
vprašanje v zvezi z oprav- 
ljanjem strokovnih izpitov de- 
lavcev, ki delajo pri gradnji 
objektov upoštevalo le dolo- 
čila člena 40. zakona o gradi- 
tvi objektov, pri tem pa ugoto- 
vilo le neskladje z 2. odstav- 
kom 5. člena zakona o sred- 
njem šolstvu, ter sprejela po- 
buda za uskladitev zakona o 
graditvi objektov z zakonom o 
združenem delu ter zakonom 
o srednjem šolstvu. 

2. Svojo zahtevo utemelju- 
jemo z naslednjimi dejstvi; 

a) Odgovor Republiškega 
sekretariata za industrijo je 
formalističen in se v celoti 
opira na citirano določbo 40. 
člena zakona o graditvi objek- 
ta, ne da bi pri tem upošteval 
vsebinsko utemeljitev dele- 
gatskega vprašanje. Poleg te- 
ga pa sedanji predpisi naziva 
»diplomirani tehnik« razen ci- 
tiranega zakona ne poznajo; 

b) Republiški sekretariat 
za industrijo ni upošteval 
mnenja Republiškega komite- 
ja za vzgojo in izobraževanje 
z dne 12. 5. 1978, ki je bilo 
priloženo delegatskemu vpra- 
šanju. Republiški komite za 
vzgojo in izobraževanje na- 

mreč jasno opredeluje, da se 
poklici delovodje oz. poslovo- 
dje uvrščajo med poklice 
stopnje tehnika in njemu po- 
dobnih. Po drugi alineji 3. čle- 
na zakona o srednjem šolstvu 
(Uradni I. SRS, št. 18 67, 20 70, 
31 72, in 18 74) delovodske in 
poslovodske šole spadajo 
med tehniške šole. 

c) Republiški sekretariat za 
industrijo tudi ni upošteval pri 
svojem odgovoru dejstva, da 
so delovodske šole predvsem 
usmerjene v usposabljanje za 
vodenje del in je zato uteme- 
ljeno trditi, da so se delavci, ki 
so končali delovodske šole, s 
šolanjem bolj usposobili za 
vodenje del kot delavci, ki so 
končali štiriletne tehniške 
šole. 
d) Republiški sekretariat za 
industrijo je z enako utemelji- 
tvijo kot v odgovoru postav- 
ljeno delegatsko vprašanje 
zavrnil predlog Gospodarske 
zbornice Slovenije, da se de- 
lovodjem omogoči oprav- 
ljanje strokovnega izpita po 
družbenem dogovoru o pro- 
gramu in načinu opravljanja 
strokovnih izpitov (Uradni I. 
SRS, Št. 42 73, 2 75, 27 67 - 
prečiščeno besedilo), katere- 
ga podpisniki so poleg Go- 
spodarske zbornice še Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
in predsedstvo Zveze sindika- 
tov. Predlog Gospodarske 
zbornice, podpira tudi pred- 
sedstvo Zveze sinidkatov. 
Smatramo, da je stališče Go- 
spodarske zbornice, da so se 
delavci, ki so končali delo- 
vodske šole, s šolanjem in 
delom usposobili za vodenje 
del in da lahko opravljajo 
strokovni izpit za odgovorne 
vodje del, tako pomembno, da 
bi Republiški sekretariat za 
industrijo moral upoštevati. 

S takim formalnim pristo- 
pom Republiškega sekreta- 
riata za industrijo k odgovoru 
postavljeno delegatsko vpra- 
šanje se lahko povzroči orga- 
nizacijam združenega dela, ki 
opravljajo montažna dela, ne- 
popravljiva materialna in mo- 
ralna škoda. 

3. Montažno servisna orga- 
nizacija je v Iskri sprecializi- 
rana za montažo in servisira- 
nje telekomunikacijskih na- 
prav. Montiramo: 

- javne telefonske cen- 
trale za PTT (Cca. 75% dejav- 
nosti) 

— mrežne in individualne 

14 poročevalec 



centrale za JLA, Notanjo 
upravo, železnico, Elektrogo- 
spodarstvo in številne indivi- 
dualne kupce (cca. 20% de- 
javnosti) 

- prenosni sistemi (cca. 
5% dejavnosti) 

Naše delo se odvija na več 
kot 60 objektih naenkrat in to 
po celotnem državnem terito- 
riju. Približno 8% naše proiz- 
vodnje je izvoz. Velikost po- 
sameznih objektov je zelo ra- 
zlična. Najmanjši objekti so 
zaključeni v nekaj dnevih z 
enim ali dvema delavcema. 
Montaža velikih telefonskih 
central pa lahko traja dve ali 
več let. Na takih objektih lah- 
ko dela več 10 delavcev. 

Montažna dejavncst se je 
razvijala postopoma, tako kot 
se je razvijala proizvodnja te- 
lekomunikacijske opreme v 
Iskri. Od skromnih začetkov 
imamo danes, po 25 letih za- 
poslenih v tej dejavnosti že 
preko 400 delavcev. Jedro ko- 
lektiva so že od vsega začet- 
ka predstavljali kvalificirani 
delavci ne glede na to, da se 
je v zadnjih letih kadrovska 
struktura predvsem zaradi 
študija ob delu in štipendijske 
politike zelo poboljšala. Da- 
nes je v TOZD zaposlenih 11 
delavcev z visoko izobrazbo, 
10 z višjo, 77 s srednjo ali de- 
lovodsko in 24 visokokvalifici- 
ranih. 

Za opravljanje strokovnih 
izpitov smo evidentirali 37 na- 
ših inženirjev in tehnikov, ki 
izpolnjujejo pogoje po druž- 
benem dogovoru. Po našem 
razvojnem programu in zaradi 
vse splošnih potreb po razvo- 
ju telekomunikacij v Jugosla- 
viji, načrtujemo za prihodnje 
leto cca. 30% večjo proizvod- 
njo. Leta 1982 pa bo proizvod- 
nja predvidoma še enkrat 
večja kot danes. 

Temu primerno se bo seve- 
da dvignilo število objektov. 
Ne glede na to, da se nam 
trenutno ob delu izobražuje 
13 bodočih delovodij, tehni- 
kov in inženirjev ter da imamo 
na srednjih, višjih in visokih 
šolah 40 štipendistov bomo 
tudi v bodoče v velikih ka- 
drovskih težavah. 

ZATO MENIMO, DA JE ZA 
NAŠO DEJAVNOST PRAK- 
TIČNO NESPREJEMLJIVO, 
DA BI NEGIRALI DELOVNO 
ZMOŽNOST TER OPRAVLJE- 
NO DELOVODSKO ŠOLO DE- 
LAVCEM, KI IMAJO VSE PO- 
TREBNO ZNANJE IN SPO- 
SOBNOSTI, DA TAKO DELO 
OPRAVLJAJO. TO SO DOKA- 
ZALI ŽE NA ŠTEVILNIH 
USPEŠNO OPRAVLJENIH 
OBJEKTIH. Z OPRAV- 
LJANJEM STROKOVNEGA 
IZPITA BI TO ZNANJE LAHKO 
DRUŽBENO PREVERILI. 

Menimo, da je mogoče z 
ustrezno razlago določbe 40. 
člena zakona o graditvi objek- 
tov in določbe 8. člena Druž- 
benega dogovora o programu 
in načinu opravljanja strokov- 
nih izpitov, ki temelji na citira- 
ni zakonski določbi, omogoči- 
ti delavcem, ki so končali de- 
lovodsko šolo opravljanje 
strokovnega izpita za odgo- 
vornega vodjo del; pozdrav- 
ljamo pa sprejeto pobudo za 
vskladitev zakona o graditvi 
objektov z zakonom o združe- 
nem delu ter zakonom o sred- 
njem šolstvu. 

4. Zahtevamo, da na po- 
stavljeno dopolnilno delegat- 
sko vprašanje odgovori Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Sloveni- 
je ter pri tem upošteva dej- 
stva, ki jih navajamo v uteme- 
ljitvi dopolnilnega delegat- 
skega vprašanja. 

To vprašanje bo skupina 
delegatov posredovala tudi 
Republiškemu svetu za vzgo- 
jo in izobraževanje kot odprto 
sistemsko vprašanje, ki zade- 
va vrsto organizacij združe- 
nega dela. 

Prosimo, da se na postav- 
ljeno dopolnilno delegatsko 
vprašanje posreduje pismeni 
odgovor. 

Na vprašanje je odgovoril 
TONE KOVIČ, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in republiški sekretar za indu- 
strijo: 

»Zakaj se je pri odgovoru 
na postavljeno delegatsko 
vprašanje v zvezi z oprav- 
ljanjem strokovnih izpitov de- 
lavcev, ki delajo pri gradnji 
objektov upoštevalo le dolo- 
čila člena 40. zakona o gradi- 
tvi objektov, pri tem pa ugoto- 
vilo neskladje z 2. odstavkom 
5. člena zakona o srednjem 
šolstvu, ter sprejela pobuda 
za uskladitev zakona o gradi- 
tvi objektov z zakonom o 
združenem delu ter zakonom 
o srednjem šolstvu.« 

Republiški sekretariat za 
industrijo po ponovni obrav- 
navi delegatskega vprašanja 
in dopolnilnega delegatskega 
vprašanja v zadevi oprav- 
ljanja strokovnih izpitov de- 
lavcev, ki delajo pri graditvi 
objektov ugotavlja, da se v 
vprašanju prepletata dva ra- 
zlična pojma in sicer vodja del 
in odgovorni vodja del. 

Vodja del je lahko po sploš- 
nih aktih organizacije združe- 
nega dela vsak njen delavec, 
ki izpolnjuje pogoje, ki jih or- 
ganizacija sama določi. Za- 
kon o graditvi objektov (Ura- 
dni list SRS št. 42 73) pa opre- 
deljuje le pojem odgovorni 
vodja del. Ta je lahko po do- 

ločbi 40. člena zakona le di- 
plomirani inženir, inženir in 
tehnik z opravljenim strokov- 
nim izpitom, zato lahko le-ti 
prevzemajo tudi odgovornosti 
v zvezi z graditvijo objektov. 
Že v razpravi ob sprejemanju 
omenjenega zakona, je bilo 
prisotno vprašanje, kdo je 
lahko odgovorni vodja del, s 
kakšno izobrazbo in usposob- 
ljenostjo, da se mu lahko po- 
verijo te družbeno in strokov- 
no odgovorne naloge pri gra- 
ditvi objektov, in se je tedaj 
nedvomno opredelilo, da je 
lahko nosilec nalog in opravil 
odgovornega vodje del štiri- 
letno tehnično šolo. Taka re- 
šitev je bila sprejeta pred- 
vsem na podlagi programske 
usmeritve šolanja tovrstnih 
kadrov. 

Republiški komite za vzgojo 
in izobraževanje je pravilno 
ugotovil, da delovodske oz. 
poslovodske šole dajejo ena- 
ko stopnjo izobrazbe kot te- 
hniške šole, vendar se izobra- 
ževalna programa obeh šol 
razlikujeta. Znanja, ki jih daje- 
jo delovodske šole omogoča- 
jo delovodij operativno vode- 
nje del oziroma skupin pri 
izvedbi del; znanja, ki jih daje- 
jo tehniške šole pa omogoča- 

Vili Vindiš, delegat v Druž- 
benopolitičnem zboru Skup- 
ščine SR Slovenije je postavil 
naslednje vprašanje: 

Zaradi tega, ker mi nihče v 
študentskem domu, ne na 
Univerzi, ne zna pojasniti, ali 
je in zakaj je razlika v norma- 
tivu pri gradnji študentskih in 
dijaških domov, za dijake 16 
m*, za študente 14 m2, postav- 
ljam delegatsko vprašanje, 
izobraževalni skupnosti Slo- 
venije. 

Ali razlika v normativih re- 
snično obstaja? 

Kateri so družbeno uteme- 
ljeni razlogi za nastanek ra- 
zlike? 

V katerih elementih ta razli- 
ka obstaja? 

Zveza socialistične mladine 
se bori za izenačitev vseh po- 
gojev vzgoje in izobraževanja 
za vse udeležence v tem pro- 
cesu. Cilj je doseganje celovi- 
tega in povezanega sistema 
vzgoje in izobraževanja za 
delo, samoupravljanje in pro- 
sti čas. 

Prizadeva si za izenačitev 

jo tehniku projektiranje, pri- 
pravo in odgovorno vodenje 
del. Tej usmeritvi je prirejen 
tudi program in način oprav- 
ljanja strokovnih izpitov po 
družbenem dogovoru (Uradni 
list SRS št. 27 76), ki se ome- 
juje na praktično in teoretično 
usposobljenost strokovnja- 
kov za opravljanje odgovor- 
nih del, nadzorstva in projek- 
tiranja. Preverja se namreč 
vsestranska strokovna uspo- 
sobljenost kandidatov za 
opravljanje družbeno odgo- 
vornih del v gradbeništvu. 

Odgovor, ki ga republiški 
sekretariat za industrijo daje, 
je v skladu z veljavnim zako- 
nom o graditvi objektov in za- 
to ne more dati drugačne ozi- 
roma »ustrezne« razlage do- 
ločbe 40. člena zakona. 

Ponovno pa poudarjamo, 
da je v pripravi uskladitev za- 
kona o graditvi objektov z za- 
konom o združenem delu, kjer 
se bodo ponovno preverile tu- 
di določbe o potrebni strokov- 
ni izobrazbi in usposoblje- 
nosti vseh, ki delajo na odgo- 
vornih investicijskih delih. Te- 
daj bo republiški sekretariat 
za industrijo V javni razpravi 
podprl to pobudo združenega 
dela. 

pogojev in s tem za enakopra- 
ven start v življenje neodvi- 
sno od premoženjskih razmer 
in socialnega porekla. 

Zato me zanima, kaj bo 
storjenega, da se normativi 
poenotijo? 

V skladu s 1. odstavkom 43. 
čl. Poslovnika Skupščine SR 
Slovenije zahtevam pismeni 
odogovor 

Odgovor je posredovala Izo- 
braževalna skupnost Slove- 
nije: 

Podpisniki družbenega do- 
govora so sprejeli enotna me- 
rila za financiranje investicij v 
izgradnjo domov za učence in 
študente v SR Sloveniji v ob- 
dobju 1976-1980. Pri tem ve- 
ljajo za: 

I. DOMOVE UČENCEV. 
SREDNJIH ŠOL »NORMATIVI 
ZA GRADITEV IN OPREMO 
DOMOV ZA UČENCE SRED- 
NJIH ŠOL V SR SLOVENIJI«, ki- 
jih je v sodelovanju z vsemi 
prizadetimi, izdelala ter leta 
1976 sprejela skupščina Izo- 

DRUZBENOPOLITIČNI ZBOR - 8. 11 
1978 

- Zakaj razlika v določilu pri gradnji štu- 
dentskih in dijaških domov? 
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braževalne skupnosti Slove- 
nije. 

II. ŠTUDENTSKE DOMOVE 
»ENOTNI KRITERIJI ZA GRA- 
DITEV IN OPREMO ŠTUDENT- 
SKIH DOMOV V SR SLOVENI- 
JI«, kot izhajajo iz IDEJNEGA 
PROJEKTA ZA ŠTUDENTSKI 
DOM V MARIBORU, katerega 
je leta 1975 izdelal »STAVBAR- 
MARIBOR« na podlagi družbe- 
no verificiranega prostorskega 
programa, ki so ga predhodno 
potrdili vsi zainteresirani 
(vključno predstavniki stano- 
valcev študentskih domov). 

Ad I 

NORMATIVI ZA GRADITEV 
IN OPREMO DOMOV ZA 
UČENCE SREDNJIH ŠOL pre- 
dvidevajo (v odvisnosti od 
vrste in kapacitete doma) mak- 
simalne bruto zazidane površi- 
ne v izmerah od 10.0 m2 do 
15.5 m2 na učenca. Pri tem 
znaša: 

a) 15.5 m2 na učenca površi- 
na SAMOSTOJNEGA DOMA S 
KAPACITETO 240 UČENCEV, 
ki vključuje tudi lastni kuhinj- 
ski obrat z restavracijo, obrat 
pralnice in ostale gospodarske 
prostore, ambulanto z bolni- 
škim oddelkom, upravo s stro- 
kovnimi službami itd. 

b) 10.0 m2 na učenca pa po- 
vršina za LOČENO ENOTO DO- 
MA S KAPACITETO 240 UČEN- 
CEV, brez skupnih prostorov 

doma, navedenih pod a) zgo- 
raj. 

Ad II 

ENOTNI KRITERIJI ZA GRA- 
DITEV IN OPREMO ŠTUDENT- 
SKIH DOMOV predvidevajo 
maksimalno bruto zazidano 
površino v izmeri 14.5 m2 na 
učenca za BIVALNO ENOTO 
DOMA S KAPACITETO 240 

UČENCEV, brez skupnih pro- 
storov doma, navedenih pod I. 
a) zgoraj. 

Ne gre torej primerjati nor- 
miranih površin SAMOSTOJ- 
NEGA DOMA UČENCEV 
SREDNJIH ŠOL z normiranimi 
šovršinami BIVALNE ENOTE 
ŠTUDENTSKEGA DOMA, pač 
pa moramo slednjega primer- 
jati z LOČENO ENOTO DOMA 
UČENCEV SREDNJIH ŠOL kot 
sledi. 

m2 na učenca 

DOM ŠTUDENTSKI 
UČENCEV DOM RAZLIKA. 

A. BIVALNI PROSTORI 
— spalnice 4.3 5.5 +1.2 (28%) 
- dnevni prostori 1.5 2.5 +1.0(67%) 

A. SKUPAJ 
(minimalno) 
B. OSTALI 
PROSTORI 

5.8 (58%) 8.0 (55%) +2.2 (38%) 

B. SKUPAJ (max.) 1.7(17%) 1.7(12%) 0 
C. KOMUN., ZIDOVI 
C. SKUPAJ (max.) 2.0(20%) 4.3(30%) +2.3(115%) 
č. ZAKLONIŠČE 

Č. SKUPAJ (max.) 0.5(5%) 0.5(3%) 0 
A B C č SKUPAJ 
(max.) 10.0 (100%j 14.5(100%) +4.5(45%) 

Iz gornje primerjave je razvi- ve učencev, pri študentskih 
dno, da je v odnosu na domo- domovih: 

a) NORMIRANA BRUTO 
POVRŠINA ZA 45% VEČJA 

b) NORMIRANA BIVALNA 
POVRŠINA ZA 38% VEČJA, pri 
čemer je: 

c) NORMIRANA POVRŠINA 
DNEVNIH PROSTOROV CELO 
ZA 67% VEČJA. 

Ti presežki v prid študent- 
skim domovom izhajajo iz ute- 
meljenih specifičnih potreb 
stanovalcev in je iz njih tudi 
jasno razvidno, da nikakor ne 
gre zgolj za ustvarjanje »spal- 
nih naselij«, pač pa, da je v 
okviru danih površin možno 
zadostiti tudi še kateri drugi 
dejavnosti v okviru dnevnega 
bivanja študentov. S številom 
le-teh pa je seveda treba raču- 
nati pri načrtovanju še vseh 
preostalih potrebnih zunanjih 
in pokritih javnih površin, ki 
naj bodo dostopne vsem 
strukturam prebivalcev kon- 
kretnega urbanega območja. 
Le tako bomo tudi zmogla v 
okviru razpoložljivih združenih 
sredstev vsem zainteresiranim 
v »odprti stanovanjski sose- 
ski« zagotoviti ustrezne pogo- 
je za čim pestrejše oblike druž- 
benega, kulturnega in rekrea- 
tivnega udejstvovanja. 
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