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zbor

14. seja
(26. aprila 1975)
Predsedoval: Štefan Nemec,
predsednik Zbora združenega dela
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam
14. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave
Socialistične republike Slovenije.
Zboru predlagam, da sprejme naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter
poročilo te komisije,
2. uveljavljanje in izvajanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah
in Skupščini Socialistične republike Slovenije.
Ah se s predlaganim dnevnim redom strinjate? (Delegati se strinjajo.) Kolikor ni pripomb, prosim, da glasujemo! Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi
delegati dvignejo roke.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komisije
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in poročilo te komisije.
Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo sejo zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednika tovarišico Ivo Zupančič, za člana Marka Kocijana in Savo Nardin. •
Ali so imenovani delegati prisotni? (Da.) Zeli kdo o predlogu razpravljati?
(Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, lahko preidemo na glasovanje. Glasovali
bomo z dvigom rok. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja za' 14. sejo Zbora združenega dela izvoljeni: za predsednika tovarišica Iva Zupančič, za člana pa Marko Kočij an in Sava Nardin.
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Prosim predsednika in člane komisije, da pregledajo pooblastila delegatov
oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba, ter o njem seznanijo
zbor.
Kot sem vas že s sklicem za sejo zbora obvestil, bomo po sporazumu s predsednikoma Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora obravnavali in sklepali
o 2. točki dnevnega reda na skupnem zasedanju vseh treh zborov. Po dogovoru
bo to skupno zasedanje vodil predsednik Družbenopolitičnega zbora tovariš
Stane Markič.
Prosim predsednika, da da poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in
imunitetna vprašanja!
Iva Zupančič: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 14. sejo,
dne 25. 4. 1975:
Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo
delegatska pooblastila 147 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 88
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, s socialno-zdravstvenega področja 13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 18 delegatov, iz obrtne in
podobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov,
iz delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah
SFRJ en delegat.
Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih okolišev: za gospodarsko področje iz 13. okoliša en delegat in 21. okoliša en delegat, za obrtne in
podobne dejavnosti iz 1. okoliša en delegat, torej skupno trije delegati.
Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa
pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije, zato predlaga, da Zbor
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira.
Predsednik Štefan Nemec: Hval lepa! Želi kdo razpravljati o poročilu Komisije! (Ne.) Ce ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. O poročilu
bomo glasovali javno in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno.
Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov
za 14. sejo Zbora združenega dela.
Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina
delegatov.
Prekinjam sejo Zbora združenega dela. Počakali bomo, da se zberejo še
delegati ostalih dveh zborov, da bomo skupno nadaljevali delo. Obvestil bi
morda samo še o tem, da bomo o predlogu stališč in priporočil glasovali ločeno,
čeprav bo zasedanje zborov skupno.
(Seja je bila ob 9.20 prekinjena in se je nadaljevala na skupnem zasedanju
z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom.)

15. seja
(29. aprila 1975)
Predsedovala: Štefan Nemec,
predsednik Zbora združenega dela, in
Nada Beltram,
podpredsednica Zbora združenega dela
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam
15. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave
SR Slovenije.
Z dopisom z dne 11. 2. 1975 sem razširil dnevni red 15. seje zbora z naslednjimi točkami:
— z osnutkom zakona o financiranju druge etape investicijskih del pri
regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje;
— z osnutkom zakona o obveznem združevanju železniških transportnih
organizacij v Skupnost jugoslovanskih železnic;
— s predlogom odloka o spremembah odloka o načinu uporabe sredstev
hranilnih vlog pri Poštni hranilnici.
Obenem vas obveščam, da je Skupščina občine Piran z dopisom z dne
16. 4. 1975 umaknila predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davkih občanov. Obveščam vas tudi, da bomo pri 2. točki dnevnega
reda obravnavali le zapisnik 13. seje Zbora združenega dela, zapisnik 14. seje
pa bomo obravnavali na prihodnji seji zbora.
Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter
poročilo te komisije;
2. odobritev zapisnika 13. seje Zbora združenega dela;
3. predlog zakona o visokem šolstvu;
4. osnutek zakona o založniški dejavnosti;
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5. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti
Slovenije;
6. potrditev statutarnega sklepa Kulturne skupnosti Slovenije;
7. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti socialnega
skrbstva Slovenije;
8. potrditev statuta Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije;
9. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zveze vodnih skupnosti Slovenije;
10. predlog odloka o častnih sodiščih za rezervne nižje oficirje, oficirje in
vojaške uslužbence;
11. predlog zakona o varstvu zraka;
12. predlog za izdajo zakona o varstvu okolja pred hrupom;
13. osnutek zakona o dedovanju;
14. predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da Zbor združenega
dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije spremenita svoja sklepa v zvezi
s predložitvijo zakonskega predloga o zagotovitvi dopolnilnih sredstev občinam
v letu 1975;
15. predlog razdelitve presežka dohodka po zaključnem računu za leto 1974,
ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu;
16. predlog odloka o spremembah odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici;
17. potrditev zaključnega računa dohodkov in izdatkov Narodne banke
Slovenije za leto 1974;
18. potrditev finančnega načrta Narodne banke Slovenije za leto 1975;
19. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo' in Republiko Francijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju na področju davka na dohodek, s protokolom;
20. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj;
21. osnutek zakona o spremembi zakona o kreditu, ki se daje Socialistični
republiki Bosni in Hercegovini iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije;
22. osnutek zakona o financiranju druge etape investicijskih del pri regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje;
23. osnutek zakona o obveznem združevanju železniških transportnih organizacij v Skupnost jugoslovanskih železnic;
24. predlog za ratifikacijo protokola o zasedanju mešane jugoslovanskopoljske komisije za mednarodni cestni promet;
25. volitve in imenovanja;
26. vprašanja delegatov.
Ima kdo kakšno pripombo k dnevnemu redu? Ugotavljam, da pripomb ni.
Predlagam, da glasujemo. Kdor je za predloženi dnevni red, naj prosim dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komisije
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in poročilo te komisije.
Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
za današnjo sejo zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednika Branka

15. seja
Godino, za člana pa Igorja Pelana in Vlada Potočnika. Ali so omenjeni delegati
navzoči? (Da.) Ali želi o predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Prehajamo na
glasovanje.
Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja za 15. sejo zbora izvoljeni: za predsednika Branko Godina in za
člana Igor Pelan in Vlado Potočnik.
Prosim predsednika in člana Komisije, da pregledajo pooblastila delegatov
in poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba zbora.
Delegate obveščam, da smo se predsedniki Zbora združenega dela, Zbora
občin, Družbenopolitičnega zbora in Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije dogovorili, da bomo uvodno obrazložitev k 3. točki dnevnega reda, to je
k predlogu zakona o visokem šolstvu, poslušali na skupnem zasedanju Zbora
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora in Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije, in sicer po obravnavi 2. točke dnevnega reda.
K posameznim točkam dnevnega reda so bili na današnjo sejo povabljeni:
dr. Aleksandra Kornhauser, predsednica Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije, dr. Vladimir Bračič, predstojnik Združenja visokošolskih zavodov Maribor, akademik dr. Janez Milčinski, rektor univerze v Ljubljani, Miloš Poljanšek, predsednik Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije in predstavniki Gospodarske zbornice SR Slovenije, Republiške konference SZDL Slovenije, Centralnega komiteja ZK Slovenije, Kulturne skupnosti Slovenije, Loterijskega zavoda Slovenije, Narodne banke Slovenije, Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije. Skupnosti za varstvo okolja, Zveze vodnih skupnosti Slovenije ter člani
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ.
Predlagam, da obravnavamo 2. točko dnevnega reda, to je odobritev zapisnika 13. seje Zbora združenega dela.
Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku 13. seje Zbora
združenega dela? Ugotavljam, da ni pripomb. Predlagam, da potrdimo z glasovanjem zapisnik 13. seje! Kdor je za, naj prosim glasuje z dvigom rok! (Vsi
delegati dvignejo roko.) Hvala lepa.
Ugotavljam, da je zapisnik 11. seje Zbora združenega dela odobren.
Prosim predsednika Komisije, da da poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja!
Branko Godina: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine Socialistične republike
Slovenije za 15. sejo zbora dne 29. 4. 1975:
Zbor združenega dela šteje 150 delgatov, za današnjo sejo je predložilo
delegatska pooblastila 144 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 87 delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, s socialno-zdravstvenega
področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtnih dejavnosti
5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov in iz delegacije
aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 1 delegat.
Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih okolišev: za gospodarsko področje iz 8. okoliša 1 delegat, iz 16. okoliša 1 delegat, iz 26. okoliša 1 dele-
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gat; za prosvetno-kulturno področje iz 1. okoliša 1 delegat; za kmetijske dejavnosti iz 3. okoliša 1 delegat in iz 5. okoliša 1 delegat. Skupaj ni prisotnih 6 delegatov.
Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila v skladu z zakoni in
ustavo SR Slovenije, zato predlagam, da Zbor združenega dela vsa predložena
pooblastila verificira.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi kdo razpravljati o poročilu Komisije? (Ne.) Če ne želi nihče, predlagam, da glasujemo javno in v celoti,
ker ni nobeno pooblastilo sporno.
Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
■Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor združenega dela soglasno potrdil poročilo Komisije
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 15. sejo Zbora združenega dela. Ugotavljam, da zbor lahko
veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina delegatov.
Prekinjam sejo Zbora združenega dela. Počakali bomo, da pridejo v dvorano še delegati ostalih zborov Skupščine.
(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.30.)
Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela.
Prehajamo na obravnavo 3. točke dnevnega reda, to je predlog
zakona o visokem šolstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Elo Ulrih, predsednico Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Uvodno besedo je imel podpredsednik Izvršnega sveta dr. Avguštin Lah.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta
dala poročilo in dodatno poročilo, Odbor za družbenopolitični sistem, ki je dal
poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo in dodatno poročilo. Vsa ta poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi amandmaje posameznih predlagateljev.
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Prosim, besedo ima Ela
Ulrih, predsednica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje!
Ela Ulrih: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Po tako obsežnem in temeljitem ekspozeju ni potrebe, da bi o
čemerkoli še govorila. V imenu Izvršnega sveta vam bom pojasnila, zakaj predlagamo dopolnilne amandmaje k zakonu šele danes, in se za to tudi opravičila.
Nismo bili v časovni stiski, ampak smo želeli tudi zadnjo fazo razprave, ki je
bila v skupščinskih odborih, v Izobraževalni skupnosti, v Republiški konferenci SZDL, pri Univerzi in Združenju v Mariboru in v nekaterih delegacijah,
še enkrat povzeti in skrbno pretehtati, ali še lahko upoštevamo amandmaje,
predloge in sugestije, ki so bile dane v teh razpravah, da bi predlog zakona kar
se da izboljšali v vsebinskem pogledu. Kolikor so amandmaji s preciznejšimi oziroma jasnejšimi formulacijami prispevali k izboljšanju, smo jih upoštevali in
seveda tudi nekatere redakcijske izboljšave in popravke napak, ki so se vrinile
med razmnoževanjem gradiva.

15. seja
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Amandmaji, ki jih danes predlagamo, so plod vaših razprav in zato nisobrez miselne zveze z ostalim besedilom zakona. Mislim tudi, da jih boste lahko
sprejeli, da se boste v njih lahko orientirali in jih podprli. Ce nekaterih amandmajev Izvršni svet ni sprejel, menim, da bodo posamezni delegati oziroma odbori, ki so jih predlagali, ali družbene organizacije oziroma ustanove razumeli,
da gre za take vrste amandmajev, ki se v celotno zamisel tega zakona niso
mogli vključiti, zaradi tega ne, ker niso skladni z ustavnim duhom ali z duhom
i eforme usmerjenega izobraževanja, ki nam je bilo vodilo1 pri pripravi tega
zakona. Mislim, da sedaj ni potrebno še kaj več pojasnjevati. Pripravljena sem,
da dam dodatno pojasnilo pri posameznih členih. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ali želi predstavnik Odbora
ali Komisije še kaj ustno dodati? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima rektor Univerze akademik dr. Janez Milčinski!
Dr. Janez Milčinski: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane
tovarišice in tovariši delegati! Današnji sprejem novega zakona je prav gotovo
najbolj revolucionaren akt v zgodovinskem razvoju našega visokega šolstva. Se
nikdar nam niso bile dane tako raznovrstne in globoke možnosti, kot jih odpira
novi zakon za povezovanje z družbenimi dejavniki, za razvoj tvornih potencialov univerzitetnih delavcev in za uresničevanje nalog, ki nam jih zastavlja naš
družbeni razvoj. Kot je bilo dovolj in zelo prepričljivo vidno iz ekspozeja tovariša podpredsednika Izvršnega sveta dr. Laha, prinaša novi zakon Univerzi in
njenim delavcem, vključno tudi študentom, izredno obsežne in odgovorne naloge. Seveda Bodo te naloge v dobršni meri bremenile tudi vse tiste, ki smo jih
včasih imenovali zunanji člani — nemara se tega izraza lahko odrečemo —
ker jih štejemo bolj kot kdaj prej za svoje in za aktivne, odgovorne dejavnike v delu in razvoju Univerze. Torej tudi na to skupino bodo brez dvoma
padle večje, bolj odgovorne in obsežnejše naloge.
Prepričan sem, da se bodo vsi, ki bodo morali odločati v samoupravnih
organih Univerze, kakor tudi vsi tisti, ki bodo morali neposredno izpolnjevati
naloge, ki jih prinašajo nove oblike vzgojno-izobraževalnega procesa, raziskovalnega dela in nasploh družbene naloge univerze, lotili teh nalog z enako prizadetostjo in odgovornostjo, kot so se razprav o osnutkih, ki so bili predhodniki
današnjega predloga zakona o visokem šolstvu. Posebej bi rad pozdravil odločitev, ki izhaja iz besedila predloga, o katerem boste danes sklepali, in ki je
bila že omenjena v ekspozeju tovariša dr. Laha. Gre namreč za sklep o d,vož.ariščnem oziroma o večžariščnem sistemu visokega šolstva, ki bo uresničen z ustanovitvijo univerze v Mariboru. Prepričan sem, da si je mariborsko združenje
visokošolskih zavodov, da so si visoke in višje šole, ki tam delujejo, in delavci,
ki se udejstvujejo na njih, priborili to pravico z vztrajnim mnogoletnim delom.
V imenu Univerze pozdravljam sklep teh prizadevanj, ki nam obeta v bližnji prihodnosti ustanovitev univerze tudi v Mariboru. S tem sem prepričan,
da bomo stopili v korak z razvojem visokega šolstva v drugih republikah, saj je
v zadnjih letih naše visoko šolstvo napredovalo in upajmo, da se bo uspešneje
razvijalo tudi vnaprej.
Univerzitetni delavci in samoupravni organi univerze pozdravljajo novi
zakon, ker odpira vrsto novih možnosti za uresničevanje novih nalog, poleg
tega pa tudi zavoljo tega, ker je novi zakon eden izmed pogojev za sprejem
samoupravnih aktov. Četudi so priprave za predlog, ki je danes pred vami, tekle
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posebej v tej zadnji fazi toliko hitro, da jim ni bilo več mogoče slediti s poglobljenim, nadrobnim študijem, mislim, da je pomen ekspeditivnega postopka v tej
fazi izredno velik, ker nam odpira vse možnosti za nadaljnji razvoj. Pri vseh
pripravah in nalogah, ki so pred nami, še naprej računamo z aktivno, zrelo in
konstruktivno udeležbo študentov, ki so se pokazali prav takšni tudi že v
minulih mesecih in tudi poprej, ki bodo, kot je bilo rečeno v ekspozeju tovariša
dr. Laha, z novim zakonom največ dobili. Bodite prepričani, da je to naša
želja. Seveda pa tudi njim, kot tudi nam, ne bo zakon nič podaril, marveč bo
le odprl boljše možnosti za smotrnejše delo in za boljše pogoje dela, ob višji
stopnji odgovornosti.
Univerza z optimizmom in požrtvovalnostjo kot doslej stopa k uresničevanju novih nalog, ki jih odpira in prinaša novi zakon. Bodite prepričani, da je
trdna odločenost nas vseh, da bo delovanje Univerze vselej v čast in korist naši
skupnosti in njenim delavcem. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Zahvaljujem se tovarišu rektorju Janezu
Milčinskemu za njegovo izvajanje. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš
dr. Drago Ocepek, delegat prosvetno-kulturnega področja, okoliš 1!
Dr. Drago Ocepek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Iz poročila Zakonodajno-pravne komisije, ki smo ga danes prejeli na
klop, je razvidno, da je smiselno upoštevala, deloma pa tudi dobesedno, nekatere
amandmaje, ki sem jih dal v imenu skupine delegatov kulturno-prosvetnega
področja 1. okoliša. Ker gradivo ni razmnoženo in ker vsi amandmaji niso upoštevani, imam nalogo, da v imenu skupine delegatov te amandmaje predložim
in jih tudi utemeljim.
Uvodoma mi dovolite samo nekaj besed. Bil sem član delovne skupine za
pripravo osnutka, kakor tudi za pripravo predloga tega zakona. Sem tudi
visokošolski delavec in nikoli nisem menil, da predstavlja to besedilo kritiko
dosedanjega dela visokega šolstva. Vedno sem menil, da je ta dokument, ki ga
sprejemamo ob 30. obletnici osvoboditve, mogoče obravnavati simbolično: osvoboditev nekaterih administrativnih spon našega visokega šolstva, naše Univerze.
Vsak narod ima namreč takšno univerzo, kakršno zasluži in kakor se do nje
obnaša. Zato moram s tega mesta odločno odkloniti različne pavšalne obsodbe,
pavšalne kritike in ocene v nekaterih sredstvih javnega obveščanja, kot je bila
na primer tudi zadnja televizijska oddaja.
Tako obveščanje slovenske javnosti o dejavnosti posebnega družbenega
pomena, kot je visoko šolstvo, ki ga je tovariš podpredsednik dr. Avguštin Lah
zelo dobro okarakteziral kot posebno pomembno dejavnost, ne bi smelo imeti
prostor v naših sredstvih javnega obveščanja.
Sedaj še nekaj o konkretnih predlogih. Kot sem že uvodoma omenil, je
večina amandmajev bila smiselno upoštevana, nekateri celo dobesedno.
Kljub temu bi predlagal k 43. členu amandma. V njem je navedeno, kako
si lahko doktorat znanosti pridobijo kandidati z visoko izobrazbo. Navedeni sta
dve možnosti. Predlagam dodatno alineo-, ki se glasi:
»_ ustni doktorski izpit lahko nadomestijo tudi opravljeni izpiti magistrskega in specialističnega študija/'
Utemeljitev: Vsi ostali republiški zakoni imajo to tretjo varianto, ki predstavlja skrajšanje časa, potrebnega za dosego doktorata znanosti. Ce se med
magistrskim študijem ugotovi, da je kandidatovo delo izredno, da je vsebinsko
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tako tehtno, da predstavlja res prispevek k znanosti, zakaj se ne bi magistrski
izpiti priznali kot strogi izpit za doktorat. Kandidat bi lahko nadaljeval takoj
doktorat, ne da bi moral še formalno zagovarjati najprej magistrsko delo, nato
pa pričeti s postopkom na novo. Ta predlog je prišel z dveh fakultet in naša
delegacija ga je sprejela. Ugotavljam, da ta predlog ni bil upoštevan, predstavlja pa skrajšanje časa, potrebnega za dosego doktorata znanosti.
Vam je najbrž vsem znano, da so pri nas doktorji znanosti prestari. Medtem ko v inozemstvu dosežejo ta naslov s 27 leti, je pri nas popreček med
38. in 40. letom. Zato predlagam tretjo alineo k temu členu, ki predstavlja
skrajšanje časa za dosego doktorata znanosti.
K 63. členu: Številne fakultete so me opozorile, da je dikcija nejasna. V besedilu 63. člena je navedeno: »komur je izrečen ukrep izključitve iz visokošolske
temeljne organizacije, se ne more vpisati, dokler ni pretekla doba, določena
v disciplinskem ukrepu.« Predlagam, da se doda beseda »odločba«, torej »dokler
ni pretekla doba, določena z odločbo o disciplinskem ukrepu«, kajti sam disciplinski ukrep je posledica neke odločbe, v kateri je navedena doba.
In končno moram dodati še en predlog amandmaja, to je k 76. členu.
76. člen namreč določa: »Visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali sodelavec,
ki ni ponovno izvoljen v naziv ali pa mu je naziv odvzet, ne more več opravljati pedagoške in raziskovalne dejavnosti.« Predlagam, da se besedica »in«
zamenja z besedico »ali«. Lahko je v določenih primerih dana možnost, in tudi
ni nobene škode, da nek delavec, ki sicer ne more več opravljati pedagoške
dejavnosti, lahko še naprej opravlja raziskovalno dejavnost. Zato' predlagam, da
bi se besedica »in« zamenjala z besedico »ali". Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Tovariš dr. Ocepek, prosim vas za pojasnilo. Pred seboj imam amandmaje, ki ste jih predložili. To pomeni, da odstopate
od ostalih. Sedaj omenjeni se nanašajo na 43., 73. in 76. člen, od amandmajev
k 3., 75. in 100. členu pa odstopate.? (Da.)
Kdo še želi besedo? Prosim! Besedo ima dr. Vladimir Bračič, delegat kulturno-prosvetnega področja, 4. okoliš.
Dr. Vladimir Bračič: Spoštovani predsednik, spoštovane tovarišice
in tovariši delegati! V celoti sprejemam in odobravam ekspoze podpredsednika
Izvršnega sveta dr. Avguština Laha in argumente, s katerimi je utemeljil idejnopolitična izhodišča, na katerih je zgrajen zakon o visokem šolstvu. Prepričan
sem, da pomeni zakon pomemben prispevek k uresničevanju revolucionarne
preobrazbe visokega šolstva, preobrazbe, ki sta jo tako kategorično zakoličila
10. kogres Zveze komunistov Jugoslavije in 7. kongres Zveze komunistov Slovenije, pa tudi slovenska ustava.
Zakon ustvarja objektivne pogoje, da postane tudi visokošolska dejavnost
enakopravni sestavni del samoupravno organiziranega združenega dela, v katerem si bodo visokošolski delavci v enakopravni menjavi svojega dela z delom
delavcev drugih področij zagotovili enak družbenoekonomski položaj. S tvorno
vključitvijo visokega šolstva v združeno delo se bodo visokošolski delavci dokončno otresli zadnjih ostankov državno-administrativnega posredništva in
birokratskih spon, postali bodo svobodni ustvarjalci, ki bodo skupno s študenti
in delegati porabnikov vsebinsko in organizacijsko upravljali in razvijali dejavnost visokega šolstva v skladu s splošnim družbenim razvojem. To pa je
perspektiva, za katero se je vredno potruditi.
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Kot posebno pomembno pridobitev ocenjujemo jasna določila zakona, ki
opredeljujejo visoko šolstvo kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Zato
zahteva, da je samoupravno socialistično angažirano. To med drugim pomeni,
da mora postati marksizem kot znanstevna osnova graditve socialistične samoupravne družbe idejna osnova celotne vzgojno-izobraževalne dejavnosti, torej
tudi visokega šolstva. Zakon spodbuja in obvezuje delavce in študente v visokošolskih temeljnih organizacijah združenega dela, da se samoupravno tako organizirajo, da bo postalo samoupravljanje ne le revolucionaren družbenoekonomski
odnos, temveč tudi pedagoški princip.
Visoko šolstvo naj ne daje samo dobrih strokovnjakov, ampak mora vzgajati tudi zavestne in prizadevne samoupravljalce, zavzete graditelje naše socialistične domovine.
Predlog zakona o visokem šolstvu ponovno in v še bolj dorečeni obliki
uveljavlja zahteve visokošolske reforme iz let 1959 in 1960 in s tem ustvarja
nove možnosti za nadaljnji razvoj demokratičnosti visokega šolstva, ki naj
omogoči razvoj do najvišjih možnosti vsakemu sposobnemu in delavoljnemu,
vključevanje študentov v samoupravne organe in njihovo enakopravno odločanje, stopnjevanje študija kot temeljni organizacijski princip visokega šolstva,
uvajanje različnih oblik permanentnega izobraževanja, med njimi še posebej
študija ob delu, povezovanja z gospodarstvom in družbenimi dejavnostmi, skratka vključevanja v združeno delo v najširšem smislu besede.
Teh reformnih prizadevanj iz preteklosti so se visokošolski zavodi v Mariboru lotevali in jih izpolnjevali ter pri tem dosegli spodbudne rezultate, zato
nam pomenijo določila predloženega zakona priznanje za do sedaj opravljeno
delo, hkrati pa tudi spodbudo za nadaljnje delo.
Določila zakona, ki obvezujejo visoko šolstvo, da se povezuje v enoten
sistem usmerjenega šolstva iin da bistveno prispeva k usmerjanju in poklicnemu
svetovanju, da pomaga pri organizaciji priprav za visokošolski študij, da temeljito prouči sedanje učne načrte in tudi sicer vsestransko intenzivira svoje
delo, kar vse naj prispeva k večji učinkovitosti študija, narekuje seveda tudi
spremembe v organizaciji šolskega koledarja, ki ga je po našem mišljenju
mogoče uvesti postopoma in tako, da študentje ne bodo v ničemer prizadeti.
V preteklosti smo često slišali pripombe, da visokošolska reforma iz leta
1960 ni uspela, ker je bila visokemu šolstvu vsiljena. Menim, da danes ni
pravšnji trenutek za kritično oceno takih trditev. Globoko pa sem prepričan, da
današnje reforme in tega zakona kot vsiljenega ne more oceniti nihče, ki sprejema našo socialistično samoupravno pot kot svojo pot in kot našo skupno perspektivo, saj pomeni zahtevana revolucionarna preobrazba vzgojno-izobraževalne dejavnosti kot celote in visokega šolstva še posebej samo neizločljivi
sestavni del prizadevanj za premaganje protislovij med umskim in fizičnim
delom, sestavni del boja delavskega razreda za zmago socializma in komunizma. Živim v dobri veri, da večina visokošolskih učiteljev v Sloveniji sprejema
visokošolsko reformo in ta zakon kot svojo nalogo in obveznost in kot možnost
za svojo polno splošno družbeno in samoupravno afirmacijo. V imenu delavcev
in študentov visokošolskih zavodov v Mariboru, katerih delegat sem, sem pooblaščen izjaviti, da sprejemamo zakon o visokem šolstvu za svojega ter da
se bomo trudili za njegovo čimprejšnjo uresničitev.
Ob tej naši pripravljenosti, da zakonska določila realiziramo, pa želim opozoriti na dejstvo, da te velike naloge visokošolski delavci, tudi če bi to hoteli,
ne morejo uresničiti sami, kajti zakon postavlja, izhajajoč iz 55. člena slovenske

15. seja

13

ustave, upravljanje visokošolskih temeljnih in delovnih organizacij na poseben
način. Svet visokošolske temeljne in delovne organizacije pa tudi univerze
je sestavljen iz treh skupin delegatov, ki so pri odločanju enakopravni delegati
visokošolskih delavcev, študentov in porabnikov. Svet bo sklepčen, če bo prisotna večina članov vsake od teh treh skupin delegatov. Ko študentje in porabniki sprejemajo z zakonom o visokem šolstvu enakopravne pravice pri
upravljanju visokošolskih temeljnih in delovnih organizacij, naj sprejmejo
tudi vso težo družbene odgovornosti. Visokošolski delavci pričakujemo iz vrst
študentov in porabnikov takšne delegate, ki bodo svoje delo v svetih in drugih
organilh sprejeli kot svojo pomembno družbeno nalogo. Le dobro organizirani in zavzeti za preobrazbo visokošolske dejavnosti bomo lahko hitro in
uspešno uresničili pričakovanja.
Na koncu izjavljam v imenu delavcev in študentov Združenja visokošolskih
zavodov v Mariboru, da umikamo vse svoje amandmaje k zakonu in sprejemamo
vse amandmaje Izvšnega sveta. Vas, tovarišice in tovariši delegati, pa prosim,
da glasujete za predlog zakona! Hvala lepa. (Ploskanje.)
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Tovariš dr. Bračič je govoril
kot predstavnik Združenja visokošolskih zavodov Maribor. Kdo še želi besedo?
Prosim! Besedo ima tovarišica Ela Ulrih, predsednica Republiškega komiteja za
vzgojo in izobraževanje.
Ela Ulrih: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani delegati! V imenu
Izvršnega sveta moram sporočiti, da amandmajev tovariša dr. Ocepka ne moremo sprejeti, ker so deloma smiselno že povzeti v predlogih dopolnilnih amandmajev Izvršnega sveta, deloma pa jih načelno odklanjamo.
Glede amandmaja k 76. členu: ali se prepove raziskovalno delo ali tudi
pedagoško delo ali pa oboje, smo se po razpravi zavestno odločili za besedilo,
kakršno je predloženo v predlogu zakona.
Glede predloga k 63. členu o disciplinskem ukrepu izključitve, ki je predpisan oziroma izrečen z odločbo ali na drug način, soglašamo s tem, da bi bilo
besedilo, ki ga predlaga tovariš Ocepek, boljše, vendar posledice ne bi bile
drugačne, kakor so po sedanjem besedilu. Ker je ta amandma prišel v zadnjem
trenutku, menimo, da tega amandmaja ni treba sprejeti, saj v vsebinskem pogledu ničesar ne spreminja. Glede teh amandmajev bo najbrž povedal stališče
Odbora tudi predstavnik Odbora, na seji katerega smo danes skupno pretresali
te amandmaje. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Želi še kdo razpravljati? Kot predstavnik Odbora ima besedo tovariš Milan Bole, predsednik Odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora!
Milan Bole : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Odbor
za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela je razpravljal o amandmajih, ki jih je predložil prof. dr. Drago Ocepek in je zavzel do njih negativno
stališče, razen kolikor so bili upoštevani v amandmajih Izvršnega sveta. Hvala
lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Lahko končam razpravo? Ker
ne želi nihče več razpravljati, končujem razpravo. Prehajamo na glasovanje
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oziroma najprej na obravnavo amandmajev Izvršnega sveta. Ali ste že prejeli
te amandmaje? Tovariš dr. Ocepek ali še vztrajate pri svojih amandmajih?
Dr. Drago Ocepek (iz klopi): Vztrajam, obenem pa ugotavljam, da
predstavnik Izvršnega sveta ni zavzel stališča do amandmaja k 43. členu, ki pomeni vsekakor skrajšanje postopka glede doseganja doktorata znanosti.
Predsednik Štefan Nemec: Ali lahko Izvršni svet zavzame stališče še
glede amandmaja k 43. členu?
Ela Ulrih : Amandma k 43. členu je zelo strokovne narave in ga zdaj
ne moremo sprejeti, ker v prejšnjih fazah o njem nismo razpravljali v telesih,
ki so pripravljala zakon. Mislim, da sedanje besedilo člena postavlja dva načina
za doseganje doktorata znanosti — ali z ustnim izpitom ali brez ustnega izpita.
Težko pa bi se v tem trenutku osebno opredelila za to, da bi se izpiti iz magisterija že priznali za izpite za doktorat znanosti. Predvsem moramo povedati, da je
ta amandma prišel v zadnjem trenutku in da strokovno ni proučen. Zato ga ne
moremo sprejeti. Mislim tudi, da bodo lahko visokošolske delovne organizacije
glede pridobivanja doktorata znanosti na podlagi tega zakona marsikaj demokratizirale in sprejele ustrezne ukrepe za hitrejše pridobivanje doktorata že
na podlagi besedila, kakršno je navedeno v zakonu. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Moramo dobiti še pismene amandmaje dr. Ocepka, ki jih še razmnožujejo. Potem imamo amandmaje Izvršnega
sveta, ki so, kot je že bilo rečeno, rezultat usklajevalnih razgovorov, in nekaj
amandmajev z drugih področij. Imamo amandma skupine delegatov 29. okoliša
— Ljubljana-Bežigrad.
Ali skupina 29. okoliša še vztraja pri amandmajih? Besedo ima delegatka
Olga Šindič!
Olga Sindič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V
imenu skupine 29. okoliša obveščam zbor, da skupina odstopa od amandmajev,
ki smo jih poslali Skupščini. Obenem moram povedati, da smo bili neposredno
pred zasedanjem Skupščine obveščeni, da del naših amandmajev že vsebujejo
amandmaji Izvršnega sveta. Vseeno pripominjamo, da bi amandmaje Izvršnega
sveta morali dobiti pravočasno, da bi lahko o njih razpravljali, zavzeli določeno
stališče in jih posredovali Skupščini. Hvala.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Amandmajev skupine delegatov
29. okoliša ne bomo obravnavali, ker skupina od njih odstopa. V poročilu Odbora
za družbenoekonomske odnose je naveden tudi amandma tovariša Štefana Kadoiča, ki od amandmaja odstopa. Ali je tako? (Da.) Hvala.
Torej obravnavamo najprej amandmaje Izvršnega sveta, ki ste jih dobili
danes na klop. Nanašajo se na naslednje člene: 3., 11., 12., 16., 17., 18., 20., 22.,
24., 28., 32., 34., 37., 42., 52., 54., 55., 56., 57., 59., 64., 65., 71., 75., 77., 78.,
81., 87., 89., 92., 93., 97., 98., 99., 100. in 104.
Slišali ste, tako v uvodnih besedah kot tudi v obrazložitvi tovarišice predsednice Komiteja za vzgojo in izobraževanje, da so predloženi amandmaji rezultat obravnav v posameznih zavodih in tudi v posameznih skupinah oziroma delegacijah in na seji Odbora, zato je Odbor tudi odstopil od svojih prejšnjih
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amandmajev in podpira amandmaje Izvršnega sveta. Ali se strinjate s ttem, da
amandmaje Izvršnega sveta damo v celoti na glasovanje ali pa menite, da bi
morali izglasovati vsak posamezni člen? Predlagam, da bi o amandmajih glasovali skupaj.
Ugotavljam, da se zbor strinja s tem predlogom. Dajem na glasovanje
amandmaje Izvršnega sveta, ki se nanašajo na člene, ki sem jih prej naštel.
Amandmaje imate pred seboj. Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje!
(130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.)
Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta sprejeti. Ali lahko na podlagi
obrazložitev, ki jih je dal dr. Ocepek, obravnavamo oziroma glasujemo tudi
o amandmajih, ki jih je predložil? Njegovi amandmaji-se nanašajo na 43., 63.
in 76. člen. Sicer bi besedila njegovih amandmajev morali dobiti. Ali počakamo
nanie? (Ne.)
Dajem na glasovanje amandma dr. Draga Ocepka, ki se nanaša na 43. člen in
se glasi: »Ustni doktorski izpit lahko nadomestijo tudi opravljeni izpiti magistrskega in specialističnega študija.«
Tovarišica Ulrihova je obrazložila, da ta predlog še ni strokovno proučen
in da tudi sedanji členi, ki obravnavajo to zadevo, lahko omogočijo hitrejše polaganje doktorskih izpitov. Tovariš dr. Ocepek temu oporeka. Odbor in Zakonodajno-pravna komisija nista podprla tega amandmaja.
Dajem amandma k 43. členu na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (42 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (39
delegatov.) Amandma ni sprejet, ker število delegatov, ki so se vzdržali oziroma
ki so bili proti, večje kakor pa tistih, ki so bili za amandma.
Obravnavamo amandma k 63. členu, ki se glasi: Besedilo »dokler ni pretekla doba, določena v disciplinskem ukrepu«, naj se nadomesti z besedilom:
»dokler ni pretekla doba, določena z odločbo o disciplinskem ukrepu«.
Slišali ste obrazložitev tovarišice Ulrihove, ki ni podprla tega amandmaja.
Odbor se ni strinjal s tem amandmajem. Zakonodajno-pravna komisija nima
pripomb. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (82 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (23 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (29 delegatov.)
Amandma je sprejet.
Obravnavamo amandma k 76. členu. V tretji vrsti naj se namesto besed
»in raziskovalne« uporabita besedi »ali raziskovalne«. Tovarišica Ulrihova je
obrazložila stališče Izvršnega sveta, ki tega amandmaja ne sprejema. Odbor in
Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajem ne strinjata. Dajem amandma
na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (34 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(68 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (31 delegatov.)
Amandma ni sprejet.
S tem smo izčrpali vse amandmaje k predlogu zakona. Dajem na glasovanje
predlog zakona o visokem šolstvu v celoti. Kdor je za predlog zakona o visokem
šolstvu, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 4. točkodnevnega reda, to je na obravnavo osnutka
zakona o založniški dejavnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
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Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Andreja Ujčiča,
predsednika Republiškega komiteja za kulturo. Osnutek zakona so obravnavali:
Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, in Zakonodajno^pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Ali želijo predstavniki
predlagatelja in odborov še kaj dodati k pismenim poročilom? Očividno ne
želijo. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Branimir Popovič s prosvetno-kulturnega področja, 4. okoliš — Maribor!
Branimir Popovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na podlagi razprave na seji skupine delegatov za prosveto in kulturo
4. okoliša — Maribor bi dal nekatere pripombe k osnutku zakona o založniški
dejavnosti.
Osnutek zakona o založniški dejavnosti je premalo celovit. Osnutek ne
obravnava knjigotrštva, ki je logično nadaljevanje založniškega procesa. Knjigotrštvo je v bistvu kulturna dejavnost. Posebej v naši samoupravni družbi bi
moral biti poglavitni cilj založniške dejavnosti v tem, da bi prišla knjiga do
bralca. Ne moremo se strinjati z mnenjem, da se funkcija založništva neha,
ko založniška organizacija pošlje knjigo na trg. Mislimo, da se proizvodni proces
sklene takrat, ko bralec pridobi knjigo. Takrat je knjiga šele dosegla svoj
namen. To razsežnost osnutek zakona zanemarja.
Poglavitna slabost v osnutku pa je po našem mnenju ta, da samoupravno
včlenjevanje založništva v družbene strukture omejuje le na založniški svet
založniške organizacije. Glede tega bi moral biti osnutek nujno širši, radikalneje bi moral rešiti samoupravni položaj založništva, in sicer tako, da bi tudi
založništvo vključil v ustrezno samoupravno interesno skupnost v občini in tudi
v republiki. Za učinkovito idejno strokovno in kulturno funkcijo knjige pri nas
je taka rešitev nujna. Osnutek zakona o založniški dejavnosti obravnava slovensko žalozništvo kot da bo to trajno sestavljeno iz današnjih založniških organizacij in iz poslovnih združenj, ne govori pa o potrebi višjih stopenj združevanja organizacij in sredstev, na primer v SOZD. Osnutek zakona v nekem
smislu ohranja sedanjo organizacijsko sestavo slovenskega založništva in ne
upošteva novih tokov, ki naj bi dali slovenskemu založništvu značaj samoupravnega in strokovno višje organiziranega sistema, ki bi lahko učinkoviteje opravljal družbeno funkcijo.
K temu skupnemu predlogu pa imam še svoj predlog oziroma pripombo,
ki je bila navedena v naši razpravi: razprava o osnutku je šla v premajhno
širino, v razpravi niso sodelovale kulturne organizacije, kot na primer različne
samoupravne kulturne institucije, ki sicer bistveno sodelujejo v plasmaju založniške dejavnosti in vplivajo na celovit družbeni proces. Mislim, da bi se v
sedanji fazi morala razprava o osnutku nujno razširiti tudi na te organizacije.
Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati?
Prosim! Besedo ima tovariš Igor Pelan, delegat iz 3. okoliša za kulturno-prosvetno področje.
Igor Pelan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da se v razpravi oglasim z dvema osnovnima pripombama, ki ju imam k
osnutku zakona:
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1. V osnutku zakona je premalo opredeljena razmejitev med založniško
dejavnostjo in založniškim svetom ter samoupravnimi organi v delovni organizaciji, v okviru katere določena založniška hiša deluje.
2. Osnutek zakona bi moral vsebovati tudi določene olajšave, ki bi vplivale
na to, da bi založništvo kot dejavnost posebnega družbenega pomena tudi v
ekonomskem pogledu nekoliko razbremenili.
Znano je, da je bilo pred nekaj leti založništvo kot dejavnost posebnega
družbenega pomena pri najemanju bančnih kreditov za izdajanje posameznih
publikacij in knjig v beneficiranem položaju, saj so se založništvu priznavale
beneficirane obresti pri najemanju kreditov. To je bilo ukinjeno s kasnejšimi
ukrepi, ko je bilo založništvo izenačeno z ostalim gospodarstvom.
Menim, da bi moral osnutek zakona zopet vrniti založništvu možnost pridobivanja beneficiranih obresti, tako kot so to storili v SR Srbiji in v avtonomni
pokrajini Vojvodini, kjer ima založništvo kot dejavnost posebnega družbenega
pomena beneficirane obresti pri najemanju kreditov. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Ne.)
Ker ne želi nihče več razpravljati, lahko zaključim razpravo. Predlagam naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o založniški dejavnosti se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi predloga naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in
ostalih gradivih ter predloge, dane na seji zbora.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije, ki ga je
Skupščini predložila v podreditev Kulturna skupnost Slovenije. Za svojega
predstavnika je določila tovariša Miloša Poljanska, predsednika Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije.
Samoupravni sporazum so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora
občin, ki sta dala predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma z obrazložitvijo, Odbor za družbenopolitični sistem, ki je dal poročilo, in Zakonodajnopravna komisija, ki je prav tako dala poročilo.
Predlog odloka in poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega
sveta. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ne želi nihče? Lahko zaključim razpravo?
(Da.) Dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma
o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo statutarnega sklepa Kulturne skupnosti Slovenije, ki ga je Skupščini prav tako predložila v potrditev Kulturna skupnost Slovenije.
2
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Tudi za ta statutarni sklep je skupnost določila za svojega predstavnika
Miloša Poljanska, predsednika Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije.
Statutarni sklep so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki
sta dala obrazložen predlog odloka o potrditvi statutarnega sklepa, Zakonodajno-pravna komisija in Odbor za družbenopolitični sistem. Predlog odloka in
poročila ste prejeli, prav tako tudi mnenje Izvršnega sveta.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati?
(Ne.) Lahko zaključim razpravo? (Da.) Dajem na glasovanje predlog odloka o
potrditvi statutarnega sklepa Kulturne skupnosti Slovenije.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da> je zbor soglasno sprejel predlog odloka o potrditvi statutarnega sklepa Kulturne skupnosti Slovenije.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije, ki
ga je Skupščini SR Slovenije predložila v potrditev Skupnost socialnega skrbstva Slovenije.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Marijo Cigale,
pomočnico predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno
varstvo.
Samoupravni sporazum so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora
občin, ki sta dala predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma z obrazložitvijo, Odbor za družbenopolitični sistem, ki je dal poročilo, in Zakonodajnopravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Vsa ta poročila ste prejeli. Izvršni svet je dal pozitivno mnenje k samoupravnemu sporazumu. Zeli kdo razpravljati? Ne želi nihče? (Ne.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje
predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti
socialnega skrbstva Slovenije.
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o potrditvi
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo statuta
Skupnosti Socialnega skrbstva Slovenije, ki ga je prav tako predložila v potrditev Skupnost socialnega skrbstva Slovenije.
Tudi pri tem aktu je Izvršni svet določil za predstavnika tovarišico Marijo
Cigale, pomočnico predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo.
Statut so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora
in Odbor za družbenoekonomske odnose m razvoj Zbora občin, ki sta dala
predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma, Odbor za družbenopolitični sistem, ki je dal poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako
dala poročilo. Izvršni svet je dal pozitivno mnenje. Predlog odloka in poročila
odborov ste prejeli.
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Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.)
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi statuta Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije.
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o potrditvi
statuta Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zveze vodnih skupnosti Slovenije, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložila v potrditev Zveza vodnih skupnosti Slovenije.
Za svoja predstavnika je določila tovariša Franceta Jereta, predsednika
Zveze vodnih skupnosti, ter Štefana Lebarja, pravnika pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. Samoupravni sporazum so obravnavali: Odbor za stanovanjskokomunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in Odbor za urbanizem,
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala
obrazložen predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma, Odbor za
družbenoekonomske odnose našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za družbenopolitični sistem, ki je dal poročilo, Odbor za finance našega zbora in Odbor za
finance Zbora občin, ki sta dala skupno mnenje, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Predlog odloka, poročila in mnenje ste prejeli.
Izvršni svet je dal k samoupravnemu sporazumu pozitivno mnenje.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zveze vodnih skupnosti Slovenije. Kdor je
za predlog odloka, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o potrditvi
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zveze vodnih skupnosti Slovenije.
Predlagam, da sprejmemo glede na dane pripombe k temu samoupravnemu
sporazumu še naslednji sklep:
Zveza vodnih skupnosti Slovenije naj uskladi do 1. septembra 1975 samoupravni sporazum o ustanovitvi Zveze vodnih skupnosti Slovenije z mnenji
in pripombami, danimi v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa z večino glasov sprejet.
Prehajamo na 10. t o č k o dnevnega reda, to je na obravnavo predloga odloka o častnih sodiščih za rezervne nižje oficirje, oficirje in vojaške
uslužbence, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Marka Mraka, pomočnika
republiškega sekretarja za ljudsko obrambo. Predlog odloka sta obravnavala:
Odbor za družbenopolitični sistem, ki je dal poročilo>, Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Poročili ste prejeli. Pričenjam razpravo.
Zeli kdo besedo? Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati. Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Dajem na glasovanje predlog odloka o častnih sodiščih za rezervne nižje
oficirje, oficirje in vojaške uslužbence. Kdor je za predlog odloka, naj prosim
2»
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glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka.
Prehajamo na 11. t o č k o dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o varstvu zraka, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni
svet. Za svojega predstavnika je določil Borisa Mikoša, republiškega sekretarja
za urbanizem.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za stanovanjsko^komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora, Odbor za urbanizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala poročilo in dodatno
poročilo, Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora občin,
ki sta dala skupno mnenje, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo
in dodatno, poročilo.
Vsa poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi amandmaje skupine delegatov za
gospodarsko področje 9. okoliša in danes ste prejeli na klop amandmaje skupine
delegatov iz 1. okoliša — Celje za gospodarsko področje. Želijo predstavniki
predlagatelja in odborov še kaj ustno dodati k svojim poročilom? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo^ ima tovariš Vlado Sanca,
kot delegat in ne kot predsednik Odbora za finance.
Vlado Sanca: Naša delegacija daje amandma predvsem k IV. poglavju,
ki se nanaša na naloge Zveze skupnosti za varstvo zraka in na celotni sistem
financiranja te dejavnosti. Predlog amandmaja dajemo zaradi tega, ker menimo,
da določila omenjenega poglavja v predlaganem besedilu onemogočajo samoupravno dogovarjanje o delitvi in porabi sredstev. Prav tako predlagani način
plačevanja dveh vrst prispevkov za varstvo zraka ne zagotavlja preprečevanja
onesnaževanja. Iz predlaganega besedila sklepamo, da se bodo na podlagi takega
financiranja v nekaterih krogih lahko celo zavzemali za povečanje onesnaževanja zraka.
Menimo, da je treba zagotoviti, da bodo goriva, ki povzročajo onesnaževanje zraka, očiščena primesi svinca, kakor tudi drugih škodljivih snovi. Financiranje je treba izpeljati na drugačen način, kar naj bi bila stvar dogovarjanja in sporazumevanja.
Nadalje ugotavljamo, da predlagana določila onemogočajo temeljnim organizacijam združenega dela, da tudi same aktivno sodelujejo pri organizaciji
skupnosti, ki se bodo ustanovile na podlagi tega zakona, in pri organizaciji financiranja, ki bo iz tega izhajalo. Predvsem je treba urediti, da bodo določene
tudi osnove za plačevanje prispevkov, da se lahko zagotovi potreben obseg
sredstev. Ta sredstva naj bi bila posebej namenjena organizaciji sanacijskih programov. V nasprotnem primeru financiranje, ki se predlaga v okviru zakona,
lahko naravnost stimulira, da se zadrži obstoječe stanje, ker le-to zagotavlja
reden dotok sredstev.
Naša delegacija predlaga, da se izvede celoten sistem financiranja in vse
naloge Zveze skupnosti in bodočih občinskih skupnosti, samoupravni sporazumi
in dogovori. Menimo<, da ni potrebno-, da zakon določa vire dohodkov Zveze
skupnosti, medtem ko ostalo področje ostane zanemarjeno. Menimo tudi, da
ni jasno, kakšen je način dogovarjanja in kakšen je način financiranja nalog,
ki izhajajo iz organizacij združenega dela.
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Predsednik Štefan Nemec: Ali želi še kdo razpravljati? Ali lahko
zaključim razpravo? (Da.) Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali
o amandmajih.
Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega
zbora in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo
okolja Zbora občin sta v dveh poročilih predložila amandmaje, ki se nanašajo
na 35., 36., 5. in 42. člen. Zakonodajno-pravna komisija se z amandmaji strinja.
Kakšno mnenje ima Izvršni svet? Njegov predstavnik izjavlja, da se z amandmaji k 35., 36., 5. in 42. členu Izvršni svet strinja. Potem lahko glasujemo o
obeh poročilih hkrati, ker sta usklađeni. Ali se strinjate s takim načinom glasovanja? (Da.)
Kdor je za predlagane amandmaje k 35., 36., 5. in 42. členu, naj prosim
glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo
vzdržal glasovanja? (2 delegata.)
Ugotavljam, da so amandmaji k 35., 36., 5. in 42. členu sprejeti.
Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora občin sta predložila amandma k 30. členu. Zakonodajno-pravna komisija se s tem amandmajem strinja. Z njimi se strinja tudi Izvršni svet.
Kdor je za amandma k 30. členu, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.)
Ugotavljam, da je amandma k 30. členu z večino glasov sprejet.
Izvršni svet je predložil amandmaje, ki se nanašajo na 10., 36. in 37. člen.
Pismo Izvršnega sveta s predlogi teh amandmajev ste prejeli. S temi amandmaji
se strinjata predstavnika Odbora in Zakonodajno-pravne komisije. Dajem
amandmaje k 10., 36., 37. členu na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(5 delegatov.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.)
Ugotavljam, da so amandmaji, ki jih je predložil Izvršni svet k 10., 36.
in 37. členu, sprejeti z večino glasov.
Skupina delegatov za gospodarsko področje 9. okoliša — Jesenice, ki je
predložila amandmaje k 5., 14. in 17. členu, IV. poglavju in k 37. členu, vztraja
pri amandmajih. Z amandmaji se ne strinjata niti Odbor niti Zakonodajnopravna komisija. Prosim predstavnika Izvršnega sveta za mnenje!
Boris Mikoš (iz klopi): Izvršni svet se s temi amandmaji ne strinja.
Predsednik Štefan Nemec: Glede na to, da so amandmaji sporni,
je bolje, da glasujemo o posameznih amandmajih.
Najprej bomo glasovali o amandmaju k 5. členu. Kdor je za amandma, naj
prosim glasuje! (68 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (32 delegatov.) Se je
kdo vzdržal glasovanja? (33 delegatov.)
Amandma ni sprejet, ker za amandma ni glasovalo več kot polovica vseh
delegatov v zboru, to je 76 delegatov.
Glasujmo o amandmaju k 14. členu. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (25 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (68 delegatov.) Se je kdo vzdržal
glasovanja? (36 delegatov.)
Amandma ni sprejet.
Glasujmo o amandmaju k 17. členu. Kdor je za amandma, naj prosim
glasuje! (28 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (56 delegatov.) Se je kdo vzdržal
glasovanja? (44 delegatov.)
Sekretariat Stepene SRS
dokiimentacifi
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Amandma ni sprejet.
Glasujmo o amandmaju k IV. poglavju, za katerega se predlaga, naj se
v celoti črta in zamenja z novim besedilom. Kdor je za amandma, naj prosim
glasuje! (18 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (69 delegatov.) Se je kdo vzdržal
glasovanja? (40 delegatov.)
Amandma ni sprejet.
Glasujmo o amandmaju k 37. členu. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (8 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (84 delegatov.) Se je kdo vzdržal
glasovanja? (36 delegatov.)
Amandma ni sprejet.
Prehajamo na glasovanje o amandmajih, ki jih je predložila skupina delegatov za gospodarsko področje iz Celja, 1. okoliš.
Najprej bi prosil Izvršni svet, ali v celoti sprejema ali odklanja amandmaje!
Boris Mik oš (iz klopi): Izvršni svet jih v celoti odklanja.
Predsednik Štefan Nemec: Slišali ste, da Izvršni svet v celoti odklanja te amandmaje. Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo
okolja in Zakonodajno-pravna komisija v celoti odklanjata te amandmaje.
Glasujmo torej o amandmajih k 3., 5., 13., 21. in 35. členu. Kdor je za te
amandmaje, naj prosim glasuje! (37 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (64
delegatov.) Se je kdo vzidržal glasovanja? (30 delegatov.)
Amandmaji niso sprejeti.
Glasujmo o amandmaju k 17. členu. Kdor je za ta ,amandma, naj prosim
glasuje! (17 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (59 delegatov.) Se je kdo vzdržal
glasovanja? (53 delegatov.)
Amandma ni sprejet.
Glasujmo o amandmaju k 21. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim
glasuje! (23 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (54 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (49 delegatov.)
Amandma ni sprejet.
Glasujmo o amandmaju k 23. členu. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (16 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (68 delegatov.) Se je kdo vzdržal
glasovanja? (46 delegatov.)
Amandma ni sprejet.
Glasujmo o amandmaju k 27. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim
glasuje! (16 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (60 delegatov.) Se je kdo
vzdržal? (45 delegatov.)
Amandma ni sprejet.
Glasujmo o amandmaju k 30. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim
glasuje! (31 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (59 delegatov.) Se je kdo
vzdržal? (39 delegatov.)
Amandma ni sprejet.
Glasujmo še o amandmaju k 31. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim
glasuje! (27 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (63 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (42 delegatov.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Pred glasovanjem o predlogu zakona o varstvu zraka v celoti ima besedo
delegat Ivan Zelenšek!
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Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Ne kritiziram predstavnikov Izvršnega sveta SR Slovenije zaradi njegove hitre
odločitve, vendar pa menim, da tovariš Mikoš ni Izvršni svet, ampak samo njegov predstavnik. Zato ne more dajati izjav, da se Izvršni svet ne strinja s predlaganimi amandmaji, ki jih je dala skupina delegatov z gospodarskega področja občine Celje. Moral bi povedati, da je to njegovo osebno mnenje, ne pa
tudi mnenje celotnega Izvršnega sveta. Naše amandmaje k temu zakonu bi
moral upoštevati ali pa predlagati, da jih upošteva Komisija ali pa ne upošteva
pri končni redakciji zakona. Tudi delegacije, ki so poslane na zasedanje Skupščine SR Slovenije, ne prihajajo s svojim mnenjem niti ne izražajo samo osebnega mnenja, temveč mnenje vseh ostalih delegatov, ki so ostali doma v občinah. Zato menim, da je potrebno pri predlogih amandmajev marsikdaj upoštevati in tehtno premisliti, za kaj se odločamo oziroma za kaj glasuj emo. Ce
menimo, da je varstvo okolja oziroma varstvo zraka nepomemben dejavnik,
potem smo se krepko zmotili. Mislim, da je skupina delegatov s področja Jesenic
pravilno ugotovila, da gre za vprašanje človeka. Človek je tudi del narave,
katero onesnažujemo. Ne gre samo za onesnaževanje okolja, temveč tudi za zaščito zdravja delovnega človeka. Ko danes toliko govorimo o zdravju delovnega
človeka, moramo tudi pomisliti, kakšno besedilo bomo uporabili v določenem
zakonu. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Delegatom moram pojasniti nekatera
vprašanja, ki se nanašajo na postopek ob glasovanju in s tem v zvezi tudi na
vlogo predstavnikov predlagatelja. Tovariš Mikoš je uradni predstavnik Izvršnega sveta, na seji zbora in lahko izraža mišljenje in stališča Izvršnega
sveta, ker ima za to pooblastilo. Izvršni svet je obravnaval ta predlog zakona in se je tudi odločil za predloženo besedilo, zato lahko tudi odloča v njegovem imenu. Ravno tako delegat na seji zbora ne more biti samo poštar in
prenašalec mnenj delegacije, ampak se mora tukaj odločati glede na predloge
v razpravi, torej lahko tudi predlaga dodatne amandmaje in jih tudi umika.
Zato bi moral to tovariš Zelenšek tudi upoštevati.
Drugo vprašanje tovariša Zelenška predstavlja rahlo kritiko delegatov. Dvakrat sem te povabil, da bi obrazložil vaše amandmaje. Mislim, da se je včasih
za kakšno zadevo potrebno boriti. Mislim, da so se delegati le odločali po svoji
vesti, da so vaše predloge amandmajev imeli pred seboj, in če je bilo te predloge treba utemeljiti, bi to tudi moral opraviti. Ponavljam, dvakrat sem te povabil, da se prijaviš za besedo, pa si dejal, da je vse napisano.
Ker smo z glasovanjem o amandmajih končali, dajem zakon o varstvu
zraka v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (130 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (4 delegati.)
Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet.
Prehajam na 12. t o č k o dnevnega r e d a, to je na obravnavo predloga za izdajo zakona o varstvu okolja pred hrupom, ki ga je Skupščini SR
Slovenije predložil Izvršni svet. Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil
Borisa Mikoša, republiškega sekretarja za urbanizem.
Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna
vprašanja in varstvo okolja našega zbora in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala skupno
poročilo, Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki
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sta prav tako dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala
poročilo. Vsa poročila ste prejeli.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Prosim! Besedo ima dr. Milan Bekčič, delegat socialno-zdravstvenega področja 6. okoliša — Celje.
Dr. Milan Bekčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Skupina delegatov iz 6. okoliša — Celje za socialnozdravstveno področje me je
pooblastila, da v njenem imenu dam načelno pripombo v zvezi z osnutkom zakona o varstvu okolja pred hrupom in varstvom zraka ter tudi v zvezi z ostalimi morebitnimi osnutki zakonov o varstvu okolja.
Strinjamo se, da s posameznimi zakoni urejamo različna področja varstva
okolja, vendar to ne pomeni, da bi morali za sleherno področje varstva okolja
ustanoviti tudi posebne samoupravne interesne skupnosti. To ne bi ustrezalo
težnji po celovitem urejanju tega področja v praksi, kakor tudi ne problematiki v različnih občinah. Problematika varstva okolja je v različnih občinah
različno poudarjena, ponekod je morebiti sploh ni, oziroma drugače povedano,
imamo na primer občine, kjer se sploh ne pojavljajo problemi varstva okolja
pred hrupom, medtem ko je to lahko v drugih občinah resen in poglavitni
problem v kompleksu problematike varstva okolja. Menimo, da naj bi ustanovili
integralno interesno skupnost, ki bi v praksi enotno in celovito reševala vsa
vprašanja v zvezi z varstvom okolja, seveda na osnovi ustrezajočih zakonskih
predpisov, ki so lahko raznoliki in prilagojeni specifičnostim problematike varstva okolja. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati?
Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o varstvu okolja pred hrupom se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi osnutka naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in
ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji zbora.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep sprejel z večino glasov.
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo
osnutka zakona o dedovanju, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni
svet.
Za svojega predstavnika je določil tovariša Vlada Tanceta, namestnika
republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. Vsa
poročila ste prejeli. Zeli kdo od predstavnikov še ustno obrazložiti pismena
poročila? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) Zaključujem raizpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o dedovanju se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi predloga naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in
ostalih gradivih.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Odrejam 20 minut odmora. Sejo bomo nadaljevali ob 12.30.
(Seja je bila prekinjena ob 12.10 in se je nadaljevala ob 12.50.)
Podpredsednica Nada Beltram: Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije spremenita svoja
sklepa v zvezi s predložitvijo zakonskega predloga o zagotovitvi dopolnilnih
sredstev občinam v letu 1975.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Milico Ozbič, republiško
sekretarko za finance. Predlog sta obravnavala Odbor za finance našega zbora
Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala poročilo. Poročilo ste prejeli.
Pričenjam razpravo. Kdo zeli besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije na podlagi informacije Izvirnega sveta ugotavlja, da je dopolnjevanje občin za leto 1975 urejeno z družbenim dogovorom o splošni porabi v SR Sloveniji v letu 1975 in se strinja,
da zato za sedaj ni potrebe, da Izvršni svet predloži predlog zakona o zagotovitvi dopolnilnih sredstev v letu 1975.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (83 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je bil sklep sprejet z večino glasov.
Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, tojena predlog o razdelitvi presežka dohodkov po zaključnem računu za leto 1974, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Loterijski zavod Slovenije. Za svojega predstavnika
je določil Iva Janžekoviča, predsednika Loterijskega zavoda.
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Milico Ozbič, republiško
sekretarko za finance.
Predlog so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala obrazložen predlog odloka, ter Zakonodaj no-pravna
komisija, ki je dala poročilo. Predlog odloka in poročilo ste prejeli.
Prejeli ste tudi mnenje Republiške konference SZDL. Izvršni svet je dal
k predlogu pozitivno mnenje. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Dajem na glasovanje predlog odloka o razdelitvi presežkov dohodkov po
zaključnem računu za leto 1974, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona
o Loterijskem zavodu SR Slovenije. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje!
(107 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet.
Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o spremembah odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni
hranilnici, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Milico Ozbič, republiško
sekretarko za finance. Predlog odloka so obravnavah: Odbor za finance našega
zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Poročila ste prejeli.
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje
predlog odloka o spremembah odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih
vlog pri Poštni hranilnici.
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.)
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov.
Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na zaključni račun
dohodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za leto 1974, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložila v potrditev Narodna banka Slovenije.
Za svoja predstavnika je Narodna banka določila Dragico-Dekleva, direktorico direkcije za analizo, in Draga Lipičarja, namestnika guvernerja Narodne
banke Slovenije. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Milico Ozbič,
republiško sekretarko za finance.
Zaključni račun sta obravnavala Odbor za finance, ki je dal predlog odloka
o potrditvi zaključnega računa z obrazložitvijo, in Zakonodajno-pravna komisija,- ki je dala poročilo. Predlog odloka in poročilo ste prejeli.
Izvršni svet je dal k zaključnemu računu pozitivno mnenje. Pričenjam
razpravo. Kdo želi besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo
in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi zaključnega računa Narodne
banke Slovenije za leto 1974.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa Narodne banke Slovenije
za leto 1974 je s tem sprejet.
Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na finančni načrt
Narodne banke Slovenije za leto 1975, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v potrditev Narodna banka Slovenije.
Za svoja predstavnika je Narodna banka določila Dragico Dekleva, direktorico direkcije za analizo, in Draga Lipičarja, namestnika guvernerja Narodne
banke Slovenije. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Milico Ozbič,
republiško sekretarko za finance.
Finančni načrt sta obravnavala Odbor za finance, ki je dal predlog odloka
o potrditvi finančnega načrta z obrazložitvijo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Predlog odloka in poročilo ste prejeli. Izvršni svet je
dal k finančnemu načrtu pozitivno mnenje.
Pričenjamo razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ugotavljam, da ne želi
nihče razpravljati, zato zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem
predlog odloka o potrditvi finančnega načrta Narodne banke Slovenije za leto
1975 na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o potrditvi
finančnega načrta Narodne banke Slovenije za leto 1975.
Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Francijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju na področju davka na dohodek, s protokolom,
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ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ.
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Milico Ozbič, republiško
sekretarko za finance. Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega
zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala obrazložen predlog odloka,
Komisija za mednarodne odnose, ki je dala poročilo, in Zakonodajno-pravna
komisija, ki je ravno tako dala poročilo. Predlog odloka in poročila ste prejeli.
Izvršni svet je dal k predlogu zakona pozitivno mnenje.
Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi razpravljati? Ker ne želi nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog
odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Francijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju na področju
davka na dohodek, s protokolom.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1060), ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Milico Ozbič, republiško
sekretarko za finance. Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega
zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala obrazložen predlog odloka
o soglasju k predlogu odloka, Komisija za mednarodne odnose, ki je dala poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je ravno tako dala poročilo, Fi-edlog odloka in poročilo ste prejeli. Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno
mnenj e.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ugotavljam, da ne želi nihče
razpravljati, zato zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na
glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o> ratifikaciji sporazuma
o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj
(YU 1060) na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Kdo je proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka.
Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembi zakona o kreditu, ki se daje Socialistični republiki Bosni in Hercegovini iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije.
Osnutek je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Milico
Ozbič, republiško sekretarko za finance.
Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor
za finance Zbora občin, ki sta dala poročilo, ter Zakonodajno-pravna komsiija,
ki je prav tako dala poročilo. Poročili ste prejeli.
Izvršni svet in Republiški sekretariat za finance sta dala k osnutku zakona
pozitivno mnenje.
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ugotavljam, da nihče ne želi razpravljati, zato zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji
sklep:
1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o spremembi zakona o kreditu, ki se daje Socialistični republiki Bosni in Hercegovni iz sredstev
stalne proračunske rezerve federacije.
2. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ se pooblašča, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k
predlogu tega zakona.
Dajem ta sklep na glasovanje. Prosim, kdo je za? (108 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.)
Ugotavljam, da je Zbor združenega dela z večino glasov sprejel predloženi
sklep.
Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o financiranju druge etape investicijskih del pri regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Milico Ozbič, republiško
sekretarko za finance.
Osnutek zakona so obravnavah: Odbor za finance našega zbora in Odbor
za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo,, ter Zakonodajno-pravna
komisija, ki je dala poročila. Poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati, zato zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o financiranju
druge etape investicijskih del pri regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje.
2. K osnutku daje zbor pripombe, navedene v poročilih skupščinskih teles
in mnenju Izvršnega sveta, ki naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi zakona.
3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s pripombami Skupščine SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu zakona.
Prosim, kdor je za predloženi sklep, naj glasuje! (110 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (13 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (13 delegatov.)
Predlagani sklep je sprejet.
Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o obveznem združevanju železniških transportnih organizacij v Skupnost jugoslovanskih železnic, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor
republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Miha Bana, samostojnega
svetovalca v Republiškem komiteju za promet in zveze.
Osnutek zakona so obravnavah: Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki
sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Poročila ste prejeli.
Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta.
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ugotavljam, da ne želi
nihče razpravljati. Zato zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme
naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o obveznem združevanju železniških transportnih organizacij v Skupnost jugoslovanskih železnic.
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilih skupščinskih
teles in mnenju Izvršnega sveta, ki naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi
predloga zakona.
3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi, pripombami in stališči
Skupščine SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu tega zakona.
Dajem na glasovanje predlagani sklep. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na predlog za ratifikacijo protokola o zasedanju mešane jugoslovansko-pol jske komisije za mednarodni cestni promet, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje
zvezni izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določil
Miha Bana, samostojnega svetovalca v Republiškem komiteju za promet in
zveze. Predlog sta obravnavala Komisija za mednarodne odnose, ki je dala
predlog odloka o soglasju in poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je
dala poročilo. Predlog odloka in poročili ste prejeli. Izvršni svet je dal k predlogu pozitivno mnenje.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in
prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo protokola o zasedanju mešane j ugoslovansko-pol jske komisije za mednarodni cestni promet.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
S tem je predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo protokola
o zasedanju mešane jugoslovansko-poljske komisije za mednarodni cestni promet sprejet.
Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja.
Predlog odloka o izvolitvi predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije
za narodnosti je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve Skupščine SR Slovenije.
Za svojega predstavnika je pri vseh predlogih odlokov določila Stanka
Jakija, člana Komisije.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
S tem je sprejet predlog odloka o izvolitvi predsednika Komisije SR Slovenije za narodnosti in je za predsednika te komisije v Zboru združenega dela
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izvoljen Geza Bačič, delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slovenije.
Predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v
Mariboru je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve Skupščine SR Slovenije.
Pričenjam razpravo-. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče besede, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj glasuje! (118 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.)
Predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v
Mariboru je sprejet. S tem je v Zboru združenega dela izvoljena Tatjana Planinšek-Nič za sodnico tega sodišča v Mariboru.
Predlog odloka o razrešitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Celju, Mariboru in Murski Soboti je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati,
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka,
naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
S tem so v Zboru združenega dela razrešeni Janko Cigoj dolžnosti sodnika
Okrožnega sodišča v Celju, Bojan Planinšek, dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Celju, Janez Stojkovič dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Celju,
Albin Šifrer ,dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru, Andrej Rošker
dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
Predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine
SR Slovenije.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ugotavljam, da ne želi nihče
razpravljati, zato zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je
za predlog odloka, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je Zbor združenega dela z večino glasov sprejel predlog
odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodi-šča v Ljubljani. S tem je v Zboru
združenega dela razrešen Zivojin Prosenc dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča
v Ljubljani.
Predlog odloka o soglasju k imenovanju glavnega tajnika Raziskovalne
skupnosti Slovenije je predložila Raziskovalna skupnost Slovenije.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje!
(122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
S tem je bil sprejet predlog odloka o soglasju k imenovanju dr. Eda Pirkmajerja za glavnega taj niha Raziskovalne skupnosti Slovenije.
S tem smo to točko dnevnega reda izčrpali in prehajamo na 26. točko
dnevnega reda, na vprašanja delegatov.
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 1.
okoliša, ki ga je postavil Ivan Zelemšek, bo odgovoril Miha Ban, samostojni
svetovalec v Republiškem komiteju za promet in zveze. Prosim!
Miha Ban: Tovariš predsednik, tovarišice delegatke in delegati! Na
pismeno vprašnje, ki ga je postavil tovariš Ivan Zelenšek na seji Zbora zdru-
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ženega dela Skupščine SR Slovenije in ki se glasi: »Zakaj se v Sloveniji vprašanje razvoja investicij v prometno infrastrukturo ne obravnava istočasno ter
vsebinsko povezano, v mislih imamo že v decembru sprejeto financiranje
hitrih cest z obveznim združevanjem sredstev, kar bi bilo s stališča interesov
družbe edino racionalno«, dajemo naslednji odgovor:
Republiški komite za promet in zveze je razpravljal o investicijah v železniško infrastrukturo in o predlogu Samoupravne interesne skupnosti za že^
lezniški in luški promet o povišanju prispevne stopnje za potrebe financiranja
železnic v Sloveniji. Republiški komite je sprejel sklep, po katerem naj Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet k svoji iniciativi za
povečanje prispevne stopnje pripravi utemeljitev, v kateri naj navede razloge,
ki opravičujejo spremembo zakona, zlasti glede povišanja prispevne stopnje.
Samoupravna interesna skupnost je po vsestranski proučitvi predlagala spremembo stopnje od 1,6 na 4,5%. V teku je usklajevanje in dogovarjanje, kako
naj se glede na potrebe železniškega gospodarstva in glede nalog iz resolucije
in samoupravnega organiziranja pristopi k realizaciji predlagane spremembe
prispevne stopnje.
Podpredsednica Nada Beltram: Hvala lepa! Vprašujem delegata
Ivana Zelenška ali pa njegovo delegacijo, če se z odgovorom strinja! Se strinja. Delegacija verjetno želi tudi pismeni odgovor? (Da.)
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 20.
okoliša, ki ga je postavil Srečko Sajn, bo odgovoril Miha Ban, samostojni svetovalec v Republiškem komiteju za promet in zveze.
Miha Ban: Na delegatsko vprašanje tovariša delegata Srečka Sajna,
ki ga je postavil na 13. seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije'
vam posredujemo naslednji odgovor:
Pravilnik o postavljanju napisov in opozorilnih znakov na javnih cestah
in v varovalnem pasu še ni sprejet. Predvidel ga je zakon o javnih cestah
(Uradni list SR Slovenije, št. 51/71), ki v 84. členu določa, da tak pravilnik
izda Republiški upravni organ, ki je pristojen za ceste. Omenjeni zakon je
komaj začel dobro veljati, ko so bili sprejeti najprej ustavni amandmaji in
kasneje nova ustava. Zaradi usklajevanja večine zakonov s področja prometa ni
bilo mogoče izdelati potrebnih spremljajočih izvršilnih in tehničnih predpisov.
Tako je bilo tudi s pravilnikom o neprometnih znakih.
V skupščinskem zakonodajnem programu za leto 1975 je tudi uskladitev
zakona o javnih cestah. Tedaj bo ponovno proučeno to vprašanje. Kakšna bo
bodoča rešitev, ne bi mogli za gotovo trditi, verjetno pa z zakonom tudi tedaj
taka podrobnost ne bo rešena.
Pri tem bi radi opozorili, da je v sodelovanju z Republiško skupnostjo za
ceste mogoče reševati že sedaj tudi ta vprašanja, kolikor gre za znake ob regionalnih in magistralnih cestah. Pri tej skupnosti namreč že obstajajo določene
norme, ki bodo tudi v bodoče v veliki meri veljale glede postavljanja in vzdrževanja teh znakov.
Podpredsednica Nada Beltram: Vprašujem delegata Srečka Sajna
oziroma delegata 20. okoliša gospodarskega področja, če se z navedenim odgovorom strinja! Prosi za pismeni odgovor.
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Miha Ban : Pismeni odgovor bo Republiški komite za promet in zveze
poslal.
Podpredsednica Nada Beltram: Hvala lepa. Na drugo delegatsko
vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 1. okoliša, ki ga je postavil Ivan Zelenšek, bo odgovorila Milica Ozbič, republiška sekretarka za
finance.
Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Tovariš Zelenšek je postavil vprašanje, ali se je pri razporejanju sredstev republiške devizne kvote
za leto 1974 in 1975 upoštevalo, da naj bi bilo Železniškemu gospodarstvu Ljubljana odobrenih 35 milijonov dolarjev in da je treba glede na doslej dodeljena
sredstva odobriti še razliko.
Odgovor je naslednji: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni nikoli sprejel sklepa, da se najame za račun Železniškega gospodarstva Ljubljana inozemski finančni kredit v višini 35 milijonov dolarjev v breme republiške devizne
kvote. Delegata obveščamo, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na 11. seji
dne 3. 4. 1975 sprejel sklep, da se iz letošnje devizne kvote iz tujih finančnih
posojil zagotovi še razlika do 20 milijonov dolarjev Železniškemu gospodarstvu
Ljubljana, v skladu s sklepom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije iz preteklega leta. Ta sklep je izvršen.
Podpredsednica Nada Beltram: Hvala lepa. Vprašujem delegata
Ivana Zelenška, če se z navedenim odgovorom strinja! Prosim, tovariš Ivan
Zelenšek!
Ivan Zelenšek: Tovarišico sekretarko bi hotel spomniti na zapisnik
2. seje poslovodnega odbora z dne 3. 7. 1973, na katerem so bili prisotni vsi
člani poslovodnega odbora in člana Republiškega sveta za finance tovariš Jože
Florjančič in Miro Kreft. Na drugi strani tega zapisnika se daje neke vrste pismeno oziroma ustno zagotovilo, v katerem se obvezuje Republiški sekretariat
za finance, da bo preskrbel iz devizne kvote 35 milijonov ameriških dolarjev.
Podpredsednica Nada Beltram: Vprašujem tovarišico Ozbič, ali lahko
sedaj odgovori ali pa bo odgovorila na prihodnji seji! Tovarišica Milica Ozbič!
Milica Ozbič: Tako kot je tovariš Zelenšek povedal, gre za ustna zagotovila, ki pa jih ne moremo karakterizirati kot sklepe Izvršnega sveta, ki jih
je treba izpolniti. Podrobnosti okrog tega nesporazuma pa bi Sekretariat za
finance posredoval delegatu najraje pismeno, ker mislim, da je sedaj brez papirjev težko obravnavati podrobnosti.
Podpredsednica Nada Beltram: Ponovno vprašujem tovariša Zelenška, ali je z odgovorom zadovoljen! (Se strinja.) Prosim, da delegacija dobi
pismeni odgovor, skupno s tem dodatkom. Je tako v redu? (Da.) Hvala lepa.
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kulturno-prosvetno področje
3. okoliša, ki ga je postavila Marija Zaje, bo odgovoril Leopold Kejžar, namestnik predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Prosim, tovariš Kejžar!
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Leopold Kejžar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši
delegati! Marija Zaje, vodja skupine delegatov kulturno-prosvetnega področja
3. okoliša — Koper, je postavila naslednje vprašanje:
»V letu 1974 so bili ukinjeni regresi za skupinska potovanja otrok in mladine. S temi je bila zmanjšana možnost za prirejanje izletov in strokovnih
ekskurzij, stroški pa so dodatno obremenili organizatorje in starše. Izvedeti
želimo, kako bo v letošnjem letu in v bodoče s financiranjem ekskurzij in izletov, ki so obvezni po učnem načrtu.«
Odgovor: Po zakonu po regresih za skupinska potovanja otrok in mladine
(Uradni list SRS, št. 5/69 in št. 40/69) imajo otroci in mladina pri skupinskih
potovanjih pravico do 30% regresa od polne cene prevoza, kar skupaj s 30'3/o
komercialnim popustom, ki ga dajejo prevozna podjetja po posebni pogodbi,
sklenjeni na podlagi tega zakona, pomeni 60'°/i> popust od polne prevozne cene.
Sredstva za regres za skupinska potovanja po 4. členu tega zakona mora
zagotavljati za šolske in poučne izlete učencev in študentov Izobraževalna
skupnost Slovenije, za skupinska potovanja in druge namene, navedene v zakonu, pa Socialistična republika Slovenija v svojem proračunu.
V letu 1974 je za regrese za skupinska potovanja zagotovila SR Slovenija
približno 1 milijon 800 tisoč dinarjev. To je toliko kot v letu 1973. Manjša
sredstva sta v letu 1974 prispevali tudi Telesno-kulturna skupnost Slovenije in
Kulturna skupnost Slovenije, medtem ko Izobraževalna skupnost Slovenije v
tem letu ni mogla prispevati potrebnih sredstev. Zato so šole, ki bi morale
prejeti 30®/« regres pri Izobraževalni skupnosti Slovenije, organizirale svoje
izlete prek Počitniške zveze in drugih organizacij, ki so prejele v letu 1974
finančna sredstva za te namene iz republiškega proračuna.
Izdatki teh organizacij za 30*0/o regrese so se povečali v letu 1974 v tolikšni
meri, da razpoložljiva finančna sredstva niso zadostovala, pa tudi prevozna
podjetja so ukinila dajanje lastnih 30°/» popustov. Za ureditev tega vprašanja
v letu 1975 je pripravljen predlog družbenega dogovora, s katerim naj bi podpisniki zagotovili, enako kot doslej, mladini in otrokom na skupinskih potovanjih prevoz po ceni, ki znaša 40 '%> od polne prevozne cene.
Prevozna podjetja naj bi dajala dalje 30'0/o komercialni popust za opravljene prevoze, republiške interesne skupnosti in Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije pa naj bi zagotavljali sredstva za regrese v višini 30 l0/o od polne
prevozne cene. Med interesnimi skupnostmi bi sodelovale tiste skupnosti, katerih programi so vezani na vzgojno-izobraževalni proces in rekreacijo mladih.
In sicer so to: Izobraževalna skupnost Slovenije, Telesno^kulturna skupnost
Slovenije in Republiška skupnost otroškega varstva. Pobudnik in koordinator
akcije je Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije. V proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1975 je predvideno za regrese
za skupinsko potovanje otrok in mladine 1 milijon 800 tisoč din. Izobraževalna
skupnost Slovenije bo zagotovila predvidoma 2 milijona 500 tisoč din. Ostale
interesne skupnosti predlog še obravnavajo in še niso določile višine svojih
prispevkov.
S prej omenjenim dogovorom oziroma samoupravnim sporazumom bodo
regresi za skupinska potovanja urejeni za leto 1975, pri čemer naj bi se dogovorih za določene zneske, ki bi jih podpisniki v te namene prispevali. Kasneje naj
bi ta problem z družbenim dogovorom trajneje uredili. Popuste in regrese za
skupinska potovanja otrok in mladine bo mogoče uveljavljati, kakor hitro bodo
podpisniki sklenili dogovor in dali na razpolago potrebna sredstva.
3
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Podpredsednica Nada Bel tram: Ali se Marija Zaje oziroma delegati
kulturno-prosvetnega področja 3. okoliša z odgovorom strinjajo? (Da.) Žele
pismeni odgovor? (Da.)
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 29. okoliša, ki ga je postavil Jože Kužnik, bo odgovoril Dragan Rajič, svetovalec republiškega sekretarja za industrijo.
Dragan Rajič: Tovarišice in tovariši delegati! Na postavljeno vprašanje odgovarjamo:
Zakon o graditvi objektov je nadomestil le del materije bivšega zveznega
temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov, in sicer projektiranje in
graditev objektov. Ostalo materijo, vprašanje investicijskega programa in sredstev za financiranje objektov, bo uredil drug zakon, ki se pripravlja. Tako zakon
ne ureja investicijske dejavnosti v celoti, kot navaja delegatsko vprašanje,
temveč le tehnična vprašanja projektiranja in gradnje objektov. Zato tudi strokovnega izpita ne opravljajo delavci, ki izdelujejo investicijske programe, ker se
ta dokumentacija po 7. členu zakona ne šteje za tehnično dokumnetacijo. Izpita
tudi ni dolžan imeti strokovnjak, ki na primer v Iskri projektira telefonsko
centralo. Predpisi, ki so veljali pred sprejetjem zakona o graditvi objektov, so
določali, da lahko tehnično dokumentacijo, projekte, izdelujejo le strokovnjaki
z visoko, višjo ali srednjo strokovno izobrazbo. Isto je veljalo za odgovorne
vodje del in nadzorne organe. Taka določila je vseboval že temeljni zakon o
graditvi investicijskih objektov, kakor tudi republiški zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov.
Na podlagi določil bivšega temeljnega zakona o graditvi investicijskih
objektov je bil v letu 1962 izdan pravilnik o strokovni izobrazbi in praksi oseb,
ki delajo investicijsko dokumentacijo, in oseb, ki vodijo posamezne vrste del
pri graditvi investicijskih objektov.
Ti izpiti, ki so jih opravljali delavci gradbene, strojne in elektro stroke, so
se opravljali do leta 1967 pri Republiškem sekretariatu za gospodarstvo. S 1. 1.
1967 so bili ti izpiti ukinjeni z odločbo republiškega sekretarja za gospodarstvo.
Po določilih 43. in 52. člena spremenjenega bivšega temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov so bile v letu 1967 pooblaščene delovne organizacije,
da s svojim pravilnikom določijo strokovno1 izobrazbo in prakso, ki jo morajo
imeti tisti, ki delajo posamezne vrste tehnične dokumentacije, in tisti, ki vodijo
gradnjo posameznih vrst objektov. Na tej podlagi so se delovne organizacije
sporazumele, da se strokovni izpiti organizirajo in opravljajo pri Gospodarski
zbornici SR Slovenije, ki je imenovala v ta namen izpitno komisijo. Tu so
delavci s področja gradbeništva opravljali strokovne izpite do sprejetja zakona
o graditvi objektov.
Pri sprejemanju zakona o graditvi objektov je bilo to stanje v zvezi s strokovnimi izpiti prisotno in navedeno v obrazložitvi zakona, kjer je bilo rečeno,
da je treba zaradi prevelike odgovornosti za varno in kvalitetno gradnjo objektov zagotoviti v širšem družbenem interesu strokovnost kadrov tudi z ustreznim strokovnim izpitom, brez katerega bi bili tudi onemogočeni pri opravljanju
svoje dejavnosti v drugih republikah. K besedilu 16. člena zakona o graditvi
objektov v postopku sprejemanja zakona v Skupščini SR Slovenije ni bilo pripomb. V razpravah o predlogu zakona so delovne organizacije na podlagi dolgoletnih izkušenj menile, da je potreben preizkus znanja projektantov in vodij
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del glede priznavanja in uporabe zakonov, tehničnih predpisov in standardov
varnosti pri delu, da se s tem zagotovi potrebna varnost in stabilnost objektov.
Iz navedenih razlogov zakon vsebuje določila, da morajo imeti določeni
strokovnjaki strokovni izpit, s čimer se zagotavlja večja verjetnost, da bo pri
projektiranju in izvajanju del dosežena potrebna varnost in stabilnost grajenih
objektov. Zato Izvršni svet ne namerava predlagati nobenih sprememb zakona
o graditvi objektov.
Podpredsednica Nada Beltram: Ali se Jože Kužnik oziroma delegati
skupine delegatov 29. okoliša za področje gospodarstva z navedenim, odgovorom
strinjajo? (Da.) Prosijo za pismeni odgovor.
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za področje državnih organov
4. okoliša bo1 odgovoril Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja za
pravosodje, organizacijo uprave in proračun. Prosim, tovariš Tance!
Vlado Tance: Delegati skupine delegatov 4. okoliša s področja državnih organov so na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 26. marca
1975 postavili naslednje vprašanje: »Kdaj bo1 na dnevni red republiške skupščine
dan predlog zakona o samoupravljanju in medsebojnih razmerjih v združenem
delu v upravnih organih?«
Odgovor: Na podlagi 6. točke 22. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave
SR Slovenije je treba navedeni zakon uskladiti z ustavo SR Slovenije.
Skupščina SR Slovenije je osnutek zakona sprejela 29. januarja 1975 in
naložila Izvršnemu svetu, da v skladu z danimi stališči in pripombami pripravi
predlog zakona in ga predloži Skupščini v sprejem.
Priprava predloga zakona je potekala hkrati z razpravami v Zveznem
svetu za vprašanja družbene ureditve o položaju in vlogi uprave v našem
družbenopolitičnem sistemu in samoupravnem družbenoekonomskem položaju
delavcev v upravi. Ta razprava je opozorila na poseben pomen in širino teh
vprašanj, kakor tudi na potrebo po kompleksnejši proučitvi vloge in funkcije
uprave s stališča nove ustave in opredelitvi tistih vprašanj, ki jih je glede na
družbeni in politični interes potrebno urediti na enotnih načelih. Sklenjeno je
bilo, da se pripravijo v okviru omenjenega sveta skupna stališča, v katerih bi
bili opredeljeni temelji sistema uprave v SFRJ ter načela za njeno organizacijo,
nadalje vprašanja družbenoekonomskega položaja delavcev v upravnih organih
ter njihove samoupravne pravice in končno konkretna vprašanja organiziranja
in funkcioniranja uprave na ravni federacije. Oblikovanje teh stališč se je že
začelo ter pri njem sodelujejo vse republike in pokrajine, tako da bodo imela
ta stališča potemtakem tudi karakter medrepubliškega dogovora.
V skladu s to razpravo je bilo v Zveznem svetu za vprašanja družbene
ureditve sprejeto stališče o nujnosti širšega angažiranja upravnih organov in
drugih zainteresiranih struktur ter političnih, znanstvenih in drugih javnih
strokovnih delavcev, ki naj bi s skupnim delom in sodelovanjem pripravili
ustrezna stališča o tej problematiki. Ta stališča bi predstavljala tudi podlago
za zakonsko urejanje teh vprašanj, bodisi na zvezni ali republiški ravni ter tudi
v občinskih statutih.
Glede na navedeno menimo, da je potrebno postopek sprejemanja navedenega zakona uskladiti s pripravo teh skupnih izhodišč. Hkrati pa nam priprave za republiški zakon predstavljajo tvorno podlago za medrepubliško sodelovanje pri oblikovanju skupnih stališč.
3»
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Podpredsednica Nada Beltram: Ali se delegati skupine delegatov
4. okoliša za področje državnih organov z navedenim odgovorom strinjajo? (Da.)
Pravijo, da se jim posreduje pismeni odgovor.
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za prosvetno-kulturno področje
4. okoliša, ki ga je postavil dr. Bračič, bo odgovorjeno na prihodnji seji.
Želi kdo postaviti novo delegatsko vprašanje? Prosim! Besedo ima Drago
Vidrih, delegat 6. okoliša za področje gospodarstva, občini Ajdovščina in Nova
Gorica.
Drago Vidrih: Imam naslednje delegatsko vprašanje: Delovna organizacija Splošno kovinsko podjetje v Ajdovščini je v letu 1973 začela proizvodnjo specialnih bolniških postelj po licenci angleške firme. Ista delovna organizacija je v Jugoslaviji edini proizvajalec posteljne opreme za intenzivno nego
bolnika. Specialna bolniška postelja Splošno kovinskega podjetja je po mnenju
zdravstvenih delavcev in tujih strokovnjakov po funkciji in kvaliteti enakovredna tujim tovrstnim posteljam. Podjetje je že sklenilo pogodbo s Skladom
za izgradnjo splošne bolnice Gorica za opremo te bolnice izključno s sobno
opremo domače proizvodnje. Znano je, da je v Jugoslaviji v gradnji precejšnje
število bolnišnic. Znano je tudi, da mnoge hospitalne ustanove modernizirajo
svojo opremo in izboljšujejo hospitalno nego bolnikov, da pa se pri tem ozirajo
in usmerjajo k tujim proizvajalcem. Konkreten primer opremljanja s sodobno
posteljno opremo iz uvoza je mariborska bolnišnica, ki se je za uvoz odločila
kljub, nižjim cenam domačega proizvajalca.
Zato sprašujem, ali lahko kdorkoli karkoli uvaža, pa čeprav doma proizvajamo po ceni in kvaliteti enakovreden proizvod. Ali so pristojni organi storili vse, da bi se devizna sredstva trosila za resnično potreben in nujen uvoz?
Ali je mogoče, da se pred odobritvijo deviznih sredstev za uvoz določene opreme
in drugih proizvodov zavežejo pristojni organi, ki odobravajo devizna sredstva,
da ocenijo potrebo po uvozu, če vemo, da se taki proizvodi dobijo na tržišču
iz domače proizvodnje? Splošno kovinsko podjetje se je za to proizvodnjo opremilo v takem obsegu, da lahko pokrije potrebe po tem artiklu na jugoslovanskem tržišču; zato predlagamo, da pristojni organ prepove uvoz opreme za bolniško sobo in pooblasti proizvajalca, da daje soglasje k uvozu.
Podpredsednica Nada Beltram: Vprašanje bo posredovano Izvršnemu
svetu in bo odgovor dan na prihodnji seji. Prosim, želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.)
S tem smo izčrpali tudi to točko dnevnega reda. Ugotavljam, da je zakon
o visokem šolstvu v vseh zborih sprejet v enakem besedilu. S tem smo predlog dnevnega reda izčrpali. Preden bi se razšli, pa vam v imenu predsednika
Štefana Nemca in v svojem imenu čestitam ob delavskem prazniku 1. maju.
(Seja je bila končana ob 13.55.)

16. seja
(21. maja 1975)
Predsedovala: Štefan Nemec,
predsednik Zbora združenega dela, in
Nada Beltram,
podpredsednica Zbora združenega dela
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Štefan Nemec: Tovariišice in tovariši delegati! Pričenjam
16. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave
SR Slovenije.
Z dopisom z dne 15. 5. 1975 sem razširil dnevni red z naslednjo točko:
predlog odloka o poroštvu Socialistične republike Slovenije Narodni banki
Jugoslavije za obveznosti iz posojil iz sredstev dinarske protivrednosti določenih
tujih kreditov. Glede na to predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
ter poročilo te komisije;
2. odobritev zapisnika 14. seje Zbora združenega dela;
3. predlog za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične
republike Slovenije z osnutkom tega zakona;
4. osnutek poslovnika Skupščine SR Slovenije;
5. informacija o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o
nočnem delu žena in mladine v industriji, v gradbeništvu in prometu;
6. predlog odloka o poroštvu Socialistične republike Slovenije imetnikom
obveznic, izdanih za dograditev termoelektrarne Šoštanj IV v znesku 42 milijonov dolarjev;
7. predlog odloka o poroštvu Socialistične republike Slovenije Narodni
banki Jugoslavije za obveznosti iz posojil iz sredstev dinarske protivrednosti
določenih tujih kreditov;
8. finančni načrt dohodkov in izdatkov Sklada starostnega zavarovanja
kmetov za leto 1976 s sklepom o določitvi enotnega prispevka in stopnje prispevka v odstotku za leto 1975;
9. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj;
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10. osnutek zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije
za zagotovitev sredstev za izpolnitev programa stalnih zveznih blagovnih rezerv
za leto 1975;
11. osnutek zakona o izdaji obveznic Narodne banke Jugoslavije na tujem
trgu;
12. osnutek zakona o spremembah carinskega zakona;
13. osnutek zakona o premijah za mleko, pitana teleta, junice in jagnjeta
in o kompenzacijah za sveže meso;
14. volitve in imenovanja;
15. vprašanja delegatov.
Ima kdo kakšne pripombe k predlaganemu dnevnemu redu? (Nihče.) Se
s predlaganim dnevnim redom strinjate? Kdor je za, naj prosim dvigne roko!
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komisije
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in na poročilo te komisije.
Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo sejoi zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednika Otona
Hermana, za člana P'avla Zupana in Toneta Florjančiča. Ah so predlagani tovariši navzoči? (Da.) Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Potem lahko preidemo na glasovanje. Glasovali bomo z dvigom rok. Kdor je za predlog, naj
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja za 16; sejo zbora izvoljeni: za predsednika tovariš Oton Herman,
za člana pa Pavel Zupan in Tone Florjančič. Prosim predsednika in člana Komisije, da pregledajo pooblastila delegatov oziroma poročilo, ki ga je pripravila
strokovna služba in potem poročajo zboru.
Ta čas izkoriščam za obvestila. Obveščam vas, da sem se s predsednikoma
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dogovoril, da bomo uvodni obrazložitvi k 3. in 4. točki dnevnega reda, to je k predlogu za spremembo ustavnega
zakona za izvedbo ustave SR Slovenije in k osnutku poslovnika Skupščine SR
Slovenije, poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin
in Družbenopolitičnega zbora.
K posameznim točkam dnevnega reda so bili na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva, Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Komisije za
pripravo poslovnika Skupščine SR Slovenije, Skupnosti starostnega zavarovanja
kmetov SR Slovenije in Zadružne zveze Socialistične republike Slovenije. Na
sejo zbora so bili povabljeni tudi člani delegacije Zbora republik in pokrajin iz
SR Slovenije.
Ker je še čas, predlagam, da obravnavamo tudi 2. točko dnevnega
reda, to je odobritev zapisnika 14. seje.
V dnevnem redu imate navedeno, da bi danes potrdili zapisnik 14. in
15. seje Zbora združenega dela. Ker pa zapisnik 15. seje ni bil predložen skupinam, predlagam, da danes potrdimo le zapisnik 14. seje Zbora združenega
dela. Zapisnik 15. seje bi potrdili na naslednji seji Zbora združenega dela, ki
bo 11. junija. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku 14. seje Zbora združenega
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dela? (Nihče.) Predlagam, da zapisnik potrdimo. Kdor je za potrditev zapisnika
14. seje Zbora združenega dela, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zapisnik 14. seje soglasno potrjen.
Naslednja točka, ki bi jo lahko tudi v tem času opravili, je izvolitev treh
članov Iniciativnega odbora za Republiški klub delegatov. Na 14. seji Predsedstva Skupščine SR Slovenije smo obravnavali potrebo po ustanovitvi Republiškega kluba delegatov. Tega kluba, kot veste, še'nimamo, je pa bila zanj
potreba že večkrat izražena.
Zato Predsedstvo predlaga, da danes izvolimo Iniciativni odbor, in sicer iz
vsakega zbora po tri delegate in iz vsake interesne skupnosti po enega delegata.
Torej bomo danes izvolili tri delegate v ta iniciativni odbor. Ta klub je namenjen delegatom, da bi lahko tudi v času med sejami zborov izmenjavali svoja
stališča. Vanj se morajo vključiti seveda tudi delegati samoupravnih interesnih
skupnosti.
Pripravljen imamo predlog, da bi na današnji seji izvolili za delegate
tovariša Staneta Vilarja, delegata z gospodarskega področja, okoliš 32 — Medvode, Vojka Čoka, delegata za gospodarsko področje iz 23. okoliša — Koper, in
pa tovarišico Karlo Majcenovič, 4. okoliš — Lenart, delegatko državnih organov,
družbenopolitičnih organizacij in društev.
Ali želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Ta iniciativni odbor bi
seveda deloval, dokler ne bi bil izvoljen upravni odbor kluba delegatov. Imel
bi nalogo, da bi pripravil program dela kluba. Zeli kdo razpravljati! Če ne
želi nihče razpravljati, predlagam, da z dvigom rok izvolimo imenovane delegate v Iniciativni odbor.
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da so v Iniciativni odbor za Republiški klub delegatov izvoljeni tovariši Stane Vilar, Vojko Čok in Karla Majcenovič.
Slišal sem, da je poročilo Komisije že pripravljeno. Prosim predsednika
Otona Hermana, da da poročilo!
Oto Herman: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije za 16. sejo, 21. maja 1975. leta.
Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo
delegatska pooblastila 144 delegatov, in sicer z gospodarskega področja 89 delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, s socialno-zdravstvenega
področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 16 delegatov, iz obrtne in podobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 4 delegati, iz
delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi oboroženih sil Socialistične federativne republike Jugoslavije 1 delegat.
Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij: z gospodarskega področja 1 delegat, s socialno-zdravstvenega področja 1 delegat, iz kmetijske dejavnosti 2 delegata, iz obrtne in podobne dejavnosti 1 delegat, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter
drugih delovnih skupnosti 1 delegat. Skupaj je torej odsotnih 6 delegatov.
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Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa
pooblastila v skladu z zakoni in ustavo Socialistične republike Slovenije. Zato
predlagam, da Zbor združenega dela vsa predložena pooblastila verificira!
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi kdo razpravljati o poročilu Komisije? (Ne.) O poročilu bomo glasovali javno in v celoti, ker ni nobeno
pooblastilo sporno.
Kdor je za poročilo Komisije, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor združenega dela soglasno potrdil poročilo Komisije
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 16. sejo Zbora združenega dela.
Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina
delegatov.
Vprašujem, ah želi kdo razpravljati v italijanskem ali madžarskem jeziku.
Prevajalci so pripravljeni, da pa ne bi bili ves čas seje navzoči, prosim za prijave! (Nihče se ne javi.)
Prekinjam sejo zbora in prosim, da počakate, da se zberejo še delegati drugih dveh zborov. Imeli bomo skupno zasedanje, ki ga bo vodila tovarišica Mara
Zlebnik. Uvodni obrazložitvi k naslednjima točkama bosta dala Vladimir Klemenčič, član Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije in
tovariš Stane Markič, predsednik skupne komisije za pripravo poslovnika.
(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.25.)
Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela
in prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je predlog za spremembo
ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije z osnutkom tega zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Milana Baškoviča, sekretarja Sekretariata izvršnega sveta za zakonodajo. Na skupnem zasedanju smo
poslušali uvodno obrazložitev, ki jo je dal tovariš Vladimir Klemenčič, član
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Predlog za spremembo ustavnega zakona z osnutkom so obravnavali: Odbor
za družbenoekonomske odnose, Odbor za družbenoekonomski razvoj, Odbor za
agrarno politiko, Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor za stanovanjskokomunalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor za finance in Zakonodajnopravna komisija. Vsa poročila teh teles ste prejeli.
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati?
(Ne.) Lahko zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo in predlagam
zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Predlog za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične
republike Slovenije z osnutkom tega zakona se sprejme.
2. Predlog ustavnega zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije do naslednje seje zbora, ki bo 11. 6. 1975. Pri pripravi predloga osnutka naj Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije upošteva pripombe, predloge in mnenja, ki so jih dala telesa.
O tem sklepu bomo glasovah z glasovalno napravo. Kdor je za ta sklep,
naj prosim glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal glasovanja? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Zaključujem 3. točko dnevnega reda in prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek poslovnika Skupščine Socialistične republike
Slovenije, ki ga je predložila Komisija za pripravo poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Za svojega predstavnika je Komisija določila tovarišico Nado Beltram, članico te komisije.
Na skupnem zasedanju smo poslušali uvodno obrazložitev, ki jo je dal
tovariš Stane Markič, predsednik Komisije za pripravo poslovnika.
Osnutek poslovnika so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor za družbenoekonomske odnose, Odbor za agrarno politiko, Odbor za finance, Komisija za
pravosodje, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ter
Zakonodajno-pravna komisija. Vsa ta telesa so predložila poročila. Poročilo je
dala tudi Komisija za narodnosti, katerega ste dobili danes na klop.
Zele poročevalci odborov še ustno poročati ali kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne žele.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati o osnutku poslovnika? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep:
Osnutek poslovnika Skupščine SR Slovenije se sprejme. Predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije naj pripravi Komisija za pripravo poslovnika
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi predloga naj Komisija upošteva predloge,
pripombe in mnenja, dana v poročilih skupščinskih teles in v drugih gradivih.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (143 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.
Zaključujem 4. točko dnevnega reda in prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na informacijo o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu
in prometu, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Pavla Gantarja,
republiškega sekretarja za delo in člana Izvršnega sveta.
Informacijo sta obravnavala odbora za družbenoekonomske odnose našega
zbora in Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo. Ali želi predlagatelj dopolniti informacijo? Prosim! Besedo ima tovariš Pavle Gantar, republiški sekretar
za delo in član Izvršnega sveta.
Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Samo nekaj kratkih misli k predloženi informaciji o izvajanju priporočil in
sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in mladine v industriji,
gradbeništvu in prometu. Po ratificirani konvenciji o nočnem delu žena iz leta
1955 in ratificirani konvenciji o nočnem delu mladine iz leta 1957 se izjemoma
dovoljuje nočno delo žena v industriji in gradbeništvu, mladini pa tudi v
prometu, če zaradi posebno resnih okoliščin nacionalni interes zahteva uvedbo
takšnega dela. Že predpisi o delovnih razmerjih iz leta 1961 so določali, da se
sme izjemoma začasno dovoliti nočno delo žena in mladine v primerih, če to
zaradi posebno resnih okoliščin zahtevajo koristi skupnosti.
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Tudi novi zvezni predpisi o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem
delu iz leta 1973 določajo, da se lahko izjemoma začasno uvede nočno delo
žena v industriji in gradbeništvu, nočno delo mladine pa tudi v prometu, v primerih, če to terjajo posebno resne družbene, ekonomske, socialne in podobne
okoliščine, ob pogojih, ki jih določa republiški zakon.
Republiški predpisi o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu
iz leta 1974 imajo sicer podobno določbo o prepovedi nočnega dela žena kot
zvezni zakon, vendar so to prepoved še razširili na promet in proizvodno obrt.
Prepoved pa je zaostrena, tako, da se sme naložiti delavki, da dela ponoči, če
to terjajo posebno resne družbene, ekonomske, socialne in podobne okoliščine
in ob pogoju, da da za tako delo soglasje republiški sekretariat za delo.
Od leta 1969 do leta 1971 je nočno delo žena in mladine neprestano naraščalo. Večletno aktivno prizadevanje vseh pristojnih dejavnikov za omejitev
nočnega dela je dalo rezultate že v letu 1972. Bistveno znižanje nočnega dela
pa je sledilo šele po leta 1973 sprejetih priporočilih in sklep Skupščine SR
Slovenije. Glavna vsebina priporočil je, da naj organizacije združenega dela
v okviru razvojnih planov izdelajo petletne programe o postopni odpravi nočnega dela žena do 30. 6. 1978 in zlasti, da naj čimprej odpravi nočno delo mater
z otroki do 7 let starosti.
Pomembno priporočilo je bilo, da naj industrijske, gradbene in prometne
organizacije združenega dela do konca leta 1973 v celoti odpravijo nočno delo
mladoletnih delavcev.
Priporočila in sklepi zaostrujejo pogoje za izdajo soglasja republiškega
sekretarja za uvedbo nočnega dela žena, hkrati pa zahtevajo take pogoje nočnega dela, da bodo žene čimmanj zdravstveno, družinsko in materialno prizadete.
Gibanje nočnega dela žena in mladine v obdobju od leta 1969 do konca
leta 1974 je razvidno iz gradiva, ki je bilo tovarišicam in tovarišem delegatom
predloženo. Opozoril bi samo na tole posebnost: leta 1969 je bilo od 115 719
zaposlenih žena na nočnem delu 15 523 ali 13,4 %. Leta 1974 se je število zaposlenih žena povečalo na 149 667, vendar jih je bilo na nočnem delu manj kot
leta 1969. Delalo jih je 11 799 ali 7,9 %» vseh zaposlenih žena. V letih 1973 in
1974 nočnega dela mladine več ne zasledimo.
Iz tega sledi sklep, da je poprečna zaposlenost žena ves čas naraščala, njihova zaposlenost na nočnem delu pa se je od leta 1972 dalje ves čas zniževala.
V obdobju od 1. 1. do 20. 5. 1975 je dospelo na Republiški sekretariat za delo
108 vlog s prošnjo za uvedbo nočnega dela 9704 žensk. Ker je ugotovljena za
prvo trimesečje 1975 poprečna zaposlenost žena 154 727, na nočnem delu pa je
bilo 20. 5. 1975 9704 ali 6,3 %> žena, lahko sklepamo, da se bo v letu 1975 še
naprej zniževalo število žena, ki so na nočnem delu. To so podatki za prvo
letošnje trimesečje.
Iz vseh teh pregledov je razvidno tudi, da se je zmanjšalo nočno delo žena
od leta 1971 za približno 40%>. To zmanjševanje je v skladu s petletnim programom postopne odprave nočnega dela žena. Do konca leta 1973 je bilo odpravljeno nočno delo mladoletnih delavcev.
V republiškem zakonu o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem
delu je določeno, da sme biti delavka, ki ima otroka, mlajšega od 7 let, razporejena na nočno delo samo, če s tem sama soglaša.
Največ nočnega dela je v tekstilni industriji, ki zaposluje polovico vseh
ponoči zaposlenih žena. Leta 1973 je zaposlovala 7347 delavk, leta 1974 pa 5768
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delavk. Po številu zaposlenih žena na nočnem delu je bila v letu 1974 na drugem
mestu kovinska industrija s 1229 delavkami, medtem ko je to število v drugih
panogah znatno nižje. V tej zvezi bi opozoril, da ustrezen odbor sindikata izvaja
v tekstilni industriji posebno akcijo za zmanjševanje nočnega dela žena.
Razlogi za nočno delo žena so v glavnem socialno-ekonomski, organizacij sko-tehnični (neprekinjen proizvodni proces, ki zahteva delo v treh izmenah
zaradi racionalne izrabe strojev, ker bi sicer organizacije združenega dela poslovale z izgubo) in pomanjkanje moških delavcev, zlasti še v tekstilni industriji. Zanjo so značilna ženska dela, ki so razmeroma nižje vrednotena in zato
niso stimulativna za moške delavce.
V tekstilni industriji, kjer je ta problem najbolj pereč, bo mogoče bistveno
zmanjšati oziroma odpraviti nočno delo žena z rekonstrukcijami in modernizacijami, tako da bi dala proizvodnja v dveh izmenah enake ekonomske rezultate kot v treh izmenah. Takšne rekonstrukcije in modernizacija zahtevajo
seveda ustrezna finančna sredstva.
Republiški sekretariat za delo je doslej ugotovil:
1. da se nočno delo žena v industriji sicer zmanjšuje, vendar še ne povsem
zadovoljivo;
2. da ni bilo primera nočnega dela žena v gradbeništvu;
3. da je bilo do konca leta 1973 odpravljeno nočno delo mladoletnih delavcev;
4. da, je delavka, ki ima otroka mlajšega od 7 let, lahko razporejena na
nočno delo le v primeru, če s tem soglaša.
Republiški sekreatariat za delo bo v sodelovanju z Zvezo sindikatov Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Republiško inšpekcijo dela tudi v
prihodnje skrbel, da se bodo dosledno upoštevala priporočila in sklepi Skupščine SR Slovenije o postopnem zmanjševanju in o odpravi nočnega dela žena.
Hkrati bo kot pristojni organ za izdajo soglasij o uvedbi nočnega dela žena
tudi v prihodnje dosledno spremljal, kako, organizacije združenega dela realizirajo svoje programe o postopnem zmanjševanju oziroma o odpravi nočnega
dela žena in kako izvajajo predpise o nočnem delu žena ter sprejeta priporočila
in sklepe Skupščine SR Slovenije. Pri tem bo močno angažirana tudi inšpekcija
dela.
Letošnje leto kot mednarodno leto žena mora tudi na tem področju dati
nadaljnje pozitivne rezultate pri zmanjševanju nočnega dela žena. Prvi letošnji
podatki so spodbudni.
Tudi v novih srednjeročnih načrtih, ki jih bodo organizacije združenega
dela sprejemale v bližnji prihodnosti, mora biti predvidena odprava oziroma
zmanjševanje nočnega dela žena. Vsi dejavniki pa si morajo prizadevati tudi
za zmanjšanje nočnega dela moških. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo ima dr. Rudi Babič, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije.
Dr. Rudi Babič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Tudi Gospodarska zbornica je izdelala analizo o nočnem delu žena in prišla
do zanimivih ugotovitev. Ne bi ponavljal, kar je že povedal tovariš Gantar.
To, kar je povedal, je res, vendar zadeva ni tako enostavna. Po številu zaposlenih žena, ki delajo ponoči, je bila lani tobačna industrija na prvem mestu. Na
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drugem mestu je bila industrija nekovin, tekstilna industrija pa šele na četrtem mestu. V letošnjem letu se je na prvo mesto povzpel železniški promet.
Z analizo podatkov in gradiv smo ugotovili, da pomeni prepoved nočnega
dela žena neko vrsto podcenjevanja oziroma zapostavljanja žene kot delavca.
Dejstvo je namreč, da žene fiziološko niso sposobne opravljati težkega fizičnega
dela. V vseh drugih ozirih pa imajo enakovredne delovne lastnosti kot moški,
zato pomeni zanje prepoved nočnega dela diskriminacijo. Dejstvo je tudi, da
so se žene na nočno delo že navadile in da z njim pridobivajo dodatne osebne
dohodke. Res pa je, da zboljševanje osebnega standarda na tak način ni najbolj primerno. Na drugi strani pa lahko nastanejo velike težave v tistih panogah industrije, v katerih je tehnološki proces neprekinjen. S tega gledišča so
bili celo predlogi, naj bi Slovenija predlagala spremembo te mednarodne konvencije.
Poglobljena analiza bi pokazala nekaj drugega. Delovne organizacije, ki
zagovarjajo nočno delo žena, so nizko akumulativne. Zaposlujejo le žene, ker za
moške niso zanimive. Pomanjkanje moške delovne sile se čuti, ker so delovna
mesta slabše plačana. Iz tega sledi, da obstaja tudi v Sloveniji kot najbolj razviti republiki diskriminacija žene. Na drugi strani pa je treba opozoriti, da
sta vzgoja otrok in gospodinjstvo še vedno prepuščena materam. Torej bomo
absolutno enakopravnost zagotovili z razvojem otroškega varstva, družbene prehrane, servisov itd. Ce bi istočasno spremenili tudi našo mentalitet«, da bi tudi
mož skrbel za gospodinjstvo in za otroke, bi se položaj žene bistveno izboljšal.
Dokler pa bo situacija takšna, da mora žena delati ponoči, podnevi pa skrbeti
za gospodinjstvo in otroke, bo njen dejanski položaj zelo težak. Zaradi tega
je nujno potrebno, kar je prej tovariš Gantar rekel, da problem rešimo z ustvarjanjem ustreznih pogojev, ne administrativno.
Zaradi tega je tudi Predsedstvo zbornice zavzelo stališče, da je treba pred
oblikovanjem mnenja k predlogu za uvedbo nočnega dela žena proučiti programe prizadetih delovnih organizacij in dobiti o njih zagotovilo, da jih bodo
dosledno izvajale. Doslej je bila praksa, da so delovne organizacije programe
izdelale, njihovo realizacijo pa odlašale in vlagale prošnje za podaljšanje dovoljenja. Realizacije programov ni nihče nadzoroval; pristojni organi pa so dovoljenja avtomatično podaljševali. Hvala lepa.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo ima delegat tovariš Franc Mali, 26. okoliš, področje gospodarstva.
Franc Mali: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da dam v imenu delegacije 26. okoliša poročilo k informaciji o izvajanju
priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in mladine
v industriji, gradbeništvu in prometu.
Delegacija za delegiranje delegata v Zbor občin in delegacija za delegiranje
delegata v Zbor združenega dela sta na seji dne 19. 5. in 20. 5. 1975 obravnavali
informacijo o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem
delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu, ki jo je Skupščini
SR Sloveije predložil Izvršni svet.
Obe delegaciji sta ugotovili, da na območju občine Litija obratuje OZD
Predilnica Litija, v kateri še vedno delajo žene v nočni izmeni. Podjetje je leta
1972 izdelalo in sprejelo elaborat o možnosti za postopno ukinitev nočnega dela
žena, iz katerega povzemam naslednje:
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Podjetje je zaposlovalo 1. 1. 1975 1152 delavcev in od tega 769 žena ali 69
odstotkov vseh zaposlenih. Ponoči še vedno dela 593 žena ali 52 P/o vseh zaposlenih. Zamenjava ženske delovne sile z moško ni izvedljiva, ker bi moralo
podjetje v proizvodnih oddelkih zamenjati 593 žensk z moškimi, katerih pa pri
sedanjih potrebah ni mogoče dobiti. Ukinitev nočega dela žena bi povzročila
ukinitev tretje izmene. Zato bi bilo treba odpustiti tudi 198 žena. Proizvodnja
bi se zmanjšala za eno tretjino, kar bi povzročilo povečanje fiksnih stroškov po
enoti proizvoda.
Predilnica Litija zagotavlja s triizmenskim delom polno zaposlitev slovenskih tkalnic in deloma tkalnic v drugih republikah Jugoslavije. Znižanje proizvodnje bi povzročilo pomanjkanje preje v omenjenih tkalnicah, če ne bi primanjkljaja nadomestile z uvozom. Znižanje količinske proizvodnje za eno
tretjino bi pri nespremenjenih cenah preje povzročilo, da bi bili odhodki večji
od prihodkov, zaradi česar bi faktor ekonomičnosti zdrsnil pod ena.
Proizvodnjo, ki bi se zmanjšala zaradi ukinitve tretje izmene, bi bilo mogoče
nadomestiti samo z investiranjem dodatnih kapacitet. Da bi ohranili proizvodnjo
na sedanjem nivoju, bi morali povečati kapacitete v predilnici, sukalnici in
previjalnici ter namestiti ustrezne strojne kapacitete v pripravi. Površine sedanjih objektov so polno izkoriščene, zato bi morali za namestitev nove strojne
opreme zgraditi tudi nove objekte.
Kot je bilo že omenjeno, je organizacija združenega dela Predilnica Litija
za odpravo nočnega dela žena izdelala idejni investicijski program, po katerem
bi ukinila nočno delo žena do leta 1978.
Program obsega naslednje proizvodne naprave: mešalnico vlaken, 12 dvojnih mikalnikov, 24 raztezalk, 24 flajarjev, 80 prstančnih strojev po 400 vreten,
14 avtomatskih previ jalnih strojev in 12 sukalnih strojev.
Vsa ta nova strojna oprema bi bila montirana v novi proizvodni hali v
izmeri 9000 m'2. Vrednost vse investicije bi bila: proizvodna hala 60 milijonov
dinarjev, domača in uvožena strojna oprema 180 milijonov dinarjev, obratna
sredstva 50 milijonov dinarjev, skupaj 290 milijonov dinarjev.
Viri financiranja bi bili: lastna sredstva v šestih letih 130 milijonov dinarjev, komercialni krediti v šestih letih 70 milijonov dinarjev, bančni krediti
90 milijonov dinarjev, skupaj 290 milijonov dinarjev. Zaradi visoke vrednosti
investicije in zaradi sorazmerno nizke akumulativnosti tekstilne industrije je
nujno potrebna družbena intervencija s finančnimi sredstvi. Če ni mogoča, bo
treba rok za ukinitev nočnega dela v OZD Predilnica Litija in v OZD Motvoz
in platno v Grosupljem, ki ima enake probleme, podaljšati. To pomeni tudi
odstop od predvidenega programa, od sklepov tretjega kongresa sindikatov
delavcev industrije in rudarstva Slovenije, ki je bil decembra 1971, in od sklepov konference predsednikov sindikalnih organizacij in delavskih svetov tekstilne industrije iz leta 1973. Zato skupaj predlagamo:
1. Da naj bi investicije za ukinitev nočnega dela žena imele prioriteto pri
dodeljevanju investicijskih kreditov in da bi se dajal na daljši rok in z nižjo
obrestno mero.
2. Visoke carinske in druge dajatve za uvoz strojne opreme bi bilo potrebno
zmanjšati.
3. Da naj se prouči zadnji rok za ukinitev nočnega dela žena, ki je bil predlagan za leto 1978, ker menimo, da je prekatek, posebno glede na gospodarsko
krizo, ki bo znatno zmanjšala akumulativno sposobnost OZD in s tem tudi
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zmanjšala možnost za hitrejšo realizacijo investicij za odpravo nočnega dela
žena.
Zato sta delegaciji za delegiranje delegatov v Zbor občin in Zbor združenega dela 26. okoliša imeli za potrebno s tem problemom ob tej priložnosti
seznaniti Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, da bi
vplivala na njihovo reševanje.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor
sprejme naslednji sklep:
1. Informacija o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije
o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu se vzame
na znanje.
2. Republiški sekretariat za delo naj pospeši prizadevanje za čimprejšnjo
odpravo nočnega dela žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu
ter v tej zvezi v bodoče uspešneje spremlja, kako organizacije združenega dela
realizirajo svoje programe o postopnem zmanjševanju in odpravi nočnega dela
žena in mladine in kako se izvajajo predpisi o medsebojnih razmerjih delavcev
v združenem delu, ki se nanašajo na nočno delo žena in mladine ter sprejeta
priporočila in sklepe Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in mladine
v industriji, gradbeništvu in prometu.
3. Zbor priporoča vsem organizacijam združenega dela, v katerih so še zaposlene žene pri nočnem delu, da v skladu s svojimi letnimi in srednjeročnimi
plani razvoja pospešijo postopno zmanjševanje nočnega dela žena do dokončne
ukinitve.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (143 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o poroštvu Socialistične republike Slovenije imetnikom obveznic, izdanih za
dograditev termoelektrarne Šoštanj IV v znesku 42 milijonov dolarjev, ki ga je
predložil Skupščini SR Slovenije Izvršni svet.
Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič, republiško sekretarko za finance in Jožeta Tepino, namestnika republiške sekretarke
za finance. Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije obravnava predlog odloka v smislu 294. člena in 296. člena poslovnika Skupščine po skrajšanem postopku. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da obrazloži predlog
za skrajšani postopek!
Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Predlog za izdajo poroštva Slovenije imetnikom obveznic, izdanih za dograditev
Termoelektrarne Šoštanj IV v znesku 42 milijonov dolarjev, ki ga imate danes
na dnevnem redu, je predložen po takem postopku zarada tega, ker je nujno
potrebno poroštvo banki, ki te posle opravlja, da bo lahko na podlagi obveznic
najela ustrezni kredit. Vsega drugega, kar je povezano z najetjem tega kredita,
mislim, da ni potrebno še enkrat obrazložiti, ker ste dobili pismeno obrazložitev.
Odbor za finance k predlogu ni imel pripomb.
Predsednik Štefan Nemec: Ali želi kdo razpravljati o skrajšanem
postopku? (Nihče.) Ce nihče, dajem predlog na glasovanje. Kdor je za to, da
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se predlog odloka o poroštvu imetnikom obveznic, izdanih za dograditev TE
Šoštanj IV, obravnava po skrajšanem postopku, naj prosim glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je skrajšani postopek soglasno sprejet, zato bomo odlok
obravnavali v zadnji fazi, kot predlog.
Predlog odloka so obravnavali: odbora za finance našega zbora in Zbora
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Ali želita predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.) Ali želi besedo tovarišica Ozbičeva? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo. Najprej moramo glasovati o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije
k 3. točki. Amandma je redakcijski. Ali se Odbor in Izvršni svet strinjata s tem
amandmajem? (Da.)
Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje!
(140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet.
Sedaj glasujmo o predlogu odloka o poroštvu SR Slovenije imetnikom
obveznic, izdanih za dograditev TE Šoštanj IV v znesku 42 milijonov dolarjev
v celoti! Kdor je za, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet.
Zaključujem 6. točko dnevnega reda in prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o poroštvu Socialistične republkie Slovenije
Narodni banki Jugoslavije za obveznosti iz posojil iz sredstev dinarske protivrednosti določenih tujih kreditov, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič, republiško sekretarko za finance.
Izvršni svet predlaga, da Skupščina Socialistične republike Slovenije obravnava tudi ta predlog v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine po skrajšanem postopku.
Prosim, da ta predlog obrazložite!
Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice delegatke in tovariši
delegati! Obrazložitev je tudi za ta postopek enaka. Skrajšani postopek predlagamo zato, da bi pridobili čas, da bi upravičenci dobili sredstva čimprej.
Mislim, da je to dovolj tehten argument.
Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli kdo o tem razpravljati?
(Nihče.) Ce nihče, dajem na glasovanje predlog za skrajšani postopek.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog Izvršnega sveta za obravnavo odloka
v zadnji fazi, to je kot predlog odloka.
Predlog odloka so obravnavali, odbora za finance našega zbora in Zbora
občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila ste prejeli. Želita
poročevalca Odbora in Komisije kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne.) Hvala.
Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ker nihče ne želi razpravljati, zaključujem
razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o poroštvu Socialistične repu-
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blike Slovenije Narodni banki Jugoslavije za obveznosti iz posojil iz sredstev
dinarske protivrednosti določenih tujih kreditov.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel.
Odrejam odmor do pol dvanajste ure.
(Seja je bila prekinjena ob 11.10 in se je nadaljevala ob 11.45.)
Podpredsednica Nada Beltram : Nadaljujemo z dnevnim redom. Prehajamo na obravnavo 8. točke dnevnega reda, to je na finančni načrt
dohodkov in izdatkov Sklada starostnega zavarovanja kmetov za leto 1976 s
sklepom o določitvi enotnega prispevka in stopnje prispevka v odstotku za leto
1975, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v soglasje Skupščina skupnosti
starostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije.
Za svojega predstavnika je Skupnost določila Jelko Kodermac, predsednico
Skupščine skupnosti starostnega zavarovanja kmetov in Vojislava Cvetkovskega,
načelnika finančnega sektorja strokovne službe Skupnosti.
Finančni načrt so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za
finance Zbora občin, ki sta dala predlog odloka z obrazložitvijo, Odbor za agrarna politiko našega zbora, ki je dal poročilo, in Zakonođajno-pravna komisija, ki
je prav tako dala poročilo. Vsa ta poročila ste prejeli.
Ali želijo besedo predstavniki predlagatelja oziroma poročevalci? (Ne.) Ugotavljam, da nihče ne želi besede.
Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in poročilo
o predvidenih in realiziranih dohodkih in izdatkih Skupnosti.
Ugotavljam, da lahko preidemo na razpravo. Kdo želi besedo? Ugotavljam,
da ne želi nihče razpravljati. Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu dohodkov in izdatkov Sklada starostnega zavarovanja kmetov Skupnosti starostnega
zavarovanja kmetov SR Slovenije za leto 1976. Kdor je za predlog odloka, naj
prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu dohodkov in izdatkov Sklada starostnega zavarovanja kmetov
Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije za leto 1976.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1066), ki
ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ.
Izvršni svet je za svoja predstavnika določil Milico Ozbič, republiško sekretarko za finance in Jožeta Tepino, namestnika republiške sekretarke za finance.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor
za finance Zbora občin, ki sta dala predlog odloka z obrazložitvijo, Komisija za
mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Predlog odlok in vsa ta poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta
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Skupščine SR Slovenije. Ali želi besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.)
Ali želijo besedo predstavniki odborov in komisije? (Ne.)
Potem lahko preidemo na razpravo. Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo?
(Nihče se ne javi.) Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati.
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1066)
na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (134 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo> in razvoj (YU 1066).
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo
osnutka zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije za zagotovitev sredstev za izpolnitev programov stalnih zveznih blagovnih rezerv za
leto 1975, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik
in pokrajin Skupščine SFRJ.
Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil Milico Ozbič, republiško sekretarko za finance ter Jožeta Tepina, namestnika republiške sekretarke za
finance.
Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor
za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna
komisija, ki je prav tako dala poročilo.
Poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Ali želita
predstavnika Odbora in Komisije besedo? (Ne želita.) Prehajamo na razpravo.
Kdo želi besedo (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku
zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije za zagotovitev
sredstev za izpolnitev programov stalnih zveznih blagovnih rezerv za leto 1975.
2. K osnutku daje zbor pripombe, navedene v poročilih skupščinskih
teles, ki naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi zakona.
3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s pripombami Skupščine SR Slovenije
in v njenem imenu soglasje k predlogu tega zakona.
Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (137
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 11. t o č k o dnevnega reda, tojena obravnavo osnutka zakona o izdaji obveznic Narodne banke Jugoslavije na tujem trgu, ki ga
je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skup^
ščine SFRJ.
Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil Milico Ozbič, republiško sekretarko za finance in članico Izvršnega sveta ter Jožeta Tepino, namestnika
republiške sekretarke za finance.
Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor
za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna
4
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komisija, ki je tudi dala poročilo. Vsa poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Ali želijo poročevalci oziroma predstavniki Izvršnega sveta
besedo? (Ne želijo.)
Prehajamo na razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Očitno ne želi nihče razpravljati. Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku
zakona o izdaji obveznic Narodne banke Jugoslavije na tujem trgu.
2. K osnutku daje zbor pripombe, navedene v poročilih skupščinskih teles,
ki naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi zakona.
3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s pripombami Skupščine SR Slovenije
in v njenem imenu soglasje k predlogu tega zakona.
Dajem predlagani sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (138
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlagani sklep z večino glasov.
Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka zakona o spremembah carinskega zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije
predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil Milico Ozbič, republiško sekretarko za finance in članico Izvršnega sveta ter Jožeta Tepino, namestnika
republiške sekretarke za finance.
Osnutek tega zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in
Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajnopravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Vsa ta poročila ste prejeli, prejeli pa ste tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Ali želijo poročevalci oziroma predstavniki Izvršnega sveta besedo? (Ne
želijo.) Prehajamo na razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima delegat Zvonko
Filipi iz 23. okoliša, področje gospodarstva!
Zvonko Filipi : Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! O predloženih spremembah carinskega zakona smo razpravljali tudi na
seji naše delegacije. Mnenja smo, da bo prišlo do težav, ker gremo iz ene skrajnosti v drugo. Rok 15 dni ni zadosten, ker v tem roku ne bo mogoče izpeljati
vseh nalog, ki so tehnične narave. Posebej nas moti rok za pokvarljivo blago,
ki je izven carinskega skladišča, kot so na primer ribe, meso itd., pri katerem
je rok 30 dni. Pogosto se zgodi, da pride tudi zaradi manj pomembnih dokumentov, kot je veterinarsko potrdilo ali kaj podobnega, do tega, da preteče 20 dni,
ustreznega dokumenta pa še ni. Obrazložitev k zakonu je nejasna. Po dosedaj
veljavnem zakonu je v 226. členu rok za tako blago en mesec, s podaljškom največ 15 dni, v 227. členu pa je napisan rok največ 3 mesece. Ni razvidno, kako
se lahko doseže podaljšanje tega roka.
Podpredsednica Nada Beltram: Vprašujem predstavnika Izvršnega
sveta, če morda lahko tovarišu delegatu odgovori na postavljeno vprašanje!
Milica Ozbič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Osnutek zakona o spremembah carinskega zakona, ki ga imate pred seboj,
se nanaša le na nekatera določila carinskega zakona. Vse, kar sicer ni tukaj na-
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vedeno, velja in ostaja pO določbah starega zakona. Kar se tiče pripomb, ki jih
je pravkar dal delegat, ki je govoril pred menoj, k predlaganemu skrajšanju rokov, ki veljajo za ležanje blaga v carinarnicah in v carinskih skladiščih, vam
lahko povem, da je bilo še več takih pripomb pri obravnavi osnutka sprememb
carinskega zakona. Ne glede na to, da so pripombe v nekaterih primerih utemeljene, pa moram povedati, da je situacija v carinskih skladiščih takšna, da so
ustrezni ukrepi nujno potrebni. Naše, na uvoz orientirano gospodarstvo, mnogokrat zelo neodgovorno ravna pri naročanju blaga iz uvoza. Neodgovornost
uvoznikov je razvidna iz neurejene dokumentacije, ki povzroča, da uvoženo
blago obleži v carinskih skladiščih. Neurejenost se kaže tudi v tem, da se z naročili blaga ne ravna v skladu z raznimi uvoznimi režimi, ne upoštevajo se
uvozni kontingenti, dovoljenja, soglasja in razni drugi režimski dokumenti, ki
so potrebni, da se naročeno in prispelo blago v rednih rokih lahko* ocarini in
spravi iz carinskih skladišč.
V dosedanjem zakonu so bili ti roki že navedeni, vendar pa niso bili navedeni končni roki: kako dolgo sploh sme blago ležati v carinskih skladiščih.
To je omogočalo, da so si nekatera podjetja napravila iz carinskih skladišč
preproste konsignacije. Razen tega so nekateri uvozniki z raznimi spori v nedogled podaljševali rok ležanja blaga v carinskih skladiščih. Intervencije carinskih organov so bile žal brez uspeha, ker po sedanjem carinskem zakonu
ni nihče mogel prisiliti podjetja, da dvignejo blago iz carinskih skladišč, če
so sama bila dovolj spretna pri iskanju raznih izgovorov. S tem ko pravim
dovolj spretna, upoštevam seveda tudi objektivne razloge, ker v nekaterih
primerih podjetjem ni bilo mogoče, da bi v določenih rokih odpeljala naročeno
blago iz carinskih skladišč.
S predloženo spremembo zakona se skrajšuje rok 30 dni za intervencije
na 15 dni. 15 dni" sme blago ležati, po dosedanjih določbah in po predloženih
spremembah zakona, v carinskih skladiščih, da se lahko ocarini.
Na lahko pokvarljivo blago se ta sprememba zakona skoraj v ničemer
ne nanaša. Do sedaj veljavni zakon to blago obravnava, in to precej ostro.
V primerih, ko se podjetja, ki uvažajo lahko pokvarljivo blago, znajdejo pred
kakršnimi koli problemi, ni vedno kriva carinarnica in dokumentacija, da to
blago obleži. Če gre za lahko pokvarljivo blago, ki ni v hladilniku, prihaja tudi
do velikih škod, tudi po krivdi podjetij. Zato takega obnašanja res ne bi smeli
tolerirati še naprej.
Vse debate v zvezi s sprejemom teh sprememb niso usmerjene na poslovanje carinskih organov in na poslovanje v carinskih skladiščih, ampak se v njih
opozarja tudi na to, da dosti zastojev pri carinjenju blaga povzročijo predpisi
ali spremembe predpisov, glede režimov uvoza, do katerih občasno prihaja. Te
spremembe s carinjenjem blaga nimajo ničesar skupnega, lahko pa povzročijo
težave. Zato je tudi Odbor za finance vašega zbora podprl stališče, da je potrebno obenem s sprejemom zakona o spremembah carinskega zakona opozoriti,
da so te spremembe sprejemljive in tudi potrebne, vendar pa morajo biti usklađeni s skrajšanimi roki vsi predpisi, ki bodo'sledili ali ki so že v veljavi glede
sprememb pri režimih uvoza. To so predpisi, ki jih izdaja predvsem Zvezni
sekretariat za zunanjo trgovino. V teh predpisih se ne upoštevajo vedno spremembe, ki nastopajo pri carinjenju blaga. Ne bi smeli torej sprejemati nobenih
predpisov, odlokov, sprememb odlokov in podobnih aktov z retroaktivnim učinkom. Predvsem to velja za uvozne režime. Največ nevšečnosti na carinarnicah
povzročajo spremembe takih odlokov in drugih predpisov, ki prizadenejo orga4*
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nizacije, potem ko so le-te že opravile naročila. Dostikrat zadevajo take spremembe celo blago, ki je že na poti ali celo v carinskih skladiščih, pa s spremenjenim režimom uvoza naenkrat ni več mogoče carinjenje.
Poudarjam pa, da te težave niso v neposredni zvezi, ampak le v posledični
zvezi s carinskim zakonom.
Podpredsednica Nada Beltram: Hvala lepa! Ali želi morda predstavnik Odbora za finance tovariš Jesenko še kaj dodati k poročilu Odbora? (Ne.)
Ali delegat Filipi sprejema obrazložitev, ki jo je podala tovarišica sekretarka
Ozbičeva k njegovim vprašanjem?
Zvonko Filipi: Zahvaljujem se tovarišici sekretarki za finance za
obrazložitev. Strinjam se s stališči, ki jih je navedla. Morda sem bil nejasen, ko
sem postavljal vprašanja. Rok treh mesecev smo v delegaciji ocenili kot zadosten. Nismo razumeli, ali bo ta rok spremenjen. V enem členu je sprejet
namreč rok enega meseca in petnajstdnevni dodatni na prošnjo, v drugem
členu pa največ tri mesece. Logično je, da je rok treh mesecev več kot zadosten
za blago, ki sem ga omenil v razpravi.
Podpredsednica Nada Beltram: Potem je ta zadeva pojasnjena. Želi
še kdo razpravljati? Očitno ne želi nihče več razpravljati. Zato zaključujem raz,
pravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku
zakona o spremembah carinskega zakona.
2. K osnutku daje zbor pripombe, navedene v mnenju Izvršnega sveta, ki
naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi zakona.
3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s pripombami Skupščine SR Slovenije
in v njenem imenu soglasje k predlogu tega zakona.
Dajem na glasovanje predlagani sklep. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo
osnutka zakona o premijah za mleko in pitana teleta, junce, junice in jagnjeta
ter o kompenzacijah za sveže meso, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svoja poročevalca določil Milovana
Zidarja, republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Iva
Marenka, pomočnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za agrarno politiko, ki je dal poročilo, Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta
dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako ,dala
poročilo. Vsa ta poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta.
Ali želijo predstavniki odborov še dodatno obrazložiti stališča, navedena v poročilih? (Ne želijo.) Ali želi besedo predstavnik Izvršnega sveta tovariš Zidar?
(Ne želi.) Hvala.
Potem lahko preidemo na razpravo. Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo?
Besedo ima delegat Andrej Zadravec iz 5. okoliša, področje kmetijstva!
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Andrej Zadravec: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši
delegati! Skupina delegatov Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije
s področja kmetijstva za pomursko regijo je na svoji seji dne 16. 5. 1975 obravnavala osnutek zakona o premijah za mleko in pitana teleta, junce, junice in
jagnjeta ter o kompenzacijah za sveže meso'.
Zakon vsekakor podpiramo. Skupina delegatov daje k osnutku zakona naslednje pripombe in postavlja vprašanje:
1. Mišljenja smo, da sedanja minimalna odkupna cena za prašiče, povečana
za 10 P/o za proizvodne stroške, ni stimulativna za proizvajalce.
2. Predlagamo1, da se vzporedno z reševanjem premij reši svobodno oblikovanja cen predelave finalnih izdelkov.
3. Zakaj se premije iz prvega odstavka 4. člena osnutka tega zakona ne
izplačujejo, ko gre za predelavo mesa in za prodajo mesa Zvezni direkciji za
rezerve živil?
/
Menimo, da je naloga Zvezne direkcije med drugim tudi ta, da intervenira
oziroma prevzame meso takrat, ko prodaja na zunanje tržišče ni mogoča.
Podpredsednica Nada Beltram: Hvala! Prosim, kdo še želi razpravljati? Ali Izvršni svet lahko delegaciji, ki jo je zastopal delegat Zadravec, že
danes odgovori? Besedo ima republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano tovariš Milovan Zidar!
Milovan Zidar: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Na zastavljene predloge in vprašanja bom odgovoril na kratko.
Iz predlaganega zakona in obrazložitve je razvidno, da veljajo z dnevom
uveljavitve zakona nove garantirane in tudi nove maloprodajne cene. To pomeni, da se bo spremenila tudi garantirana cena za prašiče na podlagi cen
koruze (2 din/kg). Nimam pri sebi sicer ustreznega gradiva, vendar iz obrazložitve sledi, da znaša v poprečju ta korekcija 23,5 °/oi. Za razliko med novo garantirano in iz nje izračunano1 maloprodajno ceno ter izplačano kompenzacijo se
povečajo efektivne maloprodajne cene. To je približno za polovico predvidenega
povečanja, torej za toliko, za kolikor se povečajo surovine oziroma klavna
živina. To bi bil odgovor na prvo vprašanje.
Odgovarjam še na drugo vprašanje: Kot je znano, ima Jugoslavija prevelike
zaloge mesa, kar je posledica lanskoletne situacije, ko so nam dežele zahodnoevropske gospodarske skupnosti nenajavljeno in v nasprotju z našimi odnosi
s to ekonomsko skupnostjo, tako rekoč prek noči prepovedale izvoz naše živine
na njihova tržišča. Velika proizvodnja mesa, ki je bila pripravljena za redno
prodajo na njihovih tržiščih, je ostala na domačem trgu. Z velikimi napori,
organizacijskimi in materialnimi, smo uspeli v lanskem letu to blago uskladiščiti v razpoložljivih skladiščih v Jugoslaviji in tudi v inozemstvu. To je bilo
za lansko situacijo nujno. Letošnja orientacija je, da se proizvaja meso v obsegu, ki je potreben za domačo potrošnjo in pa za prodajo na tržiščih, ki so se
med tem za manjše količine vendarle odprla. Iz tega je razvidno, da bi eventualne presežke, ki jih ne bi bilo mogoče prodati na domačem trgu, odkupila
direkcija po minimalnih oziroma po garantiranih cenah, kar je v skladu s sistemom in politiko cen ter zakonodajo, ki smo jo sprejeli v Jugoslaviji za sedanje
srednjeročno obdobje. Lanski odkup, ki ga je izvedla direkcija po višjih cenah
od garantiranih, je bil izjemen ukrep, sprejet zaradi izjemne situacije, ki je

54

Zbor združenega dela

nastala v lanskem letu, ne po krivdi proizvajalcev, ampak zaradi odnosov med
državami, ki sem jih že prej omenil.
Sodimo, da je takšna politika pravilna, da je proizvodnja v obsegu, da ga
je mogoče prodati. Kadar posega država na tržišču, naj se to odvija na ravni
vrstvenih cen, ki jih država garantira.
Podpredsednica Nada Beltram: Vprašujem delegata, če se strinja
z navedenim odgovorom! (Se strinja.) Osebno menim, da bi se to vprašanje
lahko obravnavalo tudi kot delegatsko vprašanje. Glede na to, da je tovariš
sekretar nanj že odgovoril, prosim, če bi delegacija lahko dobila tudi pismeni
odgovor.
Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima delegat Stanko Kranjc, 2. okoliš, področje kmetijstva!
Stanko Kranjc: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! O poročilu Odbora za agrarno politiko smo razpravljali tudi na seji naše
delegacije in njihove pripombe tudi podprli. Ni nam pa razumljiva pripomba
glede premije, navedena k 5. odstavku 1. člena. V Sloveniji imamo organiziran
pregled mleka. Kolikor smo seznanjeni, ga v drugih republikah nimajo. Ce
bi se to le pri nas upoštevalo kot pogoj za premijo, bi prišlo do velikih razlik
v cenah za mleko. V tem primeru bi bilo treba ali spremeniti predpise, ki jih
imamo v naši republiki, ali pa to prenesti na ceno ali kot kompenzacijo, ne pa
upoštevati pri premiji.
Podpredsednica Nada Beltram: Hvala lepa! Tovarišu delegatu bo
odgovoril republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Milovan
Zidar. Ali bo morda še kateri delegat razpravljal, da bi tovariš Zidar lahko
odgovarjal skupaj? Ugotavljam, da nihče ne želi razpravljati.
Milovan Zidar: Pripombo, ki jo je sedaj dal tovariš Kranjc, je sprožil že Odbor za agrarno politiko. V poročilu tega odbora je naveden predlog
dopolnitve k 1. členu. Ta pripomba je tudi v pismu Izvršnega sveta, ki ga je
poslal Skupščini SR Slovenije, in sicer v 1. alinei zadnjega odstavka.
Izvršni svet se strinja s predlogom, da se črta 5. odstavek 1. člena. Za to
se je zavzel tudi tovariš delegat Kranjc, tako da so stališča glede tega predloga
med odbori in Izvršnim svetom povsem usklađena.
Predlagamo, da delegacija Skupščine SR Slovenije v zvezni skupščini poskuša v odborih uveljaviti oba predlagana amandmaja. Moram povedati, da
morajo voditi v vseh republikah evidenco o kvaliteti mleka po pravilih in po
poslovnikih o higieni mleka.
Podpredsednica Nada Beltram: Se enkrat vprašujem, če želi še kdo
razpravljati! (Ne.) Izgleda, da ne želi nihče več razpravljati. Zato zaključujem
razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku
zakona o premijah za mleko ter pitana teleta, junce, junice in jagnjeta ter o
kompenzacijah za sveže meso.
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe in predloge, navedene v poročilih skupščinskih teles ter pripombe, ki so bile dane v razpravi na seji zbora,
ki naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi zakona.
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3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s pripombami Skupščine SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu tega zakona.
Dajem predlagani sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(2 delegata.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep sprejel z večino glasov.
Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja.
Predlog odloka o soglasju k imenovanju tajnika Kulturne skupnosti Slovenije je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
Skupščine SR Slovenije.
Za svojega predstavnika k vsem predlogom odlokov je Komisija določila
Staneta Jakija, člana Komisije. Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno
mnenje.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Gre za predlog odloka o soglasju
k imenovanju tovariša Štefana Balažica za tajnika Kulturne skupnosti Slovenije. Zeli kdo o tem razpravljati? (Ne.) Očitno ne želi nihče razpravljati. Zato
zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k imenovanju tajnika Kulturne skupnosti Slovenije.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel.
S tem je bilo v Zboru združenega dela dano soglasje k imenovanju Štefana
Balažica za tajnika Kulturne skupnosti Slovenije.
Predlog odloka o razrešitvi sodnikov Okrožnega gospodarskega sodišča
v Ljubljani in Mariboru je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet je dal k temu predlogu odloka pozitivno mnenje. Gre za odlok
o razrešitvi Miroslave Jovanović in Marte Muller dolžnosti sodnice Okrožnega
sodišča v Mariboru oziroma v Ljubljani.
Želi kdo o tem razpravljati? (Ne.) Če nihče ne želi razpravljati, potem
prehajamo na glasovanje.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel.
S tem sta v Zboru združenega dela razrešeni Miroslava Jovanović dolžnosti
sodnice Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru in Marta Muller dolžnosti
sodnice Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani.
Predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. Gre za predlog
odloka o razrešitvi Marije Lulik-Peternel dolžnosti sodnice Okrožnega sodišča
v Ljubljani.
Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.)
!e kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je zbor predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani soglasno sprejel. S tem se v Zboru združenega dela razreši Marija Lulik-Peternel dolžnosti sodnice Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v
Kopru je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet je dal k temu predlogu pozitivno mnenje. Gre za predlog odloka
o izvolitvi Miroslave Jovanovič za sodnico Okrožnega gospodarskega sodišča
v Kopru.
Prosim, želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj
prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnika
Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru.
S tem je v Zboru združenega dela izvoljena za sodnico Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru Miroslava Jovanovič, sodnica Okrožnega gospodarskega
sodišča v Mariboru.
Predlog odloka o izvolitvi sodnikov za prekrške Republiškega senata za
prekrške je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet je dal k temu predlogu pozitivno mnenje. Gre za predlog odloka
o izvolitvi sodnic za prekrške Mete Košir-Zebec, Marte Mtiller in Martine Perovšek-Linke. Ali želi morda o tem kdo razpravljati? (Nihče.) Ugotavljam, da
nihče ne želi razpravljati. Zato zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka o izvolitvi
sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške.
S tem so v Zboru združenega dela za sodnike za prekrške Republiškega
senata za prekrške izvoljene: Meta Košir-Zebec, sodnica Občinskega sodišča I
v Ljubljani, Marta Muller, sodnica Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in Martina Perovšek-Linke, sodnica Občinskega sodišča I v Ljubljani.
S tem smo to točko dnevnega reda izčrpali.
Prehajamo na 15, točko dnevnegareda, to je na vprašanja delegatov.
Na delegatsko vprašanje delegata Draga Vidriha, delegata skupine delegatov za gospodarsko področje 6. okoliša, bo odgovoril dr. Mirko Zgur, republiški
podsekretar v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. Besedo ima tovariš
dr. Mirko Zgur!
Dr. Mirko Zgur: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši
delegati!
Tovariš delegat Drago Vidrih je postavil naslednja tri vprašanja:
1. Ali lahko kdorkoli karkoli uvaža, pa čeprav imamo v domači proizvodnji
po ceni in kvaliteti enakovreden proizvod?
2. Ali so pristojni organi storili vse, da bi se devizna sredstva trošila za
resnično potreben in nujen uvoz?
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3. Ali je mogoče, da se pred odobritvijo deviznih sredstev za uvoz določene
opreme ali drugih proizvodov zavežejo pristojni organi, ki odobravajo devizna
sredstva, da ocenijo potrebo po uvozu, če vemo, da se taki proizvodi dobijo
na tržišču iz domače proizvodnje?
V delegatskem vprašanju je bil dan tudi predlog: Splošno kovinsko podjetje
Ajdovščina se je za proizvodnjo opremilo v takem obsegu, da lahko pokrije
potrebe po določenem proizvodu na celotnem jugoslovanskem tržišču, zato predlagamo, da pristojni organ prepove uvoz opreme za bolniške sobe in pooblasti
proizvajalca, da da soglasje k uvozu.
Na vprašanje in predlog sem pooblaščen dati naslednji odgovor:
1. Uvoz blaga se ureja z uvoznimi režimi. Za tiste vrste blaga, ki jih
proizvajamo doma in katerih proizvodnjo ščitimo s stališča razvojne politike,
se obseg uvoza ureja z dovoljenji ter deviznimi in blagovnimi kontingenti.
Višino uvoznih kontingentov določajo in razdeljujejo organizacije združenega
dela same, na podlagi dogovora med proizvajalci in porabniki določenega blaga
v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije. Uvoz nekaterih vrst blaga omejujemo tudi iz plačilno-bilančnih razlogov in v ta namen odrejamo višino deviznih sredstev, tako imenovano globalno devizno kvoto, ki se lahko uporabi za
nakup teh vrst blaga v tujini. Z navedenimi uvoznimi režimi urejamo uvoz
blaga in iz upravičljivih razlogov ščitimo tudi domačo proizvodnjo.
2. Vprašanje zadeva Splošno kovinsko podjetje Ajdovščina, ki proizvaja
bolniške postelje, in mariborsko bolnišnico, ki je uvozila posteljno opremo
iz Švice.
Mariborska bolnišnica je v Uradnem listu SFRJ, št. 40 z dne 19. julija 1973,
objavila javno zbiranje ponudb za okoli 500 bolniških postelj na kolesih z vložki
in s trapecom. Od tega je uvozila 59 postelj. V času javnega zbiranja ponudb za
dobavo postelj Splošno kovinsko podjetje Ajdovščina še ni imelo niti ni vložilo
zahteve za registracijo licenčne pogodbe z angleško firmo Nesvit oomp. Ewans
za proizvodnjo bolniških postelj, saj je le-to predložilo pristojnim zveznim organom šele v začetku 1974.
Glede na to, da bolnišnice ne razpolagajo z lastnimi deviznimi sredstvi, jim
družba zagotavlja ta sredstva s posebnim zakonom, razdeljuje pa jih v okviru
republike posebna komisija za razdeljevanje blagovnih deviznih sredstev pri
Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo po vnaprej določenih
kriterijih. Eden izmed kriterijev je tudi, da nimamo doma razvite tovrstne
proizvodnje. Z drugimi besedami, prosilec ne more dobiti deviznih sredstev
za uvoz določenega proizvoda, ki ga proizvajamo doma.
Mariborska bolnišnica je tako dobila dovoljenje za uvoz le 59 specialnih
bolniških postelj ter določeno drugo zdravstveno opremo in pribor, ki jih doma
takrat še nismo proizvajali.
Da so pristojni organi storili vse, da bi se devizna sredstva trosila res za
resnično potreben in nujen uvoz, dokazujemo s tem, da je dodelila omenjena
komisija Splošnemu kovinskemu podjetju Ajdovščina v letu 1974 450 funtov
ter v letu 1975 2700 funtov za plačilo licenčnine, da bi se podjetje usposobilo
za proizvodnjo opreme za bolniške sobe in da bi s tem v bodoče prihranili
devizna sredstva za uvoz tovrstne opreme.
Iz tega je razvidno, da Splošno kovinsko podjetje Ajdovščina v času, ko so
se zbirale ponudbe za uvoz posteljne opreme za mariborsko bolnišnico, še ni
izdelovalo tovrstnih bolniških postelj.
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Na tretje vprašanje je bil odgovor posredno že dan. Komisija za razdeljevanje blagovnih deviznih sredstev pri Republiškem komiteju za zdravstveno in
socialno varstvo je sprejela sklep, da zdravstvene organizacije lahko uvažajo
le tisto medicinsko opremo, ki se ne izdeluje v Jugoslaviji. Republiški komite
za zdravstveno in socialno varstvo s Skupnostjo zdravstvenih delovnih organizacij SR Slovenije pred odobritvijo deviznih sredstev za uvoz medicinske
opreme ugotovi utemeljenost uvoza posameznih izdelkov in s tem vpliva na
zdravstvene organizacije, da uporabljajo izdelke domače proizvodnje. Glede na
ta sklep Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo odobri zdravstvenim
organizacijam samo devizna sredstva za opremo, ki je ni na domačem tržišču.
Zato odklanja vloge za uvoz bolniških postelj.
Spremembe uvoznega režima za uvoz bolniške opreme iz globalne devizne
kvote na dovoljenje lahko predlaga organizacija združenega dela prek Gospodarske zbornice. Sedanji predpisi pa ne predvidevajo, da bi posamezne organizacije združenega dela dajale soglasje k uvozu posameznega blaga, ker bi
se s tem ustvarjal monopolni položaj na domačem tržišču, pač pa izdaja na
podlagi odloka o izdajanju dovoljenj za izvoz in uvoz blaga takšna dovoljenja
Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino, na predlog pristojnega resornega zveznega sekretariata in na podlagi mnenja Gospodarske zbornice Jugoslavije.
Hvala lepa.
Podpredsednica Nada Beltram: Vprašujem predstavnika delegacije
6. okoliša, če se strinja z odgovorom! (Se strinja.) Delegat želi pismeni odgovor.
Ali želi kdo postaviti novo delegatsko vprašanje? Prosim! Besedo ima delegat Martin Biček, 16. okoliš, gospodarsko področje.
Martin Biček: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov iz gospodarstva za občini Gornja Radgona in Ljutomer,
v območju katerih se nahaja več temeljnih organizacij združenega dela podjetja
Gorenje, je ugotovila naslednje: Krizna situacija, ki je nastala lani in traja
še sedaj, je povzročila v Združenem podjetju Gorenje precej problemov. Pri
tem mislim predvsem na regulacijo cen na jugoslovanskem trgu, na problem
plasmaja izdelkov, na to, da izvoz ni stimuliran z uvozom, da je izvoz nezadosten, da se slabša likvidnost in še na nekatera druga vprašanja.
Sedanji sistem cen je nemogoč. Vse je v rokaj nekaj administrativnih
uslužbencev na Zavodu za cene v Beogradu. Kljub temu, da se danes proizvajalci, trgovci in vsi ostali sporazumevamo, se na področju cen ne da skoraj
nič napraviti. Kruh nam režejo tisti, ki ne proizvajajo. Pri politiki cen je tendenca, da se le-te držijo pri finalnih proizvodih, medtem ko je za repromaterial
popolnoma drugače. Tu so cene znatno višje, kot so na zunanjem trgu.
Navedel bom dva primera: gospodinjski aparati in elektromotorji imajo
v Jugoslaviji cene, ki so enake cenam na zahodnoevropskem trgu. Naj vas
seznanim še z domačimi cenami pločevine. Domača cena pločevine je okoli
850 S dinarjev za kilogram, iz uvoza pa je pločevina okoli 450 S dinarjev za
kilogram. Cena bakra je doma 800 frankov za kilogram, zunaj 480 frankov za
kilogram. Ta dva primera sem navedel zato, da se lahko te cene primerjajo
s cenami gotovih izdelkov. Kako naj bo predelovalna industrija sposobna
ustvariti rentabilen proizvod, če predeluje tako drage repromateriale? Bazična
industrija praktično s tako visokimi cenami pri sebi ni dosegla niti v lanskem
niti v letošnjem letu boljših ekonomskih rezultatov oziroma rentabilnejšo in
cenejšo proizvodnjo.
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Da ne govorim o dogovarjanju cen za gotove izdelke. To je kompliciran
postopek, ki traja šest mesecev in tudi leto dni. Skoraj nemogoče je dobiti dovoljenje, da bi ceno nekemu proizvodu lahko povečali. Pri tem se lahko postavi
vprašanje rentabilnega poslovanja v vseh temeljnih organizacijah združenega
podjetje Gorenje.
Tudi v lesni industriji je podoben primer: proizvajalci surovin, to je
lesna industrija, kljub temu, da je lesu na svetovnem trgu padla cena, nočejo
zmanjšati cen. To ste tudi lahko sami prebrali, sicer pa tudi nekateri sami
delate na tem področju. Predelovalci lesa imajo take probleme kot mi. Z
izvozom dobimo mnogokrat za kilogram našega izdelka toliko, kolikor nas
stane v Jugoslaviji material. To je zaradi cen repromateriala. Gre predvsem
za elektromotorje in razne izdelke iz nerjavečih pločevin in podobno.
Problem plasmaja izdelkov na jugoslovanskem trgu je še večji kot pri
izvozu, saj je bil izvoz v prvih štirih mesecih letos skoraj za 35 % večji od lanskoletnega, medtem ko na jugoslovanskem tržišču nimamo posebnih izgledov
za plasma naše proizvodnje.
Nimamo urejenega enotnega sistema kreditiranja, poslabšani so pogoji
kreditiranja, saj so povečani obvezni pogoji od 20 na 30 !%>, poleg tega pa je
tudi stalno pomanjkanje potrošniških kreditov. Kot smo opazili, je družba
načrtno usmerila precejšnja sredstva za kreditiranje avtomobilske industrije.
S tem je seveda plasma naših izdelkov še bolj otežen. Če imajo posamezni
proizvajalci bolj ugodne pogoje, kot je to primer pri avtomobilih, potem le-ti
gredo v prodajo, kar seveda ni prav. Menimo, da so naši izdelki bolj potrebni
našemu delovnemu človeku in našim družinam kot pa avtomobili. Vendar pa
je za naše izdelke uveden skoraj davek na luksuz, za avtomobilsko industrijo
pa je davek znižan.
Naše temeljne organizacije združenega dela so o tem že seznanile vse
organe: zvezne, republiške, politične, gospodarske itd., vendar se ta vprašanja
ne rešujejo.
Predlagam, da se za Zbor združenega dela za eno izmed naslednjih sej,
vendar pa čimprej, pripravi študija o problemih, ki sem jih navedel. Gre za
več tisoč delavcev. Lahko nastane velika materialna, tudi politična škoda. Zaradi
tega menim, da bi lahko prevzeli to nalogo in se v najkrajšem času o tej zadevi
pogovorili na seji našega odbora, ki je pristojen za ta vprašanja. Odbor naj bi
zbral potrebne podatke. Pri tem je potrebno dati možnost vsem, ki so pri tem
prizadeti, to je predvsem gospodarstvu, da da svoje predloge za rešitev omenjenih vprašanj.
Podpredsednica Nada Beltram: Tovariš Biček, ali se iz vašega izvajanja lahko razume, da dajete pobudo za posebno točko dnevnega reda? (Da.)
Vašo pobudo bom posredovala naprej. Predlagali ste, da naj se najprej pripravi
gradivo, o katerem naj se nato razpravlja na seji zbora.
Obveščena sem, da bo v kratkem na skupni seji več odborov vseh zborov
razprava o gospodarskih gibanjih v začetku letošnjega leta. Res pa je, da
problemi, ki ste jih navedli, izgledajo širši in zelo akutni, tako da bi kazalo
o njih na zboru posebej razpravljati. Vsekakor bom vaše vprašanje posredovala Predsedstvu Skupščine, ker mislim, da gre za obravnavo posebne točke
dnevnega reda.
Delegatsko vprašanje postavlja tovariš Pavel Trstenjak, delegat 11. okoliša — Maribor, gospodarsko področje!
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Pavel Trstenjak: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši
delegati! Letošnje leto, ki ga označujemo kot leto žena, odpira ponovno celo
vrsto problemov, ki se nanašajo na varstvo žena. Danes smo že govorili o problematiki nočnega dela žena. Želim opozoriti še na drug problem, ki je s prvim
v zvezi, ter postaviti delegatsko vprašanje.
Gre za problem beneficirane delovne dobe tekstilne delavke. V tekstilni
industriji ugotavljamo, da so narava dela in pogoji dela taki, da je delo velikokrat težje kot marsikje drugje. Pogoji dela so taki, da ogrožajo človekovo
zdravje, posebno še zdravje žene.
Pred leti smo v MTT izdelali analizo o zdravju zaposlenih delavk pri
50 letih in ugotovili, da je bilo zdravih le 14,2 % zaposlenih žena. Najpogostejše
bolezni so: krčne žile zaradi stanja in nenehne hoje, zvišan krvni pritisk, srčne
bolezni, okvare sklepov, sluha, bolezni dihal, živčne bolezni, slabokrvnost in
tako dalje. Žena pri 50 letih starosti, ki dela stalno v neposredni proizvodnji,
je le z redkimi izjemami sposobna streči strojem in slediti tempu, ki ga zahteva
nova tehnologija.
Ugotavljamo, da sta se v lanskem letu v MTT s polno delovno dobo upokojili le dve delavki, pri 55 letih starosti se je upokojilo 8 delavk, invalidsko
pa se jih je upokojilo kar 41. Predlanskem, to je leta 1973, pa se je s polno
delovno dobo upokojila le ena delavka, starostno dve, s 30-leti delovne dobe
se jih je upokojilo 40, invalidsko pa 43, predvsem kot invalidi III. kategorije.
Prav tako dela danes v naši delovni organizaciji kar 68 žena invalidov II. kategorije po 4 ure in 127 invalidnih žena III. kategorije, ki nimajo skrajšanega
delovnega časa, vendar lahko delajo le na lažjih in predvsem dopoldanskih
delih. Take in podobne podatke bi lahko zbrali tudi v drugih tekstilnih delovnih
organizacijah. Podatki so zaskrbljujoči, posebej še, če povem, da imamo urejeno zdravstveno službo s stalnimi preventivnimi pregledi. Vendar kljub temu
ne moremo preprečiti obolenj žena, in to takih obolenj, ki so predvsem posledica pogojev dela v tekstilni industriji. S tem v zvezi postavljam naslednji
dve vprašanji:
1. Kakšne so možnosti oziroma kaj je bilo storjeno do sedaj, da bi se delavkam v tekstilni industriji beneficirala delovna doba?
2. Ali so možnosti, da se dolžina pokojninske dobe za žene, ki naj bi bila
30 let, uredi enotno za vso Jugoslavijo? Hvala lepa.
Podpredsednica Nada Beltram: Hvala lepa! Zeli še kdo postaviti
delegatsko vprašanje? Prosim! Delegatsko vprašanje postavlja delegat Stanko
Jaki iz skupine delegatov 30. okoliša, področje gospodarstva.
Stanko Jaki: Tovarišica podpredsednica, tovariši in tovarišice delegati! Konferenca delegacij št. 12, ki združuje delegacije s področja prometa in
zvez, postavlja prek svojega delegata naslednje delegatsko vprašanje:
Skupščina Socialistične republike Slovenije je 25. decembra 1974 sprejela
resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter o neposrednih nalogah v letu 1975. V poglavju o prednostnih nalogah
na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti je v tretjem odstavku 4. točke
določeno, da bo potrebno na področju prometa in zvez nadaljevati s programom
rekonstrukcije in modernizacije, zlasti železnice in cestnega omrežja, obenem
pa pospešeno razvijati zmogljivosti PTT prometa.
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Prosim za pojasnilo: Kakšni ukrepi so bili predvideni, kdo in kdaj jih bo
sprejel, da bi bilo PTT dejavnosti v Sloveniji omogočeno pospešeno razvijati
zmogljivosti PTT prometa? Kljub temu, da bi se morala resolucija izvajati že
pet mesecev, se pogoji za pospešeni razvoj zmogljivosti PTT prometa v Sloveniji v ničemer niso spremenili. Predlogom PTT organizacij za povečanje cen
PTT storitev iz republiške pristojnosti za leto 1975 ni bilo ugodeno v enakem
času in v enakem obsegu kot v drugih republikah (v Bosni in Hercegovivni so
višje cene PTT storitev že od 1. aprila 1975 dalje), kljub temu, da imamo medrepubliški dogovor za usklajevanje cen. Še vedno je PTT dejavnost Slovenije
obremenjena tudi s tistimi družbenimi dajatvami, katerih so oproščene ali
s katerimi so v nižjih stopnjah obremenjene ostale veje prometnih panog. Vsa
prizadevanja za oprostitev oziroma olajšavo na tem področju so do danes
ostala neuspešna. Pospešen razvoj zmogljivosti PTT prometa je pogojen z
izredno velikimi potrebami družbe po PTT storitvah, katere lahko sedanje PTT
zmogljivosti samo delno zadovoljujejo.
Leto 1975 je zadnje leto realizacije programa razvoja PTT prometa SR
Slovenije za obdobje 1969—1975. Da bo ta program razvoja realiziran vsaj
v osnovnih postavkah, je potrebno v letu 1975 intenzivneje graditi zmogljivosti
PTT prometa. Poleg ukrepov, ki bi že v tem letu znatno povečali reprodukcijsko
sposobnost PTT dejavnosti, bi bilo nujno potrebno tudi priznanje beneficiranih
obresti za bančne kredite in druge olajšave v kreditnih pogojih, predvsem
v zvezi z odplačilnimi roki. Takšne in podobne olajšave so še posebno potrebne
in opravičljive za investicijske naložbe v zmogljivosti PTT prometa v manj
razvitih območjih SR Slovenije, da bi zagotovili funkcionalnost celotnega jugoslovanskega PTT prometa.
Izvršitev osnovnih nalog iz programa razvoja od leta 1969 do konca leta
1975 ni fakultativnega značaja. Pri vseh PTT podjetjih Jugoslavije je v izdelavi
nov program razvoja PTT prometa za obdobje 1976—1985. Program razvoja
PTT prometa Slovenije za to obdobje bi moral sloneti na tem programu razvoja, po katerem se bodo morale PTT zmogljivosti pospešeno razvijati. V vsem
programskem obdobju znaša ocena potrebnih sredstev za realizacijo desetlet- t
nega programa PTT prometa v SR Sloveniji okoli 4800 milijonov dinarjev, kar
za polovico presega reprodukcijsko sposobnost PTT dejavnosti v SR Sloveniji
ob dosedanjih pogojih.
V PTT dejavnosti SR Slovenije ni posebnih problemov na področju enostavne reprodukcije. Razširjena reprodukcija v obsegu, ki ga narekuje usklađen
razvoj jugoslovanskega PTT omrežja in potrebe uporabnikov po PTT storitvah
v Sloveniji in Jugoslaviji, pa bo mogoča samo s pomočjo oziroma intervencijo
družbene skupnosti. Prvi korak v tej smeri je napravljen s tem, da je PTT
dejavnost obravnavana v resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije v letu 1975 med prednostnimi dejavnostmi glede nadaljnjega
razvoja. Naslednji koraki pa naj bi bili storjeni s sprejemom ustreznih ukrepov republiškega izvršnega sveta in drugih organov, da se takšen pospešen
razvoj tudi dejansko omogoči.
Podpredsednica Nada Bel tram: Hvala lepa. Je še kakšno vprašanje? (Ne.)
Obveščam delegate iz območja Kamnika, da nam je bilo predloženo delegatsko vprašanje, ki je naslovljeno na Zbor občin. Zato vprašujem delegacijo,
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ali je bila le v naslovu zbora napaka! (Da.) Potem lahko naslov popravimo. Ali
želi delegat iz Kamnika morda vprašanje tudi prebrati? (Ne.) Ne želi, ker so ga
posredovali pismeno.
Je morda še kakšno vprašanje? (Ne.) Vsa vprašanja bomo posredovali
Izvršnemu svetu, da nanje odgovori skladno z določili poslovnika.
Ugotavljam, da smo izčrpali dnevni red, zato zaključujem sejo in se vsem
zahvaljujem za udeležbo in sodelovanje.
(Seja je bila končana ob 13. uri.)

■S5-

14. seja
(25. aprila 1975)
Predsedovala: Mara Žlebnik,
predsednica Zbora občin
Začetek seje ob 9.10.
Predsednica Mara Žlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam
14. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki sem jo
sklicala na podlagi 365. člena ustave Socialistične republike Slovenije.
Kot je razvidno iz sklica, bomo 2. točko dnevnega reda obravnavali na
skupnem zasedanju vseh treh zborov, to je Zbora združenega dela, Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter
poročilo te komisije in
2. uveljavljanje in izvajanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah
in Skupščini Socialistične republike Slovenije.
Ima mogoče kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali
spreminjevalni predlog? (Ne.)
Kdor je potem za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno sprejet.
Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije povabljeni še: 'Centralni komite Zveze komunistov Slovenije,
Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Zveza
sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin ter delegati iz Socialistične
republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te
komisije.
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Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Ima morda kdo kak
predlog? Kaže, da ne. Dovolite, da kar sama predlagam, da v Komisijo za
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja izvolimo po abecednem redu
občin naslednje delegate: Jožeta Grzina, delegata iz občine Ravne, za predsednika, Gvida Cairmama iz občine Ribnica ter Borisa Kozamemika iz občine
Sevnica za člana. So vsi trije delegati navzoči? (Da.) Zeli morda kdo o tem
predlogu razpravljati? (Ne.)
Ker vidim, da razpravljalcev ni, lahko preidemo na glasovanje. Kdor je za
predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja za 14. sejo zbora občin izvolili: Jožeta Grzina, Gvida Čarmana in
Borisa Kozamernika.
Prosim Komisijo, da se sestane in ugotovi navzočnost delegatov ter verificira pooblastila. Ostale delegate pa prosim, da ostanejo na svojih mestih, ker
bo Komisija delo kmalu opravila.
Komisija je očitno že končala z delom. Prosim predsednika Komisije za
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, da da poročilo. Prosim!
Jože Grzina: Poročilo o pregledu pooblastil za 14. sejo Zbora občin,
ki je bila sklicana za 25. april 1975 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine
SR Slovenije:
Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih
pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v Socialistični republiki Sloveniji, razen delegatov
občin: Grosuplje, Dravograd, Izola, Novo mesto, Šentjur pri Celju in Šmarje:
pri Jelšah. Od teh je odsotnost opravičil delegat občine Izola.
Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin.
Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila,
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato predlagam, da zbor poročilo
sprejme in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 14. sejo.
Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravnoveljavno
razpravlja in sklepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Grzina!
Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste ga poslušali. Kdo želi besedo?
(Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno.
Kdor je za to, da se sprejme poročilo, naj prosim glasuje! (Vsi delegati
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 14. sejo Zbora občin.
Prosim delegate, da oddidejo v veliko dvorano v prvem nadstropju, kjer
bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim
zborom obravnavali in sklepali o 2. točki dnevnega reda, to je o uveljavljanju
in izvajanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samo-
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upravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in v Skupščini
Socialistične republike Slovenije.
Po dogovoru med predsedniki zborov bo skupno zasedanje vodil tovariš
Stane Markič, predsednik Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije.
Zaradi lažjega glasovanja prosim delegate, da se v veliki dvorani vsedejo
na mesta, označena za Zbor občin! Hvala lepa.
, (Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala na skupnem zasedanju
z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim zborom.)

s

15. seja
(29. aprila 1975)
Predsedovala: Mara Zlebnik,
predsednica Zbora občin
Začetek seje ob 9.05.
Predsednica Mara Žlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 15. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala
na osnovi 365. člena ustave Socialistične republike Slovenije.
Z dopisom z dne 11. aprila 1975 sem vas obvestila, da bom dnevni red
današnje seje predvidoma razširila še z osnutkom zakona o financiranju druge
etape investicijskih del pri regulaciji Donave od Beograda do jugoslovanskomadžarske meje, z osnutkom zakona o obveznem združevanju železniških transportnih organizacij v Skupnost jugoslovanskih železnic in s predlogom odloka
o spremembah odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri poštni
hranilnici.
Ker je Skupščina občine Piran z dopisom dne 16. aprila 1975, katerega ste
tudi prejeli, umaknila predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davkih občanov, umikam to točko z dnevnega reda in tako predlagam
naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter
poročilo te komisije,
2. predlog odloka o izvolitvi podpredsednika Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije in predsednika Komisije Zbora občin Skupščine
Socialistične republike Slovenije za pripravo poslovnika,
3. odobritev zapisnika 13. seje zbora,
4. predlog zakona o visokem šolstvu,
5. osnutek zakona o založniški dejavnosti,
6. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti
Slovenije;
7. potrditev statutarnega sklepa Kulturne skupnosti Slovenije,
8. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti socialnega
skrbstva Slovenije,
9. potrditev statuta Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije,
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10. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zveze vodnih skupnosti Slovenije,
11. predlog odloka o častnih sodiščih za rezervne nižje oficirje, oficirje in
vojaške uslužbence,
12. predlog zakona o varstvu zraka,
13. predlog za izdajo zakona o varstvu okolja pred hrupom,
14. osnutek zakona o dedovanju,
15. predlog Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, da
Zbor združenega dela in Zbor občin spremenita svoja sklepa v zvezi s predložitvijo zakonskega predloga o zagotovitvi dopolnilnih sredstev občinam
v letu 1975,
16. predlog razdelitve presežka dohodkov po zaključnem računu za leto
1974, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu,
17. predlog odloka o spremembah odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici,
18. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo in Republiko Francijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju
na področju davka na dohodek, s protokolom,
19. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj,
20. osnutek zakona o spremembi zakona o kreditu, ki še daje Socialistični
republiki Bosni in Hercegovini iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije,
21. predlog za ratifikacijo protokola o zasedanju mešane jugoslovanskopoljske komisije za mednarodni cestni promet,
22. osnutek zakona o financiranju druge etape investicijskih del pri regulaciji Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje,
23. osnutek zakona o obveznem združevanju železniških transportnih organizacij v Skupnost jugoslovanskih železnic,
24. volitve in imenovanja,
25. vprašanja delegatov.
Tako spremenjeni dnevni red smo vam predložili danes tudi na klop. Ali
predlaga kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali spreminjevalni predlog? (Ne.)
Vprašujem, ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate! Kdor je za
predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno sprejet.
Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine
Socialistične republike Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Skupnost Slovenskih občin ter delegati iz
Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ
ter Kulturna skupnost Slovenije, Skupnost socialnega skrbstva, Zveza vodnih
skupnosti Slovenije, Skupnost za varstvo okolja Socialistične republike Slovenije in Loterijski zavod Slovenije.
Pred prehodom na posamezne točke dnevnega reda vas obveščam, da smo
se predsedniki zborov in predsednik Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije na predlog Izvršnega sveta dogovorili, da bomo na skupnem zasedanju vseh
treh zborov in Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije poslušali uvodno
obrazložitev k 4. točki dnevnega reda, to je k predlogu zakona o visokem šol5*
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stvu, po obravnavi 3. točke dnevnega reda. Ta zakon namreč sprejemamo enakopravno s Skupščino Izobraževalne skupnosti Slovenije.
Uvodno obrazložitev bo dal dr. Avguštin Lah, podpredsednik Izvršnega
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. Skupno zasedanje bo po dogovoru med predsedniki zborov vodil tovariš Štefan Nemec, predsednik Zbora
združenega dela.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te
komisije.
Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Dovolite mi, da sama
predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
izvolimo po abecednem redu občin naslednje delegate: Antona Možeta za predsednika, to je delegat iz občine Sežana, Franca Zagozda, delegata iz Slovenske
Bistrice, ter Marijo Vončina, delegatko iz Slovenj Gradca, za člana.
Ali želi morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Lahko preidemo
na glasovanje! Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo
pooblastil in imunitetna vprašanja za 15. sejo Zbora občin soglasno izvoljeni:
Anton Može za predsednika in Franc Zagozda ter Marija Vončina za člana.
Prosim Komisijo, da se takoj sestane in ugotovi navzočnost delegatov na
seji ter da verificira pooblastila. Ostale delegate prosim, da ostanejo na svojih
mestih, ker bo Komisija takoj opravila delo.
(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 9.20.)

Predsednica Mara Zlebnik: Komisija je že končala z delom. Nadaljujemo sejo. Prosim predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanjia tovariša Možeta, da poroča, zboru!
Anton Može: Poročilo o pregledu pooblastil za 15. sejo Zbora občin,
ki je bila sklicana za 29. april 1975 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine
SR Slovenije:
Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih
pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin SR Slovenije, razen delegata občine Postojna.
Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin.
Za eno delegatsko mesto sta poslali na zbor dva delegata občini Izola in
Tržič.
Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki
so jih predložili delegati, neoporečna. Zato predlaga, da zbor poročilo sprejme
in s tem verificira pooblastila za 15. sejo.
Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravnoveljavno
razpravlja in sklepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Može! Prehajamo
na razpravo o poročilu, ki ste ga poslušali. Kdo želi besedo? (Nihče.)

15. seja

69

Prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti,
ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za to, da se sprejme poročilo, naj
prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 15. sejo Zbora občin.
Ker na današnji seji iz dveh občin sodelujeta po dva delegata, vas opozarjam, da ima delegat pravico razpravljati in glasovati samo o tisti točki dnevnega
reda, za katero je dobil pooblastilo.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na izvolitev podpredsednika Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije in predsednika Komisije Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije za
pripravo poslovnika.
Predlog odloka o izvolitvi podpredsednika Zbora občin Skupščine SR Slovenije in predsednika Komisije Zbora občin Skupščine SR Slovenije za pripravo
poslovnika je Skupščini predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije in za svojega predstavnika
določila tovariša Vilija Beliča.
Zeli morda predstavnik Komisije predlog odloka tudi ustno obrazložiti?
(Ne želi.)
Predlog odloka ste prejeli z dopisom z dne 18. 4. 1975. O predlogu odloka
pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in
prehajam na glasovanje.
Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi podpredsednika Zbora občin
Skupščine SR Slovenije in predsednika Kotnisije Zbora občin za pripravo poslovnika. Iz predloženega odloka ste ugotovili, da Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve predlaga na ti dve mesti delegata tovariša
Staneta Hrasta. Kdor je za odlok, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je za podpredsednika Zbora občin Skupščine Socialistične
republike Slovenije in predsednika Komisije Zbora občin Skupščine Socialistične
republike Slovenije za pripravo poslovnika soglasno izvoljen tovariš Stane
Hrast. Tovarišu Stanetu Hrastu k izvolitvi v imenu vseh delegatov in v svojem
imenu, iskreno čestitam in mu želim veliko uspeha pri opravljanju novih
dolžnosti.
Ker mora v smislu 46. in 47. člena odloka o začasnem poslovniku Skupščine Socialistične republike Slovenije vsak funkcionar, ki ga voli ali imenuje
Skupščina Socialistične republike Slovenije, pred prevzemom dolžnosti dati
slovesno izjavo, prosim sekretarja zbora, da jo prebere. Tovariša Staneta Hrasta
pa, da jo potem podpiše. Prosim.
Jernej Vrhunec: Slovesna izjava se glasi: »Izjavljam, da bom svojo
dolžnost opravljal vestno in odgovorno, da bom delal po ustavi in zakonih
ter da bom varoval družbeni red Socialistične federativne republike Jugoslavije. Z vsemi svojimi močmi se bom boril za razvoj socialističnih samoupravnih
odnosov, za oblast delavskega razreda in uresničevanje skupnih interesov delovnih ljudi in občanov ter za napredek in razvoj Socialistične republike Slovenije
in Socialistične federativne republike Jugoslavije.«
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Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Hrast, prosim da prevzamete
mesto v predsedstvu zbora!
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 13. seje zbora.
Osnutek zapisnika smo vam poslali 9. 4. 1975. Predlaga morda kdo k zapisniku 13. seje kakšno pripombo ali popravek? (Nihče.)
Dajem odobritev zapisnika na glasovanje! Kdor je za to, da se odobri
zapisnik 13. seje zbora občin, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 13. seje zboraT
Sedaj prosim delegate, da gredo v veliko dvorano v prvem nadstropju,
kjer bomo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov in Skupščine
Izobraževalne skupnosti Slovenije uvodno obrazložitev dr. Avguština Laha,
podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije,
k predlogu zakona o visokem šolstvu.
Po uvodni obrazložitvi nadaljujemo takoj s sejo našega zbora v tej dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 10.30.)
Predsednica Mara Žlebnik : Nadaljujemo sejo našega zbora. Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o visokem
šolstvu.
Predlog zakona je predložil Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika
določil tovariša Leopolda Kejžarja, namestnika predsednika Republiškega
komiteja za vzgojo in izobraževanje.
Obrazložitev k predlogu zakona smo poslušali na skupnem zasedanju.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za družbenoekonomske
odnose in razvoj ter Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske
odnose, ki sta predložila zboru pismeno poročilo, in Zakonodaj no-pravna komisija, ki je predložila poročilo in dodatno poročilo.
Obe poročili ste prejeli že prej, dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije pa smo vam predložili danes na klop. Danes smo vam predložili tudi
amandmaje Izvršnega sveta. Prejeli ste tudi amandmaje skupine delegatov
iz občine Ljubljana-Bežigrad, pripombe in predloge Republiškega odbora sindikata delavcev znanosti in visokega šolstva Slovenije in pripombe družbenega
pravobranilca samoupravljanja Socialistične republike Slovenije.
Vprašujem poročevalko Odbora tovarišico Rakovčevo, če želi še kaj dodati
k pismenemu poročilu! Tovarišica Rakovčeva, prosim!
Judita Rakov ec: Tovarišice in tovariši delegati! Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose in Odbor Zbora občin za družbenoekonomske odnose in razvoj sta na seji 29. aprila obravnavala amandmaje Izvršnega sveta k predlogu zakona o visokem šolstvu z dne 28. 4. 1975, amandmaje
delegata v Zboru združenega dela za kulturno-prosvetno področje Štefana
Kadoiča in amandmaje delegata v Zboru združenega dela prof. Draga Ocepka.
Odbora se strinjata z amandmaji Izvršnega sveta, ki povzemajo amandmaje
odborov, razvidnih iz njunega poročila z dne 4. 4. 1975. Izvršni svet je v svojih
amandmajih smiselno upošteval tudi pripombe odborov. Odbora sta glede na
to umaknila svoje amandmaje.
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Odbora sta podrobno obravnavala amandmaje prof. Draga Ocepka In Štefana Kadoiča in se z njimi nista strinjala.
V razpravi sta odbora ugotovila, da je predlagatelj smiselno upošteval v svojih amandmajih tudi amandmaja, ki ju je dal tovariš delegat prof. dr. Drago
Ocepek k 75. in 100. členu.
Predsednica: Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovarišica Rakovčeva!
Tovarišica Rometova, želite besedo v imenu Zakonodajno-pravne komisije? (Ne.)
Na podlagi predloga zakona, poročil delovnih teles skupščine in zbora
ter ostalih pripomb, predlogov in mnenj pričenjam razpravo! Kdo želi besedo?
K razpravi se je že prijavila tovarišica Marija Vidali, delegatka občine Kranj!
Marija Vidali: Tovarišice in tovariši delegati! Predlagani zakon
o visokem šolstvu karakteriziraj o naslednje značilnosti:
1. z ustavnimi načeli družbenega razvoja in z organiziranostjo združenega
dela usklajuje dejavnost visokošolskih organizacij in njihovih združenj;
2. dosledno uveljavlja načelo samoupravljanja delavcev in študentov s tem,
da pri odločitvah, ki zadevajo širši družbeni interes, sodelujejo pri upravljanju
tudi predstavniki uporabnikov te dejavnosti;
3. ureja združevanje vseh visokošolskih zavodov v univerze, s čimer naj
bi bila zagotovljena skladna dejavnost in razvoj visokega šolstva;
4. odpravlja statusne razlike med visokošolskimi zavodi na podlagi naziva
oziroma imena zavoda;
5. odpravlja razlikovanje in diskriminacijo med rednim in izrednim študijem;
6. omogoča večji pretok med kadri v praksi in kadri v visokošolskih organizacijah združenega dela.
Novosti so za visoko šolstvo pomembne in bi vsako odlaganje pomenilo
vztrajanje na sedanjih neustreznih odnosih. Nekatere pomanjkljivosti v predloženem tekstu bi bilo mogoče odpraviti z amandmaji in morda še s kasnejšimi
spremembami in dopolnitvami. Ni pa mogoče pričakovati, da bi bilo mogoče
z odlaganjem v primerno kratkem roku bistveno izboljšati predloženi tekst
zakona.
Da se zakon nemudoma sprejme, je nujno tudi zato, ker visokošolski zavodi
že od leta 1963 dalje nimajo veljavnih statutov. Do leta 1969 so bile v statutih
potrjene le določbe o upravljanju, kasneje pa niti to ne in se je celotna visokošolska dejavnost v republiki odvijala tako rekoč nezakonito.
Za odlaganje torej ne more in ne sme biti nobenih razlogov. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovarišica Vidali! K razpravi
se je prijavil tovariš Peter Novak, delegat iz občine Ljubljana-Center!
Peter Novak: Tovarišice in tovariši delegati, spoštovano predsedstvo!
Naša delegacija v občini Ljubljana-Center je razpravljala o zakonu o visokem
šolstvu in je mnenja, da ga je, kot je povedala govornica pred menoj, nujno
potrebno sprejeti. Vendar pa vprašujemo zakonodajalca, zakaj ni pri amandmajih upošteval tudi amandmaja Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije
k spremembi naslova V. poglavja, ki neposredno zadeva fakultetne sodelavce.
Vemo, da imamo danes na fakulteti po starem zakonu delavce in sodelavce.
Med sodelavce se prištevajo asistenti in drugi kadri, ki sodelujejo pri pedago-
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škem delu. Menimo, da je predlog amandmaja, ki ga je dal sindikat, primeren
in ga je potrebno upoštevati. Zato predlagam, da bi o tem razpravljali in eventualno potem ta amandma sprejeli.
Z utemeljitvijo se v celoti strinjamo. Naj povem še to, da je v 51. členu
izraz »sodelavci« namenjen za študente. V 24. členu pa niso posebej omenjeni
pri delu matičnih komisij sodelavci, kar že kaže na to, da zakonodajalec ponekod sodelavce upošteva, ponekod pa ne. Mislim, da uporablja zakon o združenem delu samo izraz delavci in ni potrebno ločevati ljudi na fakultetah še
bolj, kot so že ločeni z nazivi
Drugo je vprašanje, zakaj je zakonodajalec v 38. členu namenil za študente,
ki končajo visoko šolo, praktično 5 načinov dodatnega nadaljevalnega študija,
medtem ko se tistim, ki so končali višjo šolo, omogoča en sam način študija,
to je direkten vpis na visoko šolo, ko izpolni določene pogoje. Menimo, da je
potrebno razpredati v naši družbi celotno piramido delavcev in da ni prav,
da se omogoča nadaljevanje študija najvišje izobraženim kadrom na 5 različnih načinov, da pa srednje in višje izobraženim kadrom omejujemo nadaljevanje
in širše izobraževanje. Tudi ni jasno, kaj pomeni to študij po diplomi, kajti
61. člen govori tudi o tem, da diplomanti višješolskega študija lahko nadaljujejo
študij v višjem letniku itd. Ni jasno, ali so kot diplomanti mišljeni v 38. členu
tudi višješolski diplomanti. Iz drugega odstavka izhaja, da niso. Prosim za
razlago, zakaj to razlikovanje! Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Novak! Predlagam,
da predstavnik predlagatelja na vaša vprašanja odgovori takrat, ko ga bom
pozvala, naj natančneje obrazloži amandmaje Izvršnega sveta.
K besedi se je javil tovariš Tine Zorič, delegat iz Maribora!
Tine Zorič: Tovarišice in tovariši, spoštovano predsedstvo! Zelo težko
je še kaj dodati, po tem, kar je povedal tovariš Lah na skupnem zasedanju.
Vendar bi sodeloval v tej razpravi, ker sem že dolgo let sodeloval pri pripravi
tega in pri pripravi prejšnjega zakona. Hotel bi vam povedati, v čem je pravzaprav bistvena razlika med tem, kar sprejemamo danes, in tistim, kar smo
sprejemali v preteklosti.
V prvi vrsti bi želel povedati, da mi je v veliko zadovoljstvo, da lahko
sodelujem v tej razpravi, in sicer iz dveh razlogov: prvič zato, ker lahko v imenu
visokošolskih zavodov v Mariboru, ki so me pooblastili, ter prav tako tudi
v imenu Družbenopolitičnega zbora občine Maribor podprem predlog zakona
o visokem šolstvu, kajti tistih nekaj stvari, o katerih smo imeli različna mišljenja je bilo bolj obrobnega pomena in so večinoma tudi naši amandmaji, ki
smo jih predložili, s strani Izvršnega sveta sprejeti; drugič zato, ker menimo,
da je pravzaprav tale novi zakon o visokem šolstvu v bistvu šele nadaljevanje
resolucije zvezne skupščine iz leta 1959 o vzgoji in izobraževanju, ki smo jo
po desetletnem obdobju z novim zakonom o visokem šolstvu zopet postavili
v ospredje.
Menim, da je s tem zakonom jasno začrtana pot družbenega in kulturnega
poslanstva visokega šolstva kot neločljivega sestavnega dela združenega dela,
to pomeni, da se bo s tem zakonom visoko šolstvo integriralo kot sestavni del
samoupravne družbe pri nas. V tem je bistvo novega zakona.
V časopisih in drugod sem zasledil razprave o tem, da se predlog zakona
v precejšnji meri razlikuje od osnutka. Tako dejansko je. Predlog zakona, ki
ga imate pred seboj, in osnutek zakona, ki ga je sprejela skupščina prejšnjega

15. seja

73

sklica na svoji zadnji seji, se razlikujeta toliko, kolikor se razlikujeta stara
in nova ustava. Osnutek zakona je temeljil na stari ustavi, medtem ko je predlog zakona izdelan na osnovi nove ustave.
Vem, da je ta zakon šele izhodišče in pravzaprav šele nakazuje poti sodelovanja in razvoja. Mislim, da so tako študentje in delavci v visokem šolstvu
kakor tudi delovne organizacije sedaj pred izredno pomembno nalogo, kako ta
zakon uresničiti, in to ne samo pri oblikovanju kadrov, v rednem, dopolnilnem
izobraževanju ob delu, v raznih podiplomskih izobraževanjih itd., ampak tudi
na vseh ostalih področjih oblikovanja družbene politike. Vem, da to ne bo
lahko. V novem položaju se bodo znašle organizacije združenega dela, v novem
položaju se bodo znašli študentje, ki niso bili navajeni takšne odgovornosti, kot
jo prevzemajo z novim zakonom, v novem položaju se bomo znašli tudi učitelji,
ki bomo naenkrat postavljeni kot enakopraven partner pri oblikovanju politike,
o kateri smo do sedaj več ali manj odločali, ne da bi koga pri tem kaj več spraševali.
Zato predlagam delegatom občin, da prenesete v svoje družbenopolitične
zbore v občinah, ki so vas delegirale, našo željo, da bi delovne organizacije res
tvorno sodelovale v oblikovanju skupnih zadev, tako da bomo lahko, ko bomo
pregledovali izvajanje tega zakona o visokem šolstvu, rekli, da je zakon pognal
korenine in da je res rodil tiste uspehe, ki smo jih od njega pričakovali.
Hvala'.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Zorič! Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Prosim tovariša Kejžarja, da v imenu predlagatelja še
dodatno obrazloži izhodišča Izvršnega sveta za predložene amandmaje in da
hkrati odgovori tudi na vprašanja tovariša Novaka! Prosim!
Leopold Kejžar: V razpravi o zakonskem predlogu, ki je potekala
v odborih Skupščine, v delegacijah, v temeljnih organizacijah združenega dela,
v družbenopolitičnih organizacijah in drugod v javnosti, je bilo predloženo
veliko število dopolnilnih in spreminjevalnih predlogov, tako s strani delegacij
kot s strani posameznikov. Predlagane so bile izboljšave, dopolnila in precizacije
posameznih zakonskih določb. Da bi olajšal uskladitev med posameznimi zbori,
je predlagatelj povzel veliko večino danih pripomb v svojih amandmajih k predlogu zakona in sprejel na ta način praktično vsa tista dopolnila in predloge,
ki se skladajo z osnovno zakonsko koncepcijo, zlasti pa seveda še vse tiste,
ki predlog zakona dopolnjujejo in izboljšujejo. Ni pa mogel sprejeti nekaterih
predlogov, ki so bili take narave, da so bodisi v nasprotju z drugimi predlogi,
ki jih je predlagatelj sprejel, bodisi v nasprotju s temeljnimi izhodišči zakona.
Če bi pregledali sprejete amandmaje po vrsti, bi lahko ugotovili, da je
večina v bistvu redakcijske narave, da izboljšujejo in precizneje opredeljujejo
posamezna določila. Nekateri med njimi pa vsebujejo tudi posamezne bistvene
spremembe.
Tako amandma k 3. členu izboljšuje opredelitev nalog visokega šolstva,
amandmaja k 11. in 12. členu pa izboljšujeta formulacijo o nalogah marksističnih centrov v visokošolskih organizacijah in marksističnega centra pri Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije tako, da povsem nedvoumno izražata misel, da ti centri uresničujejo svoje naloge skupaj z visokošolskimi učitelji,
znanstvenimi sodelavci, študenti in samoupravnimi organi.
Amandmaja k 12. in 16. členu sta redakcijske narave, enako amandmaja
k 17. in 18. členu, medtem ko amandma k 20. členu izpolnjuje dosedanje dolo-
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čilo tako, da med možnimi soustanovitelji v visokošolskih organizacijah posebej
navaja v skladu z ustavo tudi krajevno skupnost.
Amandmaja k 22. in 24. členu sta redakcijske narave, medtem ko amandma
k 28. členu bolj skladno z vlogo, ki jo zakon daje skupnostim visokošolskih
delovnih organizacij, izraža njihove naloge.
Pomembna je sprememba, vsebovana v amandmaju k 32. členu, ki v primerjavi s prvotnim besedilom črta besedo »praviloma«, kar pomeni, da študij na
visokih šolah traja dve oziroma štiri leta, hkrati pa je določen način, kako je
mogoče uveljaviti morebitno potrebno izjemo. Sprememba je vnesena na osnovi
številnih predlogov, ki so v izrazu »praviloma« videli predvsem nevarnost, da
zaradi preohlapnega določila ne bi bila izpolnjena intencija zakona, da se študij
kolikor mogoče intenzivira in s tem seveda tudi skrajša.
Popravki k 34. členu izražajo sintezo med seboj razlikujočih se predlogov,
kar je bilo že pojasnjeno v uvodnem ekspozeju, namenjeni pa so predvsem
temu, da bi uveljavili osnoven namen zakonskega predloga, to je spremembe
trajanja študijskega leta, vendar pa hkrati uredili tiste pravne posledice, ki
bi utegnile nastopiti pri trenutnem prehodu. Nova je določba, da je obveznost
visokošolske temeljne organizacije, da s svojim statutom določi razporeditev
organiziranega študijskega dela v študijskem letu.
Amandmaji k 37., 42. in 52. členu so redakcijske narave in izpolnjujejo
besedilo, povsem novo pa je besedilo 54. člena, s katerim je predlagatelj želel
odgovoriti na številne dopolnilne in spreminjevalne predloge, da naj v skladu
z določili republiške ustave zakon podrobneje opredeli pogoje za začetek šolanja,
to je za vpis na visokošolsko temeljno oziroma delovno organizacijo. Novo besedilo 54. člena je izključilo morebitne nejasnosti.
Enako je bistveno dopolnjeno besedilo 55. člena, ki ureja pogoje za možno
začasno omejitev vpisa na visokošolsko temeljno organizacijo in ureja osnovne
elemente za postopek preizkusov znanja oziroma postopek sprejemanja v pogojih, ko je vpis omejen.
Spremembe 56., 57. in 59. člena pomenijo manjše dopolnitve in izboljšave,
ki so bile predlagane v nekaterih predlogih in amandmajih; pomembna je morda
samo sprememba v 57. členu, ki kot enega od pogojev za vpis za podiplomski
študij enakovredno vrednoti strokovno prakso in druge ugodno ocenjene strokovne dosežke.
Spremembe 64. in 65. člena so predvsem pravne narave, da bi se dosegla
uskladitev z različnimi predlogi in amandmaji, ki so zahtevali kolikor mogoče
precizno opredelitev pogojev, v katerih študentu lahko preneha status, in ki so
zlasti izražali tudi težnjo, da se omogoči določena razlika pri obravnavanju študenta glede na značaj kaznivega dejanja, za katerega je bil obsojen.
Predlagatelj ni sprejel predloga za spremembo naslova V. poglavja zakona
iz naslednjih razlogov: Peto poglavje, ki govori o visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in sodelavcih, ne ureja kategorije delavcev v združenem delu
v visokem šolstvu, ampak ureja precej širšo kategorijo ljudi, ki so usposobljeni
za visokošolske učitelje, znanstvene delavce in sodelavce, ureja način ugotovitve
te usposobljenosti, njeno preverjanje, možnost prevzema naziva in podobno.
Tega ni mogoče izenačiti, čeprav ima velik del teh tudi lastnosti delavca
v združenem delu, kar ureja za visokošolske delovne organizaceje posebej
78. člen. Vendar to niso vsi, pa tudi pogoj to ni. Nasprotno, želeli smo, da si
čimveč ustrezno strokovno usposobljenih strokovnjakov iz gospodarstva in
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družbenih služb pridobi visokošolsko habilitacijo in da se s tem omogoči kroženje kadrov, pa tudi normalna konkurenca ob razpisih na delovna mesta.
Zaradi tega meni predlagatelj, da bi bilo neustrezno in nemogoče povezovati
kategorijo visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev tako, kot
je obdelana v petem poglavju zakona, in jo izenačevati z delavci v združenem
delu v visokošolskih organizacijah, ker ti predstavljajo samo en del.
Drugi razlog, zaradi katerega menimo, da ni mogoče sprejeti te terminologije, pa je, da bi s tem neadekvatno odrazili pravni in družbeni položaj visokošolskih učiteljev, saj bi razdelili visokošolske učitelje v bistvu na dve kategoriji, na tiste, ki imajo lastnost delavca v združenem delu, posebej pa bi
morali navajati še izjemno kategorijo tistih, ki so si pridobili habilitacijo, pa
niso v razmerju v združenem delu.
Glede pripombe, da ta ureditev pomeni neustrezno rangiranje, pa menimo,
da ne gre v nobeni določbi za rangiranje, pač pa gre za funkcionalno opredelitev.
Ni mogoče zanikati, da iz različnih pogojev za pridobitev posameznih vrst nazivov iz 70. člena povsem normalno sledi tudi, da imajo ti tudi različne odgovornosti v vzgojno-izobraževalnem procesu. Zato bi bilo vprašljivo, če bi vse
te kategorije od visokošolskih učiteljev do sodelavcev popolnoma izenačili.
Posebej pa bi želel opozoriti še na dejstvo, da bi uporaba termina »delavec«
v pomenu, kot je v V. poglavju, pomenila neustrezno poimenovanje tudi glede
na to, da pridobitev visokošolske habilitacije ni v ničemer in v nobeni točki
povezana z lastnostjo delavca v združenem delu.
V nadaljevanju bi želel posebej opozoriti še na spremembe v 71. členu,
na črtanje nekaterih izrazov, s čimer se širše odpirajo možnosti za izvolitev
posameznih delavcev, ki so se uveljavili z raziskovalnim, umetniškim in strokovnim delom v gospodarskih in drugih družbenih dejavnostih, pa še nimajo
doktorata znanosti, za visokošolske učitelje.
Predlagatelj pa ni mogel sprejeti nekaterih sugestij, da bi v skladu z določili
2. točke 71. člena omogočili v teh primerih tudi ponovno izvolitev, ker meni,
da bi ponovna izvolitev v takem primeru pomenila neustrezno tretiranje teh
delavcev, ker so se v večini primerov glede na prvi odstavek že ukvarjali z raziskovalnim in strokovnim delom, imajo za seboj pomembne rezultate in bi
morali vložiti mnogo truda, da bi v tem času na normalen način pridobili
doktorat znanosti kot osnovni pogoj za trajno ali za daljše delo v visokem
šolstvu.
Spremembe v 75. členu so redakcijske narave in pomenijo izboljšavo, dodatek k 77. členu pa uveljavlja temeljne kriterije za podelitev naslova zaslužni
profesor.
Spremembe v 78., 81. in 87. členu so redakcijske narave, črtanje petega odstavka v 89. členu pa je posledica ugotovitve, da je določba pravzaprav nepotrebna, ker se je pokazalo v razpravi, da so z določbami prvih štirih odstavkov
rešeni vsi možni primeri.
Dodatek k 93. členu ponovno uvaja prvotno izpuščene svete letnikov, glede
na pozitivno prakso, ki so jo pokazali v preteklosti.
V 97. členu se spreminja prvotno predloženi rok za uveljavitev zakonskih
določb in se podaljšuje za dva meseca glede na to, da se je tudi sprejem zakona
od časa, ko je ta predlog nastal, nekoliko zakasnil.
98. in 99. člen pa sta s popravki v prejšnjih določbah postala nepotrebna
in se zaradi tega opuščata.
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Z novim 98. členom se ureja položaj oziroma diplomski staž študentom, ki
bodo končali zaključni semester v letošnjem študijskem letu.
Dopolnila k 100. členu urejajo položaj visokošolskih učiteljev, ki jim od
časa uveljavitve zakona poteče mandat oziroma ki so dopolnili 60 let starosti,
pa nimajo doktorata znanosti. Predlagatelj je imel pri tem predvsem pred očmi,
da so določbe o volitvah in ponovni izvolitvi dovolj učinkovite, da lahko omogočijo potrebno intervencijo v vsakem primeru, ko bi bila izvolitev lahko
sporna, in zato ni potrebno s formalnimi določbami izključevati mnogih delavcev, ki so doslej pokazali v visokošolskem, pedagoškem in raziskovalnem
delu uspešne rezultate.
Dopolnilo k 104. členu v zvezi z določbami o trajanju študijskega leta
dopušča tolikšno prehodno obdobje do uveljavitve, da bi se v tem času mogle
uveljaviti potrebne spremembe v učnih načrtih in študijskem režimu, kajti
nesmotrno bi bilo pričakovati, da je vse te spremembe mogoče uveljaviti zelo
na hitro. Rok za uveljavljanje teh sprememb je bilo potrebno toliko odložiti,
da bo v tem času mogoče kvalitetno reorganizirati pedagoški proces na šoli.
Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Kej žar, hvala za podrobno obrazložitev! Mislim pa, da niste odgovorili na drugo vprašanje tovariša Novaka.
Leopold Kejžar: Oblike strokovnega izpopolnjevanja in študija po
diplomi, ki jih uvaja 38. člen, so širše od dosedanjih. Poleg dosedanjih, to je
specialističnih, magistrskega študija in študija za pridobitev doktorata znanosti,
se uvajata še dve novi kategoriji, to je strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno
izobraževanje..
Razumljivo je in iz vsega teksta zakona izhaja, da je specialistični študij,
magistrski študij in študij za pridobitev doktorata znanosti vezan na diplomo
druge stopnje, to je na uspešno končan študij na štiriletnem oziroma visokošolskem izobraževanju. 38. člen v ničemer ne onemogoča višjim šolam, da organizirajo druge oblike podiplomskega šolanja, niti diplomantom višjih šol, da se
vanje vključujejo. To je strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno izobraževanje,
ki ga seveda tudi višje šole same organizirajo.
Mislim, da tovariš Novak s svojo pripombo ni mislil na to, da bi morali
uvesti bodisi možnosti za magistrski, specialistični študij in študij za pridobitev
doktorata že po končani višji šoli, niti da ni mislil, da bi višje šole morale dobiti
pravico organizirati tak študij. Razume pa se, da te določbe višjih šol niti
diplomantov teh šol v ničemer ne ovirajo, da se ne bi vključevali v podiplomsko
izobraževanje. To je vsekakor v tem zakonu pojmovano bistveno širše. V dosedanji terminologiji in naših dosedanjih pojmovanjih je pomenil podiplomski
študij izključno te tri oblike, to je specialistični, magistrski in doktorski študij,
medtem ko v sodobnih koncepcijah permanentnega izobraževanja izraz podiplomski študij ah študij po diplomi, kot je v tem stavku rečeno, dobiva mnogo
širše dimenzije in bo postajal v bodoče vse bolj sestavni del stalnega izpopolnjevanja vseh delavcev, ne glede na to, ali so zaključili višjo ah visoko stopnjo.
Predsednica Mara Žlebnik : Hvala lepa, tovariš Kejžar! Pripomb in
predlogov Republiškega odbora sindikata delavcev znanosti in visokega šolstva
Slovenije ni mogoče šteti za regularno predložene amandmaje, ker sindikati
svoje pripombe predlagajo prek svoje delegatske baze, to je Republiške konference Socialistične zveze, in ta seveda prek svojih delegatov v Družbenopoli-
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tičnem zboru. Te pripombe smo vam sicer posredovali, niso pa to amandmaji,
o katerih bi se izrekal naš zbor.
Slišali ste obrazložitev predstavnika predlagatelja. Predlagatelj je večino
amandmajev, ki so bili predloženi, vključil v svoje amandmaje. To pomeni, da
predstavljajo ti amandmaji Izvršnega sveta sestavni del predloga.
Povedala pa sem vam, da smo poleg tega sprejeli tudi amandmaje skupine
delegatov občine Ljubljana-Bežigrad, ki jih predlagatelj ni vključil v svoje
amandmaje. Zato vprašujem delegata iz občine Ljubljana-Bežigrad, ali po obrazložitvi še vztraja pri amandmajih. Tovariš Hrast, prosim!
Stane Hrast: Tovarišica predsednica, tovariši delegati. V imenu skupine delegatov občine Ljubljana-Bežigrad sem pooblaščen izjaviti, da odstopamo
od amandmajev, ki so bili predloženi vsem delegatom v pismeni obliki. Razlog
za umik je predvsem v tem, da je v amandmajih, ki jih je predložil Izvršni
svet k zakonu o visokem šolstvu, praktično zajeto vse tisto, kar smo hoteli
tudi mi. Ostalo so nebistvene formalne zadeve. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik : Hvala, tovariš Hrast! Zeli še kdo razpravljati, prosim? Prosim, tovariš Novak!
Peter Novak: Tovarišice in tovariši! Mislim, da odgovor na vprašanje
o sodelavcih ni bil eksakten. Opravičujem se, ker nismo bili seznanjeni s tem,
da predlogi sindikatov, ki so bili označeni kot amandmaji, niso amandmaji. Tudi
v poročilu Zakonodajno-pravne komisije imamo napisano, da amandma Republiškega sveta Zveze sindikatov ni bil upoštevan.
Gre za to, da v tem zakonu ohranjamo, kljub velikim spremembam, ki jih
uvajamo v visoko šolstvo, pravzaprav neko kategorijo sodelavcev, ki je zgodovinskega značaja, in menim, da to ni prav. Iz uvodne obrazložitve smo zvedeli,
kako pomemben je ta zakon, pa vendar se tukaj držimo nekega zgodovinskega
stanja na univerzi. Menim, da je na univerzi sorazmerno zelo močan odpor proti
temu, da bi se V. poglavje spremenilo in da bi sodelavci izpadli. Ker delam
vrsto let na taki ustanovi, lahko povem, da je vprašanje sodelavcev ključno,
vprašanje tudi za kasnejše izdelovanje statutov. V statutih se rangirajo sodelavci kot druga kategorija delavcev na visokošolskem zavodu in mislim, da ni
vseeno, ali sodelavce, kot so asistenti, lektorji, predavatelji in strokovni sodelavci, s posebnim nazivom resnično kvalificiramo kot sodelavce. Kajti ni točno,
da so kot sodelavci mišljeni tisti, ki si pridobijo naziv z ustrezno habilitacijo
v industriji in v praksi in potem čakajo na eventualno konkurenco ob razpisih,
ali pa da lahko neposredno sodelujejo pri upravljanju. To sicer urejuje V.
poglavje, toda na popolnoma drugačen in popolnoma pravilen način. Gre konkretno za tiste redne pedagoške delavce oziroma delavce, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu, ki jih nazivamo sodelavci. Menim, da ni prav, da razslojujemo ljudi, ki delajo na univerzi, kajti tu je razslojevanje po nazivih že dovolj
močno in povzroča določene težave tako pri samoupravljanju kot pri uveljavljanju pravic. Do sedaj je bilo tako. Ko bodo to uredili novi zakon in statuti,
upam, da ne bo več tako.
Zato smo mnenja in se pridružujemo predlogu sindikatov, da je nujno
potrebno iz teh razlogov to kategorijo odstraniti, ker ne vidimo, kaj bi pridobili
s tem, da sodelavce obdržimo. Samo pridobimo lahko s tem, če imamo na visokošolskem zavodu oziroma v temeljni organizaciji delavce v združenem delu in
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če imajo vsi ostali, ki si pridobijo nazive po habilitacijskih pogojih, normalno
vse pravice, ki jih ta zakon daje. Ne vidim razloga, da se ponovno uveljavlja
ta zgodovinska kategorija, ki je močno razslojila delavce v teh temeljnih organizacijah združenega dela. Menimo, da je predlog sindikatov popolnoma utemeljen.
Prosim za obrazložitev, če je res tako, kot ste utemeljevali, zakaj v 24.
členu kot enakopravni sodelavci pri matičnih komisijah sodelavci niso omenjeni.
Studente smo črtali, ker se mi zdi, da je vsebinska sprememba tega člena.
Menimo-, da bi bilo prav, da sodelavce črtamo tudi v 68. členu.
Ce mi dovolite, tovarišica predsednica, predlagam korekturno pripombo, ki
naj jo ob redukciji upošteva Zakonodajno-pravna komisija: V 2. členu v drugi
alinei je uporabljen termin »permanentno izobraževanje«. Slovenski izraz za
permanentno je stalno.
Predsednica Mara Žlebnik: Sindikat ima prav gotovo pravico izražati svoje predloge v obliki amandmajev. Ce bi jih naši odbori ali drugi upravičeni predlagatelji amandmajev sprejeli kot svoje, recimo Zakonodajno-pravna
komisija ali odbor za družbenoekonojmske odnose, bi postal to seveda amandma
tega telesa. Prosim, tovariš Kejžar!
Leopold Kejžar : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Najbrž res nismo bili dovolj precizni, ker je, kot kaže, prišlo do določenega
nesporazuma, glede na to, da se pripomba sindikata nanaša v bistvu na dve
zadevi: ena je sprememba naslova in druga zamenjava izrazov visokošolski
učitelji, znanstveni delavci, sodelavci z izrazom visokošolski pedagoški delavci.
Povsem drugo pa je predlog, o katerem je govoril tovariš Novak, da naj se kategorija sodelavcev izenači z ostalimi.
V izvajanju sem predvsem govoril o prvem delu predloga, o katerem pa
tudi ni bilo toliko govora, in nisem podrobneje obrazložil stališča predlagatelja
do drugega dela, to je do izenačenja kategorije sodelavcev z ostalimi visokošolskimi učitelji.
Vprašanje je, ali je to res zgodovinsko preživeta kategorija. Na vsak način
gre za to, da zakon ni likvidiral v dolgih letih uveljavljenih nazivov, vendar ne
zaradi tega, ker bi tako zelo spoštoval tradicijo, ampak predvsem zaradi tega,
ker smo bili mnenja, da gre vendarle za različno vlogo v pedagoškem procesu in
iz te različne vloge je izpeljana tudi različna zahtevnost in s tem različne stopnje
odgovornosti.
Ne gre za to, da bi želeli kakorkoli visokošolske sodelavce diskriminirati.
Nasprotno: Predlagatelj zakona je predvsem želel ostreje podčrtati odgovornost
kategorije visokošolskih učiteljev za izvrševanje vzgojno-izobraževalne funkcije
visokošolske organizacije. S tem seveda nikakor ni mislil zmanjševati enakopravnega položaja sodelavcev, ki izhaja iz vseh drugih samoupravnih načel in
tudi iz vse druge zakonodaje, pa tudi iz načel tega zakona. Vendar pa ostaja
dejstvo, da spričo specifičnosti dela visokošolskih organizacij prav gotovo prevzemajo visokošolski učitelji večjo odgovrnost kot drugi delavci in ta večja
odgovornost se izraža v zaostrenih določbah o ponovni izvolitvi, preverjanju,
možnosti odpoklica in tako dalje. O vsem tem je mogoče razpravljati in razvoj
odnosov in praksa bo pokazala, ah je tako stališče vzdržno ali ne.
V 24. členu pa je matična komisija pojmovana izključno kot strokovni
organ. Nima nobenih pooblastil. V tem je razlika od sedanjega zakona, ki je
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matični komisiji dajal tudi dokaj pomembna pooblastila, recimo pravico do izvolitve prvih učiteljev in podobno. Tega novi zakon ne vsebuje več in matična
komisija je strokovna skupina, katere naloga je, da pripravi konstituiranje po
strokovni plati tako, da bo delegatom uporabnikov, ustanoviteljev, organov
družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, tu so seveda
zajeti tudi študenti, mogoče kvalificirano presoditi in se odločiti, ali je potrebna
ustanovitev šole. Komisija naj omogoči kvalificirano pripraviti okviren učni
načrt, raziskovalni program in vse drugo, kar je s tem v zvezi.
Glede na to se zdi predlagatelju potrebno, da uvrsti v komisijo predvsem
visokošolske učitelje in znanstvene delavce kot najodgovornejše poznavalce področja in stroke.
Ne gre za diskriminacijo, gre za delitev dela. Če to ni pravilno in bo praksa
to pokazala, bo mogoče spremeniti zakonska določila. Predvsem pa mislim, da
je enakopraven položaj visokošolskih sodelavcev mogoče in potrebno zagotoviti
v okviru samoupravnega procesa v visokošolskih organizacijah.
Predsednica Mara Žleb ni k: Hvala, tovariš Kejžar! Tovariš Novak,
ali boste predložili amandma? Prosim!
Peter Novak: Menim, da predlagatelj zakona ni podrobneje seznanjen s strokovnim in ostalim vplivom, ki ga imajo dosedanji strokovni sodelavci
na študente. Če lahko rečemo, da kdo aktivno kontaktira s študenti ob vzgojnem
procesu, in to v maksimalni možni meri, potem so bili to do sedaj ravno strokovni sodelavci. Največ vaj in neposrednega dela s študenti odpade na njih.
Tako nedvomno vzpostavljajo neposreden kontakt s študenti. Profesor ima praktično kontakt po dosedanjem konceptu dela na predavanjih in na izpitih. Zato
mislim, da jim ne moremo odvzeti vloge in pravic, ki jih imajo pri vzgajanju kadrov. Mislim tudi, da so ravno-tako strokovni in morajo biti strokovni.
Utemeljitev, da je komisija v 24. členu samo strokovna, je točna. Toda
s tem, ko smo izločili lektorje, predavatelje in strokovne sodelavce s posebnim
nazivom — če rečemo, da so asistenti lahko takoj po diplomi tudi sodelavci v
učnem pedagoškem procesu in da nimajo ne vem kako visokih strokovnih izkušenj pri praktičnih predmetih, pri teoretičnih jih imajo lahko zelo veliko —
potem je jasno, da so te tri kategorije izvzete pri tem snovanju. In nihče ne
more trditi, da ti ljudje, ki so lahko dobri strokovnjaki, niso sposobni delati
v taki matični komisiji. Zato sem mnenja, da je bilo to sicer splošno rečeno,
vendar pa bi morali v tem pogledu te stvari o sodelavcih v V. poglavju resnično
temeljito premisliti. To je ostanek stare hierarhične lestvice na klasični univerzi, ki jo danes s tem zakonom razbijamo in iz nje ustvarjamo novo. Samo
en primer: Nikoli se še ni zgodilo, da bi lahko bil na primer docent dekan fakultete, razen v zadnjem času. To je hierarhija, ki se vleče že vrsto let, pa so
docenti lahko ravno tako kvalificirani. V združenem delu na primer lahko navaden delavec sodeluje povsod. Zakon sicer to dopušča, toda klasična hierarhija,
ki je vladala in še v mnogočem vlada na univerza, to onemogoča. Zdi se mi, da
je pomlajevanje kadrov tudi eden izmed problemov, ki je vezan na tako klasifikacijo delavcev in sodelavcev.
Menim, da je to utemeljitev, ki bi morala zadoščati za to, da bi lahko sprejeli amandma v tem smislu. Hvala lepa.
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Novak! Samo če naj bi
amandma sprejeli v našem zboru, potem vas prosim, da se organizirate in ga
predložite.
Peter Novak: Prepričan sem, da bo ta amandma predložen v Družbenopolitičnem zboru, zato ga ne bom predlagal.
Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, tovariš
Zorič!
Tine Zorič: Te razmere dobro poznam iz drugega zornega kota. Strah,
ki ga ima tovariš Novak, razumem in ob taki okosteneli strukturi, kjer se vse
gradi na nazivih, kjer se pravzaprav ustvarjajo plati in nivoji odločanja na
osnovi tega, kakšen naziv ima kdo, v taki strukturi je seveda tako vprašanje,
kot ga je postavil, življenjskega pomena.
Lahko bi rekel, da se meni to vprašanje ne postavlja tako, ker vem, da
bomo na visoki tehniški šoli v Mariboru v statutu šole postavili asistente in
vse delavce na popolnoma enak položaj. Mislim, da bomo tedaj, ko bomo potr jevali statute visokošolskih organizacij, morali skrbeti za to, da se to ne bo
preneslo iz zgodovine. Skrbeti bomo morali, da ne bodo odločali v visokošolskih
organizacijah samo ljudje na določenem področju, ki so že medsebojno dogovorjeni pred sestankom samoupravnega organa.
Menim, da bo treba to vnesti v statute. Po drugi strani pa bodo pri vseh
teh stvareh imeli tudi študentje svojo besedo. Vem, da bomo o vseh problemih,
ki jih bomo imeli, razpravljali enakopravno s predavatelji. Pri nas v Mariboru
pojem učitelj zajema čisto vse, od laborantov naprej. Laboranti so tudi neke
vrste pedagoško osebje, čeprav pomožno, in imajo pravico sodelovati v vseh
samoupravnih organih. Treba bo zagotoviti tudi enako udeležbo študentov in
učnega kadra, da bi enakopravno sklepali.
Drugo vprašanje je pedagoško-znanstveni svet. Menim, da je pedagoškoznanstveni svet ob takem načinu samoupravljanja, kot ga bomo imeli, pravzaprav preživela institucija. Njegove pristojnosti smo omejili le na pedagoške
zadeve. O pedagoških zadevah pa vsi tisti, ki neposredno delajo s študentom,
vedo običajno dosti več kot redni profesor. On ve najmanj o študijskih problemih na šoli. Najbolj poznajo te probleme tisti, ki neposredno delajo s študenti.
Zato bi bilo dobro, da bi pedagoško-znanstveni svet sploh črtali, pa bi študenti
in učni kader skupaj razpravljali in sprejemali vse te zadeve.
Mislim pa, da zaenkrat ni potrebno, da bi spreminjali besedilo, posebno
če se nevarnosti, ki jo je omenil tovariš Novak, zavedamo, in če že tukaj sklenemo, da bomo pri potrjevanju statutov izrecno pazili na to, da bo ves visokošolski učni kader v statutih visokošolskih organizacij enakopravno upoštevan.
Ce bomo to dosegli, potem bo ta bojazen odpadla.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Nihče.)
Zaključujem razpravo. V našem zboru so predloženi samo amandmaji Izvršnega
sveta k 3., 11., 12., 16., 17., 18., 20., 22., 24., 28., 32., 37., 42., 52., 54., 55., 56., 57.,
59., 64., 65., 71., 75., 77., 78., 81, 87, 89, 92, 93, 97, 98, 99, 100. in 104. členu,
ki vsebinsko zajemajo vse pripombe in amandmaje, izražene v skupščinskih
telesih in predložene od drugih upravičenih predlagateljev pripomb in amandmajev. Ker pomenijo ti amandmaji sestavni del predloga in ker se s temi
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amandmaji strinjata tako Odbor kakor tudi Zakonodajno-pravna komisija,
predlagam, da o njih glasujemo skupaj. Se s takim predlogom strinjate? (Da.)
Prehajamo h glasovanju.
Kdor je torej za omenjene amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje!
(62 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta, ki so razvidni iz njegovega
predloga z dne 28. 4., soglasno sprejeti.
Pripombo tovariša Novaka k 2. členu glede besede »permanentno« štejemo
kot redakcijsko pripombo, ki jo bo upoštevala naša redakcija.
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona
o visokem šolstvu, naj prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Zakon je soglasno sprejet.
Predsednik Zbora združenega dela tovariš Nemec me je obvestil, da je
Zbor združenega dela sprejel zakon o visokem šolstvu z amandmaji Izvršnega
sveta ter z amandmajem k 63. členu, po katerem naj se v tem členu besedilo:
»dokler ni pretekla doba, določena v disciplinskem ukrepu«, zamenja z besedilom: »dokler ni pretekla doba, določena z odločbo o disciplinskem ukrepu«.
Menim, da je ta sprememba redakcijskega značaja in predlagam, da o njej
glasujemo. Ima mogoče kdo kako pripombo? (Ne.)
Kdor je za to redakcijsko spremembo, naj glasuje! (62 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je redakcijska sprememba, kakor jo je sprejel Zbor združenega dela, sprejeta v enakem besedilu tudi v našem zboru.
Glede na to, da sprejemamo zakon danes vsi trije zbori in Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije, obstaja možnost, da ne bomo sprejeli zakona v enakem besedilu. Zato predlagam, da kar sedaj izvolimo dva delegata, ki bi po
potrebi zastopala naš zbor v skupni komisiji za usklajevanje zakonskega besedila. Predlagam, da v to komisijo izvolimo tovariša Staneta Hrasta in tovariša
Petra Novaka. Ima še kdo kak predlog? (Ne.)
Kdor je za predlog, naj glasuje! (62 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Soglasno smo v usklajevalno komisijo izvolili tovariša Staneta Hrasta in
tovariša Petra Novaka.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o založniški dejavnosti.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil Venceslava Peršeta, samostojnega svetovalca v Republiškem komiteju za kulturo. Ali želite besedo? Besedo ima tovariš Perše!
Venčeslav Perše: Ne bom na široko obrazlagal zakona, ker je v
obrazložitvi in v povzetku, ki je objavljen v skupščinskem Poročevalcu, na
kratko razložen položaj založništva pri nas in tudi njegova organizacijska razvejanost. Morda bi opozoril na to, da je bil osnutek obravnavan že v skupščini
prejšnjega sklica. Osnutek ni bil sprejet, ker je bilo rečeno, da mora biti
usklađen z resolucijo o knjigi.
Predloženi osnutek je z resolucijo o knjigi usklađen, usklađen pa je tudi z
novo ustavo.
6
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Perše! Obveščam vas, da
je kasneje prispel tudi delegat iz občine Postojna tovariš Berlak, ki je predložil
pooblastilo. Tako so navzoči vsi delegati.
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom dne 28. 3. 1975. Osnutek zakona so
obravnavali: Odbor našega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in
Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, ki sta predložila
skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako
predložila pismeno poročilo. Poročili ste prejeli. Želita poročevalca odborov in
Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.)
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? (Nihče.)
Obveščam vas, da je skupina delegatov iz občine Zagorje ob Savi predložila
pismene pripombe k temu osnutku.
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor
sprejme naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o založniški dejavnosti se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije.
3. Pri pripravi predloga naj upošteva vse pripombe in predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in pripombe skupin delegatov.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije.
Samoupravni sporazum je Skupščini predložila v potrditev Kulturna skupnost Slovenije.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Perše.
Samoupravni sporazum ste prejeli z dopisom dne 28. 3. 1975. Obravnavali
so ga: Odbor našega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor
Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, ki sta predložila predlog
odloka, Odbor našega zbora za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila zboru pismeni poročili. Predlog odloka in poročili ste prejeli, prav tako ste prejeli tudi mnenje Izvršnega svet.
Želijo morda poročevalci odborov in Komisije še kaj dodati k pismenim
poročilom? (Ne želijo.)
Na podlagi samoupravnega sporazuma in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za odlok o potrditvi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi
Kulturne skupnosti Slovenije, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet.
Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na potrditev statutarnega sklepa Kulturne skupnosti Slovenije.
Statutarni sklep je prav tako predložila Skupščini v potrditev Kulturna
skupnost Slovenije.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Perše.
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Statutarni sklep ste prejeli z dopisom dne 4. 4. 1975. Obravnavali so ga:
Odbor našega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj občin in Odbor
Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, ki sta predložila zboru
predlog odloka, in Odbor našega zbora za družbenopolitični in komunalni sistem
ter Zakonodajno-pravna komisija, ki^sta predložila pismeni poročili.
Predlog odloka in poročili ste prejeli. Prejeli pa ste tudi mnenje Izvršnega
sveta. Želijo poročevalci odborov in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želijo.)
Na podlagi statutarnega sklepa in pismenih poročil pričenjam razpravo.
Želi kdo razpravljati? (Nihče.)
Skupina delegatov iz občine Zagorje ob Savi je predložila k statutarnemu
sklepu Kulturne skupnosti pismene pripombe.
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za odlok o potrditvi statutarnega sklepa Kulturne skupnosti
Slovenije, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije.
Samoupravni sporazum je Skupščini predložila Skupnost socialnega skrbstva Slovenije in za svojega predstavnika določila tovarišico Marijo Cigale.
Želite besedo? (Ne.)
Samoupravni sporazum ste prejeli z dopisom dne 9. 4. 1975. Obravnavali
so ga: Odbor našega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor
Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, ki sta predložila zboru
predlog odloka, ter Odbor našega zbora za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili.
Predlog odloka in poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega
sveta. Želijo morda poročevalci odborov in komisije še kaj dodati k pismenim
poročilom? (Ne želijo.)
Na podlagi samoupravnega sporazuma in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za odlok o potrditvi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije, naj prosim glasuje! (57 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na potrditev statuta
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije.
Statut je Skupščini predložila v potrditev Skupnost socialnega skrbstva
Slovenije in za svojega predstavnika določila tovarišico Marijo Cigale, ki je
hkrati tudi predstavnica Izvršnega sveta.
Želite besedo? (Ne.)
Statut smo vam poslali dne 9. 4. 1975. Prejeli ste tudi predlog odloka o potrditvi statuta Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije in mnenje Izvršnega
sveta.
Statut so obravnavali: Odbor našega zbora za družbenoekonomske odnose
in razvoj in Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose, ki
6*
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sta predložila predlog odloka, in Odbor našega zbora za družbenopolitični in
komunalni sistem ter Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila
pismeni poročili.
Predlog odloka in poročili ste prejeli. Želijo poročevalci odborov oziroma
Komisije še kaj dodati k svojim poročilom? (Ne želijo.)
O statutu, odloku in pismenih poročilih pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ker ne želi nihče razpravljati, končujem razpravo in dajem na glasovanje
predlog odloka o potrditvi statuta Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije,
Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zveze vodnih skupnosti Slovenije.
Samoupravni sporazum je Skupščini predložila v potrditev Zveza vodnih
skupnosti Slovenije in za svojega predstavnika določila tovariša Franca Jereta.
Želite besedo? (Ne.) Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša
Mira Sajeta.
Samoupravni sporazum ste prejeli z dopisom dne 28. 3. 1975. Obravnavali
so ga: Odbor za urbanizem^ stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja
našega zbora in Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja
Zbora združenega dela, ki sta predložila predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma, ter Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajnopravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili, in Odbor za finance našega
zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila mnenje.
Predlog odloka in poročila odborov ter Komisije ste prejeli. Prejeli ste
tudi mnenje Izvršnega sveta. Želijo poročevalci odborov in Komisije še kaj
dodati k pismenim poročilom? (Ne želijo.)
Na podlagi samoupravnega sporazuma in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za odlok o potrditvi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi
Zveze vodnih skupnosti Slovenije, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o častnih sodiščih za rezervne nižje oficirje, oficirje in vojaške uslužbence.
Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Marka Mraka. Želite besedo? (Ne.)
Predlog odloka ste prejeli z dopisom dne 4. 4. 1975. Predlog odloka sta
obravnavala Odbor našega zbora za družbenopolitični in komunalni sistem in
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili, Omenjeni poročili ste prejeli. Želita besedo poročevalca Odbora in Komisije? (Ne želita.)
Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo! Kdo
želi besedo? (Nihče.)
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o častnih sodiščih za rezervne nižje
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oficirje, oficirje in vojaške uslužbence! Kdor je za, naj prosim glasuje! (60
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka.
Prehajamo na 12. točk o dnevnega reda, to je na predlog zakona
o varstvu zraka.
Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil dr. Mira Sajeta, pomočnika republiškega sekretarja
za urbanizem, ki bo predlog zakona tudi ustno obrazložil. Besedo ima dr. Miro
Saje.
Dr. Miro Saje: ToVarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Predlog zakona o varstvu zraka, ki je danes pred vami, je tretji zakon,
s katerim urejamo vprašanja varovanja človekovega okolja. Najprej smo sprejeli zakon o varstvu narave, zatem zakon o vodah in sedaj predlagamo zakon
o varstvu zraka. V naslednji točki dnevnega reda pa predlagamo, da se pripravi
zakon o varstvu okolja pred hrupom. Tako sistematično normativno urejamo
varstvo okolja, postavljamo organizacijske in finančne osnove za uresničevanje
varstva in gradimo sistem za sprejemanje in realno preprečevanje nadaljnjega
razvrednotenja človekovega okolja.
Z zakonom o varstvu zraka urejamo za delovnega človeka zelo pomembno
področje. Celotnega varstva okolja ne urejamo z enim samim zakonom o varstvu
okolja, ker gre za izredno obsežno področje, ki ga moramo normativno urediti.
Posebej moramo ob tem podčrtati, da smo na nekaterih področjih varstva
okolja že močno napredovali. Imamo tehnične norme in standarde, službe,
opremo in sredstva, medtem ko na nekaterih področjih komaj začenjamo z
delom in še nismo napredovali do te mere, da bi lahko stvari že dovolj tehtno
odmerili in tudi normirali.
Na podlagi zakona, ki ga predlagamo, bodo v najbolj ogroženih predelih
Slovenije ustanovljene samoupravne interesne skupnosti za varstvo zraka pred
onesnaženjem z nalogo, da izpeljejo sanacijo na svojem območju. Pričakujemo,
da bo ustanovljena tudi Zveza interesnih skupnosti za Slovenijo.
V Sloveniji smo pred zahtevno nalogo-, da čimprej odstranimo nekatere najhujše posledice dosedanjega industrijskega razvoja in da dejansko zaščitimo
območja, na katerih zrak in voda še nista čezmerno onesnažena. Najnovejše
ugotovitve raziskovalcev po svetu nas vedno znova opozarjajo, da je onesnaženje zraka in vode neposredno povezano z zdravstvenim stanjem in delovnimi
sposobnostmi človeka. V tem okviru se bomo morali v Sloveniji čimprej resno
organizirati, vzpostaviti sodobno avtomatizirano mrežo opazovalnic s potrebno
strokovno službo, da bomo natančno spoznali stopnjo ogroženosti in da bomo
lahko na takšnih osnovah razpravljali tudi o delitvi narodnega dohodka.
Predlog zakona daje osnove samoupravne organizacije, načina financiranja
in organizacijo predpisovanja dopustnih mej onesnaženja ter uvaja v skladu
z izhodišči nove kazenske politike ostrejše kazni in večjo odgovornost. Značilnost predloga zakona je v tem, da za nove objekte, ki bi lahko onesnaževali
zrak, uvaja oster režim, hkrati pa uvaja za obstoječe objekte sistem obvezne
sanacije na vseh območjih, ki so močno onesnažena. Pri tem je treba poudariti,
da smo v Republiškem sekretariatu za urbanizem že maja leta 1970 ustanovili
stalno medresorsko komisijo — ves čas jo vodi tovariš inž. Peter Novak, ki je
pripravila ne samo osnutek in predlog zakona, ampak tudi že vse podzakonske
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akte, tako da bodo v kratkem dani osnovni pogoji, da se bodo lahko temeljne
določbe zakona začele takoj uporabljati.
Na podlagi tega zakona bodo za varstvo zraka pred onesnaženjem potrebna
tudi določena sredstva. Del teh sredstev bodo zbrali po samoupravnem sporazumu upravljalci objektov in naprav, ki onesnažujejo zrak, del sredstev pa
bomo zbrali vsi, ki uporabljamo določene vrste goriv. Ne dvomim v to, da bodo
v okviru nacionalnega gospodarstva in skupnega bilanciranja stroškov ta sredstva kmalu povrnjena z večjo ekonomičnostjo novih tehnoloških postopkov,
s prihrankom pri gorivih, z zmanjšanjem škode zaradi korozije in predvsem
zaradi manjše zdravstvene ogroženosti delovnih ljudi in zaradi njihove večje
storilnosti.
Tovarišice in tovariši delegati! To je prvi zakon takšne vrste, ki na področju
varstva okolja ureja sanacijo obstoječih razmer na podlagi samoupravnega
dogovarjanja in sporazumevanja. V tem smislu odpira pot za nove podobne
rešitve na drugih področjih varovanja in ponovnega izboljšanja človekovega
okolja. Zato predlagamo, da ga Skupščina SR Slovenije sprejme!
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! K tej točki dnevnega reda
je bila povabljena Skupnost za varstvo okolja Socialistične republike Slovenije.
Predlog zakona ste prejeli z dopisom dne 7. 1. 1975. Prejeli ste tudi amandmaje skupine delegatov iz občine Ljubljana-Siška, skupine delegatov iz občine
Jesenice in pripombe skupine delegatov iz občine Trbovlje. Danes na klop pa
smo vam predlo-žili amandmaje, ki jih je dal Izvršni svet.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za urbanizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor Zbora združenega
dela za stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki sta predložila
skupno pismeno poročilo in skupno dodatno poročilo, Odbor našega zbora za
finance in Odbor Zbora združenega dela za finance, ki sta predložila skupno
pismeno mnenje, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila
pismeno1 poročilo. Omenjena poročila in mnenje ste prejeli. Želijo poročevalci
odborov in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želijo.)
Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? Prosim! Razpravljal bo tovariš Ferdo Bern, delegat iz Radovljice.
Ferdo Bem: Na sestanku delegacije smo s pozornostjo obravnavali
zakon o varstvu zraka in predlog za izdajo zakona o varstvu pred hrupom.
Naša delegacija se pridružuje tistim posameznim članom Zakonodajno-pravne
komisije in tudi ostalim, ki se ne strinjajo s parcialnim reševanjem problemov
okolja. Mnenja smo, da je treba okolje obravnavati celovito, da bi bila potrebna
prav gotovo specifična kodifikacija področja, ki obravnava okolje.
Drugo, kar nas skrbi, je prevelika razcepitev sil z ustanavljanjem različnih
samoupravnih skupnosti. Mnenja smo, da bi bilo za področje občin dovolj, če
deluje v bodoče skupnost za varstvo okolja, ki naj se primerno notranje organizira, da bo vključevala tiste dejavnike, ki so potrebni za učinkovito varstvo
našega okolja. Ne predlagamo amandmaja, vendar pa predlagamo, da se pristopi
h kompleksnejšem ti reševanju problemov okolja, ker je okolje celota, ki ne
prenese nobene delitve. Hvala.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš
Peter Novak!
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Peter Novak: O vprašanju, o katerem je govoril moj predhodnik,
menim, da je prav, če spregovorim nekaj besed, ker je dilema, ali ena skupnost
za varstvo okolja v okviru Slovenije ali pa morda celo v okviru Jugoslavije
ali to področje razdrobiti na posamezna področja, odprta.
Strokovna mnenja so različna. Utemeljitev, ki je podana s strani zakonodajalca, in tudi mnenja, ki so bila sprejeta v obeh odborih za varstvo okolja
naše skupščine, pa so takale: gre za to, da ne smemo varstva okolja izvzemati
iz normalnega življenja, če bi združevali varstvo okolja v nekem posebnem
okviru, v neki posebni organizaciji in izločili del sredstev za varstvo okolja,
bi pravzaprav prepustili varstvo okolja ljubiteljem narave. To pa ni naš cilj.
Naš cilj je, da varujemo okolje na vsakem mestu, saj se varovanje okolja ne
začne pri neki skupnosti za varstvo zraka ali za varstvo voda, temveč se pravzaprav začne že pri družbenem planu republike Slovenije, kjer se odločamo za
napredek in za razvoj. Če predpišemo razvoj industrije po stopnji recimo
6% ali 8 '°/o, s tem avtomatično že določimo tudi stopnjo degradacije okolja,
ki bo s tem nastala. Zavedati se moramo, da je vsak poseg v prostor v bistvu
neke vrste degradacija okolja.
Poleg tega je tudi vprašanje, ali je smiselno, da iz že obstoječe strukture
samoupravnih skupnosti, ki jih imamo na področju gozdarstva, zemljiške politike, vodnega gospodarstva, izvzamemo varstvo okolja, saj mora vendar skupnost za gozdove gospodariti z gozdovi in varovati gozdove. Vodne skupnosti
nimajo samo naloge, da gospodarijo z vodami, hkrati jih morajo tudi varovati.
Menimo, da je pristop k varstvu okolja na način, da vključimo varstvo okolja
v vse naše življenje, pravilnejši kot pa izločanje varstva okolja v neko posebno
skupnost, kjer bi se pravzaprav našli na dveh različnih frontah tisti, ki so za
čisto okolje, in drugi, ki ga onesnažujejo. V naši družbi ne želimo ločiti varstva
okolja od normalnega življenja. Takega mnenja je tudi naša delegacija v občini Ljubljana-Center. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! 2eli še kdo razpravljati?
(Nihče.) Prosim predstavnika predlagatelja tovariša Sajeta, da obrazloži amandmaje Izvršnega sveta, ki smo jih dobili danes na klop.
Dr. Miro Saje: V predlogu zakona je bilo glede podzakonskih predpisov dano pooblastilo republiškemu sekretarju za urbanizem. Potem ko je bil
predložen predlog zakona Skupščini, je prišlo do sprememb v republiški upravi
in je bil ustanovljen Republiški komite za varstvo okolja. Zaradi tega je bilo
potrebno predlagati tudi ustrezen amandma k predlogu zakona. Tako bo republiški sekretar za urbanizem izdajal te predpise v soglasju s predsednikom Republiškega komiteja za varstvo okolja.
V 37. členu se usklajuje kazenska določba z osnutkom novega kazenskega
zakonika, ki je v pripravi.
Predsednica Mara Žleb ni k: Hvala lepa! Amandmaji Izvršnega sveta
so sestavni del predloga zakona. Kakor ste slišali iz obrazložitve, se nanašajo
na spremembo republiške uprave, ki v predlogu zakona, ki izhaja še iz lanskega
leta, seveda ni bila upoštevana. Gre pa tudi za uskladitev kazenskih določb.
Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta. Predlagam, da o
amandmajih k vsem trem členom glasujemo naenkrat.
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Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (57 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta z večino glasov sprejeti.
Sedaj bomo glasovali o amandmajih Odbora za urbanizem, stanovanjskokomunalna vprašanja in varstvo okolja k 35. in 36. členu iz njegovega poročila
z dne 3. 12. 1974. Prosim vas, da vzamete to poročilo v roke! Zakonodajno-pravna
komisija in predlagatelj k tema dvema amandmajema nimata pripomb. Glede
na to mislim, da lahko o obeh amandmajih glasujemo skupaj!
Kdor je za amandmaja Odbora našega zbora k 35. in 36. členu, naj prosim
glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(1 delegat.)
Ugotavljam, da sta amandmaja Odbora k 35. in 36. členu z večino glasov
sprejeta.
Sedaj vas prosim, da vzamete v roke mnenje Odbora za finance z dne 21.
aprila 1975. V tem mnenju Odbor za finance predlaga, da sprejme zbor amandma k 30. členu. Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in
varstvo okolja se s tem amandmajem strinja. Vprašujem predstavnika Zakonodajno-pravne komisije, ah s tem amandmajem soglaša! (Da.) Vprašujem za
mnenje predlagatelja? (Soglaša.)
Z amandmajem Odbora za finance soglašajo tako naša telesa kakor tudi
predlagatelj. Kdor je za amandma Odbora z finance k 30. členu, naj prosim
glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je amandma Odbora za finance z večino glasov sprejet.
Sedaj vas prosim, da vzamete v roke dodatno poročilo Odbora za urbanizem,
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja z dne 21. 4. 1975.
Iz tega poročila je razvidno, da predlaga ta odbor še amandmaja k 5. in 42.
členu. Prosim, da se o teh dveh amandmajih izrečeta tudi predstavnika Zakonodajno-pravne komisije in predlagatelja!
Dragica Rome (iz klopi): Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajema strinja.
Predsednica Mara Zlebnik : Ali se predlagatelj strinja? (Da.)
Ker soglašata z amandmajema k 5. in 42. členu tako Zakonodajno-pravna
komisija kakor tudi predlagatelj, predlagam, da glasujemo o obeh amandmajih
skupno. Kdor je za amandmaja k 5. in 42. členu, ki ju je dodatno predložil
naš Odbor za urbanizem, naj glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da sta amandmaja k 5 in 42. členu soglasno sprejeta.
Glasovati moramo tudi o amandmaju skupine delegatov občine LjubljanaŠiška k 29. členu predloga zakona. Vprašujem predstavnika Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, kakšno je odborovo
stališče!
Peter Novak: Spoštovane tovarišice in tovariši! Glede na razpravo,
ki je bila v Odboru, sem mnenja, da kot predstavnik in poročevalec tega odbora ne morem sprejeti amandmaja delegatov občine Ljubljana-Siška. Ce bi
črtali besedico »vsakoletno«, bi podprli način oblikovanja politike varstva zraka
pred onesnaženjem. Prispevek bomo formirali glede na vsakoletne finančne
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zmožnosti in ekonomsko moč naše dežele in v odnosu do onesnaženega zraka
v Sloveniji. Zato smo mnenja, da je potrebno in prav, da naša samoupravna
skupščina vsako leto na osnovi rezultatov, analiz in predlogov določi, kolikšen
del narodnega dohodka naj se oddeli za varstvo zraka. S tem se seveda odloči,
v kakšni meri bo varovala zdravje ljudi in v kakšni meri bo obremenila industrijo.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala. Odbor torej amandmaja ne sprejema. Predlagatelj? (Ne sprejema.) Zakonodajno-pravna komisija? (Se ne opredeljuje.)
O amandmaju delegatov iz občine Ljubljana-Siška se ne opredeljuje Zakonodajno-pravna komisija, odklanjata pa ga naš odbor in pa predstavnik
predlagatelja.
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (13 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (42 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Glasovati moramo še o amandmajih skupine delegatov iz občine Jesenice,
in sicer k 5., 14. in 17. členu, k IV. poglavju in k 37. členu. Odbor za urbanizem,
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja je v svojem poročilu sporočil, da te amandmaje zavrača. Zakonodajno-pravna komisija? (Jih zavrača v
celoti.) Predlagatelj? (Jih zavrača.)
Z amandmaji se ne strinjajo niti Odbor niti Zakonodajno-pravna komisija
niti predlagatelj.
Najprej dajem na glasovanje amandma k 5. členu. Kdor je za ta amandma,
naj prosim glasuje! (Nihče ne glasuje.) Je kdo proti? (55 delegatov.) Se je kdo
vzdržal? (6 delegatov.)
Ugotavljam, da amandma k 5. členu ni sprejet.
Na glasovanje dajem amandma k 14. členu. Kdor je za, naj prosim glasuje!
(3 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (48 delgatov.) Se je kdo vzdržal? (9 delegatov.)
Ugotavljam, da amandma k 14. členu ni sprejet.
Na glasovanje dajem amandma k 17. členu. Kdor je za ta amandma, naj
prosim glasuje! (1 delegat glasuje za.) Je kdo proti (52 delegatov.) Se je kdo
vzdržal? (8 delegatov.)
Ugotavljam, da amandma k 17. členu ni sprejet .
Na glasovanje dajem amandma k IV. poglavju. Kdor je za ta amandma,
naj prosim glasuje! (2 delegata glasujeta za.) Je kdo proti? (43 delegatov.) Se
je kdo vzdržal? (13 delegatov.)
Ugotavljam, da. amandma k IV. poglavju ni sprejet.
Na glasovanje dajem še amandma k 37. členu. Kdor je za ta amandma, naj
prosim glasuje! (1 delegat glasuje za.) Je kdo proti? (42 delegatov.) Se je kdo
vzdržal? (14 delegatov.)
Ugotavljam, da amandma k 37. členu ni sprejet.
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona
o varstvu zraka, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o varstvu zraka.
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo
zakona o varstvu okolja pred hrupom, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo
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Izvršni svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil dr. Mira Sajeta,
pomočnika republiškega sekretarja za urbanizem. Miro Saje ne želi uvodne
obrazložitve.
Predlog zakona ste prejeli z dne 28. 3. 1975. Predlog za izdajo zakona so
obravnavali: Odbor našega zbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki sta zboru predložila skupno pismeno poročilo; pismeno poročilo je dala tudi Zakonodajno-pravna komisija; Odbor našega zbora za finance in Odbor Zbora združenega dela za finance sta predložila
pismeno mnenje. Omenjena poročila in mnenje ste prejeli. Želijo poročevalci
odborov oziroma Komisije poročila še ustno obrazložiti? (Ne želijo.) Pričenjam
razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem
razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o varstvu okolja pred hrupom se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije.
3. Pri pripravi osnutka naj upošteva vse pripombe in predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in pripombe skupin delegatov.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o dedovanju.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Antona Savinška, samostojnega svetovalca
v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, ki
bo osnutek zakona še ustno obrazložil. Besedo ima tovariš Anton Savinšek!
Anton Savinšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Za uvod samo nekaj kratkih misli. Iz obrazložitve je razvidno, da je sedanji
zakon v zvezni pristojnosti. Naš novi zakon povzema večino določb zveznega zakona, ker jih je desetletna uporaba ocenila kot dobre in zaradi tega, ker ustava
ni bistveno spremenila dednih razmerij. Tudi anketa sodišč in drugih pravosodnih organov in institucij ter medrepubliško posvetovanje v zvezi s pripravo
osnutka zakona sta pokazala, da radikalne spremembe veljavnih določb o dedovanju in o postopku o dednih stvareh niso potrebne.
Zato predloženi osnutek zakona vsebuje samo tiste spremembe, ki so posledica republiškega značaja zakona in uveljavljanja nove ustave. V njem so
tudi spremembe, ki jih je zaradi večje jasnosti ali poenostavitve postopka narekovala dosedanja praksa.
Pojasnjujem tudi, da je že skupščina prejšnjega sklica obravnavala osnutek
materialnih določb. Predlagatelj je upošteval vse pripombe in stališča Skupščine oziroma njenih teles, ki so bila dana ob obravnavanju tega prvega osnutka.
Opozorim naj samo še na to, da instituta popolne posvojitve še nismo
uvedli; uvedla ga bo nova družinska zakonodaja, torej zakon o družinskih razmerjih. Osnutek zakona o dedovanju pa upošteva ta institut, kot da je že
uveden. Zaradi tega bomo morah oba zakona hkrati sprejeti. Ce ne bo moral
zakon o dedovanju v predhodnih določbah določiti, da bodo veljale določbe
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o popolnih posvojencih od takrat dalje, ko bo uveljavljen zakon o družinskih
razmerjih. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Savinšek! Osnutek zakona
ste prejeli z dopisom z dne 4. 4. 1975. Osnutek so obravnavah: Odbor našega
zbora za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za pravosodje in
Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Omenjena
poročila ste prejeli.
Želijo poročevalci Odbora in komisij poročila še ustno dopolniti? (Ne želijo.)
Obveščam vas, da je skupina delegatov za Zbor občin Skupščine mesta Ljubljana predložila pismene pripombe k osnutku zakona.
Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Prosim! Besedo ima tovariš
Manko Golar.
Manko Golar: Tovarišice delegatke, tovariši delegati! Naša delegacija
je mnenja, da ni popolnoma jasno določilo 138. člena, da je pomanjkljivo.
Menimo, da bi bilo v drugem odstavku tega člena, ki pravi, da se izjemoma
lahko potomec, ki sme samostojno razpolagati s svojimi pravicami, v sporazumu
s prednikom odpove dediščini, ki bi mu šla po prednikovi smrti, potrebno upoštevati tudi posvojence in potomce posvojencev. Tudi ti naj bi se lahko v sporazumu s posvojiteljem odpovedali dediščini.
V drugem odstavku tega člena bi bil torej potreben popravek, da bi se ves
odstavek glasil takole: »Izjemoma se lahko potomec in posvojenec ter njihovi
potomci, ki smejo samostojno razpolagati s svojimi pravicami, v sporazumu
s prednikom oziroma s posvojiteljem odpovejo dediščini, ki bi jim šla po prednikovi oziroma posvojiteljevi smrti.« Torej dodali bi samo to, da ima tudi posvojenec oziroma njegov potomec enake pravice kot potomec.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Golar! Kdo še želi razpravljati? Tovariš Savinšek ima besedo.
Anton Savinšek: Dovolite, da dam k temu predlogu tole pojasnilo.
Komisija, ki je pripravljala ta zakon, je že na podlagi prejšnjih pripomb predlagala v tem členu vključitev posvojencev, tako kot je tovariš predlagal. Vendar
smo pozneje to besedo na priporočilo Zakonodaj neupravne komisije črtali iz posameznih določb. To smo storili zato, ker vse dedovanje popolnih posvojencev
in nepopolnih posvojencev urejajo posebne določbe, za katere veljajo enake
dedne pravice kot za potomce. Besedo posvojenec smo pustili samo pri-tistih
členih, ki ne urejajo dednih pravic. Na primer pri dednopravnih pogodbah, ki
se tudi urejajo v zakonu o dedovanju. Toliko za pojasnilo. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnika: Hvala, tovariš Savinšek! Zeli še kdo
_ razpravljati? Prosim! Tovariš Makovec, delegat iz Ajdovščine.
Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Nekateri vprašujejo, ali je novi zakon o dedovanju potreben, ker smo
zadnjega sprejeli v prejšnjem sklicu republiške skupščine. V tej zvezi je treba
opozoriti, da prinaša novi zakon pomembne novosti. Ureja omejitev dedovanja
tistih potomcev, ki so slabo ravnali s svojimi starši. To je pravilno in priporočam, da predloženi osnutek zakona sprejmemo. Hvala.

Zbor občin

92

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati?
(Ne.)
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da
sprejme zbor naslednji sklep:
1. Osnutek zakona o dedovanju se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga naj upošteva vse pripombe in predloge, dane v
poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov in pripombe, dane v
današnji razpravi na seji zbora.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov je za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Odrejam 30 minut odmora in prosim delegate, da ne odhajajo iz skupščinskega poslopja.
(Seja je bila prekinjena ob 12.40 in se je nadaljevala ob 13.20.)
Predsednica Mara Žlebnik: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 15.
točko dnevnega reda, to je na predlog Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, da Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine
Socialistične republike Slovenije spremenita svoja sklepa v zvezi s predložitvijo
zakonskega predloga o zagotovitvi dopolnilnih sredstev občinam v letu 1975.
Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Jožeta Tepino,
namestnika republiškega sekretarja za finance. Vprašujem tovariša Tepino,
ali želi predlog še ustno obrazložiti! (Ne želi.) Hvala.
Predlog Izvršnega sveta sta obravnavala Odbor za finance našega zbora in
Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno poročilo. To
poročilo ste prejeli. Ali ima predstavnik Zak ono da j no-pr a vne komisije kako
pripombo? (Nima.)
O predlogu Izvršnega sveta začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce ne želi
nihče besede, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji
sklep:
Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejema na znanje
predlog Izvršnega sveta v zvezi s predložitvijo zakonskega predloga o zagotovitvi dopolnilnih sredstev občinam v letu 1975 ter ugotavlja, da za sedaj ni
potrebe po predložitvi omenjenega zakona, ker je vprašanje dopolnilnih sred^
stev občinam v letu 1975 rešeno s sprejemom družbenega dogovora o splošni
porabi v Socialistični republiki Sloveniji v letu 1975.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog razdelitve presežka dohodkov po zaključnem računu za leto 1974, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu.
Predlog razdelitve je Skupščini predložil v obravnavo Loterijski zavod,
ki je za svojega predstavnika določil tovariša Iva Janžekoviča. Tovariš Janžekovič, želite predlog še ustno obrazložiti? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta
je tovariš Tepina.
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Predlog razdelitve ste prejeli s sklicem seje zbora. Prejeli ste tudi mnenje
Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije in sicer z
dopisom dne 18. 4. 1975.
Predlog razdelitve so obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor
Zbora združenega dela za finance, ki sta zboru predložila predlog odloka o razdelitvi presežka dohodkov po zaključnem računu za leto 1974, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije, in Zakonodajnopravna komisija, ki je zboru predložila pismeno poročilo. Predlog odloka in poročila ste prejeli, prav tako ste prejeli mnenje Izvršnega sveta.
Želijo morda poročevalci še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želijo.)
O predlogu razdelitve in o pismenih poročilih pričenjam razpravo. Kdo želi
besedo? Prosim! Besedo ima tovariš dr. Berčič, delegat iz Škofje Loke.
Dr. Branko Berčič: Tovarišice in tovariši delegati! Naša delegacija
je po obravnavi tega gradiva zavzela stališče, da je predložena razdelitev sredstev primerna. Zato predlagam, da jo zbor sprejme. Vendar ne gre samo za to.
Ugotovili smo namreč, da tak način obravnavanja tega finančnega vprašanja
oziroma delitve finančnih sredstev določenim organizacijam na področju socialno-humanitarnih dejavnosti ali na področju telesnovzgojnih dejavnosti ni
več v skladu s samoupravno organiziranostjo dejavnosti na posameznih področjih in tudi ne s sistemom samoupravnega financiranja določenih dejavnosti. Nismo proti temu, da bi te organizacije dobivale finančna sredstva, vendar smo
mnenja, da bi bilo treba čimprej na samoupravni podlagi organizirati tudi to
področje. Zato se priključujemo mnenju Republiške konference Socialistične
zveze, ki priporoča, da naj se čimprej pripravi ustrezna nova zakonska ureditev
tega področja. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Berčič! Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in
dajem na glasovanje predlog odloka o razdelitvi presežka dohodka po zaključnem računu za leto 1974, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel.
Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o spremembah odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni
hranilnici.
Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svojega
predstavnika je določil tovariša Jožeta Tepino, namestnika republiškega sekretarja za finance. Zeli besedo tovariš Tepina? (Ne želi.)
Predlog odloka so obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor
Zbora združenega dela za finance, ki sta predložila skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila poročilo.
Poročila ste prejeli. Želijo poročevalci teh teles še ustno obrazložiti njihova
stališča? (Ne želijo.)
O predlogu odloka in o pismenih poročilih pričenjam razpravo. Kdo želi
besedo? (Nihče ne želi razpravljati.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem
razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu odloka.
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Kdor je za predlog odloka o spremembah odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel.
Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in
Republiko Francijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju na področju davka na
dohodek, s protokolom.
Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. P'redlog zakona smo vam poslali dne 28. 3. 1975. Prav tako smo
vam poslali tudi predlog odloka o soglasju k predlogu zakona in mnenje Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Predlog so obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor Zbora
združenega dela za finance, ki sta zboru predložila predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona, ter Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za mednarodne odnose, ki sta zboru predložili pismeni poročili. Vprašujem poročevalce
odborov oziroma obeh komisij, ali želijo še kaj dodati k pismenim poročilom?
(Ne želijo.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko
Francijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju na področju davka na dohodek,
s protokolom.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka.
Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj.
Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predlog zakona smo vam poslali dne 4. 4. 1975. Poslali smo
vam tudi predlog odloka o soglasju k predlogu zakona in mnenje Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije.
Predlog zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor
Zbora združenega dela za finance, ki sta zboru predložila predlog odloka o
soglasju k predlogu zakona, ter Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za
mednarodne odnose, ki sta predložili pismeni poročili.
Vprašujem poročevalce odborov in komisij, če želijo še kaj dodati k pismenim poročilom! (Ne želijo.)
Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje
predlog odloka o soglasju k predlogu odloka o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socalistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko
za obnovo in razvoj.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka.
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Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembi zakona o kreditu, ki se daje Socialistični republiki Bosni in Hercegovini iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Jože Tepina.
Ali je tovariš Makovec, predstavnik naše delegacije v Zboru republik in
pokrajin, navzoč na seji? (Da.)
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom dne 12. 3. 1975, prav tako pa ste prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta in mnenje Republiškega sekretariata za finance.
Osnutek zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor
Zbora združenega dela za finance, ki sta predložila skupno pismeno- poročilo,
ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo.
Obe poročili ste prejeli. Ali želita besedo poročevalca obeh teles? (Ne želita.)
O osnutku zakona in o pismenih poročilih pričenjam razpravo. Kdo želi
besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji
sklep:
1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje
k osnutku zakona o spremembah zakona o kreditu, ki se daje Socialistični republiki Bosni in Hercegovini iz sredstev stalne proračunske rezerve federacije.
2. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje k predlogu zakona o spremembi zakona o kreditu, ki se
daje Socialistični republiki Bosni in Hercegovini iz sredstev stalne proračunske
rezerve federacije.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predlog za ratifikacijo protokola o zasedanju mešane jugoslovansko-poljske komisije za mednarodni cestni promet.
Predlog za ratifikacijo je Skupščini predložil v soglasje zvezni izvršni svet.
Predlog za ratifikacijo ste prejeli s sklicem seje zbora. Predlog za ratifikacijo sta obravnavali Komisija za mednarodne odnose, ki je predložila predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo protokola, in Zakonodajnopravna komisija, ki je predložila pismeno poročilo.
Predlog odloka in poročilo ste prejeli. Želijo besedo poročevalci? (Ne želijo.)
O predlogu za ratifikacijo in o pismenih poročilih pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo ? (Nihče.)
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo protokola o zasedanju mešane jugoslovanskopoljske komisije za mednarodni cestni promet.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel.
Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o financiranju druge etape investicijskih del pri regulaciji Donave od Beograda
do jugoslovansko-madžarske meje.
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Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Jože Tepina. Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovariš Makovec.
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom 11. 4. 1975. Prejeli ste tudi mnenje
Izvršnega sveta.
Osnutek zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za finance in Odbor
Zbora združenega dela za finance, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, ter
Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Peter Novak, delegat občine Ljubljana-Center!
Peter Novak: Delegacija občine Center je razpravljala o tem osnutku
zakona in je prišla do enakega sklepa kakor Odbor za finance, čeprav smo
njegovo poročilo prejeli po seji delegacije. Delegacija se z osnutkom zakona
strinja, želi pa ob predlogu zakona zvedeti, kakšna je ekonomika naših plovnih
poti in kako se uporabljajo takse, ki se plačujejo za uporabo domačih plovnih
poti. Dalje je bila delegacija mnenja, da je treba ob predlogu zakona jasno
določiti, kolikšen del sredstev prispeva za vzdrževanje plovnih poti tisti del
gospodarstva, ki ima neposredne koristi od obstoječih plovnih poti. Izdatkov za
te namene ni mogoče enostavno vključiti v vse skupne stroške.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Novak! Kdo še želi razpravljati? (Nihče.)
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam
zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k
osnutku zakona o financiranju druge etape investicijskih del pri regulaciji
Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje.
2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki sta jih dala
Odbor v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju, in tista, ki so bila
dana v razpravi na današnji seji zbora.
3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami
Skupščine Socialistične republike Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu zakona o financiranju druge etape investicijskih del pri regulaciji Donave
od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o obveznem združevanju železniških transportnih organizacij v Skupnost jugoslovanskih železnic.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Marja Habjančič, samostojna svetovalka v Republiškem komiteju za promet in zveze. Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovariš Makovec.
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Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 11. 4. 1975. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta.
Osnutek zakona so obravnavali: Odbor našega zbora za družbenoekonomske
odnose in razvoj in Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose,
ki sta predložila skupno pismeno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki
je prav tako predložila pismeno poročilo. Obe poročili ste prejeli.
O osnutku zakona in o pismenih poročilih pričenjam razpravo. Kdo želi
besedo? Prosim, tovariš Novak!
Peter Novak: Delegacija občine Center je razpravljala o tem osnutku
zakona in je ugotovila, da je v 1. členu verjetno pomota. Del tega člena se glasi:
»da se zagotovi tehnološka enotnost sistema železniškega prometa, morajo biti
organizacije združenega dela, ki prevažajo potnike in stvari v potniškem prometu«. Menimo, da bi se moralo pravilno glasiti: »v železniškem prometu ali
pa v potniškem in blagovnem prometu«. Ni mogoče, da bi se organizacije združevale samo v tistem delu, ki združujejo potniški promet. Ker je to bistvena
sprememba, prosimo, da se upošteva v predlogu zakona.
\
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.)
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da
sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k
osnutku zakona o obveznem združevanju železniških transportnih organizacij v
Skupnost jugoslovanskih železnic.
2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih predlagata Odbor in Komisija v svojih poročilih in Izvršni svet v svojem mnenju in
ki so bila dana v razpravi na današnji seji zbora.
3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami
Skupščine Socialistične republike Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu zakona o obveznem združevanju železniških transportnih organizacij v
Skupnost jugoslovanskih železnic.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja.
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine Socialistične republike Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem naslednje
predloge odlokov: predlog odloka o soglasju k imenovanju glavnega tajnika
Raziskovalne skupnosti Slovenije, predlog odloka o izvolitvi predsednika Komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije za narodnosti, predlog odloka
o izvolitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru, predlog odloka o razrešitvi sodnikov Okrožnih sodišč v Celju, Mariboru in Murski Soboti
in predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Komisija je za svojega predstavnika določila tovariša Vilija Beliča, člana
Komisije. Je tovariš Belič navzoč? (Ne.)
Prehajamo na predlog odloka o soglasju k imenovanju glavnega tajnika
Raziskovalne skupnosti Slovenije.
7
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati,
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje.
Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju k imenovanju glavnega
tajnika Raziskovalne skupnosti Slovenije. Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k imenovanju glavnega tajnika Raziskovalne skupnosti Slovenije. S tem je bil imenovan za glavnega tajnika Raziskovalne skupnosti Slovenije dr. Edo Pirkmajer.
Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi predsednika Komisije Skupščine
Socialistične republike Slovenije za narodnosti.
Pričenjam razpravo'. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka.
Kdor je za to, da se za predsednika Komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije za narodnosti izvoli Geza Bačič, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. S tem je bil za
predsednika Komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije za narodnosti
izvoljen Geza Bačič.
Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega gospodarskega
sodišča v Mariboru.
Pričenjam razpravo>. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati,
zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka.
Kdor je za to, da se za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru izvoli Tatjana Planinšek-Nič, sodnica Občinskega sodišča v Mariboru, naj
prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. S tem je bila za
sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru izvoljena Tatjana Planinšek-Nič, sodnica Občinskega sodišča v Mariboru.
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v
Celju, Mariboru in Murski Soboti.
Kdor je za to, da se razreši Janko Cigoj dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Celju, Bojan Planinšek dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Celju, Janez
Stojkovič dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Celju, Albin Šifrer dolžnosti
sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru, Andrej Rošker dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Celju, Mariboru in Murski Soboti.
S tem je Janko Cigoj razrešen dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Celju,
Bojan Planinšek dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Celju, Janez Stojkovič
dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Celju, Albin Šifrer dolžnosti sodnika
Okrožnega sodišča v Mariboru, Andrej Rošker dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v
Ljubljani.
Kdor je za to, da se razreši Živojin Prosenc dolžnosti sodnika Okrožnega
sodišča v Ljubljani, naj prosim glasuje! (57 delegatov za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi sodnika
Okrožnega sodišča v Ljubljani. S tem je Zivojin Prosenc razrešen dolžnosti
sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na vprašanja delegatov.
Po drugem odstavku 166. člena ustave Socialistične republike Slovenije
ima delegat v zboru pravico obrniti se na Izvršni svet ali na predstojnike republiških upravnih organov z vprašanji, ki se tičejo njihovega dela ali zadev iz
njihove pristojnosti. K tej točki dnevnega reda smo vani poslali naslednja
delegatska vprašanja: Kristine Smid, delegatke iz občine Ljubljana-Bežigrad,
Lada Dejanoviča, delegata iz občine Domžale, skupine delegatov iz občine Grosuplje in skupine delegatov iz občine Tržič.
Na prvo in drugo vprašanje delegatke Kristine Smid bo odgovoril dr. Kairel
Gošlar, glavni veterinarski inšpektor, na tretje vprašanje, ki ga je že na 11. seji
Zbora občin postavil Janez Bohinc, delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad in na
katero je bil dan odgovor na 12. seji zbora, vendar z njim skupina ni bila
zadovoljna, pa bo odgovoril Štefan Korošec, predsednik Republiškega komiteja
za tržišče in cene.
Predlagam, da najprej poslušamo odgovor na vprašanje delegatke tovarišice
Kristine Smid. Besedo ima dir. Karel Gošlar!
Dr. Karel Gošlar: Na delegatsko vprašanje Kristine Smid, delegatke
iz občine Ljubljana-Bežigrad s 13. seje Zbora občin Skupščine Socialistične
republike Slovenije odgovarjamo naslednje:
Vprašanje: V naših časopisih smo zasledili, da lani nabavljeni piščanci od
uvoznega podjetja iz Beograda v vrednosti petih milijonov dolarjev še do danes
niso bili uničeni, čeprav je bilo ugotovljeno, da so le-ti s pesticidi tako zastrupljeni, da so nevarni za potomstvo, da pa niso primerni za predelavo. Zakaj
uvoženi piščanci do danes niso bih uničeni.
Odgovor: Nista nam znana skupna količina in vrednost perutninskega mesa,
ki je bilo uvoženo v letu 1973 in 1974, ker je bil nadzor nad uvozom v pristojnosti zveznih organov. Po podatkih obmejne veterinarske inšpekcije v Kopru
je prispela v Luko Koper prva pošiljka tega uvoženega mesa z ladjo »Argonavt«
dne 19. 11. 1973, in sicer 2652 ton.
Z laboratorijskimi pregledi-vzorcev uvoženih zamrznjenih piščancev, ki so
bili opravljeni v času med 22. 11. 1973 in 8. 12. 1973 v Inštitutu za higieno živil
veterinarskega oddelka Biotehnične fakultete v Ljubljani, so bile dokazane v
mesu piščancev čezmerne količine pesticidov. Na podlagi rezultatov analiz je
Zvezni sekretariat za delo in socialno politiko z odločbo pod št. 6/5297 z dne
15. 3. 1974 odredil, da je primerno za prehrano samo 1151 ton mesa.
Ladja »Guadaloupe« je 12. 2. 1974 pripeljala v Luko Koper 1736 ton zamrznjenega mesa piščancev. Pošiljka je bila v dneh od 20. 2. do 28. 2. 1974 odpravljena v Surčin pri Beogradu in v Bohovo, kjer so opravili tudi odvzem in analizo
vzorcev. Na podlagi določil zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe morajo uvožena živila glede zdravstvene neoporečnosti in
kakovosti ustrezati pogojem, ki so za takšna živila predpisaiii v Jugoslaviji.
Zdravstveno nadzorstvo nad uvozom živil opravi na meji Zvezni sekretariat za
delo in socialno politiko.
7»
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Pripominjamo, da v določilih mednarodnih konvencij in sporazumov, če
pošiljka ne ustreza predpisanim pogojem, ni vedno določeno, da se lahko takšna
pošiljka tudi uniči. Prav tako je določeno v tretji točki 19. člena zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe, da lahko Zvezni sekretariat
za varstvo zdravja prebivalstva prepove uvoz živil, ki so oporečna, in odredi, da
se vrnejo pošiljatelju.
V tem primeru torej ni bilo zakonske podlage za uničenje mesa piščancev.
Naslednje vprašanje: Kako opravičujemo uskladiščenje teh piščancev v
naših hladilnicah, tudi v hladilnici Koper, ker se s tem še povečuje izguba,
medtem ko imamo uskladiščeno naše goveje meso v tujini, v Italiji in Grčiji,
in plačujemo uskladiščenje v devizah.
Odgovor: Ni nam znan celoten postopek v zvezi z omenjenim uvozom zamrznjenega mesa piščancev, ker je celoten uvoz vodil Generaleksport iz Beograda, nadzirala pa sta ta uvoz Zvezni komite za kmetijstvo in Zvezni sekretariat za delo in socialno politiko.
Od vse količine perutninskega mesa, uvožene prek Luke Koper, so se
zadrževale v hladilnicah na območju Socialistične republike Slovenije naslednje
količine tega mesa: v Luki Koper 650 ton od 19. novembra 1973 do novembra
1974, ko je bilo v Surčin odpremljeno 320 ton, in v decembru 1974, ko je bilo
odpremljeno zopet v Surčin nadaljnjih 280 ton.
V hladilnici Luke Koper je bilo dne 8. 4. še 50 160 kg tega mesa. V hladilnici
podjetja Agraria Koper je bilo 307 ton tega mesa od 19. novembra 1973 do maja
1974, ko je bilo odpremljeno v Bohovo pri Mariboru. V hladilnici Bohova je
bilo 220 ton mesa od 20. 2. 1974 do 13. januarja 1975 ter 307 ton od 8. maja 1974
do 28. decembra 1974. Ko je bilo meso odpremljeno iz Bohova v Surčin, ga je
veterinarski inšpektor označil s klavzulo »za človekovo prehrano neprimerno«.
Transport iz ene hladilnice v drugo je bil odobren z odločbo Zveznega komiteja za kmetijstvo št. 45/17 z dne 16. 4. 1974 in št. 45/30 z dne 19. 9. 1974. Opravičilo za tako zelo dolg postopek pri uvozu oziroma vračilu pošiljke, ki ni ustrezala pogojem novih predpisov, lahko da samo Generaleksport oziroma zvezni
organi, ki so celotno zadevo vodili oziroma nadzorovali.
Menimo pa, da uvoznik pri celotni zadevi ni dovolj upošteval naslednjega:
— da je bil uvoz mesa opravljen v času, ko je bilo na našem trgu dovolj
perutninskega mesa. Naš trg ne bi sprejel zamrznjenega mesa v času, ko je
bilo dovolj domačega svežega perutninskega mesa boljše kvalitete, saj so uvo^
ženi piščanci tehtali manj kot kg po komadu;
— da veljajo v naši državi predpisi o zdravstveni neoporečnosti in to tudi
o maksimalno dovoljenih količinah pesticidov v živilih;
■— da v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji primanjkuje hladilne kapacitete in da moramo iskati te kapacitete v drugih državah;
— da zamrznjeni piščanci obdrže organoleptične lastnosti pri temperaturi
— 20° C približno 14 mesecev. Po tem času se znatno poslabša kakovost mesa.
20-mesečno skladiščenje tega mesa je bilo torej vsaj nestrokovno.
Ni nam znana gospodarska škoda v zvezi s celotnim uvozom. Menimo tudi,
da, bi bilo prav, da celotno zadevo pregledajo pristojni zvezni organi.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa. Odgovor na ti dve delegatski
vprašanji, kakor tudi na vsa druga, bodo vsi delegati dobili pismeno.
Na intervencijo skupine delegatov iz občine Ljubljana-Bežigrad, da je bil
nezadovoljiv odgovor na vprašanje, ki ga je postavil Janez Bohinc iz občine
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Ljubljana-Bežigrad, bo odgovori Štefan Korošec, predsednik Republiškega komiteja za tržišče in cene.
Štefan Korošec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Tovarišica Kristina Šmit, delegatka Zbora občin Skupščine SRS iz občine
Ljubljana-Bežigrad, je v zvezi s tarifami v železniškem prevozu ponovno postavila naslednje delegatsko vprašanje:
Kdo je odgovoren za prenizko in prepozno odobrene tarife v železniškem
prevozu ?
Z odgovorom, danim na 12. seji Zbora občin, naša delegacija ni zadovoljna.
Na konkretno vprašanje pričakujemo konkreten odgovor.
Odgovor:
Tarife v železniškem blagovnem prometu so v pristojnosti federacije in se
oblikujejo na temelju družbenega dogovora o pogojih oblikovanja prevoznih
cen v železniškem blagovnem prometu in merilih za njihovo odločitev ter o razmerjih med železnico in uporabniki železniških storitev. Družbeni dogovor je
bil objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 62/74, in so ga podpisali predstavniki
zveznega izvršnega sveta, Zvezne gospodarske zbornice in Skupnosti jugoslovanskih železnic. Na temelju tega dogovora je Skupnost jugoslovanskih železnic predlagala Zveznemu sekretariatu za tržišče in cene, da naj se tarife v blagovnem prometu v prvi fazi povečajo za 30 °/c-', z veljavnostjo od 1. 1. 1975. Pri
tem je Skupnost železnic menila, da kalkulacije, ki so služile za zahtevek predloženega povečanja cen, še niso dokončne. Zaradi tega naj bi ta problem proučili v posameznih železniških transportnih podjetjih ter zagotovili ustrezne
rešitve do prvega usklajevalnega roka 1. 4. 1975, v smislu 7. člena družbenega
dogovora o cenah, ki določa, da železniška transportna podjetja usklajujejo
prevozne cene v blagovnem prometu vsako leto 1. aprila in 1. oktobra.
Po podrobni proučitvi tega predloga je Zvezni sekretariat za tržišče in
cene menil, da je možno korigirati tarife v železniškem blagovnem prometu
s 1. 1. 1975 le za 22'%. Pred tem pa je bilo na sestanku predstavnikov organov
za cene republik in avtonomnih pokrajin dogovorjeno, da se tarife v železniškem potniškem prometu, ki so v pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin,
povečajo istočasno in za enak odstotek, kot se povečajo tarife v železniškem
blagovnem prometu. Ta dogovor se nanaša predvsem na to, da ni dovolj čvrstih
elementov za poseben izračun ekonomskega položaja (dejavnosti potniškega in
dejavnosti blagovnega prometa. Na temelju tega dogovora in določila prvega
člena družbenega dogovora je Zavod Socialistične republike Slovenije za cene
dal soglasje, da Železniško gospodarstvo Ljubljana lahko poveča dotedanje potniške tarife s 1. 1. 1975 za 22 °/o, blagovne storitve pa so se podražile za isti
odstotek prav tako s 1. 1. 1975. Hvala.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Korošec! Na vprašanje delegata Lada Dejanoviča bo odgovoril tovariš Andrej Ujčič, predsednik
Republiškega komiteja za kulturo.
Andrej Ujčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
V zvezi z vprašanjem delegacije Skupščine občine Domžale v Zboru občin
Skupščine Socialistične republike Slovenije dajemo naslednji odgovor glede
priprav za izdajo knjige »Vajino skupno življenje«, to je knjige za mlado-
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poročence kot darilo skupščine občine ob sklenitvi zakonske zveze in v zvezi
z zakonom o družinskih razmerjih.
Zveza prijateljev mladine Slovenije s svojim izdajateljskim svetom pripravlja ponatis knjige »Vajino skupno življenje,« ki jo je pred 12 leti namenila
novoporočencem, da bi le-ti v njej našli dovolj spodbud in odgovorov na vprašanja, ki jim jih prinaša odločitev za življenje v dvoje. Izdajo in prvi ponatis
knjige je založila Cankarjeva založba. Knjiga je izšla skupno v 24 tisoč izvodih
in so jo prejemali novoporočenci v dar ob sklenitvi zakonske zveze na vseh
matičnih uradih v letih 1963, 1964 in 1965, ker so se za to odločile vse občine
v naši republiki in knjige odkupile.
Vsa ta leta nazaj, ko knjige mladoporočenci niso več prejemali, je dobivala
Zveza prijateljev mladine številne pobude, predloge in želje, da naj knjigo
ponovno pripravi za tisk. Dobivala je pobude od skupščin občin, matičarjev, svojih in drugih organizacij. Sklep 6. skupščine Zveze prijateljev mladine Slovenije
decembra 1973 je bil, da knjigo ponovno pripravi. Zato se je leta 1974 Zveza
prijateljev mladine Slovenije resno lotila te naloge in je vključila to zahtevno
delo v svoj delovni program, za katerega pa je dobila le 69 % zaprošenih sredstev. Zdajšnja ponovna priprava knjige »Vajino skupno življenje« upošteva
tudi novejša spoznanja, spremembe in dopolnila, ki jih morata zakonca-starša
poznati in ki jih daje nova ustava. Zveza prijateljev mladine Slovenije je
s svojimi sodelavci tudi opozorila, da bi morali tudi poročnemu obredu dati
globlje socialistično obeležje, da bi že ob sklenitvi zakonske zveze vročili zakoncema vodila in napotke, da bosta vselej tudi v zakonu ravnala po normah socialistične etike, zlasti pa da se bosta odgovorno obnašala do načrtovanja, nege in
vzgoje otrok. Posebnih dotacij za to knjigo Zveza prijateljev mladine Slovenije
ni dobila, prizadevala pa si je, da bi bila knjiga čim cenejša. To pa je mogoče
doseči le z visoko naklado in s tem, da bi jo vse občine nabavile za 2 leti. Letno
se poroči v naši republiki od 14 200 do 15 700 parov, kar bi omogočilo naklado
30 000 izvodov.
Uredniški odbor je glede opreme in tiska sprejel najcenejšo varianto, čeprav
je obdržal knjigo na dostojni in sodobni likovni ravni. Glede na to bo knjiga
stala le 70 dinarjev, uredniški odbor in Zveza prijateljev mladine Slovenije pa
smatrata, da naj knjiga le ostane kot darilo in naj ne bi bila v širši prodaji.
V knjigi bo tudi čestitka s posvetilom, ki jo bo podpisal predsednik skupščine.
Doslej je pismeno ali telefonično sporočilo 14 občin, da so že sklenile naročiti
knjigo. Zveza prijateljev mladine Slovenije bo morala še v tem mesecu skleniti z občinami dogovor za določeno število knjig. Knjiga bo deloma dotiskana
v juniju letošnjega leta, tako da bi jo na vseh matičnih uradih lahko pričeli
prejemati mladoporočenci 1. julija 1975, seveda v tistih občinah, ki bi se odločile za nakup tega dela.
Zakon o družinskih razmerjih, ki ga pripravlja Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo, je bil že sprejet kot osnutek v mesecu marcu 1974. leta.
Na podlagi pripomb, zbranih v široki javni razpravi, pripravlja Republiški
komite za zdravstvo in socialno varstvo predlog zakona, ki bo predložen letos
v skladu s skupščinskim programom. V zakonodajnem programu Izvršnega sveta
in upravnih organov pa je določen rok 30. 6.1975.
Predsednica Mara Z le b ni k : Hvala lepa, tovariš Ujčič! Na vprašanje
skupine delegatov iz občine Murska Sobota bo odgovoril Leopold Kej žar, namestnik predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje!
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Leopold Kejžar: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov
Zbora občin iz Murske Sobote je v zvezi z udeležbo pri sofinanciranju nekaterih
šolskih objektov na manj razvitih območjih postavila naslednji delegatski vprašanji :
1. Ali se bodo pri delitvi sredstev za investicije v srednje šolstvo upoštevali
projekti, ki so bili v prioriteti za leto 1974, in kriteriji ter merila, dogovorjena
in sprejeta v preteklih letih, to je 70 °/o sredstev Republiška izobraževalna skupnost, 30 %> sredstev pa skupščine občine na manj razvitih območjih?
2. Kakšne so možnosti in načini, da bi Republiška izobraževalna skupnost
sofinancirala izgradnjo beltinsike osnovne šole letos in v prihodnjem letu?
Odgovor: Republiška izobraževalna skupnost je v preteklih letih zagotavljala določena sredstva kot soudeležbo pri izgradnji šolskega prostora. Manj
razvita območja v Socialistični republiki Sloveniji so bila pri tem obravnavana
prednostno-, tako pri sprejemanju programov izgradnje kot tudi pri določanju
pogojev glede višine soudeležbe, obrestne mere in dobe vračanja odobrenih
posojil.
Seveda pa je bila soudeležba Republiške izobraževalne skupnosti v posameznih letih različna in omejena z višino razpoložljivih sredstev.
V srednješolske investicije je Republiška izobraževalna skupnost v posameznih letih do 1972. leta lahko izločala le manjša sredstva in jih razdeljevala
po enakih kriterijih kot sredstva za gradnjo osnovnih šol. V letu 1972 so bila
z odlokom Skupščine Socialistične republike Slovenije zagotovljena za soudeležbo pri izgradnji srednješolskega prostora sredstva v višini 30 milijonov dinarjev. Ta sredstva je razdeljevala Republiška izobraževalna skupnost v skladu
s posebnim družbenim dogovorom o združevanju sredstev ter o načelih in merilih za financiranje investicij za povečanje zmogljivosti srednjih šol za izobraževanje in vzgojo strokovnih kadrov ter dijaških domov, ki so ga sklenili Izvršni
svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, Gospodarska zbornica, Skupnost slovenskih občin v imenu vseh občinskih skupščin ter Izobraževalna skupnost Slovenije.
Iz teh sredstev je bila zagotovljena 30i0/o udeležba pri 14 srednjih šolah in
domovih. V letu 1973 in 1974 pa Republiška izobraževalna skupnost za investicijo v srednje šolstvo, razen kreditov iz združenih sredstev amortizacije vzgojnoizobraževalnih zavodov, ni imela sredstev.
Za izgradnjo in sofinanciranje investicij na področju srednjega šolstva v
letu 1975 je pripravljen program, ki upošteva projekte, ki so bili v prioriteti že
v preteklih letih. O tem programu in o kriterijih ter pogojih za udeležbo pri
investicijah v srednje šolstvo bodo razpravljali vsi organi Izobraževalne skupnosti Slovenije, dokončno pa bo o tem sklepala Skupščina izobraževalne skupnosti. V osnutku finančnega načrta za leto 1975 je predvideno za investicije v
srednje šolstvo 20 milijonov dinarjev.
Za soudeležbo pri izgradnji osnovnih šol ima Republiška izobraževalna
skupnost tako kot v letu 1974 tudi v letu 1975 zagotovljena le sredstva iz anuitet
posojil za gradnjo osnovnih šol v preteklih letih. Ta sredstva pa so že v celoti
angažirana na podlagi sprejetih sklepov iz let 1972 in 1973. Tako za sofinanciranje izgradnje osnovne šole v Beltincih v občini Murska Sobota Republiška
izobraževalna skupnost v letu 1975 ne bo imela sredstev.
V zvezi z novim sistemom financiranja in dopolnilnega financiranja osnovnega izobraževanja oziroma dejavnosti občinskih izobraževalnih skupnosti si je
Republiška izobraževalna skupnost prizadevala, da bi v okviru solidarnostnih
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sredstev za izenačevanje pogojev na področju osnovnega izobraževanja v letu
1975 zagotovili tudi sredstva za soudeležbo pri izgradnji šolskega prostora v
manj razvitih območjih, vendar v okviru sprejete republiške bilance sredstev
skupne porabe za leto 1975 tega ni bilo mogoče zagotoviti.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Kejžar! Na vprašanje skupile delegatov iz občine Grosuplje bo odgovoril dr. Miro Saje, pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem!
Dr. Miro Saje: Tovarišica predsednica! Skupina delegatov občine Grosuplje za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je postavila naslednje delegatsko
vprašanje:
Zbor delegatov krajevne skupnosti Višnja gora je na svoji seji razpravljal
o problemu razlastitve stavbnih zemljišč v zazidalnih okoliših. Individualni lastniki niso namreč hoteli prodati stavbnih zemljišč v zazidalnih okoliših posameznim interesentom. Postopek razlastitve zemljiških kompleksov za stanovanjsko graditev pa je po zakonu o razlastitvi zelo tog in dolgotrajen. O tem
problemu govori 98. člen ustave SR Slovenije, in sicer: Na zemljiščih v mestih
in naseljih mestnega značaja ter na drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko ali drugačno kompleksno graditev, ki jih v skladu s pogoji in po postopku,
kot to določa zakon, določi občina, ne more imeti nihče lastninske pravice.
Pogoje, način in čas prenehanja lastninske pravice na zemljišču, na katerem je
pred izdajo občinskega odloka imel kdo lastninsko pravico, ter odškodnino za
to zemljišče ureja zakon. Način in pogoje za uporabo takega zemljišča določa
občina na podlagi zakona.
Ta problem je Zbor delegatov krajevne skupnosti Višnja gora posredoval
skupini delegatov občine Grosuplje za Zbor občin Skupščine SR Slovenije. Ta
je problem v celoti osvojila in zato prek svojega delegata postavlja vprašanja,
kako in kdaj namerava Izvršni svet Skupščine SR Slovenije realizirati 98. člen
ustave SR Slovenije s sprejetjem ustreznega zakona.
Odgovor: Republiški sekretariat za urbanizem pripravlja v sodelovanju
z Republiškim sekretariatom za pravosodje, občo upravo in proračun in v skladu
z normativnim programom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije naslednje
zakone: zakon o prometu z zemljišči in stavbami, zakon o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči, zakon o lastnini na delih stavb, zakon o spremembi in dopolnitvi
zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe.
Delovna skupina, ki jo je imenoval Republiški sekretariat za urbanizem,
te zakonske osnutke pospešeno izdeluje in bodo predloženi Skupščini v juniju
tega leta.
Iz tega izhaja, da bodo v teh zakonskih osnutkih upoštevane tudi obveznosti iz 28. člena ustave SR Slovenije.
Predsednica Mara Žlebnik: Hval lepa. Na vprašanje skupine delegatov iz občine Tržič bo odgovorila Mara Fabijančič, samostojna svetovalka v
Republiškem komiteju za promet in zveze!
Mara Fabijančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov iz občine Tržič je postavila več vprašanj v zvezi s
škodo, nastalo na kaninskih žičnicah, in sicer:
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Prvo vprašanje: Ali so predpisi in normativi, ki zavezujejo investitorja oziroma upravljalca, da zagotovi varnost pred snežnimi plazovi?
Odgovor: Zakon o žičnicah in pravilnik o tehničnih ukrepih, ki sta izšla
v uradnih listih št. 13 in 39/67, zavezujeta investitorja oziroma upravljalca
žičnic, da v primeru potrebe predvidi zavarovanje objektov na trasi in ob postajah pred hudourniki in plazovi.
Drugo vprašanje: Če ustrezni predpisi obstajajo, zakaj jih v tem primeru
niso upoštevali že ob izdaji gradbenega dovoljenja oziroma kasneje, ko so bila
dana opozorila? Kdo je za to odgovoren in kako?
Odgovor: Na lokacijski razpravi za gradnjo žičnic na Kaninu dne 23. 9.
1971 v Bovcu je bilo ugotovljeno, da ni povsem zanesljivih podatkov o snežnih
plazovih in da mora investitor sistematično opazovati ta pojav.
Odločbo za gradnjo žičnic je najprej izdala Skupščina občine Tolmin dne
14. 4. 1972, ki pa jo je Republiški sekretariat za gospodarstvo- odpravil in izdal
5. 12. 1973 novo. Odobrena investicij skoi-tehnična dokumentacija ni predvidevala
zavarovanja objektov žičnic pred snežnimi plazovi. Konec leta 1973 je bil opravljen komisijski pregled žičniških naprav, napeljav in opreme krožne kabinske
žičnice na Kanin. Po odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti je Republiški prometni inšpektorat izdal soglasje za poskusno utekanje žičnice. Komisija, ki jo
je imenoval Republiški prometni inšpektorat, je 17. 12. 1974 ob pregledu smučarske proge Škripi ugotovila, da je potreben temeljit ogled terenov z vidika
varnosti pred snežnimi plazovi. Podrobnejšo študijo je opravila dne 9. 3. 1974
podskupina za plazove pri gorski reševalni službi pri Planinski zvezi Slovenije
in predlagala ukrepe.
Investitor Alpski turistični center Bovec je pričel delati, vendar pa je lahko
zaradi kritičnega finančnega stanja podjetja ter neodobrenih kreditov s pomočjo
štaba civilne zaščite pri Skupščini občine Tolmin usposobil le ekipo žičničarjev
iz tega centra za odstreljevanje ter namerno proženje plazov s strelnim orožjem.
Prav tako je na predlog komisije poslal v januarju 1975 v tujino dva člana na
tečaj za reševanje iz plazov. Prošnja, ki jo je center poslal JLA za strokovno in
materialno pomoč pri obrambi proti plazovom, ni bila ugodno rešena. Z nastopom katastrofalnih snežnih padavin oziroma neugodnega vremena je 27. 3.
1975 zaradi ogrožene varnosti ljudi prenehala obratovati žičnica na Kanin.
Upravljalec v tem času ni mogel več izvesti ustreznih ukrepov za namerno proženje plazov.
Investitor je začel reševati zasuto postajo »C«; v okviru strokovnih mnenj
bo po izkopu postaje iz snega predložil načrte za njeno zavarovanje in ustrezne
ukrepe.
Tretje vprašanje: Kateri ukrepi bodo sprejeti, da se zagotovi varnost objektov, ki jih ogrožajo plazovi?
Republiški prometni inšpektorat predlaga, da se imenuje samostojna komisija za varstvo površin in objektov pred snežnimi plazovi, ki jo bodo sestavljali
odbori podkomisije za plazove pri gorski reševalni službi, ter predpišejo ukrepi.
Ce ne bo mogoče izvesti predlaganih ukrepov, se lahko prepove obratovanje
vseh prizadetih objektov.
In zadnje vprašanje: Kakšni ukrepi so predvideni, da se zagotovi varnost
pred snežnimi plazovi za bodoče objekte že ob izdaji dovoljenja za gradnjo?
Odgovor: Ustanovi naj se organizacija za varstvo pred snežnimi plazovi
v smislu predloga podkomisije za plazove pri gorski reševalni službi, in sicer
v sklopu Republiškega sekretariata za urbanizem. Tb naj bo organizacija var-
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stva pred snežnimi plazovi s tremi temeljnimi dejavnostmi: proučevanje snega
in plazov, varstvo površin in objektov pred snežnimi plazovi in preventivna
varnostna dejavnost.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. V zvezi z delegatskim vprašanjem Martina Jelčiča iz občine Brežice, ki ga je postavil na 12. seji zbora
in ki se nanaša na zbiranje sredstev za odpravo posledic potresa na Kozjanskem, nas je Republiški sekretariat za urbanizem obvestil, da bo na to vprašanje odgovorjeno v obsežnem poročilu o vsem dosedanjem poteku solidarnostne akcije in o izvedenih ukrepih na Kozjanskem. Predvideno je bilo, da bi
bilo to poročilo predloženo Skupščini že v prvi polovici aprila, vendar se je
priprava poročila zavlekla zaradi velikih zamud pri dostavljanju poročil iz
občinskih koordinacijskih odborov. Glede na to vas in delegata Martina Jelčiča
obveščam, da bo odgovor na omenjeno delegatsko vprašanje dan na eni od prihodnjih sej zbora.
Obveščam vas, da je na 12. seji zbora delegat Miloš Bučar iz občine Ljubljana-Center postavil naslednje delegatsko vprašanje: Arhiv Socialistične republike Slovenije je v takem stanju, da ne more več nositi odgovornosti za obstoj arhivskega gradiva in uspešno opravljati zakonsko določenih nalog. Delovna skupnost je meseca julija 1974 seznanila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s problemi arhiva in da odobrena finančna sredstva za leto 1975 ne
omogočajo sanacije razmer. Prosimo, da Skupščina oziroma pristojni organ
v Socialistični republiki Sloveniji razpravlja o stanju Arhiva Socialistične republike Slovenije in drugih arhivov, zlasti o stanju pokrajinskega arhiva v
Kopru, ki ima tudi velike probleme pri opravljanju svojih nalog.
Glede na vsebino in željo imenovanega delegata moramo to delegatsko
vprašanje obravnavati kot pobudo za obravnavo stanja Arhiva SR Slovenije.
Glede na to predlagam, da zbor sprejme v zvezi z navedeno pobudo naslednji
sklep:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pripravi in predloži Skupščini poročilo o problematiki in stanju Arhiva Socialistične republike Slovenije, pokrajinskega arhiva v Kopru in drugih arhivov ter po potrebi predloge ukrepov
za sanacijo razmer na tem področju.
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Zeli kdo od delegatov postaviti novo delegatsko vprašanje? Prosim, dr.
Berčič!
Dr. Branko Berčič: Ne vem, če lahko po poslovniku naše skupščine
v zvezi z odgovorom na prvi dve vprašanji delegatke Kristine Šmit iz LjubljaneBežigrad znova postavim določeno vprašanje. Treba bi ga bilo postaviti tistim,
ki so za stanje odgovorni.
Iz obrazložitve predstavnika ustrezne republiške strokovne službe oziroma
upravnega organa je razvidno, da je za uvoz tistih nesrečnih piščancev odgovorno neko uvozno podjetje in da so strokovno odgovorni tudi pristojni zvezni
organi. Mislim, da se s tako ugotovitvijo, kot je bila dana na koncu odgovora,
ne moremo strinjati. Bilo bi prav, da pristojni zvezni organi odgovorijo, zakaj
je bilo nezakonito ukrepano, zakaj ni bilo strokovno ukrepano, da je nastala
tako velika materialna škoda. Kdo je kriv za to materialno škodo, kako je bila
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pokrita in kdo je za to odgovarjal? Ali je mogoče, da na ta vprašanja zvezni
organi direktno odgovorijo ali pa naj naša delegacija postavi to vprašanje
v zvezni skupščini?
Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Dobro, tovariš Berčič! Skupaj bomo
ugotovili najprimernejšo pot za rešitev vašega vprašanja oziroma za odgovor
na vaše vprašanje.
Še kdo želi postaviti delegatsko vprašanje? Prosim! Delegatsko vprašanje
bo postavil tovariš Stane Hrast.
Stane Hrast: Znano je, da je zdravstveno stanje udeležencev narodnoosvobodilne vojne vse prej kot rožnato. Upravičeno zategadelj vsi udeleženci
narodnoosvobodilne borbe, še posebej pa vsa njihova združenja, na primer ljubljansko mestno združenje, pričakujejo, da se bo začeta akcija ustanavljanja
dispanzerjev za zdravstveno varstvo borcev podprla z bolj izdatnimi finančnimi
sredstvi. Tej vrsti občanov naj se omogoči tudi zdravljenje v naravnih zdraviliščih oziroma toplicah. Ker so pri tem težave, postavljam tole delegatsko
vprašanje:
Do leta 1974 se je zelo malo borcev narodnoosvobodilne borbe poslužilo
zdravljenja v naravnih zdraviliščih na podlagi določb 50. člena tedaj veljavnega zakona o zdravstvenem zavarovanju. Na seji Predsedstva mestnega odbora Zveze združenj borcev NOV v Ljubljani je bilo rečeno, da sta v 1973. letu
koristila zdravljenje v naravnih zdraviliščih v okviru republike Slovenije samo
2 udeleženca narodnoosvobodilne borbe, to pa zaradi tega, ker so se skupnosti
zdravstvenega varstva otepale borcev, češ naj zanje plačujejo stroške zdravljenja občine. V letu 1974 se je stanje občutno izboljšalo. Podatek, ki ga navajam, je preverjen. V okviru Socialistične republike Slovenije je 433 borcev
narodnoosvobodilne vojne s statusom, to je tistih, ki imajo priznano dvojno
štetje pred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943, koristilo 21-dnevno zdravljenje v
naravnih zdraviliščih, od tega 22 iz občine Ljubljana-Bežigrad. Zdravstvene
usluge je plačala Skupnost za zdravstveno varstvo, hotelske pa Republiški sekretariat za zdravstvo. 14-dnevno zdravljenje pa sta koristila 202 borca, od tega
32 iz občine Ljubljana-Bežigrad. Zdravstvene stroške je krila pokojninska skupnost, hotelske pa občinske skupščine. To vprašanje je bilo zadovoljivo rešeno,
čeprav so bile potrebe precej večje. Na žalost se je ta situacija v letošnjem letu
bistveno spremenila. Z dopisom Republiškega komiteja za varstvo borcev in
invaliđov je bilo sporočeno, da v republiškem proračunu v letošnjem letu ni
nobenih dodatnih sredstev za zdravljenje borcev v naravnih zdraviliščih in da
imajo borci s statusom pravico do zdravljenja ob pogojih, ki veljajo za delavce
zavarovance. Zdravljenje borcev narodnoosvobodilne vojske gre zopet v breme
skupnosti zdravstvenega varstva, ki so pripravljene po dogovoru plačati samo
zdravstvene usluge. V občini Ljubljana-Bežigrad je predvidenih za zdravljenje
50 borcev. Naj omenim, da zdravstvene usluge predstavljajo manj kot eno
tretjino vseh stroškov zdravljenja.
V zvezi s tem je vprašanje, ali sta 86. in 88. člen zakona o zdravstvenem
varstvu, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS št. 38/74, dosegla želeni namen, saj borci narodnoosvobodilne vojne ne morejo uveljavljati nobenih posebnih pravic glede tovrstnega zdravljenja.
Glede na to, da omenjeni zakon v 88. členu določa plačnike, me zanima,
ali lahko v tem primeru skupnost za zdravstveno varstvo nudi kaj več kot samo
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plačilo zdravstvenih uslug, saj za zavarovanca delavca skupnost za zdravstveno
varstvo plača vse usluge zdravljenja v naravnih zdraviliščih? Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.)
Obvestim naj vas, da smo vse zadeve, ki smo jih obravnavali na današnji
seji, sprejeli skladno z vsemi drugimi zbori; zato ne bo potrebno nobeno usklajevanje.
Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, se vsem delegatom zahvaljujem za udeležbo in sodelovanje v razpravi in zaključujem 15. sejo Zbora
občin Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Dovolite mi, da vam hkrati zaželim prav prijetno prvomajsko praznovanje!
(Ploskanje.)
(Seja Zbora občin je bila končana ob 14.30.)

16. seja
(21. maja 1975)
Predsedovala: Mara Žlebnik,
predsednica Zbora občin
Začetek seje ob 9.05.
Predsednica Mara Žlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 16. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki sem jo sklicala na podlagi 365. člena ustave Socialistične republike Slovenije.
Z dopisom z dne 14. 5. 1975 sem vas obvestila, da bom dnevni red današnje
seje predvidoma razširila še s predlogom odloka o poroštvu Socialistične republike Slovenije Narodni banki Jugoslavije za obveznosti iz posojil iz sredstev
dinarske protivrednosti določenih tujih kreditov.
Tako predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red:
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
ter poročilo te komisije,
2. odobritev zapisnika 14. in 15. seje zbora,
3. predlog za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije z osnutkom tega zakona,
4. osnutek poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije,
5. informacija o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine Socialistične
republike Slovenije o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu
in prometu,
6. predlog odloka o porošftvu Socialistične republike Slovenije imetnikom
obveznic, izdanih za dograditev termoelektrarne Šoštanj IV v znesku 42 milijonov dolarjev,
7. predlog odloka o poroštvu Socialistične republike Slovenije Narodni
banki Jugoslavije za obveznosti iz posojil iz sredstev dinarske protivrednosti
določenih tujih kreditov,
8. finančni načrt dohodkov in izdatkov starostnega zavarovanja kmetov
za leto 1976 s sklepom o določitvi enotnega prispevka in stopnje prispevka v
odstotku za leto 1975,
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9. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj,
10. osnutek zakona O' zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije
za zagotovitev sredstev za izpolnitev programov stalnih zveznih blagovnih rezerv za leto 1975,
11. osnutek zakona o izdaji obveznic Narodne banke Jugoslavije na tujem
trgu,
12. osnutek zakona o spremembah carinskega zakona,
13. osnutek zakona o premijah za mleko in pitana teleta, junce, junice in
jagnjeta ter o kompenzacijah za sveže meso,
14. volitve in imenovanja,
15. vprašanja delegatov.
Ali ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali spreminjevalni predlog? (Ni predlogov.)
Kdor je za predlagani dnevni red, naj glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno sprejet.
Na današnjo sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije povabljeni Se: Centralni komite Zveze
komunistov Slovenije, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi
Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin, člani delegacije iz Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ, Izobraževalna skupnost Slovenije, Kulturna skupnost Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije, Zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost socialnega
skrbstva Slovenije in Skupščina Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov Socialistične republike Slovenije.
Tovarišice in tovariši delegati! Želim vas obvestiti, da imamo zagotovljene
na današnji seji zborov prevajalce za madžarščino in italijanščino, in če bi kdo
izmed delegatov teh manjšin hotel razpravljati v svojem jeziku, naj javi prosim
predsedstvu zbora, da lahko obvestimo prevajalce, da bodo na zboru prisotni.
Pred prehodom k posameznim točkam dnevnega reda vas obveščam, da smo
se predsedniki zborov na predlog Komisije za pripravo poslovnika Skupščine
Socialistične republike Slovenije in na predlog Izvršnega sveta dogovorili, da
bomo poslušali uvodno obrazložitev k 3. točki dnevnega reda, to je k predlogu za
spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije z osnutkom tega zakona in k 4. točki dnevnega reda, to je k osnutku poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije na skupnem zasedanju
vseh treh zborov, to je Zbora združenega dela, Družbenopolitičnega zbora in
Zbora občin in sicer po obravnavi 2. točke dnevnega reda.
Uvodno obrazložitev k 3. točki dnevnega reda, to je k predlogu za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije
z osnutkom tega zakona bo- dal član Izvršnega sveta Vladimir Klemenčič, uvodno obrazložitev k 4. točki dnevnega reda, to je k osnutku poslovnika Skupščine
SR Slovenije pa bo dal predsednik Komisije za pripravo poslovnika Skupščine
Socialistične republike Slovenije Stane Markič. To skupno zasedanje bom po do^
govoru med predstavniki zborov vodila jaz.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter na poročilo te
komisije.
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Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Dovolite, da kar sama
predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja
izvolimo po abecednem redu občin naslednje delegate: Jakoba Zidanška iz občine Slovenske Konjice, Francko Vidovič iz občine Šentjur pri Celju in Petra
Polajnarja iz občine Skofja Loka. Zeli morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.)
Kdor je za predlog, naj glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna
vprašanja za 16. sejo zbora občin izvoljeni: Jakob Zidanšek za predsednika in
Francka Vidovič ter Peter Polajnar za člana.
Komisijo prosim, da se takoj sestane in ugotovi navzo'čnost delegatov na
seji ter verificira pooblastila. Ostale delegate pa prosim, da ostanejo na svojih
mestih, ker bo komisija delo opravila kmalu.
(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 9.15.)
Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo. Prosim predsednika
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja tovariša Zidanška,
da poda poročilo!
Jakob Zidanšek: Poročilo o pregledu pooblastil za 16. sejo Zbora
občin, ki je bila sklicana za dne 21. maja 1975 ob 9. uri v mali dvorani poslopja
Skupščine ŠR Slovenije:
Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja zbora občin je iz predloženih
pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji.
Navzoča šta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin.
Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila,
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato predlaga, da zbor poročilo sprejme
in s tem verificira pooblastilo delegatov za današnjo 16. sejo.
Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno
razpravlja in sklepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o poročilu. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na
glasovanje o poročilu.
O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor
je za to, da se sprejme poročilo, naj prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije za
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila
delegatov za 16. sejo Zbora občin.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 14. in 15. seje zbora.
Osnutek zapisnika 14. seje zbora ste prejeli s sklicem 16. seje zbora. Osnutek zapisnika 15. seje pa ste prejeli z dopisom dne 13. 5. 1975. Ima morda kdo
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k zapisniku 14. in 15. seje zbora kakšno pripombo ali popravek? (Ne.) Če ne,
dajem odobritev zapisnikov na glasovanje.
Kdor je za to, da se odobri zapisnik 14. in 15. seje Zbora občin, naj prosim
glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 14. in 15. seje zbora.
Prosim delegate, da odidejo v veliko dvorano v prvem nadstropju, kjer
bomo na skupnem zasedanju vseh treh zborov poslušali uvodno obrazložitev
člana Izvršnega sveta Vladimira Klemenčiča k 3. točki dnevnega reda, to je k
predlogu za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije z osnutkom tega zakona in uvodno obrazložitev predsednika
Komisije za pripravo poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije
tovariša Staneta Markiča k 4. točki dnevnega reda, to je k osnutku poslovnika
Skupščine SR Slovenije. Po uvodnih obrazložitvah bomo takoj nadaljevali sejo
našega zbora.
(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.30.)

Predsednica Mara Žlebnik: Nadaljujemo sejo našega zbora.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije
z osnutkom tega zakona.
Predlog za spremembo ustavnega zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil tovariša dr. Kostjo Konvalinko, pomočnika sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo.
Uvodno obrazložitev je dal na skupnem zasedanju vseh treh zborov Vladimir
Klemenčič, član Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Predlog za spremembo ustavnega zakona ste prejeli z dopisom dne 13. 5.
1975. Obravnavali so ga: Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance
Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno' poročilo, Odbor za
družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora in trije odbori Zbora združenega dela, ki so dali skupno pismeno poročilo, Odbor za družbenopolitični in
komunalni sistem našega zbora, Odbor za urbanizem, stanovanj sko-komunalna
vprašanja in varstvo okolja našega zbora, Odbor za družbenopolitični sistem
Zbora združenega dela in Odbor za stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela, ki so predložili skupno pismeno poročilo1, in
Zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila pismeno poročilo. Omenjena poročila ste prejeli.
Želijo morda predstavniki odborov in komisij še kaj dodati k pismenim
poročilom? (Ne želijo.)
Na podlagi predloga za spremembo ustavnega zakona in pismenih poročil
pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati,
zaključujem razpravo' in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep:
1. Predlog za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične
republike Slovenije z osnutkom tega zakona se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije do naslednje seje zbora, ki bo 11. junija 1975.
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3, Pri pripravi predloga naj upošteva vse pripombe in predloge, dane v
poročilih skupščinskih teles.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Osnutek poslovnika je Skupščini predložila Komisija za pripravo poslovnika
Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki je za svojega predstavnika določila tovarišico Eriko Vrhunec. Uvodno obrazložitev je podal na skupnem zasedanju vseh treh zborov Stane Markič, predsednik Komisije za pripravo1 poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Osnutek poslovnika je bil objavljen v Poročevalcu št. 7. Obravnavali pa so
ga: Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela,
ki sta predložila skupno pismeno poročilo, Odbor za družbenoekonomske odnose
in razvoj našega zbora in trije odbori Zbora združenega dela, ki so predložili
skupno poročilo, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem našega zbora,
Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora, Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela in Odbor
za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela,
ki so predložili skupno poročilo, Komisija za pravosodje, Komisija za mednarodne odnose, Komisija za narodnosti, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložile pismena
poročila. Omenjena poročila ste prejeli.
Želijo morda predstavniki odborov in komisij še kaj dodati k pismenim
poročilom? (Ne želijo.)
Na podlagi osnutka poslovnika in pismenih poročil pričenjam razpravo*! Kdo
želi besedo? Besedo ima tovariš Franc Kozar, delegat iz Lenarta!
Franc Kozar: Delegacija občine Lenart je na svoji skupni seji 19. 5.
1975 podrobno obravnavala osnutek poslovnika Skupščine SR Slovenije. Delegacija občine se v načelu strinju s predlaganim osnutkom poslovnika, predlaga
pa naslednje pripombe:
1. V 71. členu v 2. točki, alinea 3 predlaga delegacija, da se sprejme
predlagana beseda, ne pa varianta.
2. V 71. členu v 2. točki, alinea 4 predlaga delegacija, da se sprejme predlagano besedilo alinee.
3. K 72. členu predlaga delegacija, da se sprejme predlagano besedilo pri
alineah 13 in 16, ne pa variantni predlog.
4. K 266. členu predlaga delegacija, da se obravnava predlaganje amandmaja na seji zbora med obravnavo kot izjema za vse predlagatelje, ne samo za
delegate, kar pomeni tudi za predlagatelje zakonskega predloga.
5. V 287. členu in 288. členu meni delegacija, da bi bilo potrebno določiti
rok, v katerem se predlog, ki ni bil sprejet, lahko ponovno predloži zborom
oziroma Skupščini v obravnavo'. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kozar! Prosim, kdo še
želi razpravljati? Tovariš Gor jup, delegat skupščine mesta Ljubljana!
8
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Ivo Gor j up: Prvi odstavek 99. člena naj bi se spremenil in se glasil:
»Gradivo o vprašanjih, ki so v predlogu dnevnega reda seje zbora, mora biti
poslano najmanj 40 dni pred dnem, določenim za sejo zbora, vsem prejemnikom
iz petega odstavka 21. člena tega poslovnika.«
1. Podaljšanje roka od 30 na 40 dni predlagamo zato, da bi omogočili razprave v bazi, to je v temeljnih delegacijah, konferencah delegacij, občinski in
mestni skupščini ter samoupravnih interesnih skupnostih. Na tej osnovi zavzemajo stališča ustrezni odbori in Zakonodajno-pravna komisija. Funkcija
odborov in Komisije je predvsem ta, da formira stališča na podlagi predlogov
temeljnih delegacij, konferenc delegacij, občinskih, mestne in obalne skupščine.
Naslednja faza pa je usklajevanje stališč odborov na nivoju občinskih in
mestne skupščine. Minimalni čas za obravnavo v posamezni fazi, razen v Zakonodajno-pravni komisiji, je šest dni, torej skupaj najmanj 40 dni.
Ustrezno temu predlogu bi bilo potrebno korigirati tudi 241. člen, ki govori
o funkciji odborov, in 257. člen, ki govori o Zakonodajno-pravni komisiji.
Danes v ekspozeju smo že slišali, da je smisel delovanja delegatskega sistema predvsem v tem, da daje k bistvenim sistemskim in ostalim vprašanjem
in k vprašanjem družbenoekonomskega razvoja svoje predloge predvsem baza.
Ce realno pogledamo, kakšen čas je potreben, lahko ugotovimo iz prakse, da
30 dni ni primeren čas za delovanje skupščinskega sistema, takega kot si ga
želimo.
2. Za nemoten razvoj delegatskih razmerij bi bilo potrebno po sprejetju
poslovnika oblikovati dogovor med občinskimi, mestno, obalno in republiško
skupščino o časovni razporeditvi sej. To predvsem zato, da bi lahko vnaprej
programirali delo v bazi in družbenopolitičnih skupnostih.
3. K 386. členu predlagamo novo dodatno besedilo, ki se glasi: »Predlogi
delovnih programov in operativnih delovnih načrtov Skupščine morajo biti
sprejeti najmanj en mesec pred pričetkom izvajanja programa ali delovnih
načrtov
To dopolnilo je pogoj za racionalno delo na vseh nivojih uvajanja delegatskega sistema in razmerij.
Ta tri bistvena vprašanja, ki sem jih navedel, so po mnenju delegacije
pogoj za normalno delovanje delegatskega sistema. Kot delegacija smo Odboru
za družbenopolitični sistem pri Družbenopolitičnem zboru Skupščine SRS na
vprašanje, ki je bilo postavljeno vsem delegacijam o načinu in problemih delovanja delegacij, odgovorili takole: »Za delovanje delegatskega sistema je pogoj,
da so programi Skupščine SRS specificirani po sklicih in da so- določeni roki teh
sklicev. Na primer: redno zasedanje Skupščine SRS naj bi bilo teoretično od
1. do 5. v mesecu, občinske skupščine naj bi imele seje med 20. in 25. v mesecu,
mestna in obalna med 26. in 30. v mesecu. Na tak način bi lahko temeljna
delegacija, delavski sveti temeljnih organizacij združenega dela, konference
delegacij, delavski sveti podjetij in tako dalje vnaprej planirali dneve zasedanj
in tudi vnaprej določili dnevne rede zasedanj. Če upoštevamo, da so zaključeni
mesečni obračuni poslovanja v temeljnih organizacijah in delovnih organizacijah
med 25. in 28. oziroma do konca meseca za pretekli mesec, da zbori delavcev
obravnavajo to gradivo med 5. in 10. v mesecu, delavskih svetih temeljnih
organizacij združenega dela med 10. in 15. in delavski sveti podjetij med 15. in
20. v mesecu, bi lahko vključili problematiko družbenopolitičnih skupnosti in
samoupravnih interesnih skupnosti na dnevne rede zborov omenjenih samoupravnih organov.
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Tako bi lahko racionalno in sistematično zaključili krogotok povratnih
informacij, o katerih smo že prej razpravljali na vseh nivojih.«
Naša delegacija podpira stališče Odbora za družbenoekonomske odnose k
266. členu, da naj se ta člen precizira tako, da ima delegat za predložitev
amandmaja lahko podpis samo svoje delegacije.
Glede 274. člena podpiramo stališče Odbora za družbenoekonomske odnose,
da je potrebno konkretno navesti in precizirati, kaj so to druge izredne potrebe
republike.
Delegacija Skupščine mesta Ljubljana pa se ne strinja s predlagom Odbora
za družbenoekonomske odnose, ki predlaga spremembo 242. člena, da se poročilo delovnega telesa, ki je predloženo na seji zbora, po potrebi lahkoi tudi ustno
obrazloži oziroma dopolni. Predlagamo, da ostane prvotno besedilo, ki je zapisano v osnutku poslovnika in se glasi: »Poročilo delovnega telesa, ki je predloženo na seji zbora, je potrebno ustno obrazložiti.« Delegacija meni, da je ustna
obrazložitev nujno potrebna, da bo delegat lahko ocenil realnost predloga.
Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Gorjup! Želi še kdo razpravljati? (Nihče.)
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da
sprejme zbor naslednji sklep:
1. Osnutek poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije se
sprejme.
2. Predlog poslovnika pripravi Komisija za pripravo poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga naj upošteva vse pripombe in predloge, dane v
poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov in pripombe, dane v
današnji razpravi na seji zbora.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo' na 5. točko dnevnega reda, to je na informacijo o
izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in
mladine v industriji, gradbeništvu in prometu.
Informacijo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil tovariša Edvarda Galeta, pomočnika republiškega sekretarja za delo.
Uvodno obrazložitev bo imel tovariš Gale!
Edvard Gale: Tovarišice in tovariši delegati! Po ratificirani konvenciji o nočnem delu žena iz leta 1955 in ratificirani konvenciji o nočnem delu
mladine iz leta 1975 se izjemoma dovoljuje nočno delo žena v industriji in gradbeništvu, mladini pa tudi v prometu, če zahteva zaradi posebno resnih okoliščin nacionalni interes uvedbo takega dela. 2e predpisi o delovnih razmerjih iz
leta 1961 so določali, da se sme izjemoma začasno dovoliti nočno delo žena in
mladine v primerih, če to zaradi posebno resnih okoliščin zahtevajo koristi
skupnosti.
Tudi novi zvezni predpisi o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem
delu iz leta 1957 določajo, da se lahko izjemoma začasno uvede nočno delo
8«
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žena v industriji ali gradbeništvu, nočno delo mladine pa tudi v prometu,
in to v primerih, če to zahtevajo posebno resne družbenoekonomske, socialne
in podobne okoliščine, ob pogojih, ki jih določa republiški zakon.
Republiški predpisi o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu iz
leta 1974 imajoi sicer podobno določbo o prepovedi nočnega dela žena kot zvezni
zakon, vendar razširjajo prepoved nočnega dela žena tudi na promet in proizvodno obrt. Izjemoma Se sme naložiti delavki, da dela ponoči, če to zahtevajo
posebno resne družbenoekonomske, socialne in druge podobne okoliščine in ob
pogoju, da da za tako delo soglasje republiški sekretar za delo.
Od leta 1969 do leta 1971 je nočno delo žena in mladine stalno naraščalo.
Večletno aktivno prizadevanje vseh pristojnih dejavnikov za omejitev nočnega
dela se je pokazalo v letu 1972. Bistveno znižanje pa je sledilo šele po sprejetih
priporočilih in sklepih Skupščine SR Slovenije iz leta 1973. Glavno priporočilo
je bilo, da naj organizacije združenega dela v okviru razvojnih planov izdelajo
petletne programe o postopnem zmanjšanju nočnega dela žena do 30. 6. 1978,
in zlasti, da naj se čimprej odpravi nočno delo materi z otroki do 7 let starosti.
Pomembno priporočilo je bilo, da naj industrijske, gradbene in prometne
organizacije združenega dela do konca leta 1973 v celoti odpravijo nočno delo
mladoletnih delavcev.
Priporočila in sklepi zaostrujejo pogoje za izdajo soglasij republiškega
sekretarja za delo za uvedbo nočnega dela žena, hkrati pa zahtevajo take pogoje
nočnega dela, da bodo žene čim manj zdravstveno, družinsko in materialno
prizadete.
Število žena in mladine, ki dela ponoči, se je gibalo v obdobju od 1969 do
konca leta 1974 takole: leta 1969 je bilo poprečno Zaposlenih 115 719 žena. Ponoči
je delalo 15 523 žena ali 13,4 "/o. Ponoči je delal 501 mladoletnik. Potem je to
naraščalo do leta 1971 in nato začelo občutno padati. V letu 1974 je bilo poprečno
na zaposlenih 149 667 žena, ponoči pa je delalo le še 11 799 žena ali..7,9'"/o.
Očitno je, da je poprečna zaposlenost žena ves čas naraščala in da se je število
na nočnem delu od leta 1972 dalje ves čas zniževalo. Tudi po podatkih za obdobje
od 1. 1. do 20. 5. 1975 je ugotovljeno, da je dospelo za leto 1975 na Republiški
sekretariat za delo 108 vlog s prošnjo za uvedbo nočnega dela 9704 žensk, ob
čemer je bilo v prvem trimesečju 1975 poprečno zaposlenih 154 727 žena, ponoči
pa jih je delalo do 20. 5. 97O0. Iz tega je razvidno, da se tudi v letu 1975 predvideva zvišanje poprečne zaposlenosti žena, hkrati pa znižanje nočnega dela
žena, ki znese 6,3 l0/o od poprečne zaposlenosti žena.
Poprečna zaposlenost žena po panogah od leta 1969 do 31. 3. 1975 je takale:
v industriji je leta 1969 delalo 95 725, v gradbeništvu 4758, v prometu 5813, v
družbeni obrti pa 9423 žena. Zaposlenost je nato naraščala in je bila v prvem
trimesečju leta 1975 naslednja: industrija 131 742, gradbeništvo 6610, promet
7232 in družbena obrt 9143. To je skupaj 154 727. Iz pregleda je razvidno, da
znaša zmanjševanje nočnega dela žena v letu 1974 v primerjavi z letom 1971
okoli 40Iz pregleda torej izhaja, da se nočno delo žena postopno zmanjšuje
v okviru 5-letnega programa o postopnem zmanjševanju obsega nočnega dela
žena in da je bilo do konca leta 1973 odpravljeno nočno delo mladoletnih
delavcev.
Po republiškem zakonu o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu
pa je določeno, da sme biti delavka, ki ima otroka mlajšega od 7 let, razporejena
na nočno delo samo, če s tem soglaša.
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V tekstilni industriji je zaposlenih polovico vseh ponoči zaposlenih žena.
To je bilo leta 1973 7347 delavk, leta 1974 pa 5768 delavk. Po> številu zaposlenih
žena pri nočnem delu je bila v letu 1974 na drugem mestu kovinska industrija
(1229 delavk), medtem ko je to število* pri drugih panogah znatno nižje.
Razlogi za nočno delo žena so v glavnem socialno-ekonomski in organizacijsko-tehnični. Pogosto zahteva tako delo neprekinjen proizvodni proces, ki
zahteva delo v 3 izmenah zaradi racionalne izrabe strojev, ker bi sicer organizacija združenega dela poslovala z izgubo1. Razlog je tudi pomanjkanje moških
delavcev, zlasti še v tekstilni industriji, kjer gre za tipična ženska dela, ki so
razmeroma nizko vrednotena in zato niso stimulativna za moške delavce.
V tekstilni industriji, kjer je ta problem najbolj pereč, bo mogoče doseči
bistveno zmanjšanje oziroma odpravo nočnega dela žena z rekonstrukcijami
in modernizacijami, tako da bi proizvedli v dveh izmenah enako kot prej v
3 izmenah. Takšne rekonstrukcije in modernizacije pa zahtevajo seveda velika
finančna sredstva.
Republiški sekretariat za delo je doslej ugotovil:
1. Da se nočno delo žena v industriji sicer v glavnem uspešno1 zmanjšuje,
čeprav še ne povsem zadovoljivo.
2. Da ni bilo primera nočnega dela žena v gradbeništvu.
3. Da je bilo do konca leta 1973 odpravljeno nočno delo mladoletnih delavcev.
4. Da je delavka, ki ima otroka, mlajšega od 7 let, lahko razporejena na
nočnem delo le v primeru, če s tem soglaša.
Republiški sekretariat za delo bo v sodelovanju z Zvezo sindikatov Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in z Republiško inšpekcijo' dela tudi v
prihodnje skrbel, da se bodo dosledno upoštevala priporočila in sklepi Skupščine SR Slovenije o postopnem zmanjšanju oziroma odpravi nočnega dela žena.
Prav tako bo Republiški sekretariat za delo kot pristojni organ za izdajo soglasij
o uvedbi nočnega dela žena tudi v prihodnje dosledno spremljal, kako organizacije združenega dela realizirajo svoje programe o postopnem zmanjševanju
oziroma odpravi nočnega dela žena in kako izvajajo1 predpise o medsebojnih
razmerjih delavcev v združenem delu ter o nočnem delu žena.
Letošnje leto kot mednarodno leto- žena mora dati tudi na tem področju
nadaljnje pozitivne rezultate.
Tudi v novih srednjeročnih načrtih organizacij združenega dela, ki jih bomo
sprejemali v bližnji prihodnosti, morajo imeti delavci pred seboj odpravo nočnega dela žena. Skrb vseh dejavnikov mora iti v smeri ne samo odprave nočnega dela žena, ampak tudi zmanjšanja nočnega dela nasploh, kar pa je seveda
pogojeno s celo vrsto objektivnih okolnosti. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Gale! Informacijo ste prejeli z dopisom z dne 4. 4. 1975. Informacijo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in
Zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila pismeno poročilo. Poročila ste
prejeli.
Želita morda predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim
poročilom? (Ne želita.)
Na podlagi informacije o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine Socialistične republike Slovenije o nočnem delu žena in mladine v industriji, grad-
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beništvu in prometu in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Prosim! Razpravljal bo tovariš Gojko Vidovič, delegat iz Litije.
Gojko Vidovič: Delegacija za delegiranje delegata v Zbor občin in
delegacija za delegiranje delegata v Zbor združenega dela občine Litija sta
na seji dne 19. 5. 1975 obravnavali informacijo o izvajanju priporočil in sklepov
Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu, ki jo je Skupščini SR Sloveniji predložil Izvršni svet.
Obe delegaciji sta ugotovili, da na območju občine Litija obratuje organizacija združenega dela Predilnica Litija, v kateri žene še vedno delajo ponoči.
Podjetje je leta 1972 izdelalo in sprejelo študijo o možnostih za postopno ukinitev
nočnega dela žena, iz katere povzemamo, da zaposluje podjetje po podatkih
za dan 1. 1. 1975 1152 delavcev. Od tega je zaposlenih žena 794 ali 69®/». Od
vseh zaposlenih žena pa dela še vedno v nočnem času v tri in štiriizmenskem
delu 593 žen ali 52 l0/e vseh zaposlenih. Nadomestitev ženske delovne sile z moško
ni izvedljiva, ker bi morali samo v proizvodnih oddelkih zamenjati 593 žensk
z moškimi, ki jih pa v sedanjih pogojih ni mogoče dobiti. Ukinitev nočnega dela
žena v danem momentu pomeni za podjetje ukinitev tretje izmene, kar bi povzročilo odpustitev 198 žena in zmanjšanje proizvodnje za Vs, kar bi hkrati
povzročilo povečanje fiksnih stroškov na enoto proizvoda.
Predilnica Litija zagotavlja s triizmenskim delom polno zaposlitev slovenskih tkalnic in deloma tkalnic v ostalih republikah Jugoslavije. Znižanje proizvodnje v Predilnici Litija bi povzročilo kontinuirano pomanjkanje preje v
omenjenih tkalnicah, če primanjkljaja ne bi nadomestili iz uvoza.
Zmanjšanje količine proizvodnje za eno tretjino pa bi pri nespremenjenih
cenah preje povzročilo, da bi bili odhodki večji od prihodkov, zaradi česar bi
faktor ekonomičnosti zdrsnil pod 1. Proizvodnjo, ki bi se zmanjšala zaradi ukinitve tretje izmene, bi bilo mogoče nadomestiti samo' z investiranjem v dodatne
kapacitete. Da bi zagotovili proizvodnjo na sedanjem nivoju, bi morali povečati
kapacitete predvsem v predilnici, sukalriici in previjalnici. Ker so tlorisne
površine sedanjih objektov polno izkoriščene, bi morali za postavitev opreme
zgraditi tudi nove objekte.
Kot je bilo že omenjeno, je organizacija združenega dela Predilnica Litija,
da bi odpravili nočno delo žena in pri tem ne zmanjšali proizvodnje, izdelala
idejni investicijski program, po katerem bi podjetje ukinilo nočno delo žena
do leta 1978. Program obsega tele proizvodne naprave: mešalnico vlaken, 12
dvojnih mikalnikov, 24 raztezalk in 24 flajerjev, 80 prstančnih strojev po 400
vreten, 14 avtomatskih previjalnih strojev, 12 sukalnih strojev. Vsa ta nova
strojna oprema bi bila montirana v rnovi proizvodni hali izmere 9000 m2.
Vrednost investicij bi po zadnjih ponudbah v drugem polletju 1975 znašala
skupaj 393 milijonov novih dinarjev.
Viri financiranja so naslednji: lastna sredstva v desetih letih 173 milijonov, komercialni! krediti 95 milijonov, bančni krediti 125 milijonov.
Zaradi visoke vrednosti investicije in zaradi sorazmerno nizke akumulativnosti v tekstilni industriji bo nujno potrebna družbena intervencija s finančnimi sredstvi, sicer bi se moral rok ukinitve nočnega dela žena v organizaciji
združenega dela Predilnica Litija podaljševati, kljub programu, sklepom 3. kongresa sindikatov delavcev industrije in rudarstva v Sloveniji iz decembra
1971. leta in sklepom mariborske konference predsednikov sindikalnih organizacij in delavskih svetov tekstilne industrije iz aprila 1973. leta.
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Zato predlagamo, da bi imele investicije za ukinitev nočnega dela prioriteto
pri dodeljevanju investicijskih kreditov, ki naj bi imeli daljši rok odplačila in
nizko obrestno' mero. Zaradi visokih carinskih dajatev pri uvozu strojne opreme
bi bilo potrebno zmanjšati odstotek carine in drugih uvoznh dajatev.
Proučiti bi bilo potrebno zadnji rok za ukinitev nočnega dela žena, ki je
predlagan za leto 1978. Menimo, da je prekratek, posebno še glede na gospodarsko krizo, ki bo znatno zmanjšala akumulativno sposobnost organizacij združenega dela, s tem pa zmanjšala tudi možnost hitrejše realizacije investicij za
odpravo nočnega dela žena.
Zato so delegati za delegiranje delegatov v Zbor občin in Zbor združenega
dela v občini Litija menili, da je potrebno o tem problemu ob tej priliki seznaniti Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike
Slovenije zaradi nadaljnjega ukrepanja pri reševanju tega vprašanja.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati?
Besedo ima tovarišica Marina Vidali, delegatka iz občine Kranj!
Marina Vidali: Spoštovani delegati in delegatke! Informirala vas
bom o nočnem delu žensk izven dejavnosti, ki jih danes obravnavamo, in sicer
iz dejavnosti posebnega družbenega pomena, to je iz zdravstva.
95 o/« zaposlenih v nočni izmeni hospitalne zdravstvene službe so ženske.
Vemo, da se to nočno delo ne bo nikoli ukinilo niti zmanjšalo niti ga ne bodo
zamenjale moške roke, kvečjemu se bo zaradi potreb in zahtev zdravstvene
službe povečalo. Vendar je to eno zelo zahtevnih in odgovornih del, kar bi se
moralo v večji meri upoštevati pri pogojih dela. Ker je letošnje leto v mednarodnem merilu posvečeno reševanju ženskih vprašanj, bi pričakovali, da
bodo samoupravne interesne skupnosti in vsi ostali družbenopolitični dejavniki
posvetili temu problemu več pozornosti.
V ospredju je predvsem vprašanje nagrajevanja nočnega dela tega kadra
in pa urejanje življenjskih pogojev teh žensk. Znano je, da je fluktuacija tega
strokovnega kadra velika, saj se teži zaposliti sicer v svoji stroki, vendar izven
hospitalne zdravstvene službe. V hospitalni zdravstveni službi ne gre le za, vprašanje nočnega dela, ampak tudi za stalno dežurstvo ob sobotah, nedeljah in
praznikih. Temeljne organizacije - združenega dela — hospitalne zdravstvene
organizacije so po številu zaposlenih večinoma manjše organizacije, ki ne zmorejo zbrati dovolj sredstev za reševanje osnovnih življenjskih vprašanj teh delavk, to je predvsem za reševanje njihove stanovanjske problematike.
Menim, da se moramo pri reševanju teh vprašanj zavedati tega, da je
zdravje največje bogastvo posameznika in družbe.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovarišica Vidali. Zeli še kdo
razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor
naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije jemlje na znanje
informacijo o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine Socialistične republike
Slovenije o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu.
2. Republiški sekretariat za delo naj pospeši prizadevanja za čimprejšnjo
odpravo nočnega dela žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu,
ter v tej zvezi tuidi v bodoče intenzivno spremlja, kako organizacije združenega
dela realizirajo svoje programe o postopnem zmanjševanju in odpravi nočnega
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dela žensk in mladine, kako se izvajajo predpisi o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, ki se nanašajo na nočno delo žena in mladine, ter sprejeta priporočila in sklepi Skupščine Socialistične republike Slovenije o nočnem
delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu, pri čemer pa naj
prouči tudi sugestije iz današnje razprave.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o poroštvu Socialistične republike Slovenije imetnikom obveznic, izdanih za
dograditev termoelektrarne Šoštanj IV v znesku 42 milijonov dolarjev.
Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Mira Kerta, pomočnika
republiške sekretarke za finance.
Tovariš Kert, boste predlog odloka ustno obrazložili? (Ne.)
Predlog odloka ste prejeli z dopisom dne 28. 4. 1975. Predlog odloka so
obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna
komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Omenjena poročila ste
prejeli. Želita morda predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne.)
Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo. Zeli
kdo besedo? (Nihče.)
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu odloka o poroštvu Socialistične republike Slovenije imetnikom
obveznic, izdanih za dograditev termoelektrane Šoštanj IV v znesku 42 milijonov
dolarjev. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o
poroštvu Socialistične republike Slovenije Narodni banki Jugoslavije za obveznosti iz posojil iz sredstev dinarske protivrednosti določenih tujih kreditov.
Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Mira Kerta, pomočnika v Republiškem sekretariatu za finance. Tovariš Kert, želite besedo? (Ne.)
Predlog odloka ste prejeli z dopisom dne 16. 5. 1975. Ptedlog odloka so
obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, ter Zakonodajno-pravna
komisija, ki je predložila pismeno poročilo. Poročila ste prejeli. Želijo predstavniki morda še ustno poročati? (Ne želijo.)
Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? (Nihče.)
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu odloka. Kdor je za predlog odloka o poroštvu Socialistične
republike Slovenije Narodni banki Jugoslavije za obveznosti iz posojil iz sredstev dinarske protivrednosti določenih tujih kreditov, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka.
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na finančni načrt
dohodkov in izdatkov Sklada starostnega zavarovanja kmetov za leto 1976 in
na sklep o določitvi enotnega prispevka in stopnje prispevka v odstotku za
leto 1975.
Finančni načrt je Skupščini predložila v obravnavo Skupščina skupnosti
starostnega zavarovanja kmetov Socialistične republike Slovenije in za svoja
predstavnika določila- tovariša Veljka Kodrmaca, predsednika Skupnosti in
Vojislava Cvetkovskega, načelnika finančnega sektorja strokovnih služb.
Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Anka Tominšek, republiška podsekretarka v Republiškem sekretariatu za delo.
Zeli morda besedo predstavnik Skupnosti? Prosim!
Vojislav Cvetkovski: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Finančni načrt o dohodkih in izdatkih Sklada starostnega zavarovanja kmetov je za leto 1976 pripravljen po isti metodologiji kot za prejšnja
leta. To pomeni, da so predvideni dohodki v finančnem načrtu za leto 1976
dejansko dohodki sklada za leto 1975, izdatki, predvideni v temi finančnem načrtu, pa so izdatki za leto 1976.
Kot veste, se v letošnjem letu izteka prehodno obdobje posebnega financiranja starostnega zavarovanja kmetov. V tem obdobju smo starostno zavarovanje financirali po tako imenovanem anticipativnem sistemu, t. j. pobirali
sredstva eno leto prej, da bi s temi sredstvi skupnost izplačevala svoje izdatke
v naslednjem letu. Ker je to finančni načrt o dohodkih in izdatkih sklada za
leto 1976, je bila skupščina starostnega zavarovanja kmetov mnenja (kljub
temu, da zakon o starostnem zavarovanju kmetov nič več ne predvideva takega
soglasja), da je potrebno soglasje s strani Skupščine SR Slovenije zaradi tega,
ker Skupščina s tem prevzame določene obveznosti, t. j. dve tretjini od polovice
skupnih izdatkov po finančnem načrtu.
Princip participiranja v tem financiranju je, da se polovica izdatkov krije
s prispevki, zbranimi od zavezancev prispevka,, drugo polovico krijejo družbenopolitične skupnosti. Od te druge polovice prispeva dve tretjini republika, tretjino pa vse občine. Mislim, da smo s soglasjem v zamudi, ker bi morale davčne
uprave odmeriti prispevek za leto 1975 po finančnem načrtu za leto 1976 v prvem
kvartalu oziroma do aprila tako, da bi pravočasno' izvršili odmero in s tem tudi
pobiranje prispevkov za leto 1975.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Cvetkovski! Želi besedo
predstavnica Izvršnega sveta? (Ne.)
Finančni načrt in sklep ste prejeli z dopisom dne 28. 4. 1975. Prejeli ste
tudi mnenje Izvršnega sveta in soglasje k finančnemu načrtu Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Socialistični republiki Sloveniji.
Finančni načrt in sklep so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in
Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta zboru predložila predlog odloka
o soglasju k finančnemu načrtu, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila pismeno poročilo. Predlog odloka in poročilo ste prejeli. Želita predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati k svojim poročilom? (Ne želita.)
Na podlagi finančnega načrta dohodkov in izdatkov Sklada starostnega
zavarovanja kmetov za leto 1976 in sklepa o določitvi enotnega prispevka in
stopnje prispevka v odstotku za leto 1975 ter pismenih poročil pričenjam raz-
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pravo. Kdo želi besedo? Razpravljal bo tovariš Janez Šporar, delegat iz občine
L j ubij ana-Šiška!
Janez Šporar: Skupina delegatov za pošiljanje delegata v Zbor občin
pri Skupščini občine Ljubljana-Siška je na svoji seji dne 19. 5. 1975 obravnavala
gradivo za današnjo sejo. Delegati se s finančnim načrtom in sklepom načelno
strinjajo, obenem pa postavljajo tole vprašanje:
Po določbi 50. člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov ima občina
do zavarovancev zavezancev prispevka terjatev v primeru, kadar zanj plača
razliko med odmerjenim prispevkom in dolžnim zneskom, kot tudi v primeru,
kadar zanj plača razliko med plačanim oziroma izterjanim prispevkom in med
prispevkom, ki ga je bil zavezanec dolžan plačati (točka 2, 48. člen). Za navedene terjatve ima občina po zakonu zastavno pravico na nepremičninah zavezanca-dolžnika, ki jo zemljiškoknjižno zavaruje.
Kolikšen je bil obseg izvajanja omenjenega ukrepa v letu 1974 in kako so
ga izvajale posamezne občine v SR Sloveniji?
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Stojan
Makovec, delegat v Zboru republik in pokrajin!
Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Prihajamo v obdobje, ko bodo imeli kmetje zagotovljeno starostno pokojnino. V letu 1972 smo pričeli z 250 dinarji. Letos smo prišli na 300 dinarjev, in
to se bo še postopoma povečalo, kot bodo dovoljevala finančna sredstva. Vemo,
da je bilo letos dano prvo navodilo, da se lahko kmetje kooperanti vključijo
v pokojninsko zavarovanje, ki je prilagojeno delavskemu zavarovanju. Pri tem
zavarovanju pa ni sofinancerjev, zato bodo tudi prispevki zavarovancev večji.
Pri tem pokojninskem zavarovanju je več1 stopenj, od 1. do 5. Je torej kot
delavsko zavarovanje. Kdor več vlaga, tisti tudi lahko pričakuje večjo pokojnino. Pri tem ne bodo imeli vsi pogojev in videli bomo, koliko kooperantov se
bo prijavilo. Dana je tudi možnost, da se kupijo leta.
Pripravlja se nov zakon, ki bo verjetno kmalu sprejet. Ta bo uvedel nov
način pokojninskega zavarovanja kmečkih proizvajalcev, to je združeno pokojninsko zavarovanje delavcev in kmetov, kot je združeno zdravstveno zavarovanje.
S starostnim zavarovanjem kmetov proizvajalci tako ali drugače ne soglašajo. Jasno pa moramo vsi vedeti, da tisti, ki nekaj dajo, lahko tudi nekaj pričakujejo. Nekateri seveda ocenjujejo samo, koliko morajo dati, po drugi strani
pa ne ocenjujejo, koliko prejemajo. Za to starostno zavarovanje moramo biti pa
tudi kmečki proizvajalci hvaležni, saj imamo 50'% družbene pomoči, kot je že
omenil poročevalec, občinska skupščina pa plačuje tudi za tiste, ki sami tega
ne zmorejo.
Priporočam zboru, da sprejme sklep, ki je predložen v gradivu. Hvala.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Makovec! Zeli še kdo
razpravljati? Prosim! Besedo ima tovariš Klančar, delegat iz občine LjubljanaVič-Rudnik.
Anton Klančar: Tovarišice in tovariši delegati! Pri obravnavanju
tega gradiva smo imeli občutek, da bi se te pokojnine morale zvišati, da bi jih
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sploh lahko imenovali pokojnine. Govornik pred menoj je rekel, da daje polovico družba, republika in občine. To je res. Samo nekaj pa je pri tej stvari. Če
natančneje pogledamo, vidimo, da znaša celoletna pokojnina 3600 dinarjev,
vsak zavezanec pa je dolžan plačati približno 1800 dinarjev. To je polovico. Ce
torej računamo, znaša pokojnina polovico, to je le še 1500 dinarjev. Ce sta živa
oba zakonca, je to 750 din na enega. Tega pa skoraj ne moremo imenovati pokojnina.
Vsi dobro vemo, da hribovske kmetije niso bile rentabilne ne pred vojno
ne po vojni, pa verjetno tudi še dolgo ne bodo ali pa mogoče nikoli. Zato jim je
bil, da so laže izhajale, dodeljen gozd. Sedaj pa poglejmo, kaj ima od gozda tisti,
ki ga sam ne more posekati. Kaj pravzaprav spravi od tistega lesa? Po predpisu
mora 55 '°/o vrednosti lesa na panju plačati za zdravstveno zavarovanje, 8,65 "/o
za starostno zavarovanje, občini 20 %, ostane mu borih 14 °/o. Kaj si more s tem
pomagati? Če pa sam seka les in ga sam spravlja, potem plača še od dosežene
cene 23,5 %» biološke amortizacije in poslovne stroške, ki jih predpiše gozdno
gospodarstvo. Da bi obremenjevali gorske kmetije še s čim, je nemogoče. Jaz
to vem, ker sem kmečki proizvajalec z gorske kmetije. Že sedaj mnogokrat
slišimo od proizvajalcev: kaj nas sploh razburjajo s tistimi dajatvami, ko tako
malo dobimo od tega.
Sam menim, da je starostno zavarovanje kmetov napredek, in mislim, da bi
morali naprej v smeri združevanja kot pri zdravstvenem zavarovanju. Mislim,
da to ni prevelika zahteva kmetov, saj pravzaprav prodajajo pod proizvodnimi
stroški tako živino, ki je osnovni dohodek hribovskih kmetij, kot tistih nekaj
kilogramov krompirja. Nas je pa verjetno že tako majhen odstotek, da to ne
bi bilo nedosegljivo1. In če bo šlo starostno zavarovanje v tej smeri, da bi se
izenačilo z delavskim, pa čeprav bi imeli najnižje pokojnine, potem ima stvar
še nekje smisel.
Predsednica Mara Zlebnik : Hvala, tovariš Klančar! Želi še kdo razpravljati? Tovariš Cvetkovski, prosim!
Vojislav Cvetkovski: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov je kmet dolžan
plačati odmerjeni prispevek, zmanjšan za odpisani znesek. Ce kmet ne poravna
dolžnega zneska, je dolžna občina to'v celoti poravnati iz svojega proračuna.
Glede na podatke, ki jih imamo, lahko trdim, da so se občine tega načela
držale. Ali so občine vpisovale zastavno pravico do kmeta, bi lahko povedal
predstavnik Sekretariata za finance, ker je to vezano na njegovo delovno
področje. Skupnost dobiva vse tisto, kar so komisije odpisale kmetom, ki niso
zmožni plača,ti prispevkov za to zavarovanje.
Glede tega, ah je to< pokojnina ali ne! F'ovedal sem že, da bo letos poteklo
tako imenovano prehodno obdobje, v katerem so zavarovanci zavezanci postopno uveljavljali pravice do pokojnine. Tako so 1. 1. 1973 uveljavili pravico
do pokojnine vsi tisti, ki so bili stari 75 let oziroma borci, stari 70 let, 1. 1. 1974
vsi tisti, ki so bili stari 70 let, in s 1. 1. 1975 vsi ostali zavezanci. Letos je prvo
leto, v katerem uveljavljajo vsi zavezanci pravico do pokojnine po splošnih
predpisih. Število zavezancev prispevka znaša okoli 77 tisoč, število uživalcev
pokojnine konec aprila letošnjega leta okrog 32 000. To pomeni, da je razmerje na enega upokojenca okrog 2,4 zavezanca. Če to primerjamo z razmerjem
v delavskem zavarovanju, ki je 1 : 3,5—1 : 3,6, lahko ugotovimo, da je breme
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zavezancev kmečkega zavarovanja izredno veliko v primerjavi s tistimi, ki so
zavarovani iz naslova delavskega zavarovanja. Če bi želeli, da se pokojnina,
ki je bila prvotno določena na 250 din in je bila valorizirana s 1. julijem 1974
za 20 % na 300 dinarjev, nadalje valorizirana, bi se obveznosti zavezancev
neprimerno povečale.
Samo zaradi prirasta neto1 števila uživalcev pokojnin se je znesek od 1136,
kolikor je znašal v letu 1974, povečal na 1285 oziroma odstotek 7,6 od katastrskega dohodka se je povečal na 8,5fl/o. Kolikor gremo s pokojninami navzgor, se
obveznosti seveda avtomatično povečujejo. To pa ne more biti vzrok za to,
da bi pokojnine zadrževali več let na ravni, kot smo jo določili v začetku. Zato
je Skupščina Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov o tem že razpravljala.
Strokovna služba pripravlja ustrezno gradivoi o možnosti, da bi se vsaj s 1. 1. 1975
ta pokojnina ustrezno valorizirala glede na gibanje življenjskih stroškov, kot
predvideva zakon.
Omenjena je bila perspektiva tega zavarovanja. Zaenkrat imamo samo ta
zakon in po tem zakonu so takšne pravice in takšno financiranje, se pravi polovična participacija kmetov zavezancev, polovico pa plačajo družbenopolitične
skupnosti. Vendar se intenzivno dela tudi na tem, kako naj izgleda perspektiva
tega zavarovanja oziroma kako naj se financira to zavarovanje v bodoče. Ena
od variant je, kot so tovariši omenili, da se to zavarovanje spoji z delavskim,
vendar konkretni predlogi še niso znani. Druga možnost je, da se razširi krog
zavezancev v kmečkem zavarovanju. Ampak vse to so osnutki in razmišljanja.
Kot je predvideno, bo do konca leta sprejet ustrezen zakon, ki bo natančno določil to financiranje za bodoče.
Predsednica Mara Žlebnik : Hvala, tovariš Cvetkovski! K besedi se je
prijavila tudi tovarišica Anka Tominšek, republiška podsekretarka v Republiškem sekretariatu za delo. Prosim!
Anka Tominšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Žal na vprašanje tovariša delegata iz občine Ljubljana-,Šiška ne morem
dati konkretnega in jasnega odgovora, ker v našem sekretariatu ne vodimo
evidence o tem, kako se izvaja 50. člen republiškega zakona o starostnem zavarovanju kmetov. Če pa bi želel imeti delegat jasen odgovor, prosimo, da se to
prekvalificira v delegatsko vprašanje, na katerega bomo na naslednji seji odgovorili, kolikor bomo od občin dobili ustrezne podatke. Kolikor mi je znano iz
razgovorov na raznih posvetovanjih o izvajanju starostnega zavarovanja kmetov
lahko povem, da se ta določba le v manjši meri izvaja, iz več razlogov, med
drugim tudi zato, ker v takih primerih, ko pride tako daleč, da bi se občina
vknjižila, ponavadi plača kmet sam oziroma njegovi otroci tisti znesek, ki ga
je dolžan zagotoviti za starostno zavarovanje.
Sedaj pa še nekaj pojasnil o pripravi novega zakona oziroma novele tega
zakona. Kot je že tovariš Cvetkovski pojasnil, je novela zakona v pripravi.
Predvidevamo, da bo lahko republiška skupščina konkretno razpravljala o njej
že konec meseca junija, najkasneje pa v drugem polletju, ker predvidevamo, da
naj bi bil zakon oziroma novela sprejeta že do konca letošnjega leta. Tako bi
spremembe lahko uveljavili z novim letom. Ključna vprašanja ob tem so: vprašanje kroga zavarovancev oziroma njegove dopolnitve, vprašanje financiranja
in pa vprašanje karakterja pokojnine oziroma višine te pokojnine. Kar zadeva
vprašanje kroga zavarovancev smo z novelo republiškega zakona iz lanskega leta
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ta krog nekoliko že razširili, zlasti glede pravice žena, ki so postale neposredno
zavarovanke iz naslova proizvajalke, in glede nekaterih preužitkarjev. Odprto
je še vprašanje nekaterih solastnikov, zlasti bratov, sester, tet in stricev in
pa vprašanje še nekaterih preužitkarjev ter tistih preužitkarjev oziroma kmetov,
ki živijo na kmetiji delavcev-kmetov. Ta krog je odprt in predvidevamo določene rešitve v smeri razširitve tega kroga.
Drugo zelo pomembno vprašanje tega zavarovanja je vprašanje financiranja.
Kot ste lahko videli iz predloženega gradiva, so bile določene težave v preteklem
obdobju zlasti glede izpolnjevanja obveznosti s strani občin. Lahko ste videli,
da te obveznosti v preteklem obdobju niso bile poravnane. Sistem je zelo kompliciran in predvidevamo določene rešitve. To, da ostane tudi v prihodnje soudeležba družbe, je ena varianta, druga pa je, da bi tudi Skupnost zavarovanja
kmetov postala eden od partnerjev v procesu dogovarjanja o skupni porabi.
Poudarjam še enkrat, da so to samo prva razmišljanja v okviru Sekretariata.
Je pa vprašanje, kako se bo republiška skupščina ob obravnavi osnutka zakona
odločila glede financiranja starostnega zavarovanja.
Kar zadeva karakter pokojnine, ali gre za pokojnino ali ne, moramo povedati, da tudi na tem področju predvidevamo določene izpopolnitve. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Tominškova! Tovariš
Sporar, ali ste s pojasnili zadovoljni ali menite, da je ostalo še kaj nepojasnjeno
in da je treba šteti vaše vprašanje kot delegatsko vprašanje, na katerega zahtevate odgovor na prihodnji seji zbora?
Janez Šporar: Prosim, da se vprašanje prekvalificira v delegatsko
vprašanje.
Predsednica Mara Zlebnik: Vprašanje bomo posredovali Izvršnemu
svetu.
Zeli še kdo razpravljati? Prosim, Stojan Makovec!
Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati !
Povedal bi še svoje osebno mnenje. Sem namreč kmečki proizvajalec in se
konkretno s tem ukvarjam. Kako in kaj se je delalo do sedaj v začasni skupščini
Skupnosti pokojninskega zavarovanja kmetov, mi je dobro znano, saj sem v
njej sodeloval.
Ko smo uvedli pokojninsko starostno zavarovanje, je bilo nosilcev zavarovanja v Sloveniji okoli 84 000. Danes nas je po pičlih dveh letih samo še 76 000,
kar pomeni, da število hitro upada in da so zaradi tega tudi finančna sredstva
pičla. Konkretno: Ce nas je sedaj približno 76 000 nosilcev, nas bo v začetku
1976. leta že nad polovico, ki bomo morali prejemati pokojnino, ker bo razmerje 1 : 2, to je en upokojenec na dva aktivna kmetovalca. Finančnega učinka
ne more biti, če dva kmetovalca krijeta pokojnino za enega.
V začasni skupščini smo namreč prišli do ugotovitve, da je pokojnina lahko
samo tolikšna, kolikršno lahko zagotovimo. Pri tem je potrebno upoštevati, da
v začetku 1973. leta, ko smo začeli izplačevati pokojnine,, dejansko nismo imeli
nobenega sklada, saj smo ga šele takrat začeli ustvarjati.
V delavskem zavarovanju so razmere povsem drugačne, saj vemo, da je
vedno večji delež zaposlenih, tako da pride en upokojenec na približno štiri
delavce.

126

Zbor občin

Ko se je začelo uvajati pokojninsko zavarovanje, se je upoštevala starostna
sestava kmetov in tudi minulo delo kmečkega proizvajalca. Mimo tega ne moremo iti. Treba je priznati, da je tudi kmet vse življenje garal in delal, da je bil
tudi nosilec NOB, da je dal vse od sebe, in če bo potrebno, bo to dal tudi jutri.
Zaradi teh okoliščin menim, da celotna družba ne sme in ne bo pustila, da bi bil
ravno kmet prepuščen sam sebi, temveč da mu bo dala vse možnosti, da bo
v okviru tudi finančnih sredstev republike lahko živel. Hvala!
Predsednica Mara Žlebnik: Zeli še kdo besedo? (Nihče.)
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu dohodkov in izdatkov
Sklada starostnega zavarovanja kmetov Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije za leto 1976! Pri tem bi vas opozorila, da je v pismenem gradivu pri predlogu odloka napaka v datumu. Pravilno je, da je naš zbor dal to
soglasje 21. maja 1975. Računali islmo namreč, da bomo to sprejeli že na prejšnji
seji, zato prosim, da to upoštevate.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka z večino glasov.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj.
Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Miro Kert, predstavnika
naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ pri tej točki
dnevnega reda pa sta tovarišica Zdenka Jurančič in tovariš Stojan Makovec.
Predlog zakona ste prejeli z dopisom dne 7. 5. 1975, prav tako ste prejeli
mnenje Izvršnega sveta. Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta zboru predložila
predlog odloka o soglasju k predlogu zakona, Zakonodajno-pravna komisija in
Komisija za mednarodne odnose, ki sta prav tako predložili pismeni poročili.
Vprašujem poročevalce Odbora in komisij, če želijo, še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Ce nihče,
dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in
razvoj.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije za zagotovitev sredstev
za izpolnitev programov stalnih zveznih blagovnih rezerv za leto 1975.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta in predstavniki naše delegacije
so isti tovariši kot pri prejšnji točki.
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 28. 4. 1975, prav tako ste prejeli mnenje Izvršnega sveta. Obravnavali so ga: Odbor za finance našega zbora
in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno
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poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno
poročilo. Poročila ste prejeli. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.)
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? Besedo ima tovariš Milan Erbežnik, delegat iz občine LjubljanaCenter!
Milan Erbežnik: Delegacija me pooblašča, da postavim vprašanje,
kako bo delegacija iz SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ upoštevala sklep obeh odborov za finance, to je našega zbora in Zbora
združenega dela, ki pravi, da je potrebno, da ta delegacija da soglasje k predlogu zakona potem, ko bo informirana o bilanci celotnih sredstev stalnih blagovnih rezerv kakor tudi o programu povečanja teh rezerv.
Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Makovec, lahko na to vprašanje
odgovorite? Prosim! Sicer pa me je tudi tovarišica Jurančičeva, ki je v Zboru
združenega dela, obvestila, da jo lahko pokličemo, če bi jo potrebovali.
Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Kakšno
stališče bo zavzela delegacija v Zboru republik in pokrajin do tega vprašanja,
sedaj ne bi mogel povedati, saj bo o tem obravnava šele v petek. Mogoče bi o
tem vedela kaj več povedati tovarišica Jurančičeva.
Predsednica Mara Zlebnik: Iz sklepa samega je razvidno, da se delegaciji dajo pooblastila, da da v Zboru republik in pokrajin v imenu Skupščine
SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o zadolžitvi pri Narodni banki in pri
tem upošteva pripombe, predloge in stališča, ki jih je predložil Odbor v svojem
poročilu. Delegacija vsekakor mora te pripombe navesti. Če bo sklep takšen,
kot se predlaga, pa jo naš zbor pooblašča, da da. v okviru usklajevanja z drugimi republikami k temu zakonu soglasje.
Stojan Makovec: Samo to< še, da delegacija oziroma delegati, kolikor nimajo pooblastila od svoje skupščine, ne morejo obravnavati danih dokumentov oziroma jih ne morejo sprejeti. Zato se tudi daje pooblastilo delegaciji,
da se v njegovem okviru lahko dogovarja.
Predsednica Mara Zlebnik: Odbor Zbora združenega dela in Zbora
občin za finance sta namreč predlagala, da naj se delegacija SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin sicer pooblasti, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje, vendar šele potem, ko bo informirana o bilanci celotnih sredstev stalnih blagovnih rezerv kakor tudi o programu povečanja teh rezerv.
Upoštevajoč to pripombo bo delegacija, pred tem ko bo dala svoje soglasje,
morala zahtevati omenjeno informacijo.
Tovariš Erbežnik, je jasno? Delegacija ne more glasovati za akt, preden
ne dobi informacije.
Milan Erbežnik (iz klopi): Delegacija meni, da bi bilo potrebno
zagotoviti, da bo delegacija SR Slovenije v zvezni skupščini upoštevala te
sklepe.
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Predsednica Mara Žlebnik: To je delegacija dolžna. Še kdo želi
besedo? (Nihče.) Ce nihče več, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da
sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o
zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije za zagotovitev sredstev za
izpolnitev programov stalnih zveznih blagovnih rezerv za leto 1975.
2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih predlaga Odbor v svojem poročilu in ki so bila dana v razpravi na današnji seji
zbora.
3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k
predlogu zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije za zagotovitev sredstev za izpolnitev programov stalnih zveznih blagovnih rezerv za
leto 1975.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlog sklepa soglasno sprejel.
Tovarišice in tovariši delegati! Odrejam 20 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.30.)
Predsednica Mara Žlebnik: Prehajamo na 11. točko dnevnega
reda, to je na osnutek zakona o izdaji obveznic Narodne banke Jugoslavije
na tujem trgu.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Miro Kert, predstavnik
naše delegacije v Zboru republik in pokrajin pa je tovariš Stojan Makovec.
Osnutek zakona ste prejeli s sklicem 16. seje zbora. Obravnavali so ga: Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta
predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav
tako predložila pismeno poročilo. Poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje
Izvršnega sveta. Želita poročevalca Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.)
Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? (Nihče.) Če nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o
izdaji obveznic Narodne banke Jugoslavije na tujem trgu.
2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih predlaga Odbor v svojem poročilu.
3. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami Skupščine SR Slovenije
in v njenem imenu soglasje k predlogu zakona o izdaji obveznic Narodne banke
Jugoslavije na tujem trgu.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno
sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o spremembah carinskega zakona.
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Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta in predstavniki naše delegacije
v Zboru republik in pokrajin so isti kot pri prejšnji točki dnevnega reda.
Osnutek zakona ste prejeli s sklicem 16. seje zbora. Obravnavali so ga: Odbor
za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Poročila ste prejeli. Prav tako ste prejeli tudi mnenje
Izvršnega sveta.
Želijo poročevalci dopolniti pismena poročila? (Ne želijo.) Na podlagi
osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji
sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o
spremembah carinskega zakona.
2. Skupščinska telesa niso imela nobenih pripomb.
3. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu
zakona o spremembah carinskega zakona.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o premijah za mleko ter pitana teleta, junce, junice in jagnjeta ter o kompenzacijah za sveže meso.
Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Karmelo Budihna,
namestnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ pri tej
točki dnevnega reda pa je tovariš Stojan Makovec.
Osnutek zakona ste prejeli z dopisom dne 13. 5. 1975, obravnavali pa so ga:
Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora združenega dela, ki
sta dala skupno pismeno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav
tako predložila pismeno poročilo. Omenjeni poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi
mnenje Izvršnega sveta.
Želita poročevalca Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poročilom?
Besedo ima predstavnik Izvršnega sveta tovariš Karmelo Budihna!
Karmelo Budihna: Tovarišica predsednica, tovariši delegati in tovarišice delegatke! Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ predlaga na
predlog zveznega izvršnega sveta osnutek zakona o premijah za mleko in pitana
teleta, junce in jagnjeta ter o kompenzacijah za sveže meso.
Sprejem tega zakona so podprli odbori Skupščine SR Slovenije in njen
izvršni svet. Osnutek zakona predstavlja podlago za izvedbo uskladitve cen
mleka in mesa z gibanjem proizvodnih stroškov. Znano je, da sedanje cene živine
in mesa stagnirajo že od leta 1973, kar je ob visokem porastu stroškov krmil,
mineralnih gnojil, semena in osebnih dohodkov težak udarec za rejce živine.
Posebej velja opaeniti, da je v tem obdobju prišlo tudi do zapore izvoza
mesa na področje skupnega trga, kar je močno prizadelo našo celotno! plačilno
bilanco, kakor tudi rejce, ki so se znašli v težavah tudi zaradi plasmaja dopi9
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tane živine. V tem smislu predstavljajo uvedbe premij za pitano živino v .lanskem letu in sedanji ukrepi celoto, ki naj omogoči kolikor toliko normalni
dohodek v živinoreji in tudi normalno oskrbo tržišča z mesom v bodoče.
Sedanji ukrepi so naslednji: uvedba novih garantiranih cen živine na
podlagi stroškovnega načela, kar je bilo sprejeto na seji zveznega izvršnega
sveta 25. aprila tega leta, ni pa še bilo uveljavljeno; na tako povečanih garantiranih cenah naj bi se povečale maloprodajne cene mesa; uvedle naj bi se
premije za mleko, podaljšale premije za živo mlado pitano govedo in jagnjeta
ter uvedla kompenzacija za goveje, telečje, svinjsko in piščančje meso v trgovini
na drobno.
Ti ukrepi, predvsem pa premije in kompenzacije omogočajo, da se povečanje garantiranih cen za živinoi, ki omogoča nadaljnjo rejo, ne bo v celoti
odražalo v povišanju življenjskih stroškov. Zato Izvršni svet predlaga, da se s
sprejemom zakona omogoči, da se bodo maloprodajne cene mleka, mlečnih
izdelkov in mesa povečale za 50'% od povečanja, ki bi sledilo uveljavitvi novih
garantiranih cen za živino, to je v obdobju, ko se konjunktura v izvozu šele
začenja, in sicer tako za rejce, ki si bodo zagotovili normalne pogoje poslovanja in normalen plasma, kakor tudi za porabnike, ki jih nove cene ne bodo
močneje prizadele.
Upravičeno se lahko pričakuje, da bo' kompenzacija delovala v smeri povečanja domače porabe živilskih proizvodov, ki je kljub razmeroma visoki proizvodnji pri nas še vedno> izredno nizka.
Naj povem za ilustracijo, da je potrošnja mesa v Jugoslaviji okoli 37 kg,
v Evropi pa od 40 do 80 kg. S stališča strukture porabe in reje živine v Sloveniji je novi zakon ugoden, saj zagotavlja nekoliko ugodnejše pogoje rejcem
goveda in hkrati omogoča nadaljnji hitrejši razmah proizvodnje in odkupa
mleka.
Na koncu naj še opozorim, da Izvršni svet predlaga, da se s podporo predlaganemu hitremu postopku omogoči skorajšnji sprejem zakona, in da podpira predlagane spremembe v besedilu osnutka zakona, ki so jih predlagali
odbori te skupščine. Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Kdo želi besedo? Prosim!
Tovariš Stojan Makovec, delegat v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Predstavnika republiškega izvršnega sveta smo slišali. Gre za začasno
rešitev vprašanj predvsem živinoreje in mleka, in sicer s pomočjo premij. V
zvezi s tem je bil že lansko leto sprejet zakon o premijah, ki se je nanašal na
pitano govedo, veljal pa je do 1. aprila letos, ker je bilo mišljeno, da bo za
naprej zadeva rešena in da se bo šlo na stroškovne cene. Ker za zdaj to še ni
mogoče, je podaljšan rok za veljavnost premij.
Poudariti moram, da je to začasna rešitev in da si moramo prizadevati, da
bo sprejeta dolgotrajna sistemska rešitev, kajti če se v živinoreji stalež zniža,
ga ne moremo tako hitro popraviti. S tem lahko nastane problem štirih, petih
let. Ze sedaj vemo, da bi bila stroškovna cena za pitano govedo nad 2000 S din
za živo težo. S tem bi bih predvsem prizadeti tisti predeli, kjer je živina glaven
vir dohodka, to pa so predvsem hribovski predeli.
Čeprav gre za začasne ukrepe, prosim delegate, da dajo pooblastilo delegaciji SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin, da glasuje za priloženi zakon.
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Predsednica Mara Žlebnik : Hvala, tovariš Makovec! Besedo ima
tovariš Ivo Pajek, delegat iz Slovenske Bistrice, in sicer v imenu delegacij
občin Slov. Bistrica, Piran, Skofja Loka in Brežice.
Ivo Pajek: Tovarišice in tovariši delegati! Delegacija Zbora občin in
obmejnih občin, ki so bile omenjene, na podlagi predlogov kmetijskih proizvajalcev predlaga, da se določi tudi rok plačila premij proizvajalcem oziroma da
se to predlaga zveznemu komiteju za kmetijstvo po 7. členu zakona. Rok za
plačilo premij za mleko naj bi znašal 30 dni, za meso pa 60 dni. Enako naj se
obravnava rok plačila tudi za premije iz sredstev republike. Hvala.
Predsednica Mara Žlebnik: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne,
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o
premijah za mleko in pitana teleta, junce, junice in jagnjeta ter o kompenzacijah za sveže meso.
2. K osnutku zakona se dajejo predlogi, pripombe in stališča, ki jih predlagata Odbor in Komisija v svojih poročilih, skupine delegatov v svojih pismenih poročilih, Izvršni svet v svojem mnenju in ki so bila dana v razpravi na
današnji seji zbora.
3. Pooblašča se delegacije Skupščine SR Slovenije v zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k
predlogu zakona o premijah za mleko ter pitana teleta, junce, junice in jagnjeta ter O' kompenzacijah za sveže meso.
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam; da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na volitve in
imenovanja.
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR
Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov:
predlog odloka o soglasju k imenovanju tajnika Kulturne skupnosti Slovenije,
predlog odloka o razrešitvi sodnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in Mariboru, predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v
Ljubljani, predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča
v Kopru in predlog odloka o izvolitvi sodnikov za prekrške Republiškega senata
za prekrške. Za predstavnika Komisije je za našo sejo določena tovarišica
Mihaela Verbič, članica Komisije.
Prehajam na prvi odlok, in sicer na predlog odloka o soglasju k imenovanju
tajnika Kulturne skupnosti Slovenije.
O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če
nihče, prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju
k imenovanju tajnika Kulturne skupnosti Slovenije. Kdor je za, naj prosim
glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k imeno^vanju tajnika Kulturne skupnosti Slovenije. S tem je bil za tajnika Kulturne
skupnosti Slovenije imenovan Štefan Balažic.
9»
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Prehajam na predlog odloka o razrešitvi sodnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in Mariboru.
Kdor je za to, da se razrešita Miroslava Jovanovič dolžnosti sodnice Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru in Marta Muller dolžnosti sodnice
Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani, naj prosim glasuje! (59 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi sodnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru in Ljubljani. S tem je
Miroslava Jovanovič razrešena dolžnosti sodnice Okrožnega gospodarskega" sodišča v Mariboru, Marta Muller pa dolžnosti sodnice Okrožnega gospodarskega
sodišča v Ljubljani.
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v
Ljubljani.
Želi morda o tem kdo razpravljati? (Nihče.) Kdor je za to, da se razreši
Marija Lulik-P'eternel dolžnosti sodnice Okrožnega sodišča v Ljubljani, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani. S tem je bila Marija Lulik-Peternel dne
1. 7. 1975 razrešena dolžnosti sodnice Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Prehajam na predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega gospodarskega
sodišča v Kopru.
O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Če nihče ne
želi, dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za to, da se za sodnico
Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru izvoli Miroslava Jovanovič, sodnica
Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru, naj prosim glasuje! (59 delegatov
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bila za
sodnico Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru izvoljena Miroslava Jovanovič, sodnica Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru.
Prehajam na predlog odloka o izvolitvi sodnikov za prekrške Republiškega
senata za prekrške.
O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdoi besedo? Če nihče,
dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za to, da se za sodnice za prekrške Republiškega senata za prekrške izvolijo Meta Košir-Zebec, sodnica Občinskega sodišča I v Ljubljani, Marta Muller, sodnica Okrožnega gospodarskega
sodišča v Ljubljani in Martina Perovšek-Linke, sodnica Občinskega sodišča I v
Ljubljani, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem so bile za
sodnice za prekrške Republiškega senata za prekrške izvoljene: Meta KoširZebec, sodnica Občinskega sodišča I v Ljubljani, Marta Muller, sodnica Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in Martina Pterovšek-Linke, sodnica
Občinskega sodišča I v Ljubljani.
Na 14. seji je Predsedstvo Skupščine SR Slovenije obravnavalo potrebo
po ustanovitvi Kluba delegatov v Ljubljani kot organizacije, s pomočjo katere
bi delegati lahko izmenjavali izkušnje pri svojem delu in se tudi sicer po
potrebi sestajali, prav tako pa tudi imeli prostor, v katerem bi lahko med drugim imeli na razpolago vso dokumentacijo in informacijsko gradivo, ki se
nanaša na zadeve, ki se oziroma ki se bodo obravnavale v Skupščini. Ker
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Kluba delegatov še nimamo, je Predsedstvo predlagalo, da naj bi zbori imenovali Iniciativni odbor za ustanovitev Kluba delegatov, in sicer tako, da bi iz
vsakega zbora v ta iniciativni odbor izvolili po tri delegate.
Dovolite mi, da bi v ta iniciativni odbor iz našega zbora predlagala naslednje tri delegate: tovariša Staneta Hrasta, delegata iz občine Ljubljana-Bežigrad in podpredsednika našega zbora, Zvoneta Nastrana, delegata iz občine
Postojna in tovariša Jožeta Majcenoviča, delegata iz občine Lenart v Slovenskih
goricah.
Ima poleg tega predloga kdo kakšen drug predlog? (Ne.) Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, prehajamo na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so v Iniciativni odbor za ustanovitev kluba delegatov iz
našega zbora imenovani: tovariš Stane Hrast, delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad, Zvone Nastran, delegat iz občine Postojna in Jože Majcenovič, delegat
iz občine Lenart.
Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na vprašanja delegatov.
Po drugem odstavku 166. člena ustave SR Slovenije ima delegat v zboru
pravico obrniti se na Izvršni svet ali na predstojnike republiških upravnih organov z vprašanji, ki se tičejo njihovega dela ali zadev iz njihove pristojnosti.
K tej točki dnevnega reda smo vam poslali delegatsko vprašanje Staneta
Hrasta, delegata iz občine Ljubljana-Bežigrad, na katerega bo odgovoril Božo
Rebolj, samostojni svetovalec za zadeve borcev NOV v Republiškem komiteju
za vprašanje borcev NOV in vojaških invalidov. Tovariš Rebolj, prosim!
Božo Rebolj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!
Delegat Stane Hrast je na 15. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije
postavil vprašanje, ali sta 86. in 88. člen zakona o zdravstvenem varstvu dosegla svoj namen, ker borci NOV ne morejo uveljavljati posebnih pravic glede
zdravljenja v naravnih zdraviliščih. Ker 88. člen določa plačnika, ali lahko
zdravstvene skupnosti nudijo borcem NOV kaj več kot samo plačilo zdravstvenih uslug, saj za zavarovance delavce plačujejo zdravstvene skupnosti celotne
usluge zdravljenja?
Na vprašanje daje Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških
invalidov naslednji odgovor:
V členih 28, 50 in 88 prejšnjega zakona o zdravstvenem zavarovanju in
obveznih oblikah zdravstvenega varstva (Uradni listi SRS, št. 26/70) je bilo
določeno, da imajo borci NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943 zase
pravico do podaljšanega ah nadomestnega bolnišničnega zdravljenja v naravnih
zdraviliščih. To obliko zdravstvenega varstva za navedene borce je obdržal
tudi novi zakon o zdravstvenem varstvu (Ur. 1. SRS, št. 38/74). Zakon tudi
točno določa, da se stroški za tako zdravljenje krijejo v celoti iz republiškega
proračuna le za borce nezavarovance, vendar če ti stroški ne bremenijo zdravstvene skupnosti ali koga drugega. Stroške takega zdravljenja za zavarovance
borce pa krijejo zdravstvene skupnosti; iz proračuna republike bi se pokrivale
le morebitne razlike, ki ne bi bremenile zdravstvene skupnosti. Ker pa gre pri
podaljšanem ali nadomestnem bolnišničnem zdravljenju za nujno zdravljenje,
gredo dejansko vsi stroški navedenega zdravljenja za zavarovance borce v
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celoti v breme zdravstvene skupnosti in ni nobenih razlik pri plačevanju stroškov takega zdravljenja, ki bi bremenile še republiški proračun.
Zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastale zaradi zmotne uporabe 50. člena
prejšnjega zakona o zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva, so v letu 1974 predstavniki Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije in bivšega Republiškega sekretariata za zdravstvo
in socialno varstvo izdelali razdelilnik o številu borcev NOV, ki so bili nato
napoteni na koristno zdravljenje v naravna zdravilišča. Za takšno zdravljenje
oziroma rekreacijo prejšnji Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno
varstvo ni imel zagotovljenih sredstev niti niso bila planirana v republiškem
proračunu za leto 1974.
Pri tolmačenju 50. člena navedenega zakona je bila pomota prepozno odkrita, in sicer šele takrat, ko so bili seznami borcev za odhod v zdravilišče že
sestavljeni. Koristno zdravljenje je tako izkoristilo približno 600 borcev NOV.
Prejšnji republiški sekretariat se je takrat, odločil, da ne bo preprečil planiranega zdravljenja, ker bi s tem povzročil politični zaplet. Odločil se je sicer
za razveljavitev poslane okrožnice, ni pa odklonil plačila za 618 borcev po sestavljenih seznamih. Poravnal ga je iz sredstev, s katerimi je razpolagal. Republiški
komite bo še v letošnjem letu plačeval nekatere račune iz lanskega leta, ker
vseh ni mogel plačati v letu 1974. Zmotno je torej mnenje nekaterih borcev
in celo organizacij Zveze združenj borcev NOV, da gre za ukinitev zakonite
pravice, ker pravica do klimatskega oziroma koristnega zdravljenja borcev
NOV ni bila uzakonjena, uzakonjena je bila le pravica do« podaljšanega ali
nadomestnega bolnišničnega zdravljenja.
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov je že
priporočil zdravstvenim skupnostim na seji s predsedniki in sekretarji regionalnih skupnosti dne 9. 4. 1975, da naj borce NOV enako obravnavajo pri uveljavljanju pravice do podaljšanega ali nadomestnega bolnišničnega zdravljenja
v naravnih zdraviliščih, kot obravnavajo ostale zavarovance. Doslej so bile
namreč nekatere zdravstvene komisije mnenja, da borce NOV, ki so potrebni
nujnega zdravljenja, pošiljajo na takšno zdravljenje organizacije združenja
borcev NOV na stroške republiškega proračuna.
Da bi se borcem NOV omogočilo dopolnilno zdravljenje v naravnih zdraviliščih tudi v tem letu, bo poslano občinskim skupščinam pismo, da naj ob
sodelovanju občinskih odborov Zveze borcev NOV in drugih družbenopolitičnih
organizacij, skupščin občin in samoupravnih interesnih skupnosti za zdravstveno varstvo, z združevanjem dodanih sredstev na terenu, omogočijo tovrstno
zdravljenje v letošnjem letu.
Da bi zagotovili takšno zdravljenje tudi v prihodnjem letu in v naslednjih
letih, bi bilo potrebno pravočasno, in sicer najkasneje do meseca septembra ali
oktobra, pripraviti plan potreb za dopolnilno zdravljenje borcev NOV. in ga
vključiti v program za vsakoletno združevanje sredstev za splošno in skupno
porabo v SR Sloveniji.
Ob tem vprašanju bi želel še pojasniti, da je Zdravstvena skupnost Slovenije poslala 16. 4. 1975 vsem regionalnim zdravstvenim skupnostim dopis,
v katerem jih naproša, da naj do konca maja sporočijo podatke o zavarovancih
borcih pred 9. 9. 1942 oziroma do 13. 10. 1943, ki so se nadomestno ali podaljšano bolnišnično zdravili v naravnih zdraviliščih v letu 1974. Tako bi k temu
odgovoru lahko dali še podatke o tem, koliko je bilo koristnikov takega zdravljenja v letu 1974 oziroma po mesecu maju.
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Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Hrast, ste z odgovorom zadovoljni?
Stane Hrast: Odgovor republiškega komiteja za zadeve borcev in
vojaških invalidov dejansko le delno daje odgovor na postavljeno vprašanje. Menim, da je vredno vse pohvale, da je tako hitro prišlo do odgovora,
sodim pa, da bi morala Republiška skupnost zdravstvenega zavarovanja resnično dati odgovor na drugi del vprašanja, to je, kaj je z uresničevanjem določb
86. in 88. člena na novo sprejetega zakona o zdravstvenem varstvu. Namreč,
zdravstveno stanje udeležencev narodnoosvobodilne borbe, kot je splošno
znano, je izredno kritično. Ze v delegatskem vprašanju sem pojasnil, da so se
prav v ta namen1 ustanovile zdravstvene institucije oziroma ambulante, ki
obravnavajo izključno borce. Stanje, ki se ugotavlja iz analiz, ki so bile izdelane
v Ljubljani, je resnično porazno. V preteklem obdobju je koristilo pravico do
zdravljenja kot nujno le malo borcev. Za občino Ljubljana-Bežigrad vem, da
sta v letu 1973 bila samo dva primera, za 1974 leto pa podatkov nimamo.
Sodimo, da takšen odgovor ne more zadovoljevati in da bi bilo potrebno, da
Skupnost zdravstvenega zavarovanja dejansko čimprej pride do podatkov in
jih posreduje dodatno k temu vprašanju.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa. Tovariš Rebolj, prosila bi
vas, da v smislu intervencije tovariša Hrasta zagotovite, da bo na naslednji
seji zbora odgovor dopolnjen!
Na prejšnji seji Zbora občin je pri odgovoru Izvršnega sveta na delegatsko
vprašanje Kristine Smid iz občine Ljubljana-Bežigrad, ki se je nanašalo na uvoz
večje količine s pesticidi zastrupljenih piščancev, delegat dr. Branko Berčič iz
občine Skofja Loka predlagal, da bi vprašanje v zvezi z uvozom omenjenih
piščancev postavili tistim, ki so za takšen uvoz odgovorni. Obveščam vas, da
sem pobudo delegata dr. Branka Berčiča posredovala delegaciji SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ in o tem obvestila pobudnika
dr. Branka Berčiča. To obvestilo vam dajem zaradi tega, da boste seznanjeni
s tem, da bo naša delegacija v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ
postavila delegatsko vprašanje v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ,
če bo ocenila, da je potrebno.
Hkrati smo danes sprejeli dopolnilno delegatsko vprašanje tovarišice Kristine Smid, ki je prva postavila vprašanje. To dopolnilno vprašanje je pravzaprav enako predlogu dr. Branka Berčiča, zato vprašujem delegata iz občine
Ljubljana-Bežigrad tovariša Janeza Bohinca, kako je z delegatskim vprašanjem
te skupine.
Janez Bohinc: Glede na to, kar je tovarišica predsednica povedala
v zvezi s tem delegatskim vprašanjem, ga kot predstavnik naše delegacije
umikam.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Bohinc! Prehajam
na drugi del te točke, to je na delegatska vprašanja. Zeli kdo od delegatov
postaviti delegatsko vprašanje? Prosim! Delegatsko vprašanje bo postavil tovariš Ciril Somrak, delegat iz Obalne skupnosti Koper!
Ciril Somrak: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Želim postaviti delegatsko vprašanje v imenu Obalne skupnosti Koper in delegacij občin
Izola, Koper, Piran in Sežana.
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Zadnje čase je bilo v slovenskem tisku in v drugih informacijskih sredstvih javnost obvešena o tem, da se v letošnjem letu ne bodo nadaljevala dela
na odseku avtoceste Razdrto—Senožeče, kot je bilo doslej predvideno in o čemer
je bila javnost seznanjena. V tej zvezi prosim, da posredujete pristojnim republiškim organom naslednje vprašanje:
Kdaj se bodo nadaljevala dela na odseku avtoceste Razdrto—Senožeče?
Predsednica Mara Zlebnik : Hvala lepa! Prosim! Delegatsko vprašanje bo postavil tovariš Karel Sakelšek, delegat iz Ilirske Bistrice.
Karel Sakelšek : Delegatska skupina za delegiranje delegatov v
Zbor občin me je pooblastila, da postavim delegatsko vprašanje, ki se nanaša
na zaporo magistralne ceste Postojna—Rupa.
Na 8. zasedanju Zbora združenega dela, Družbenopolitičnega zbora in
Zbora krajevnih skupnosti dne 31. marca 1975 je bilo postavljeno delegatsko
vprašanje delegata iz podjetja Transport Ilirska Bistrica, in sicer:
»Kaj namerava ukreniti Skupščina občine Ilirska Bistrica, da bi se čimprej odpravila zapora magistralne ceste Postojna—Rupa za težka vozila. Zaradi
zapore se pojavljajo posebni dodatni izdatki zaradi daljše poti in ker se morajo
popravila vozil odpravljati v drugih, okolišnih servisih in ne v matičnem podjetju v Ilirski Bistrici. Podjetje ima tudi zelo visoke stroške, ker se vozniki vozil
večkrat ne držijo zapore ceste.«
Občina Ilirska Bistrica je zainteresirana, da se ta sedaj »zaprta« cesta za
težja transportna vozila čimprej rekonstruira in odpre za ves promet. Cesta
Postojna—Rupa ima poseben pomen tudi za mednarodni promet, zlasti s severa
(Avstrija, ČSSR in Poljska), pa ne nazadnje za promet s težkimi vozili lokalnih
delovnih organizacij v Ilirski Bistrici in širši okolioi občine, od Pivke vse do
Postojne.
Skupščinski organi že več let ugotavljajo, da poteka rekonstrukcija ceste
Postojna—Rupa, ki bi odpravila tako stanje, nedvomno prepočasi, zlasti še, če
dodamo še dejstvo, da je tudi cesta Podgrad—Knežak—Pivka in odsek Ilirska
Bistrica—Knežak—Pivka, sicer republiškega pomena, neprimerna za promet
s težjimi vozili. Rekonstrukcija terja že nekaj let.
Omeniti moramo, da je zapora ceste, ker traja že več let, tudi pravno
vprašljiva, saj je to magistralna cesta, po kateri se je opravljal promet za
vsa vozila.
Ker je vprašanje za občino posebnega pomena, sta o tem razpravljala tudi
delegatska skupina za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije ter Izvršni svet Skupščine občine Ilirska Bistrica ter razen navedenega
ugotovila še naslednje:
— zapora magistralne ceste Postojna—Rupa negativno vpliva na gospodarjenje ne samo za podjetja Transport, temveč tudi celotne občine;
— v letu 1974 znaša izpad transportnih dohodkov zaradi povečanih stroškov zaradi daljše relacije 2 milijona 100 tisoč 961 dinarjev;
— podjetje odvaja Republiškemu cestnemu skladu prometni davek iz
naslova goriv v znesku 1 520 383 dinarjev. Prometni davek od goriv znaša skupaj z občinskim prometnim davkom 1 788 686 dinarjev za leto 1974;
— iz naslova cestnih taks je podjetje plačalo za leto 1974 skupaj 3 635 559
dinarjev;

16. seja

137

— 233 480 dinarjev znašajo kazni, ki jih je plačalo podjetje in delavci
vozniki za prekrške;
— v letu 1974 je podjetje odvedlo iz svojega dohodka za takse, prometni
davek in kazni 5 657 726 dinarjev;
— podobni stroški so tudi v drugih delovnih organizacijah, ki opravljajo
transport za lastne potrebe s težjimi vozili. Izračun teh stroškov ni narejen,
ker smo mnenja, da je opisani izračun stroškov podjetja Transport dovolj
zgovoren;
— cesta Postojna—Rupa je bila vsa povojna leta glavna tranzitna žila
ter obenem najkrajša povezava severne Slovenije z Jadranom. Ilirska Bistrica
pa tudi ostala naselja ob tej cesti so imela svoj dohodek na račun uslužnostnih
dejavnosti, kot so turizem, gostinstvo, trgovina in druge servisne dejavnosti.
Iz neuradnih virov so bile nekatere naše organizacije združenega dela in
občani obveščeni o nameri Republiške skupnosti za ceste SR Slovenije, da
bosta cesti Postojna—Rupa in Pivka Knežak—Ilirska Bistrica zaradi nujnosti
razrešitve prometnega vozlišča v Ljubljani in obvoznic hitre ceste ter prekoračitve programov rekonstrukcij drugih cest v Sloveniji izpadli iz programa
za tekoče in naslednja leta.
Delegatska skupina za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR
Slovenije postavlja naslednja vprašanja:
1. Ali bo rekonstrukcija ceste Postojna—Rupa potekala pospešeno in s tem
pripomogla k odpravi zapore te ceste za težja vozila?
2. Zakaj program rekonstrukcij ceste v SR Sloveniji skoraj popolnoma izključuje rekonstrukcijo omenjenih cest za obdobje nekaj let?
3. Kdaj se bo začela rekonstrukcija ceste Kozina—Rupa, ki predstavlja
sedaj obvoznico za zaprto cesto Postojna—Rupa?
Prosimo, da pri Skupnosti za ceste SR Slovenije preverite resničnost njihovih programov in opozorite Skupnost na vprašanja, ki jih povzroča zapora
ceste.
Predsednica Mara Zlebnik: Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? Delegatsko vprašanje bo postavila tovarišica Ivica Nachbar, delegatka iz
Kopra.
Ivica Nachbar: Skupina delegatov za Zbor občin je na svoji seji
dne 16. tega meseca postavila naslednje delegatsko vprašanje v zvezi z uredbo
o splošnih pogojih za potrošniške kredite:
V Uradnem listu SFRJ, št. 14/75 je izšla uredba o splošnih pogojih za potrošniške kredite. V 5. členu uredbe je določeno, da smejo organizacije združenega dela dajati kredite izključno za nakup izdelkov domače proizvodnje. Pri
tem se ne štejejo za blago domače proizvodnje trajni izdelki, ki so izdelani z
montiranjem uvoznih komponent, delov, sklopov, podsklopov in polizdelkov, če
so udeleženi v proizvajalni prodajni ceni z več kot 50!%. Kolikšen je ta odstotek
v proizvajalni ceni, se dokazuje s potrdilom proizvajalne organizacije združenega dela.
Ta ukrep je močno prizadel podjetje CIMOS, saj se več kot 80 % prodaje
njihovih vozil opravlja prek potrošniških kreditov. Pričakujemo, da se bo
zaradi teh ukrepov prodaja ustavila. S tem se jim bodo zaloge povečale vsak
mesec za najmanj 25 milijonov dinarjev ali letno za 300 milijonov dinarjev.
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Jasno je, da tolikšnih sredstev nimajo, da bi lahko pokrivali tako povečano
vezavo. Se manj lahko pričakujemo, da bi jim s takšnimi sredstvi lahko pomagala katerakoli banka. Pod temi pogoji je zatrt vsak njihov nadaljnji razvoj,
saj že sedaj po tako imenovanih TOS obrazcih izkazujejo nekrit primanjkljaj
obratnih sredstev.
Kakor vam je znano, je bilo to podjetje ustanovljeno na podlagi skupnih
vlaganj med TOMOS, Iskro in Citroenom iz Pariza. S to francosko tovarno
obstaja že dolga leta sodelovanje na podlagi dolgoročne pogodbe o industrijski kooperaciji, pri čemer v obratih Cimosa izdelujejo serijsko nekatere sestavne
dele za kompleten Citroenov program, za devizno protivrednost pa uvažajo
sestavne dele, ki jih pri nas montirajo v končne proizvode za domače tržišče.
Ta način vključevanja v avtomobilsko proizvodnjo je za naše razmere prav
gotovo naj ekonomične j ši in najmodernejši, kar priznavajo tudi pristojni zvezni
forumi, saj je kooperacija našla ugoden odraz v nekaterih zveznih predpisih.
Toliko bolj nas . je začudil zadnji ukrep o kreditiranju izdelkov široke potrošnje, saj je v popolnem nasprotju s sedanjo politiko. Razumemo, da uskladitev trgovinske bilance povzroča zvezni upravi in vsej jugoslovanski javnosti
velike skrbi, saj do teh problemov tudi mi ne moremo biti ravnodušni. Vendar
pa je vsakomur jasno, da v tem primeru ni govora o pretiranem uvozu, saj je
uvoz direktno vezan na izvozne rezultate. Če se torej želi omejiti uvoz, se bo
nujno omejil tudi izvoz. Z vidika devizne bilance ta ukrep ne izboljšuje položaja, pač pa na podjetje Cimos vpliva katastrofalno in ogroža tudi njegov
obstoj.
Z največjim nezadovoljstvom ugotavljamo, da so vsi dosedanji protesti in
predlogi, to je zvezne gospodarske zbornice in Izvršnega sveta SR Slovenije, za
podjetje Cimos ostali brezuspešni. Če ostane uredba v veljavi, tedaj to pomeni
hkrati konec industrijske kooperacije in vključevanja v mednarodno delitev
dela in konec podjetja Cimos.
Naš predlog je, da se za blago domače proizvodnje štejejo tudi trajni
potrošni izdelki, ki so izdelani na osnovi pogodbe o dolgoročni industrijski
kooperaciji, pod pogojem, da je uvoz komponent, sestavnih delov, sklopov, podsklopov in polizdelkov v celoti devizno pokrit z izvozom v okviru pogodbe o
dolgoročni industrijski kooperaciji.
Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? Na delegatsko vprašanje tovarišice Nachbar bo odgovoril
tovariš Miro Kert, pomočnik v Republiškem sekretariatu za finance.
Miro Kert : Na delegatsko vprašanje bi, tovarišice in tovariši delegati,
dal naslednji odgovor:
Kot je že sama delegatka povedala, je Izvršni svet neštetokrat interveniral
pismeno in telegrafsko, da se uredba, po njegovi oceni, mora uskladiti na
ravni republik in pokrajin. Na podlagi intervencije republike Slovenije je zvezni
izvršni svet uredbo sicer sprejel brez predhodnega soglasja republik, vendar je
naknadno predlagal, da naj se v skladu z našimi* pripombami na strokovni
ravni organizira sestanek in da naj se proučijo pripombe SR Slovenije.
Konec meseca aprila je bilo v Zveznem sekretariatu za finance usklajevanje
med republikami in pokrajinami v zvezi s celotnimi pripombami, pri čemer ne
gre samo za kooperacijo, gre tudi za limite in za pologe. Prav danes, zato bom
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dal takoj odgovor, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ponovno interveniral
pri zveznem izvršnem svetu. Obveščeni smo, da bo jutri seja zvezne vlade in
da bo to vprašanje ponovno sproženo. Iz Zveznega sekretariata za finance je
prišel predlog, da naj se zvezna uredba o potrošniških posojilih dopolni v naslednjem smislu:
Najprej glede problematike pohištvene industrije. Kot vam je znano, gre
za omejitev na sto tisoč starih dinarjev za kos blaga. Po dopolnitvi naj bi se
za posamezen kos, ki je sestavni del nekega proizvoda, omejitev znižala na
50 000 S din. To je ena dopolnitev.
Druga dopolnitev je v skladu z delegatskim vprašanjem. Uredba naj bi se
dopolnila z dolgoročno proizvodno kooperacijo, pri čemer se razume tista, ki
je že uveljavljena v skladu z zvezno uredbo o dolgoročni proizvodni kooperaciji.
To bo vsak proizvajalec lahko dokazal z ustrezno pogodbo, ki mora biti, tako
menim, potrjena od pristojnih zveznih organov. V tem smislu so strokovne
službe pristojnih zveznih organov predlagale popravek oziroma dopolnitev
uredbe. Menim, da boste lahko v naslednjih dneh obveščeni o rezultatih predlogov. Naš Izvršni svet pa je danes ponovno zahteval in vztrajal pri naših principialnih stališčih, tako na limitu in pologu kot na dolgoročni kooperaciji.
Hvala lepa.
Predsednica Mara Žlebnik: Tovarišica Nachbarjeva, se z odgovorom
strinjate? Verjetno bi kazalo, to je najbrž v interesu vseh drugih delegatov, da
dobimo pismen odgovor na vaše delegatsko vprašanje. Kolikor pa vsebuje
vaše delegatsko vprašanje tudi že predlog, kako naj se te stvari uredijo, pa predlagam, da ta predlog posredujemo naši delegaciji v Zveznem zboru oziroma
Zboru republik in pokrajin. Vidim, da je to v pristojnosti Zveznega zbora.
Se s takšnim predlogom strinjate? Se pravi, da kljub odgovoru na delegatsko vprašanje, ki ga je dal tovariš Kert in ki naj se posreduje pismeno vsem
delegacijam oziroma vsem skupinam, posredujemo to vprašanje naši delegaciji oziroma našim delegatom v Zveznem zboru.
Je še kakšno delegatsko vprašanje? Prosim!
Franc Kozar: Ali lahko postavim delegatsko vprašanje, čeprav me
delegacija ni pooblastila.
Predsednica Mara Žlebnik: Lahko. Vsak delegat, ki ima pooblastilo
za sejo zbora, ima hkrati pravico postaviti delegatsko vprašanje. Besedo ima
tovariš Franc Kozar, delegat iz občine Lenart!
Franc Kozar: Občani občine Lenart so se z referendumom obvezali
prispevati za ureditev cestnega omrežja v svoji občini 3!% od neto osebnih
dohodkov zaposlenih, 25 °/o od. katastrskega dohodka individualnih kmetijskih
proizvajalcev in 1,5 °/o od dohodkov uživalcev pokojnin. Tako bodo za ureditev
cest zbrali 250 000 dinarjev. Cez občino Lenart poteka tudi del republiške ceste
št. 351, za katero je bilo svoječasno obljubljeno, da bo v letu 1975 rekonstruirana in asfaltirana.
Glede na pripravljenost občanov občine Lenart, da tudi sami prispevajo
znatna sredstva za ureditev občinskih cest, bi bilo prav, če bi tudi Republiška
skupnost za ceste prispevala svoj delež na ta način, da bi s svojimi sredstvi
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rekonstruirala in asfaltirala republiško cesto št. 351, ki poteka tudi skozi občino Lenart, v najkrajšem možnem času. Hvala lepa.
Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! To je delegatska pobuda, ki jo
bomo posredovali. Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.)
Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, se vsem delegatom zahvaljujem za udeležbo in za sodelovanje v razpravi. Zaključujem 16. sejo Zbora
občin Skupščine SR Slovenije.
(Seja je bila končana ob 13.30.)

13. seja
(25. aprila 1975)
Predsedoval: Stane Markič,
predsednik Družbenopolitičnega zb-ora
Začetek seje ob 9.30.
Predsednik Stane Markič: Preden preidemo na skupno zasedanje
vseh zborov, dovolite, da Družbenopolitični zbor ugotovi navzočnost delegatov
in sprejme dnevni red.
Pričenjam najprej 13. sejo Družbenopolitičnega zbora.
Odsotnost so opravičili: Lojze Cepuš, Stane Gavez, Jože Globačnik, Marjan
Šiftar, Avgust Vrtar in Franc Mrcina.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Uveljavljanje in izvajanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah
in Skupščini Socialistične republike Slovenije.
Ali se delegati v Družbenopolitičnem zboru strinjajo s predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kakšno dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
Kot je razvidno že iz sklica za to sejo, bomo po sporazumu s predsednikoma
Zbora združenega dela in Zbora občin o tej točki dnevnega reda razpravljali
in sklepali na skupnem zasedanju vseh zborov. Ker sem obveščen, da sta Zbor
združenega dela in Zbor občin že ugotovila svojo sklepčnost in sprejela enak
dnevni red, lahko skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora takoj začnemo.
(Seja je bila prekinjena ob 9.40 in se je nadaljevala na skupnem zasedanju
z Zborom združenega dela in Zborom občin.)

14. seja
(29. aprila 1975)
Predsedoval: Stane Markič,
predsednik Družbenopolitičnega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Stane Markič: Začenjam 14. sejo Družbenopolitičnega
zbora.
Opravičili so se Danilo Kralj, Jože Pratengrazer, Ivan Žagar in Danica
Jurkovič.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnikov 12. in 13. seje zbora;
2. predlog zakona o visokem šolstvu;
3. osnutek zakona o založniški dejavnosti;
4. potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti
Slovenije;
5. potrditev statutarnega sklepa Kulturne skupnosti Slovenije;
6. osnutek zakona o dedovanju;
7. predlog odloka o častnih sodiščih za rezervne nižje oficirje, oficirje in
vojaške uslužbence;
8. volitve in imenovanja;
9. vprašanja delegatov.
Kot je razvidno iz sklica za to sejo zbora, bo Družbenopolitični zbor v
skladu z določbami 345. člena ustave Socialistične republike Slovenije sodeloval
v postopku sprejemanja osnutka zakona o založniški dejavnosti in osnutka
zakona o dedovanju z Zborom združenega dela in Zborom občin tako, da bo
sprejel stališča k navedenima osnutkoma.
Ali kdo predlaga spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel predlog dnevnega reda.
Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnikov 12. in 13. seje zbora.
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Osnutek zapisnika 12. seje zbora ste prejeli s sklicem 14. seje zbora, osnutek zapisnika 13. seje pa ste prejeli danes pred pričetkom seje.
Ali predlaga kdo kakšen popravek ali dopolnitev zapisnika? (Ne.) Če ne,
dajem odobritev zapisnikov 12. in 13. seje zbora na glasovanje. Kdor je za odobritev, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnika 12. in 13. seje zbora.
Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, vas obveščam, da bo
po dogovoru med predsedniki zborov na skupnem zasedanju Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopoliičnega zbora dal skupno uvodno obrazložitev
k 2. točki dnevnega reda, to je k predlogu zakona o visokem šolstvu, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dr. Avguštin Lah. Zato vas pozivam, da odidete v veliko dvorano Skupščine SR Slovenije, kjer boste poslušali
to uvodno obrazložitev. Po končani uvodni obrazložitvi bodo zbori nadaljevali
delo na ločenih sejah. Zato sedaj prekinjam sejo našega zbora.
(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.35.)
Predsednik Stane Markič: Prehajam na 2. točko dnevnega
reda, to je na obravnavo predloga zakona o visokem šolstvu.
Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija. Njuni pismeni poročili ste prejeli. Danes ste še prejeli
amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije k predlogu tega zakona.
Na skupnem zasedanju vseh zborov smo poslušali ekspoze predstavnika
Izvršnega sveta k predlogu tega zakona. Odbor za družbenopolitični sistem
našega zbora predlaga amandmaje k 11., 16., 20., 29., 32., 37., 52., 57.,
59., 64., 65., 71., 75., 77., 87., 89., 92., 93. in k 100. členu. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga amandmaje k 3., 11., 12., 16., 17., 18., 20., 22., 24.,
28., 32., 34., 37., 42., 52., 54., 55., 56., 57., 59., 64., 65., 71., 75., 77., 78., 81.,
87., 89., 92., 93., 97., 98., 99., 100. in k 104. členu. Zakonodajno-pravna komisija
se z amandmaji Izvršnega sveta strinja.
Ali želi poročevalec Odbora dodatno obrazložiti poročilo? Besedo ima tovariš Geza Bačič!
Geza Bačič: Tovariši! Dovolite, da obrazložim dodatno poročilo Odbora našega zbora za družbenopolitični sistem k predlogu zakona o visokem
šolstvu.
Odbor ugotavlja, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil
amadmaje k predlogu zakona o visokem šolstvu, in sicer: k 3., 11., 12., 16., 17.,
18., 20., 22., 24., 28., 32., 34., 37., 42., 52., 54., 55., 56., 57., 59., 64., 65.,
71., 75., 77., 78., 81., 87., 89., 92., 93., 97., 98., 99., 100. in k 104. členu. Odbor
v svojem prejšnjem poročilu z dne 23. 4. 1975 predlaga amandmaje k 11., 16., 20.,
29., 32., 37., 52., 57., 59., 64., 65., 71, 75, 77, 87, 89, 92, 93. in 100. členu. Ob
primerjanju amandmajev Izvršnega sveta in amandmajev Odbora ugotavlja
Odbor naslednje:
1. Amandmaji odbora k 11, 20. členu, drugemu odstavku 32. člena, 52. členu, prvemu odstavku 71. člena in 100. členu so povsem istovetni z amandmaji
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Izvršnega sveta k tem členom. Zato Odbor predlaga, da zbor o teh amandmajih
Odbora ne glasuje.
2. Amandmaji Odbora k 16. členu, prvemu in tretjemu odstavku 32. člena,
37., 57., 59., 64., 65. členu, tretjemu odstavku *71. člena, k 75., 87., 89., 92. in
93. členu so smiselno zajeti v amandmajih Izvršnega sveta k tem členom. Ne
glede na to, da amandmaji Odbora k tem členom niso zajeti v amandmajih
Izvršnega sveta v celoti in v besedilu, ki ga predlaga odbor, pa zajemajo smisel
sprememb, ki jih je nameraval uveljaviti Odbor s predlaganimi amandmaji.
Iz teh razlogov odbor navedene amandmaje umika.
3. K 34. členu predloga tega zakona je Odbor dal pripombo, naj predlagatelj
obrazloži ta člen v tem smislu, da je treba opraviti vse priprave za normalen
začetek predavanj, ki naj bi se začela s 1. oktobrom, do 30. septembra. S tem
bi bilo omogočeno, da bi obdržali študenti pravni status študenta tudi v mesecu
septembru. Izvršni svet v tem smislu predlaga amandma k 34. členu, po katerem naj se v drugem odstavku v prvi vrsti za besedo »delo« vstavi besedilo:
»ki se morajo pričeti najkasneje 15. septembra«, s čimer je pripomba odbora
v bistvu zajeta.
K 104. členu predloga tega zakona predlaga Izvršni svet amandma, po katerem naj bi se uveljavitev določb o trajanju študijskega leta in začetku organiziranega študijskega dela iz 34. člena tega zakona odložila do 1. septembra
1977. Odbor meni, da bo s sprejetjem tega amandmaja mogoče solidno pripraviti
vse, kar je potrebno za prehod na začetek študijskega leta po tem zakonu.
4. Odbor ugotavlja, da Izvršni svet ne sprejema amandmajev odbora k
29. členu, k drugemu odstavku 71. člena in k 77. členu.
Glede amandmaja k 29. členu Odbor meni, da je sodelovanje univerz pri
določanju prestopnih pogojev deloma že zajeto v drugem odstavku 62. člena in
v nekaterih drugih določbah predloga tega zakona, kasneje pa bo urejeno s
samoupravnim sporazumom.
Glede amandmaja k drugemu odstavku 71. člena Odbor meni, da ni nujno
potrebno vztrajati pri predlaganem amandmaju. Vendar opozarja, da rešitev,
ki jo predlaga Izvršni svet, lahko povzroči določene probleme in nekatere kadrovske posledice, ki naj bi se jih Izvršni svet že sedaj zavedal. Zlasti je pri tem
treba upoštevati naraščajoče potrebe po povezovanju visokih šol s temeljnimi
organizacijami združenega dela in s celotnim združenim delom, predvsem prek
prelivanja kadra iz združenega dela na univerze in nazaj.
Glede amandmaja k 77. členu je Odbor menil, da pri njem ne bi bilo treba
vztrajati, ker ne gre za tako pomembno sistemsko vprašanje, zlasti še, ker so
s predlaganim amandmajem Izvršnega sveta k temu členu konkretneje navedeni
pogoji za pridobitev naziva »zaslužni profesor«.
Odbc>r predlaga zboru, naj se v razpravi opredeli do amandmajev k 29.,
drugemu odstavku 71. člena in k 77. členu. Glede na razpravo v zboru bo
Odbor po potrebi zavzel določeno stališče, ali bo vztrajal pri amandmajih ali
pa jih bo umaknil. Naj povem še, da je pri obravnavi predloga zakona o visokem šolstvu Odbor upošteval zlasti stališča Predsedstva in Izvršnega odbora
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Republiškega sveta sindikatov, Univerzitetnega sveta sindikatov, Univerzitetnega
sveta Univerze v Ljubljani, Združenja zveze visokošolskih zavodov v Mariboru
in seveda vseh drugih predlagateljev.
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Predsednik Stane Markič: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Besedo ima tovariš Emil Roje!
Emil Roje: Nedvomno si danes lahko dovolimo oceno, da sprejema
nova delegatska skupščina enega najpomembnejših zakonov s področja vzgoje
in izobraževanja. Pa ne najpomembnejšega zato, ker bi pri tem morda delali
diferenciacijo med posameznimi deli šolskega sistema in drugim, na primer
osnovnošolskim ah predšolskim pripisovali manjši družbeni pomen. Pomembnost
novega zakona o visokem šolstvu vidimo drugje, v tem, da se bo z današnjim
dnem strnilo večletno naporno delo pri snovanju spremenjene podobe naše
univerze iri visokega šolstva v celoti. Ti napori namreč niso bili usmerjeni le
na snovanje in oblikovanje te zakonske materije, ampak so pomenili večletno
organizirano družbenopolitično in samoupravno vrenje v celotnem visokem
šolstvu. Skoraj ni kotička na univerzi, v katerem se ne bi tako ah drugače razpravljalo o tem, kaj združeno delo z nezadržno težnjo samoupravnih odnosov
in zakonitosti približuje univerzi, katere so te zahteve in s kakšno logiko jim
nasprotujejo najrazličnejša, še vedno močno tradicionalna gledanja na družbeno
vlogo in značaj visokošolskih institucij. Najtežje sta se v tem ozračju napetega,
toda hkrati delovno zavzetega razpoloženja, prebijali dve novi zahtevi vsebinske
reforme in sprememb po družbeni naravnanosti univerze. Prva je nujnost
tesnejše in naravnejše, ne le formalne, povezane z združenim delom in druga
uveljavitev in dosledno spoštovanje načel socialistične družbene kadrovske politike v organizaciji pedagoško-znanstvenega procesa.
Hitrost sprejemanja predlogov, ki jih ta zakon ponuja, in velikost odporov
zoper le-te sta bili za Zvezo komunistov naj odločnejša kazalca, v kolikšni meri
so v posameznih visokošolskih sredinah že bila uveljavljena stališča plenuma
Centralnega komiteja in obeh kongresov Zveze komunistov o socialistični idejni
usmeritvi našega vzgojno-izobraževalnega sistema. Zlasti težko so se lomili stari
predsodki oziroma zmote o tem, da je pogoj za avtonomijo univerze neposeganje
družbe v njene programe in kadrovsko politiko ter njena eksteritorialnost
glede na temeljne kadrovske interese združenega dela. Močni so bih odpori in
pomisleki zoper zaostrovanje družbenih, samoupravnih in moralno-političnih
kriterijev za delavce v znanstveno-pedagoškem procesu, zoper stalno preverjanje učiteljevega dela, zoper zaostreno obojestransko odgovornost učiteljev
in študentov za uspešnost študija in drugi. Zveza komunistov v visokošolskih
zavodih je opravila z vztrajnim in potrpežljivim razčiščevanjem teh vprašanj
in pomislekov pomembno družbenopolitično in ide jno politično pripravo za
uspešno uresničevanje novosti, ki jih prinaša ta zakon in ki bodo, če jih bodo
znale subjektivne sile v visokem šolstvu prav uveljaviti, omogočile hitrejšo
nadaljnjo preosnovo tega področja usmerjenega izobraževanja, v skladu s potrebami združenega dela in družbenimi interesi našega celotnega socialističnega
razvoja.
O tem, da so se med večletnimi razpravami o materiji tega zakona porajali
konflikti, odpori, pa tudi določeni upravičeni pomisleki, je bilo potrebno spregovoriti zato, da bi danes realneje ocenjevali predloženi zakon. Menim, da se
moramo izogniti vsakršnemu predimenzioniranju novosti tega zakona, vsakemu
preambicioznemu razlaganju, da gre za generalne novosti in dokončne spremembe. Priznati moramo, da je zakon še vedno do neke mere poprečna rešitev
v naši razpetosti med ustavnimi in družbenopolitičnimi hotenji ter željami in
med dozorelostjo dejanskih družbenoekonomskih in samoupravnih pogojev in
10
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našo zavestjo za takšno celovito preosnovo visokega šolstva. Predvsem pa si ne
kaže delati utvar, da smo uspeli že s tem zakonom približati visoko šolstvo v
celoti združenemu delu, da bi iz združenega dela izhajalo, da bi mu združeno
delo narekovalo črko in duha pedagoških in znanstvenih nalog ter programov.
Po večdesetletni ločenosti obeh sfer na dveh bregovih je visoko šolstvo s tem
zakonom opravilo le prve sestopne korake do združenega dela in po tej poti
odprlo nezaustavljivo in neizogibno pot svoje nadaljnje transformacije v združeno delo.
Izobraževanje ob delu kot osnovno načelo usmerjenega izobraževanja se v
zakonu le omenja v dveh ali treh členih, ne pa tudi dosledno realizira skozi
celoten zakon. Torej je glede vsebinske reforme usmerjenega izobraževanja
zakon v mnogih vidikih še nedorečen. To nikakor ne po krivdi sestavljalcev
zakona, ampak zaradi dejstva, da samega reformnega koncepta usmerjenega
izobraževanja še nismo uspeh izdelati in tako pokazati na povsem določeno mesto
sedanjega visokošolskega procesa v njem. Proces v tej smeri je z zakonom
nakazan in vrata za doseganje posameznih družbenih smotrov v reformi usmerjenega izobraževanja so odprta. Konkretne praktične rešitve reforme bodo
prav gotovo terjale v prihodnosti dopolnjevanje sedanje zakonske materije, kot
je na to opozoril v svojem ekspozeju podpredsednik Izvršnega sveta tovariš
Avguštin Lah.
Na koncu naj poudarim še velik pomen tega zakona pri vključevanju
marksističnega samoupravnega koncepta pedagoško-znanstvenega procesa v dejavnost sleherne celice visokošolskega dela usmerjenega izobraževanja. Ta težnja
se prepleta kot rdeča nit skozi vse dele predloženega zakona. Na nekaterih
mestih je ostreje, jasneje, drugje spet manj določno formulirana, v celoti in
povsod pa jasna in nedvoumna v osnovni težnji: dosegati socialistično angažiran pedagoško-znanstveni proces v visokošolskih institucijah. To pa pomeni, da bo zakon povzročil ali sprožil ukinjanje polprivatnih študijskih programov, da bo terjal usklađenost vseh študijskih programov glede doseganja
socialističnih vzgojno-izobraževalnih smotrov, da bo zahteval oblikovanje celovite osebnosti bodočih strokovnjakov, tako po strokovni strani kot tudi glede
samoupravnih ter družbenopolitičnih kvalitet, in da bo odprl vrsto poti za stalen, obojesmeren pretok potreb, zahtev, dosežkov in izkušenj med pedagoškoznanstvenim delom in družbeno prakso.
Posebej velja poudariti pri tem vlogo marksističnega centra pri Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije in marksističnih centrov pri visokošolskih institucijah.
Hudo poenostavljanje bi bilo razumeti delo in vlogo teh centrov kot nekih
nadrejenih cenzorjev za idejnopolitično programsko usmeritev fakulet in visokih šol, ali pa, kar tudi nekateri zmotno' pričakujejo, kot edino odgovornih
institucij, ki bi namesto rednih, samoupravno pristojnih organov fakultet in
visokih šol skrbeli za to, da bi bilo zadoščeno družbenim zahtevam glede
socialistične angažiranosti visokošolskega študijskega procesa. Marksistični center pri Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije in druge visokošolske marksistične centre s tem zakonom zato vključujemo v visokošolski sistem,
da bi kot njegov integralni del krepili, teoretično poglabljali, stalno spremljali
uveljavljanje marksistične in teoretične misli in družbene prakse v visokem šolstvu in po tej poti pomagali posameznim visokošolskim delavcem in njihovim
pedagoško-znanstvenim in samoupravnim organom uresničevati dogovorjene
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socialistične razredne smotre v usmerjanem izobraževanju ter znanstvenem snovanju.
V zvezi z ravnokar sporočenim amandmajem Odbora našega zbora za
družbenopolitični sistem k drugemu odstavku 71. člena, ki pomeni razširjeno
možnost, da delujejo na univerzi tudi ljudje, ki so jim priznana raziskovalnoumetniška ali strokovna dela v obdobju, za katerega so bili izvoljeni, čeprav
niso opravili doktorata znanosti, predlagam, da ga sprejmete. Menim, da je to
zelo aktualno in pomembno vprašanje naše kadrovske politike, zato se zavzemam za ta amandma.
Na koncu v našem skupnem interesu predlagam, naj predstavnik predlagatelja pojasni razloge, zakaj se je s 104. členom predloga tega zakona uresničevanja 34. člena preneslo v jesen 1977. leta. Čeprav ne morem reči, ali je
6-mesečni rok za to nalogo zadosten, sem trdno prepričan, da pomeni odlaganje
uresničevanja te naloge do septembra 1977. leta resnično nepotrebno prelaganje
obveznosti visokošolskih institucij pri uresničevanju tega zakona.
Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Zoran Polič!
Zoran Polič: Tovarišice in tovariši! Moram priznati, da se je v
smislu načel poslovanja našega zbora sicer nekoliko težko vključiti v razpravo.
Kdo bi mi lahko očital, da izkoriščam svoj delegatski položaj ? "Vendar se bom
prav zaradi teh načel skušal držati stališč, ki jih je zavzela Socialistična zveza
delovnega ljudstva Slovenije, v zvezi z amandmaji pa dejstva, da so nas vse
zadnje dni bombardirali z njimi in da je dejansko bilo težko v delegatski strukturi razreševati te stvari. Kljub temu me je nekoliko presenetilo stališče Odbora,
ki odstopa od nekaterih amandmajev, za katere se mi zdi vendar prav, da bi se
o njih nekoliko temeljiteje pogovorili. Zato, če bom vendar opozoril na nekatere
amandmaje, mi oprostite. Držal se bom le tistih besedil, ki so nam bila doslej
sporočena kot amandmaji. Zavedam se, da bi moral imeti še podporo preostalih
delegatov, če bi vztrajal pri nekem amandmaju. Tako prepuščam tovarišem in
tovarišicam oceno, ali naj se o nekaterih stvareh še temeljiteje razmisli in da
morda celo amandma.
Mislim, da je predlog zakona, kakršen nam je predložen za današnjo razpravo, boljši in sprejemljivejši, kot so bili predlogi, s katerimi smo se pred tem
seznanili in na podlagi katerih so tudi bili pripravljeni amandmaji. Vendar se
mi zdi, in to bi posredoval kot osnovno pripombo, da smo se nekoliko premalo
spopadli z dejstvom — ne glede na to, da so številni predstavniki univerze,
tako profesorji oziroma kot je po terminologiji predloga zakona navedeno
»učitelji« kot tudi študenti, sodelovali v številnih naših akcijah, dejavnostih itd.,
da je bila univerza po svoji celotni strukturi iztrgana iz našega osnovnega življenja in dogajanja. Ce smo hoteli to razrešiti, potem se mi zdi, da ne bi smel
biti moto, morda sem uvodničarja tovariša dr. Avgušina Laha napak razumel,
poudarjanje, da so s tem zakonom največ pridobili študenti. Zdi se mi, da je
ta poudarek napačno postavljen. Največ bi moralo dejansko pridobiti združeno delo. Če združeno delo ni dobilo tega, kar bi moralo — pri tem bom skušal
opozoriti na nekatere stvari, ker se mi zdi, da zapostavljamo prav element
združenega dela in njegovo prisotnost v visokem šolstvu, se mi zdi, da ne smemo
čakati na neko daljše obdobje, ampak kaj kmalu, ko bo univerzitetni študij
organiziran na novih osnovah, že pričeti razmišljati o tem in o možnosti nadaljnjega uveljavljanja in večje prisotnosti združenega dela.
10»
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Mislim, da so nam ustava, sklepi obeh kongresov Zveze komunistov, na
katera se tudi uvodničar dr. Avguštin Lah sklicuje in kar je tudi prisotno v
obrazložitvi predloga zakona, dejansko zadostno napotilo, kako pravzaprav naj
bi začeli delati. Če so v ustavi kot izhodišče postavljeni: delovni človek, združeno delo in svobodna menjava dela z vsemi drugimi strukturami, s katerimi
delovni človek prihaja v stik in skuša prek njih uveljavljati na eni strani svoje
pravice, na drugi strani pa dobiti od njih bodisi določene storitve bodisi kaj
drugega, potem moramo to menjavo dela vendar odločneje, upal bi si celo
trditi, solidneje postaviti.
Prvo vprašanje se mi je postavilo že ob samem oblikovanju univerze in
ob njenih ustanovitvenih aktih. Gre za splošni samoupravni akt in statut. Kako
je v teh dveh aktih prisotno združeno delo? Dejansko le prek uporabnikov, ki
imajo določeno število delegatov in ki imajo po tem zakonu določeno funkcijo.
Gre za precej splošno določbo. V predlogu zakona sploh ni določb, kako se
sprejemajo določeni akti in statutarne določbe, ali ima uporabnik poleg soodločanja, ki je določeno v zakonu, tudi pravico ne samo sprožiti postopek, kot je
rečeno v naslednjem členu, ampak celo upreti se določenemu samoupravnemu
aktu, ki je na primer v nasprotju z načeli združenega dela.
Tovariš, ki je govoril pred mano, je kritiziral 71. člen. V zvezi s tem bi
postavil vprašanje študija ob delu. Moram priznati, da sem najprej razumel
37. člen predloga zakona, da visokošolske temeljne organizacije organizirajo
študij ob delu kot temeljno načelo, po katerem se bo organiziral ves študij.
Sele kasneje sem ugotovil, da je to izjema. Zato seveda tudi 59. člen določa,
da imajo študenti, ki študirajo ob delu, pravice in dolžnosti, razen tistih, ki
jih imajo posebej tisti, ki samo študirajo. Ali ni to v popolnem nasprotju s tem,
da naj čimprej povežemo študij z delom in da naj v statutu obdelamo načela,
kako se bo ta dejavnost povezala z delom in kako se bo študij prek prakse
pravzaprav vključil v združeno delo? Takega načela povezovanja z združenim
delom, kot ga določa predlog zakona, ne razumem povsem.
V zvezi z 71. členom menim, da grešimo, če tako enostavno odstopimo od
predloga, da naj se drugi odstavek tega člena črta. Kaj pomeni to? Pomeni, da
mora tisti, ki dela v neki tovarni ali v raziskovalnem inštitutu in so ga zaradi
njegovih znanstvenih sposobnosti in večjih pedagoških kapacitet, kot jih ima
nek drug predavatelj, povabili na univerzo, da prenaša znanje, ki ga je pridobil
v praksi, na neštete mlade kadre. Razen prenašanja pedagoškega znanja
ob tem, da je omejen v svojem raziskovalnem in znanstvenem delu v svoji
delovni enoti, pa mora delati še doktorat znanosti zato>, da bo zadovoljil nekoga
na univerzi, ki pač zahteva na univerzi doktorje. Lahko rečem: Hvala lepa tovarišice in tovariši! Ce me potrebujete, izvolite me povabiti še za naslednjih pet
let, če pa imate boljše pedagoge, če imate boljše znanstvenike, doktorje itd., pa
naj oni prevzamejo mojo funkcijo. Zame je to v popolnem nasprotju z načelom
uveljavljanja združenega dela v odnosih z univerzo. Na ta način se seveda
namesto odpiranja v tej smeri — pri čemer menim, da je še pomembnejše, kar
sem prej rekel v zvezi s statuti, kaže, kako smo šele v nekem formalnem smislu
zadovoljili te potrebe, praktično pa je prisotna močna pregrada, ki ločuje
samo univerzo in visokošolske institucije od neposrednega proizvajalca in s tem
od združenega dela.
Imam še nekaj konkretnih pripomb. Gre za pripombo izven okvira amandmajev, vendar opozarjam nanjo, ker se mi zdi, da je še vedno nekoliko tipična
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za naša gledanja. Gre namreč za, 11. in 12. člen. Kako uveljaviti marksizem
v naših visokošolskih institucijah?
Prvič, mislim, da je zelo napačno v 11. členu postavljati kot nalogo marksističnih centrov usposabljanje delovnih ljudi, zlasti študentov, za delo in samoupravljanje. Kaj to pomeni? To pomeni, da bodo sedaj le marksistični centri
vzgajali za samoupravljanje in za delo, profesorji, asistenti in drugi pa lahko
s študenti počno, kar hočejo. Samoupravljanje jih v veliki meri že danes ne
zanima. Pred kratkim sem bral v zvezi z eno od naših visokih šol, da že zdavnaj vedo, kaj je samoupravljanje, ker so oblikovali že pred desetimi leti delovne
enote, da gre za isto stvar in da ni treba danes kaj novega početi. Tako se bo
godilo še naprej. Profesorji in asistenti bodo- rekli: »Samoupravljanje? Oprostite, o tem boste slišali v marksističnem centru. Kar tam jih vprašajte, kaj
je to:« Samoupravljanje in navajanje na delo naj bi bili bistveni sestavini in
vsakodnevna elementa dela in življenja vsake visokošolske institucije. Ne gre pri
tem za amandma. Predlagatelja le opozarjam na to. Hkrati pa opozarjam na
to, da smo z uvedbo marksističnih centrov hoteli, da bi to bili osnovni pobudniki
in pomočniki celotnemu univerzitetnemu ustroju, ne pa osnovni nosilci. Nosilci
morajo biti: celotna univerza, vsi visokošolski profesorji, asistenti itd., sicer
bomo pred takim načinom postavljanja bežali. Zdi se mi, da naj zato 11. člen
ne bi navajal le marksističnega centra, ker bi se sicer zdelo, kot da je uvedeno
nekaj novega. Ker so v 10. členu navedeni marksistični centri, bi morali reči, da
marksistični centri dajejo pobude itd. in opravljajo to, kar je navedeno v tretji
alinei, z dopolnitvijo, ki jo je dal Izvršni svet, in kar je povsem sprejemljivo.
V zvezi z drugo alineo mislim, da bi predlagatelj naredil prav, če bi predlagal,
naj se črta. Sam te možnosti nimam, ker nimam zbranih podpisov preostalih
delegatov.
Zdi se mi, da bi se moral 12. člen, ki pomeni sedaj, tako kot je postavljen,
in pri tem se nekoliko čudim tovarišem tudi v Zakonodajno-pravni komisiji, da
niso predlagali njegove spremembe, tipičen statut centralnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije, glasiti, da marksistični centri povezujejo svoje delo z
marksističnim centrom pri Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije
tako, da lahko nadaljnje besedilo- ostane. Iz tega je razvidno, da želimo marksistične centre v visokih šolah povezati s centrom, ne pa da je ta center izven
vsega nosilec neke dejavnosti, ki jo skušamo vstaviti v univerzitetne odnose.
V zvezi z 29. členom sem začuden, da predlagatelj ni sprejel enega od
amandmajev, da bi se na nek način v zakon vključilo tudi sodelovanje univerz
z univerzami drugih republik in avtonomnih pokrajin. Zdi se mi, da gre pri
tem za politični pristop in tudi konkreten pristop glede reševanja določenih
problemov, hkrati pa za pomembno stvar. Gre le za en amandma, vendar, kot
sem ugotovil, ni bil sprejet.
V zvezi s 30. členom le opozarjam, ker je sedaj ostal izven odloičitev Izvršnega sveta kot predlagatelja amandmajev, da vendar ostaja nejasno, kako dela
habilitacijska komisija. Predlog zakona le določa, da enakopravno odločata obe
skupini, in sicer tista, ki jo> je izvolila univerza, in tista, ki jo je postavil Izvršni
svet. Ah mora priti pri tem do popolnega soglasja? Ali lahko tudi član, ki
ga ni postavil Izvršni svet, stavi prigovor Izvršnemu svetu in zahteva njegovo
odločitev, ker se ne strinja z odločitvijo habilitacijske komisije? Zakaj morajo
to pravico imeti le tisti člani, ki jih je postavil Izvršni svet? Mislim, da gre pri
tem za nedorečeno stvar.
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Mislil sem govoriti o 34. členu, vendar po vseh teh pojasnilih ne bom. Kljub
temu mi ni povsem jasna obrazložitev tega roka, čeprav je zame nepomembno,
ali gre za prvi september ali prvi oktober. Leto dni je vsekakor. V statutu je
treba stvari postaviti tako, da bodo v univerzi normalno potekale. Ne razumem,
zakaj smo toliko zaostrili vprašanje, ali prvi september ali oktober. Bolje bi
bilo, če bi tako zaostrili druge stvari.
V zvezi z amandmajem k 80. členu postavljam vprašanje: Ali je res prav,
da na eni strani razmetavamo denar, na drugi strani pa ne opravljamo normalno
vzgojnega procesa? Kaj to pomeni, da z zakonom predpisujemo obveznost, da
je treba ob dopolnitvi 65. let visokošolskega učitelja sistemizirati še eno delovno
mesto? Če ni visokošolska ustanova sposobna urediti s svojim statutom in v
drugi obliki rednega dopolnjevanja in nadomeščanja profesorjev, to pomeni, da
ima največ v 5 letih dodatno sistemizirano delovno mesto. Ce se sklicuje kdo
na to, da bodo uporabniki to plačevali, je to prav. Sicer se mi zdi, da bi bilo
treba to sistemsko drugače urediti in tudi pravočasno, ne s 65. letom, ampak
najbrž že s 50. letom ob tem profesorju začeti vzgajati drugega človeka, ki bo
prevzel njegovo- delo.
Zelo na kratko sem razpravljal. Ob predlogu zakona bi lahko še precej
govoril in najbrž tudi polemiziral. Najbrž nimam vse prav. Tudi s tem soglašam. Opozarjam pa, da se mi zdi pravilen predlog, ki ga je dal tudi tovariš
dr. Avguštin Lah, da ta zakon sprejmemo, in če se da, še kaj uredimo in popravimo, potem pa v praktičnem delu skušamo poiskati tiste oblike, ki bodo
dajale temu zakonu tako vsebino, kakršno pričakujemo, da se bo razvila na
sami univerzi.
Na koncu še nekoliko besed Zakonodajno-pravni komisiji. Danes sem prejel poročilo Zakonodajno-pravne komisije, v katerem pravi, da sprejema te in
te amandmaje, vse preostale amandmaje predlagateljev pa ne. V čigavem
imenu ne sprejema? Mislim, da bi bilo prav, da nam Komisija reče: »Teh in
teh amandmajev zaradi tega, ker niso v skladu z ustavo ali niso v skladu s tem
in tem členom zakona, ne bi bilo prav, da jih sprejmete oziroma ne bi bilo
prav, da se ti amandmaji sprejmejo.« Ker če Zakonodajno-pravna komisija ne
soglaša s temi amandmaji, je vprašanje, ali moramo to potrditi ali ne. Zdi se
mi, da bi se brez pojasnila, zakaj s kakšnim amandmajem ne soglaša, težko
odločili.
Predlagam, naj Zakonodajno-pravna komisija svoja poročila nekoliko razširi in nam pove, kaj je prav in kaj ne, da bomo v bodoče lažje odločali.
Predsednik Stane Markič: Kdo še želi besedo? Prosim! Besedo ima
tovariš Ciril Cvetko.
Ciril Cvetko: Tovarišice in tovariši!
Z velikim zanimanjem sem poslušal uvodno obrazložitev tovariša dr. Avguština Laha. Zal sem šele danes zjutraj dobil na mizo amandmaje Izvršnega
sveta. 2e uvodoma bi želel poudariti, da se strinjam s stališči Predsedstva in
Izvršnega odbora Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva
glede predloga zakona o visokem šolstvu. Sprejetje tega zakona bo nedvomno
povzročilo, da se bo visoko šolstvo bolj odprlo družbi, da bo boljše organizirano,
da se bo izvedla ustrezna visokošolska reforma, da bo skratka visoko šolstvo
prevzelo vlogo, ki jo vsi od njega pričakujemo.
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Pregledal pa sem do včeraj prispele pripombe in predloge, ki so jih poslali Republiški svet Zveze sindikatov, družbeni pravobranilec samoupravljanja
SR Slovenije, višje šole in fakulteta ljubljanske univerze za arhitekturo, pa tudi
tiste, ki so bili objavljeni v tisku ali drugače sporočeni Skupščini SR Slovenije.
Treba je reči, da vsaj iz velike večine teh pripomb in predlogov izhaja skrb
za tako ureditev visokega šolstva, ki ne bi že jutri terjala popravkov in dopolnil, ki delavcem visokošolskih organizacij ne bi okrnjevala samoupravnih pravic, izražala nezaupanja vanje ali imela negativne posledice za privlačnost dela
na univerzi oziroma na visokih šolah in podobno.
Se posebej so zanimive tiste pripombe, ki skušajo vplivati na mesto, vlogo
in odnos našega visokega šolstva do sorodnih institucij v tujini, na našega
visokošolskega učitelja, da zbira znanje, da se udeležuje mednarodnih znanstvenih kongresov, ali na pravico do znanstveno^-študijskega dela itd., česar pa v
amandmajih nisem zasledil.
Ni moj namen, da bi vse te pripombe in predlog razčlenjeval. Želel pa bi
nekatere od njih vendarle dopolniti ali na kratko prikazati v drugačni luči, kot
so bili osvetljeni.
To bi storil brez kakega vnaprej določenega vrstnega reda, in kot sem že
rekel, zelo na kratko. Pri tem naj opozorim na to, da doslej nisem iskal pomoči,
da bi kot predstavnik skupine delegatov predlagal določene spremembe v predlogu zakona, vendar si pridržujem pravico, da to storim kasneje, kolikor bi
seveda ti in drugi predlogi naleteli na odobravanje.
34. člen predloga zakona o visokem šolstvu določa, da traja študijsko leto
od 1. septembra do 31. avgusta v naslednjem letu, v nadaljevanju besedila pa
še, da skupna obremenitev študentov z obveznimi predavanji, seminarji in vajami ne sme presegati 900 ur na leto in 30 ur na teden. Strinjam se z delegatom,
ki je pred mano povsem upravičeno' ugotovil, da to ni tisto izhodiščno vsebinsko
vprašanje, o katerem bi morali na široko razpravljati, zlasti ne zaradi tega,
ker je nova obremenitev skoraj ista kot tista, ki je zajeta v dosedanjem zakonu
o visokem šolstvu, ko je trajalo študijsko leto 1. oktobra do 30. septembra v
naslednjem letu.
Ob tem bi kazalo dati v premislek naslednje, po mojem mnenju tehtne argumente. Vrsta visokošolskih učiteljev, predavateljev, sodelavcev in študentov
ocenjuje prvi odstavek 34. člena predloga tega zakona le kot predložitev časovnega razpona, pri čemer pa ostane delovni vrstni red praktično isti, kot je bil
doslej. Preložitev pa bo imela več negativnih posledic kot pozitivnih, predvsem
razkorak s termini mednarodnih znanstvenih kongresov, srečanj in posvetov, do
katerih načelno ne bi smeli in ne bi želeli zapirati poti. Nadalje bi uveljavitev
novega predloga po njihovem prepričanju vplivala na rezultate znanstvenoraziskovalnega dela in ne nazadnje tudi na politiko in možnosti štipendiranja,
kar pomeni na finančno bazo študentov. Upoštevajoč vse te pripombe in stališče
Zakonodajno-pravne komisije naše skupščine, ki se je zelo rahlo izrazilo v tem
smislu, naj torej študijskega leta ne bi premikali. Ostalo naj bi pri tem, kakor
je bilo, od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta.
Največ pripomb in predlogov je bilo v zvezi s 75. členom predloga tega
zakona, ki v svojem prvem odstavku govori o letnem preverjanju, kako visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci izpolnjujejo pogoje za naziv, v
katerih so bili izvoljeni in ali lahko opravljajo svoje delo v skladu s tem zakonom, v nadaljevanju besedila pa še o postopku za odvzem naziva itd. Ker predlog tega zakona določa reelekcijo vseh visokošolskih učiteljev, znanstvenih de-
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lavcev in sodelavcev najkasneje v času 5 let oziroma pri asistentih v času 3 let
po zadnji izvolitvi, kar velja tudi za tiste, ki so dosegli starost 60 let, in ker
v njem ne gre za individualne primere, ko se postopa na podlagi predloga, pač
pa za letno preverjanje dela vseh, kar se tolmači kot izraz nezaupanja do tistih,
ki delujejo na visokošolskih zavodih, bi kazalo: prvič, načelo splošnega letnega
preverjanja preformulirati na merilo, ali opravlja svoje delo v skladu z zakonom, in drugič, izpustiti vsakoletno preverjanje izpolnjevanja pogojev za naziv,
ki so tako ali tako morali biti izpolnjeni ob izvolitvi in ki bodo morali biti
znova dokazani ob morebitni novi izvolitvi.
Na drugi strani se mi zdi, da bi bilo treba precizneje opredeliti postopek za
odstavitev visokošolskega učitelja v primerih, ko to postane potrebno zaradi
dejanskega stanja. Mislim, da je to premalo dorečeno in da bi kazalo to opredeliti že v zakonu. Glede preostalega pa se strinjam s stališči Zakonodajnopravne komisije: glede zagotovitve drugega delovnega mesta in še posebej
glede disciplinske odgovornosti, ki ima za posledico začasno* odstranitev z delovnega mesta.
Zanimivo je, da je stališču te komisije zelo blizu predlog Filozofske fakultete v Ljubljani, ki ga nisem zasledil v gradivih, po katerem naj bi se prva
alinea 75. člena glasila: »Svet visokošolske temeljne organizacije stalno preverja, ali visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci opravljajo svoje
delo v skladu s tem zakonom.« Upoštevanja vredna so naslednja stališča iste
fakulete glede spremembe besedila 75. člena: »Visokošolskemu učitelju, znanstvenemu delavcu ali sodelavcu se lahko vzame naziv, v katerega je bil izvoljen, tudi pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen, če se v postopku za
odvzem naziva ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev za naziv ali da opravlja
svoje delo v nasprotju s tem zakonom.« In naslednja sprememba: »Postopek
za odvzem naziva začne svet visokošolske temeljne organizacije na lastno
pobudo ali na predlog habilitacijske komisije.«
Ti predlogi bi ustrezno nadomestili drugi, tretji in četrti odstavek sedanjega 75. člena.
Omenil bom še nekaj pripomb v zvezi s 77. členom. Kljub obrazložitvi
tovariša dr. Avguština Laha naj pripomnim, da se mi zdi uvajanje naslova
»zaslužni profesor« v naših razmerah dokaj nenavadno in spominja na naslove,
ki jih države na Vzhodu podeljujejo umetnikom, športnikom in drugim. Zdi
se mi, da bi bil v teh naših razmerah tak naslov v nasprotju s sistemom visokošolskih nazivov, kot jih uvaja predloženi zakon. Zato predlagam, da v tem smislu črtamo prvi odstavek 77. člena, drugi odstavek pa ustrezno spremenimo.
Moje nadaljnje pripombe bi se nanašale na habilitacijsko komisijo. Vendar
ker je tovariš Zoran Polič, ki je govoril pred mano, dokaj jasno povedal, da so
glede tega stvari nedorečene, bi le ponavljal iste stvari. Tako se strinjam z njegovimi pripombami.
Na koncu tega mojega kratkega pledoajeja predlagam spremembe v besedilu, ki sem ga pravkar navedel, kolikor, kot sem že rekel, bi dobil zadostno
podporo zanje oziroma kolikor bi se s temi spremembami strinjali in o njih
odločili tudi tisti, ki so za to pristojni. V vsakem primeru pa se mi zdi, da je
prav, da danes zakon o visokem šolstvu sprejmemo.
Predsednik Stane Markič: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovariš Marko Bule!
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Marko Bule: Tovarišice in tovariši! Strinjam se z delegati, ki so govorili pred mano, da ni nobenega dvoma, da pomeni predloženi predlog zakona
zelo pomemben korak naprej k odpiranju procesov reformiranja našega usmerjenega izobraževanja in v okviru njega tudi visokega šolstva.
Iz tega predloga zakona popolnoma jasno izhaja (v 3. členu izražena) zahteva, da visoko šolstvo uresničuje svoje smotre predvsem s sodelovanjem
z organizacijami združenega dela pri načrtovanju vzgoje in izobraževanja. Popolnoma jasno je, da visoko šolstvo oziroma ta del usmerjenega izobraževanja
in združenega dela opravlja vse svoje funkcije prek samoupravnih sporazumov
in družbenih dogovorov. Nedvoumno je v 11. in 12. členu zapisana zahteva
družbe, da mora celotni vzgojno-izobraževalni proces temeljiti na marksizmu.
Namreč še posebej se mi zdi, da je to pomembno, ker so bile v zvezi s tem
zelo velike nejasnosti, še posebej z ozirom na to, da mora pač vsak vzgojnoizobraževalni proces temeljiti na znanosti. Jasno je, da je znanost skupna točka
vseh izobraževalnih politik. Vendar pa se prav v tej točki začenjajo tudi razlike. Namreč vsaka znanost pomeni svojevrsten sistem idej, v katerem so bili
vedno različni pogleda na svet oziroma različne ideje, ne glede na to, da si vsi
lastijo objektivno resnico. Vendar je jasno, da nobena izobraževalna politika
ne more biti nevtralna in da vsaka vedno opravlja izbor, kakšne znanstvene
ideje in kakšno znanost hoče. Popolnoma jasno je, da smo se s tistim trenutkom, ko smo se opredelili za samoupravni socializem, morali opredeliti za
marksizem kot znanstveni temelj družbene ureditve. To nikdar ni bilo sporno.
Sporno je bilo le v praksi, ker tega nismo uresničevali. Zato mislim, da je
besedilo v 11. in 12. členu zelo jasno, čeprav moram pri tem reči, da zelo podpiram pripombo tovariša Zorana Poliča glede druge alinee prvega odstavka 11.
člena. To res ni značilnost teh centrov, temveč je to značilnost celotnega izobraževalno-vzgojnega procesa. Torej tudi ne samo visokega šolstva. Mislim, da bi
bilo- treba to res opustiti, ker bi sicer ta alinea zavajala, kot je to tovariš Zoran
Polič popolnoma pravilno ugotovil, da bi namreč le ta center usposabljal zlasti
študente za delo in samoupravljanje. Ce se bo v odmoru zbrala skupina delegatov, jim bom predlagal, da oblikujemo tak amandma. Gre namreč za določbo, ki zavaja. Kdo bi morda mislil, da te naloge opravlja le ta center. Ta
center seveda mora tudi to delati; ampak to niso njegove naloge.
Drugo bistveno pripombo imam pri 12. členu, na katero je opozorila tudi
Zakonodajno-pravna komisija. Mislim, da bi bilo treba v tej smeri sprejeti
amandma Odbora. Res gre za to, da ta center predvsem načrtuje in usklajuje
svojo dejavnost z vsemi preostalimi temeljnimi organizacijami združenega dela
v univerzi. Formulacija, če bi ostala taka, kot je, bi pomenila, kot da se lahko
drugi odrečejo odgovornosti, da vse znanstvene in pedagoške discipline zasnujejo na marksizmu. Zato mislim, da je besedilo 12. člena treba popraviti.
Popolnoma jasno iz vseh stališč kongresov Zveze komunistov in drugih dokumentov izhaja, da pač marksizma ne moremo pojmovati le kot predmet, ampak
da moramo celotno izobraževalno osnovo zasnovati na marksizmu. To tudi
pomeni, da so vsi, ki delajo programe teh predmetov, odgovorni, da vse predmete zasnujejo na marksizmu kot znanosti. Zaradi tega v bistvu morajo biti
odgovorni in so odgovorni za tako delo, marksistični center pa jim lahko pri
tem pomaga.
Kot tretje, mislim, da je res zelo pozitivno, ker se ta zakon vključuje v
proces stalnega izobraževanja. Se posebej, ker 38. člen zelo jasno navaja vrsto
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posebnih izobraževalnih oblik, ki naj v tem delu usmerjenega izobraževanja
pomenijo prispevek k stalnemu izobraževanju.
Ne bom ponavljal vseh pozitivnih stvari, ki jih je v zakonu precej. Moram
pa opozoriti na to, da bi bilo verjetno mogoče v letu dni po kongresih Zveze
komunistov vendar bolj spodbuditi nekatere procese. Gre predvsem za dve
stvari, ki se reformirata in transformirata. Ena je ustvarjanje novih družbenoekonomskih odnosov na relaciji združeno delo in usmerjeno izobraževanje oziroma visoko šolstvo. Teh novih družbenoekonomskih odnosov v predlogu tega
zakona verjetno nismo dovolj obdelali. Povsd j.e bilo namreč ocenjeno, da se
lahko le z novimi družbenoekonomskimi odnosi zagotovi, da bo izobraževanje
postalo, kot je bilo rečeno in zapisano o resoluciji X. kongresa Zveze komunistov
Jugoslavije, »iz orožja vladavine nad delavskim razredom njegovo lastno orožje«, in sicer tako, da bi se resnično vključilo v združeno delo in bi se vzpostavila resnična menjava dela. Moram reči, da so določbe v predlogu tega zakona,
ki se nanašajo na družbenoekonomske odnose, bolj platonične narave kot pa
stvarne. Posebej to velja za 13. člen, ki govori o svobodni menjavi. Za vsebino
tega člena ne vem, če je prav postavljena. Peta alinea 3. člena določa, da visoko
šolstvo odloča o temeljnih pogojih za pridobivanje dohodka in za zaposlovanje,
o cenah, o razširjeni reprodukciji in tako naprej. Menim, da so cene, razširjena reprodukcija itd. tista področja, ki so bistvenega pomena za vključevanje
te vrste dela v združeno delo in v menjavo dela. Menim, da so to tista vprašanja, ki bodo verjetno v nadaljnjih procesih odprla veliko novih poti in
resnično omogočila združenemu delu, da odloča o tem. Trdim, da bomo šele,
ko se bomo tega odločneje lotili, hitreje začeli spreminjati odnose in odpravljati pojmovanja, ki danes zadržujejo ta del usmerjenega izobraževanja na mnogih tradicionalnih osnovah.
So pa v predlogu tega zakona nekatere nedoslednosti. Zelo jasno je namreč določeno v 21. členu, da se visokošolske delovne organizacije ustanavljajo,
delujejo in prenehajo v skladu s programom razvoja visokega šolstva Socialistične republike Slovenije, ki ga sprejema Skupščina SR Slovenije. Prvi odstavek 31. člena pravi, da sta visokošolska temeljna in delovna organizacija
odgovorni za učinkovit, sodobno organiziran študij v skladu s smernicami
družbenoekonomskega razvoja. Kdo pa sprejema te smernice? Kdo jih predlaga?
Nadaljnje besedilo tega odstavka se glasi: »V skladu s programom izobraževanja strokovnjakov z visokošolsko izobrazbo.« Kdo ta program sprejema? Kje
se sprejema? Gre za nejasnosti. Mislim, da gre za celoto. Ko se bo v Skupščini
SR Slovenije odločalo o programih razvoja visokega šolstva v SR Sloveniji, kar
je prav, ker gre pri tem za vpliv združenega dela, bi najbrž o smernicah
družbenoekonomskega razvoja, o programih izobraževanja itd. morali odločati
delegati iz združenega dela. Gre za odnose, ki so morda premalo izdelani, še
posebej, ker je prav v resoluciji X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije
zapisano, da mora družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje med
združenim delom in delom na področju izobraževanja obsegati programe razvoja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, zagotavljanje materialnih sredstev za
njihovo uresničevanje, zagotavljanje skupnih družbenih interesov in socialistične vsebine izobraževanja in vzgoje, kriterije za vrednotenje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, kot so cene, in druge pogoje in mehanizme medsebojnih odnosov v združenem delu itd.
Moram reči, da te zahteve v zakonu v nekaterih členih niso jasno opredeljene, kot tudi ni zelo jasna zahteva, kar je tudi stališče iz resolucije, da se
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bomo zavzemali za take spremembe družbenoekonomskega položaja študenta,
da bodo njegove pravice in obveznosti temeljile na vsebini družbenih dogovorov med izobraževalnimi organizacijami in organizacijami združenega dela.
Tako bi v izvajanje pravic na področju izobraževanja morali vključiti družbeno
in materialno odgovornost študenta v odnosu do tistih, ki v združenem delu
zagotavljajo in soustvarjajo temeljne pogoje izobraževanja. V predlogu tega
zakona ni opredelitve teh odnosov, ampak je predvsem opredeljena dosedanja
odgovornost študentov do tistih, ki jim dajejo štipendije in do univerze v samem pedagoškem procesu.
Mislim, da bi bilo tudi prav, če bi na kratko razpravljal o določbah predloga tega zakona o pedagoškem delu. Strinjam se z ugotovitvijo v ekspozeju
tovariša dr. Avguština Laha, da premik študijskega leta na 1. september pomeni večjo možnost usklajevanja tega področja izobraževanja z drugim področjem usmerjenega izobraževanja. Mislim, da gre za ta proces. Zato bi bilo
prav, da se študijsko leto na tem področju usmerjenega izobraževanja uskladi
z drugimi področji usmerjenega izobraževanja ali pa obratno. Skratka, čaka
nas naloga druga področja usmerjenega izobraževanja, in sicer srednjega, višjega itd., prilagoditi temu datumu ali pa bomo to področje prilagodili drugim,
ker gre za usklajevanje. Ti argumenti nedvomno držijo. Na drugi strani pa je
tudi res, kar izhaja iz prakse, da so v mesecu septembru razne priprave, dopolnilni izpiti in drugo. Mislim, da je podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije tovariš dr. Avguštin Lah v svojem ekspozeju opozoril na obe
možnosti in nakazal možnost kompromisne rešitve z datumom 15. september.
Morda bi bila to tudi rešitev. Mislim, da je res, da v tem konkretnem primeru
nič ne pridobimo, če je določen bodisi 1. september bodisi 1. oktober. Tisto,
kar bomo morali narediti, bo uskladitev rokov pri vseh oblikah usmerjenega
izobraževanja, upoštevajoč tudi tiste razloge, ki jih navaja univerza, da gre
za nujne izpitne roke, priprave itd.
Kot četrto bi omenil, da se strinjam z vsemi ugotovitvami tovariša Zorana
Poliča, ko je govoril o izrednem študiju. Predlog tega zakona žal zadržuje
status quo in glede tega ni naredil nobenega ustreznejšega koraka naprej. Res
je, da je 37. člen v odnosu na 59. člen tako postavljen, da je le izjema, in to
izjema, ki ne omogoča posegov na tem področju združenega dela. Moram pa
ugotoviti, da je ideja, ki so jo sprejeli kongresi Zveze komunistov, v predlogu
tega zakona mnogo širše postavljena. Gre predvsem za dve stvari: Ena je,
naj prve faze usmerjenega izobraževanja nudijo zaključeno znanje, da gredo
lahko ljudje po študiju delat oziroma v službo in se potem ob delu v raznih
fazah naprej izobražujejo. Gre za idejo, da se dejansko delo in izobraževanje
prepletata. In drugič, ker smo vedeli, da tega ne bo mogoče uresničiti čez noč,
je treba še zelo podpirati vse oblike izrednega študija oziroma študija ob delu,
da se omogoči, rekel bi celo, da ima vsak študent, ki izredno študira, svoj
program, pri čemer pa mora opraviti vse tisto, kar mora opraviti redni študent, toda v različnih obdobjih in do različnih stopenj itd. Skratka, gre za zelo
elastičen pristop. Mislim, da je ena izmed nalog izobraževalnih institucij, da to
omogočijo. Že danes je namreč praksa v delovnih organizacijah, da posamezniku
dajejo polletni dopust, trimesečni dopust, dopust za izpite itd., kar vse kaže na
veliko razumevanje in prispevek organizacij združenega dela in delavcev v
njih, da bi se njihovi delavci, ki niso imeli prej možnosti, lahko na posameznih
ravneh izobrazili, da bi bolj uspešno delali. Zato bom predlagal, da se delegati
zberemo v odmoru in predlagamo amandma k 59. členu, ki naj bi se glasil:
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»Študenti, ki se izobražujejo ob delu, imajo enake pravice in dolžnosti kot drugi
študenti, razen pravic in dolžnosti, ki so s posebnimi predpisi vezane na status
študenta« s tem, da bi se dodalo »in na druge pogoje za uspešno izobraževanje
ob delu«. Te druge pogoje naj bi urejali posebni predpisi. S tem bi bila dana
določena možnost, da se ta proces odpre. Mislim, da bi bila taka dopolnitev
minimum, ki bi ga bilo treba sprejeti.
V zvezi z rešitvijo, ki je v določbi prvega odstavka 71. člena, da se lahko
izjemoma povabi za izrednega profesorja in docenta nekdo, ki se je uveljavil
z znanstvenim ali drugim delom, če je ocenjeno, da lahko opravlja to delo, bo
najbrž večina teh oseb tudi naredila doktorat znanosti v naslednjih petih letih.
Samo, hkrati ko je to določeno, pa najbrž ni treba naslednjih možnosti že takoj
eliminirati. Zaradi tega se strinjam, da naj bi se drugi odstavek tega člena
črtal, ker gre tako ali tako za izjemo. Ce gre za tako določbo, potem naj ne
gre le za dobo 5 let, ampak lahko to traja tudi dlje.
Povedal bom svoje mnenje o 75. in 77. členu. Mislim, da je metoda letnega
preverjanja, ki jo uvaja predlog tega zakona, ob ustaljenih habilitacijskih preverjanjih v bistvu delovni odnos, ki ga je treba določiti. Znani so'nam namreč
primeri, ne samo z ljubljanske, ampak tudi z drugih univerz v Jugoslaviji,
da posameznih profesorjev enostavno ni bilo na predavanje, pa se jim ni nič
zgodilo. Zato so taki kriteriji preverjanja v predlogu tega zakona najbrž ustrezni, čeprav gre predvsem, kot sem že rekel, za delovno preverjanje v tem
smislu, ali izvajajo svoje obveznosti, ne pa tudi, ali so napisali toliko in toliko
člankov in toliko in toliko znanstvenih del. Zato je za habilitacijo predvidenih
od 3 do 5 let. Vprašanje je tudi, ali so profesorji vedno sodelovali s sveti
letnikov, imeli posvetovanja, predavanja, vaje itd. Vemo, da mnogo profesorjev na vajah, ker imajo asistente, ne sodeluje. Gre za nove oblike dela,
navedene predvsem v 34. členu, ki jih je treba podpreti.
V zvezi s 77. členom pa bi omenil, da imajo v marsikateri državi tako imenovane profesorje »emerituse« oziroma zaslužne profesorje. To, kar uvajamo,
pri nas, ni novost. Marsikje imajo te profesorje, in če je to ena izmed oblik
priznanja za zelo uspešno delo, zakaj je ne bi imeli tudi pri nas oziroma
zakaj bi od nje bežali. Dajmo jim to priznanje! Vsekakor pa mislim, da je zelo
pomemben drugi odstavek tega člena, namreč da tem profesorjem, ki jim v bistvu s 65. letom onemogočimo, da so funkcionarji, vendar še omogočimo predvsem njihovo delo v raziskovalnih organizacijah na fakulteti. Zato naj drugi
odstavek tega člena ostane. Nič se pa ne bo fatalnega zgodilo, če ostane tudi
prvi odstavek in če te profesorje razglasimo za zaslužne profesorje. To bo le
večja spodbuda, da se bodo mlajši, asistenti in docenti, ravnali predvsem po
tistih, ki bodo postali zaslužni profesorji, kar bo prispevalo h kakovostnejšemu
delu v univerzi.
Mislim, da bi bilo treba storiti dvoje: predlagati nekatere amandmaje,
zaradi česar bi bilo prav, da se odredi odmor, da bi se o tem dogovorili. Mislim,
da bi bilo prav, če sprejmemo večino amandmajev našega zbora in sugestij,
ki jih je dala Zakonodajno-pravna komisija.
Mislim tudi, da je prav, da sprejmemo ta zakon, ker vendar pomeni.korak
naprej, obenem pa posredujemo opozorila in razprave v našem zboru ustreznemu organu Izvršnega sveta, ki bo izvajanje tega zakona spremljal, ali pa posebni komisiji, ki naj se ustanovi zato, da bo v nadaljnjem spremljanju izvajanja
tega zakona posebej skrbela za bistvene elemente transformacije vzgoje in izo-
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braževanja, predvsem v odvisnosti od združenega dela, kot je to ugotovil tovariš
Zoran Polič.. Mislim, da je to tisti korak, ki naj ga naš zbor danes opravi.
Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo razpravljati? Prosim! Besedo
ima tovarišica dr. Majda Strobl.
Dr. Majda Strobl: Najprej bom razpravljala kot delegatka v tem
zboru, čeprav sem tudi pomožna predstavnica predlagatelja.
Ti dve funkciji namreč nista nezdružljivi. Za pripombe, ki so bile doslej
izrečene, zlasti tiste kritične, menim, da so deloma upravičene, deloma pa so
tudi izraz nerazumevanja, kar lahko tudi štejemo za pomanjkljivost zakona,
da ni tako napisan, da bi bilo vsakemu vse jasno. Vsako željo smo kot predlagatelji v predlogu zakona izrazili in te želje kot delegati tega zbora še danes
izražamo. Moja razprava naj pripomore k temu, da bodo jasnejše nekatere
določbe. Priznam, da nekatere določbe niso dorečene, kar ni prav nič sramotnega, ker gre za proces. Ustave nismo sprejeli za večno; vemo, da jih bomo
spreminjali, vzporedno s spremembami v naših ekonomskih in družbenih odnosih, kar vedno delamo hrabro. Nikoli se ne ustrašimo spremeniti tega, za kar
mislimo, da je preživelo, in če smo spoznali, da znamo in da moramo boljše
urediti.
Pripomb nisem sicer uredila, ampak ker tega tudi prejšnji razpravljalci
niso naredili, bom razpravljala tako, kot imam zabeleženo :
Najprej 71. člen — ne zaradi tega, ker mislim, da je ta člen najbolj pomemben. Omenjam ga najprej zato, ker je to eden izmed členov, glede katerih
še ni doseženo soglasje. Ta člen v drugem odstavku terja od oseb, ki so bile
kot strokovnjaki povabljene na visokošolsko organizacijo združenega dela, da
morajo v prvi mandatni dobi opraviti doktorat znanosti. Odbor našega zbora
za družbenopolitični sistem je prvotno predlagal — čeprav sem bila prisotna,
nisem imela občutka, da je bil predlog formuliran kot amandma, ampak mislim, da je šlo bolj za izraženo mnenje, da naj predlagatelj to ponovno prouči.
Prav zaradi tega, ker se je s tem strinjal tudi predlagatelj oziroma Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, mislim, da je tovariš Geza Bačič kot predstavnik našega
odbora pravilno postopal, da je ta amandma oziroma mnenje umaknil.
Mislim, da smo s prvim odstavkom na široko odprli vrata tako priznanim
strokovnjakom iz prakse kot tudi drugim. Mslim tudi, da je pisanje novinarjev
o »sivolasih asistentih« preveč napihnjeno. Čimprej je treba izkoristiti fizične
in umske sposobnosti mladih ljudi, in za to gre v tem členu, in odpreti vrata
tistim, ki so si v šoli življenja ob delu pridobili take izkušnje, da lahko uspešno
sodelujejo v pedagoškem, raziskovalnem in znanstvenem delu. Prepričana pa
sem, da bodo strokovnjaki, ki bodo morali biti za ta čas rešeni svoje funkcije
v proizvodnji in bodo v tem času učitelji oziroma v polnem pomenu besede
raziskovalci, v tem času sposobni narediti doktorat znanosti. Kajti praksa delavcev v inštitutih kaže, da se dajo uporabiti mnoge empirične raziskave iz prakse
za teoretično obdelavo v doktoratu, ki ga priznani strokovnjak lahko naredi
v petih letih. Mislim, da se bo tudi sam bolje počutil. Če že terjamo od asistenta, da v določenem času naredi doktorat znanosti, ko' še nima nobene strokovne prakse, potem bo njemu toliko manj težko. Mislim pa tudi, če sem prav
razumela stališče, izraženo v naših političnih dokumentih, da je pretakanje
znanja prav tako pomembno. Gospodarstveniki pravijo', da bodo takega stro-

158

Družbenopolitični zbor

kovnjaka, ki je bil nekaj let pedagog, raziskovalec in znanstvenik, še raje vzeli
nazaj, da bo obogatil tudi njihovo delo v proizvodnji.
Iz teh razlogov mislim, da je prav, da ta odstavek ostane v predlogu tega
zakona, v skladu z amandmajem, ki ga je predlagal Izvršni svet Skupščini
SR Slovenije.
Drugo vprašanje je vprašanje študija ob delu, za katerega opozarjata tovariša Zoran Polič in Marko Bule, da je postavljeno na glavo, kot je napisano v
zakonu. Skoraj lahko pritrdimo tej kritiki. V našem konceptu smo še vedno
imeli pred očmi bolj izreden študij in smo ga zato, da bi ga na novo usmerili,
preimenovali v študij ob delu. Prav gotovo je končni cilj ta, da bo pravilo
izobraževanje ob delu, razen osnovnega izobraževanja. Mislim zelo realistično,
da do tega ne bo prišlo niti jutri niti pojutrišnjem in da bomo verjetno v tem
času zaradi tega še spreminjali ta zakon.
Z 59. členom, ki je bil napaden, smo hoteli zavezati visokošolske organizacije, da zagotovijo študentom, ki se izobražujejo, tudi pravico do tistega pedagoškega dela učitelja v odnosu do njih, kot to velja za redne študente. Dejansko
gre za slabo formulacijo. Namen določbe tega člena je bil, ne te študente postaviti kot izjemo, ampak obvezati fakultete oziroma visoke šole, da jim nudijo
vse, kar nudijo tako imenovanim rednim študentom, s tistimi omejitvami, ki
jih narekuje dejstvo, da ti študentje delajo. Ce gre za pojasnilo, ni potrebno,
da to spreminjamo. V statutu bomo, in to je tudi povedano v dopolnitvi v
amandmaju, določili režim izobraževanja ob delu. Potruditi se moramo, da
bomo našli tako rešitev, ki bo praktično kazala na naš napor, da se ti študenti
izenačijo oziroma da postane to polagoma prevladujoča oblika študija. Mislim,
da sem dolžna kot učitelj povedati, da je izobraževanju ob delu zelo naporna
stvar. Ni vse tako lepo, kot misli tovariš Marko Bule. Pri podiplomskem študiju
oziroma med izrednimi študenti imamo tudi neredke primere, ko nam povedo,
da študirajo naskrivaj. Dobili smo celo izjave študentov, sicer ne morem prinesti potrdila delodajalca, da v njihovi delovni organizaciji »ne rabijo študiranih
ljudi«. Skratka, gre za težave. Pri tem bo treba še mnogo dela. Zato mislim, da
je prav, da se usmerimo v izobraževanje ob delu, ampak ne preveč lahkotno.
Pred desetimi leti, ko so se študiju ob delu odprla vrata bolj na široko, je bilo
ogromno zanimanje za ta študij, končalo pa je zelo malo ljudi. Nekoliko smo
bili sami krivi, ker smo tem študentom premalo nudili, veliko pa je bilo nerazumevanja družbe ali konkretnega delodajalca, ker je študent moral porabiti
vse nedelje in dopuste, da je lahko študiral. Mislim, da je ob naših naporih to
hkrati tudi naloga združenega dela, ki, kot je že rekel tovariš Marko Bule, želi
boljše strokovnjake in je tudi pripravljeno dajati določene olajšave, materialne
stimulacije in podobno.
Naslednje vprašanje, na katerega je že odgovoril tovariš Zoran Polič, je
v zvezi z 11. in 12. členom. Gre za marksistične centre, take ali drugačne. Prvi
so tisti, ki se ustanavljajo pri visokošolskih organizacijah združenega dela in
ki bodo pomenili nekaj novega v visokošolskem izobraževalnem sistemu in za
katere mislim, da tako, kot so opredeljeni z amandmajem, ustrezajo. Namreč
prav zaradi tega, da ne bi ti marksistični centri bili edini poklicani in odgovorni,
da gojijo marksistično misel, smo spremenili besedilo v tretji alinei prvega
odstavka 11. člena, in sicer: »Skupaj s študenti, visokošolskimi učitelji«, ki je
najbolj splošno. Glede prve alinee najbrž ni pomislekov, drugo alineo pa ne
smemo tako razumeti, da le ta marksistični center usposablja delovne ljudi,
zlasti študente, za delo in samoupravljanje.
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Tretja alinea prvega odstavka tega člena, kjer se ta odgovornost očitno
razširja na vse udeležence in na marksistični center, kaže smer, ki jo imamo
pred seboj in ki jo najbrž ne smemo razumeti tako, kot dosedanji razpravljalci.
Marksistični center pri Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije
ima v zvezi z 12. členom svoj statut in ima take naloge, pa če to zapišemo v zakonu ali ne. V predlogu zakona smo določili, da ta center vključujemo v celotni
sistem visokošolskega izobraževanja in opredeljujemo njegove temeljne in še
druge funkcije. Ta center je odgovoren za izobraževanje na srednjih šolah in
za vzgajanje pedagoških kadrov. Ce pogledamo v statut tega centra, pa vidimo,
da je to le ena izmed njegovih nalog. Predlog zakona določa, da ta center sodeluje pri usmerjanju, da torej ni edini odgovorni in zadolženi, skratka nosilec: povezuje se s centri na šolah, na fakultetah, na univerzah. V predlogu
zakona je okvirno povedano, da sodeluje z drugimi marksističnimi centri pri
opravljanju njihovih nalog. Mislim, da je ta center dobil mesto, ki naj ga ima
v visokošolskem sistemu. Od življenja, od resničnih relacij in od pripravljenosti vseh pa je odvisno, koliko bo ta center zaživel, kdo bo odgovoren za
njegovo dejavnost, kdo bo usmerjal. Prav gotovo ne bo to odvisno le od
marksističnega centra.
Gotovo ste že obupali, ker ponavadi bolj na kratko razpravljam. Sedaj
bom pa povsem na kratko razpravljala.
Povem naj še nekaj v zvezi s sistemizacijo pri 65 letih. Ce bi bilo na univerzi vse tako lepo, kot ni, potem tega člena ne bi rabili. Priče smo, da marsikateri profesor ne trpi naslednika in ga tudi ne vzgoji ali pa nima sreče, da bi
pravega našel. Ta predlog zakona naj bi pomagal na ta način, da predpisuje
profesorju naslednika, ki se bo ob njem uvajal v delo. Dejansko gre za sistemizacijo. Morda boste rekli: »Saj to lahko predvidi statut!« Veste, sistemizacija
terja tudi sredstva. Brez sistemizacije tudi v svobodni menjavi dela republiška
izobraževalna skupnost ne da nič. To žal velja. Zato moramo zagotoviti, da se
oblikuje tako delovno mesto in da se zanje najdejo tudi potrebna sredstva. Zato
predlagam, da to besedilo tudi ostane.
Zakonodajno-pravna komisija je bila bolj ali manj grajana. Mislim, da ni
potrebno, da sem njen odvetnik. Njen predsednik naj sam pove, kako je delala.
Zakonodajno-pravna komisija je bila v tem zadnjem tednu oziroma zadnjih
dneh, ko so se pravzaprav vsi šele zbudili, bombardirana z amandmaji. Nekateri
so celo želeli, naj kar ona prevzame vse amandmaje, da bo bolj preprosto.
Mislim, da bi bila zanjo to prevelika odgovornost, pa tudi ni to njena naloga.
To njeno poročilo, ki smo ga danes dobili na klopi, je le dopolnitev. V njenem
prejšnjem poročilu pa je povedano, katera pravna vprašanja naj se rešijo z
amandmaji; pri nekaterih vsebinskih vprašanjih pa je povedano njeno mnenje,
da jih je treba ponovno proučiti. Mislim, da moramo ti dve poročili obravnavati
skupaj. Ti poročili dokazujeta, da se je Zakonodajno-pravna komisija prizadevno
lotila dela in da ga je, kolikor je bilo v njeni moči, zadovoljivo rešila.
75. člen bi kritično oziroma samokritično obravnavala, čeprav sem sama
visokošolski učitelj. Razumem 75. člen, posebno sedaj, ko smo ločili prvi odstavek od drugih odstavkov. V tem vidim pozitivno stvar, ker ne gre za preverjanja oziroma »iskanje čarovnic«. Gre torej za to, ali je bilo delo opravljeno
dobro ali slabo. Vsaka tovarna naredi ob koncu leta bilanco in ugotavlja, ali je
bilo njeno poslovanje uspešno ali ne. Predlog zakona v 31. členu določa, da je
treba vsako leto analizirati delo, ki je bilo opravljeno, zakaj je prišlo do osipa,
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kdo je krivec, ali so to učitelji ali programi ali študenti. Takrat se ugotovi,
kako so učitelji izpolnili svojo nalogo oziroma ali je niso.
Nadaljnji člen pa je izjemen in odpira vsa vrata za preverjanje. Eni s starostjo postajajo vse večji znanstveniki in vse slabši pedagogi, drugi pa postajajo
briljantni pedagogi in ne toliko znanstveniki. V gospodarstvu so ugotovili, da
kljub določeni mandatni dobi, ki daje varnost, ne kaže čakati, da bo ta doba
potekla, ampak je treba ukrepati prej, če je to potrebno. Mislim, kot poznam
stanje, da bodo to izjemne situacije in je prav, da to vključimo v sistem, da
ne bo treba politično ukrepati.
Samo še tole: Tovariš Marko Bule je pravilno poudaril pomen družbenoekonomskih odnosov. Tudi ko začnem sama predavati ali karkoli govoriti, opozarjam na nove družbenoekonomske odnose.
Pojasnila pa bi, to tovariš Marko Bule najbrž ve, da je ta zakon pravzaprav
delček večjega področja, in sicer ne samo usmerjenega izobraževanja, ampak
tudi svobodne menjave dela. Vzemimo za primer raziskovalno delo. Sprejeli
smo zakon o raziskovalni dejavnosti in o raziskovalnih skupnostih. Družbenoekonomski odnos je izražen prek organizacije in delovanja teh skupnosti. Ti
družbenoekonomski odnosi so urejeni v posebnem zakonu, čeprav ne v celoti.
Kar pa je izven tega, pa skušamo reševati v tem zakonu. Mislim, da na to
navajajo že uvodni členi, v katerih je to izrecno poudarjeno kot pogoj in smoter
visokošolskega izobraževanja.
Ne glede na te konkretne pripombe bi kot profesor nekaj povedala v zvezi
s tem, kar je rekel tovariš Zoran Polič, češ da je bila univerza ves čas ob strani
dogajanj, ko smo pripravljali ta zakon.
Mislim, da je bila univerza pri pripravah tega zakona stalno prisotna. V
delovnih telesih in komisijah smo bih delegati univerze in smo ta telesa tudi
občasno obveščali o novih predlogih, ki so kar deževali. P'riprava tega zakona je
bila zelo poučna, kajti pokazala je, da imajo ljudje simpatije do delegatskega
sistema. Naredili smo 18 verzij. Od ene seje do druge je prispel kup pripomb.
Ce smo jih le mogli, smo jih upoštevali. Tudi univerza je to počela. Morda je
nerazumevanje v tem, da danes ni treba, da je pri delu prisoten rektor, župan
ali direktor. Ce delegatska baza ni pravočasno in pravilno obveščena, je to
hiba delegata in je treba to popraviti. Za funkcionarje, ki so včasih predstavljali pomembne kolegije in aktive, pa mislim, da so nekoliko preživela oblika.
Predsednik Stane Markič: Prosim! Besedo ima tovariš Zoran Polič.
Zoran Polič: Prosim za besedo zaradi pojasnila nekaterih vprašanj.
Začel bom pri zadnjem vprašanju. Univerzi dejansko nisem očital, da ni
bila prisotna pri sprejemanju tega zakona. Sem le obžaloval, da univerza ves
čas našega življenja in dela ni v središču dogajanj, kar pomeni v času sprejemanja ustave in raznih konkretnih razčiščevanj, čeprav bi tudi ona morala biti
žarišče dela Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Strinjam pa se
s tovarišico Stroblovo, da je bila univerza pri pripravah tega zakona dejavna.
Pripombe, ki sem jih sam bral, pa so pokazale, kako nekatere fakultete sploh
ne razumejo mnogih stvari. Zaradi tega sem še z večjim obžalovanjem dal to
pripombo, kljub temu, da so številni profesorji in tudi nekatere fakultete sodelovali v tem našem praktičnem dolgoletnem življenju. Sedaj bom odgovoril na
vaše konkretne pripombe. Bom zelo kratek.
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V zvezi z 71. členom naj rečem, da tudi če sprejmemo ta zakon brez vsakršnih amandmajev, takšnega, kakršen je, pomeni to tako ogromen korak naprej, da ga velja takoj sprejeti, ker bo vse skupaj na univerzi prisilil, da bodo
prek statutov in prek drugih aktov dali konkretnemu življenju povsem
drugačno vsebino. Ce na kaj opozarjam, ne opozarjam zaradi tega, ker vztrajam, da moramo sedaj nekaj spreminjati. Na primer v zvezi z 71. členom. Sploh
ne dvomim v to, da je človek, ki bo prišel iz prakse, z nekega inštituta ali pa iz
neke tovarne, sposoben napraviti doktorat znanosti. Vprašujem se le, ali so tisti,
ki bodo preverjali njegovo doktorsko disertacijo, če bo polagal doktorski izpit,
sposobni ocenjevati ga. To pomeni, da ne smemo dvomiti v njegovo sposobnost.
Postavljam le vprašanje, če takega človeka vabimo na univerzo, zakaj mu nalagamo tako nalogo. Zakaj mu rečemo: »Ce hočeš biti med nami, moraš biti
doktor znanosti, ker je naš klan doktorski.« To ni res. To skušamo povezati
s praktičnim življenjem, in če se nekdo v praktičnem življenju toliko usposobi,
da lahko na univerzi predava, bodimo mu hvaležni in ga držimo na univerzi,
dokler je sposoben predavati. Ce hoče delati doktorat znanosti, naj ga dela in
ne predpisujmo z zakonom, da ga mora delati.
Slišal sem delegatski medklic, naj bi prebral 2. člen. Opozarjam, da sem
prebral ne samo 2. člen, ampak tudi 5., 10. in 11. člen. Kaj določajo ti členi?
2. člen določa, da visoko šolstvo vzgaja tudi za delo in samoupravljanje. 5. člen
določa, da je osnovna oblika dela in upravljanja visokošolska temeljna organizacija združenega dela. 10. člen določa, da temeljne visokošolske in delovne
organizacije lahko ustanovijo študijske knjižnice, marksistične centre, študentske domove. Kar določa predlog tega zakona, tako ga razumem kot pravnik,
morda s premalo prakse, je jasno za študijsko knjižnico in študentski dom.
Za marksistični center pa ni povsem jasno, kaj naj počne na univerzi. Zato
je v 11. členu določena vsebina njegovega dela in s to vsebino je opredeljen
del tega, kar velja za vso univerzo v 2. členu. Ne moremo drugače tega pravno
razumeti. Ce pa razumemo to drugače, potem pa začnimo> z novim pravnim
poukom pri nas. Taka opredelitev pomeni, da je usposabljanje za delo in samoupravljanje predlog zakona vezal samo na to institucijo in ne na študijsko
knjižnico, ki mora prav tako usposabljati za samoupravljanje, kot tudi ne na
študentski dom, ki mora prav tako usposabljati za delo in samoupravljanje.
Po predlogu zakona pa je to določeno le za marksistični center. Zato predlagam,
da to alineo črtamo. Bolje je, da to< ni nikjer napisano. Ce je tako določeno
v 2. členu, velja za vse institucije na univerzi, da moramo usposabljati za delo
in samoupravljanje.
V zvezi z 80. členom sem ugotovil, da smo enakega mnenja, da gre za
denar. Zato sem le opozoril, da bi bilo tudi pedagoško prav, da denar na ta
način vključujemo v ta mehanizem. Ce pa bo to ostalo v predlogu zakona, nei
bo to nobena nevarnost.
In končno le še o pomisleku v zvezi z delom Zakonodajno-pravne komisije.
Ce je kdo razumel, da sem Zakonodajno-pravni komisiji očital, da ni delala,
potem je razumel napak. Celo mislim, da je delala preveč. Čudim pa se, zakaj
je ta komisija obravnavala le tiste amandmaje, za katere misli, da niso v skladu
z ustavo in z našim družbenim sistemom. Tako je točno, kar je rekla tovarišica
Stroblova, da so potem vsi hoteli, naj Zakonodajno-pravna komisija odloča
o vsem tem. Zakaj? Zakonodajno-pravno komisijo imamo v republiški skupščini zato, da ugotavlja, ali so določeni zakoni, sestavni deli teh zakonov in členi
v skladu z ustavo, z družbenim sistemom, z načeli našega družbenega življenja.
li
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To nam naj pove ta komisija. Zato sem imel pripombo o njenem poročilu. Bolje
bi bilo, če bi nas le opozorila, kateri amandmaji so v skladu z ustavo in zakonom, delegati pa naj rečejo, kar hočejo. Zakonodajno-pravna komisija ni zainteresirana za to, da da končno mnenje o amandmajih. Delegati oziroma člani
Zakonodajno-pravne komisije pa se morajo opredeliti do njih v pristojnih
odborih ali v zboru.
Ce ste me drugače razumeli, se seveda Zakonodajno-pravni komisiji opravičujem, ker nisem imel prav nič namena žaliti jo z očitkom, da ni delala, ampak
nasprotno, očitam ji lahko le, da je preveč delala in pri tem nekoliko drugače
kot si predstavljamo njen način dela.
Predsednik Stane Markič: Hvala lepa. Tovariš Beno Zupančič, prosim!
Beno Zupančič: Tovarišice in tovariši! Danes je bilo tukaj veliko
govora o združenem delu in zdi se mi, da ni naključje in da je prav, da je bilo
tolikokrat omenjeno. Zato tudi lahko rečem, da se v glavnem strinjam s tem,
kar je bilo rečeno, čeprav bi ob tem povedal nekaj, česar sicer ne bi povedal.
Gre namreč za tole: če se v naši družbi velikokrat kaže nezadovoljstvo z našimi šolami, tudi z visokimi šolami in tudi z ljubljansko univerzo, potem mislim,
da večinoma ne gre za kako apriorno nezadovoljstvo, za nasprotovanje, za podcenjevanje intelektualnega dela ipd., ampak za pozitiven pritisk družbene stvarnosti, kakršen se ustvarja vsepovsod, kjer se kot družba čutimo šibke pri svojem nadaljnjem delu.
Ko govorimo o vsem tem, pa ne smemo pozabiti na stvar, ki je na nek
način obsežena tudi v pismu, ki smo ga dobili od Republiške konference Socialistične zveze. V mislih imam namreč dejstvo, da ob tem zakonu ne gre
za reformne prvine samo v visokem šolstvu, ampak v celotni družbi, v celotnem
združenem delu, v katerega naj bi sodilo in deloma tudi sodi šolstvo. Ne smemo
namreč pozabiti, da so se umetne pregrade med tako imenovanim telesnim
ali ročnim in umskim delom v zgodovini uveljavljale ne samo v intelektualnih
ustanovah, ampak vsepovsod v družbi. Hočem reči, gospodarsko podjetje je,
ravno tako kot tradicionalna šola, obremenjeno s svojo stoletno tradicijo izključne proizvodne ustanove, medtem ko so ali ko naj bi druge njegove funkcije,
kulturne, izobraževalne, socialne ipd., opravljah drugi v družbi. In to, kot vemo,
so opravljali večinoma pod vodstvom institucije, ki se imenuje država.
To pomeni, da bomo morali pri izvajanju tega zakona in v svoji nadaljnji
praksi z vsemi silami težiti k vsestranskemu spreminjanju zavesti in prakse
na eni in na drugi strani, če še smemo tako govoriti, v družbi in šolah, da bi
namreč tako, s skupnimi močmi, prerasli staro, omejujoče, izločujoče, posredniško in da bi dosegli tako zraščenost celotnega družbenega organizma, kakršna
edino ustreza družbenim smotrom, zapisanim v ustavi o nadaljnjem osvobajanju dela in človeka. Mnoge dobre izkušnje, nekaj imamo seveda tudi slabih,
pa nam že zelo' razločno kažejo, da se vse to še ni uveljavilo kot izkušnja vseh
družbenih dejavnikov. To tudi pomeni, da se še vedno ni uveljavilo kot materialna sila, ki bi nam vsepovsod pomagala k taki preobrazbi, zlasti če za temi
silami ni stala dovolj razločno in odločno organizirana socialna volja družbe.
To naposled pomeni, da zaključim, da ne smemo pozabiti na stvar, ki ni brez
pomena, da je namreč poleg večine delovnih organizacij tudi velika večina
visokega šolstva nastala po vojni, teh zadnjih 30 let, in da je tudi ljubljanska
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univerza preživela večino svojega življenja in zlasti svojega hitrega razvoja
že v naši družbi. Hvala lepa.
Predsednik Stane Markič: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? Tovariš
Cesnik!
Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! Nekaj besed o zakonu, ki ga
danes sprejemamo in ki pomeni veliko prelomnico v delu univerzitetnih in visokošolskih ustanov in študentov, po drugi strani pa tudi v delu temeljnih in
drugih organizacij združenega dela, ki se vključujejo na univerzo kot uporabniki kadrov in uporabniki znanosti.
Zdi se mi, da je prav, da se zavedamo pomena, ki ga ima za preosnovo
fakultet in univerze sprejem tega zakona in ustanovitev novega univerzitetnega
centra v Mariboru. Pri tem pa je treba izhajati iz stvarnih osnov oziroma iz
sedanje prakse, ki mora biti, tako kot je tovariš Lah navedel v ekspozeju,
podlaga za vse reforme oziroma za vse nadaljnje dosežke, ki naj se odvijajo na
tem področju.
Dejstvo je, in v tem smislu je tovariš Lah tudi govoril, da je zlasti sedanje
stanje na univerzi in fakultetah kritično. To moramo poudariti zaradi tega,
ker je bilo iz ekspozeja zelo jasno razvidno, da diplomira zelo malo število
študentov, da se visokošolski študij po nepotrebnem podaljšuje od štirih na
sedem let, da zaradi tega izgubimo ogromno družbeno bogastvo, ker se na primer 3000 študentov v 10 letih ne more vključiti pravočasno v delo, skratka ker
je naš visokošolski študij razsežen in v svojih osnovah ne daje možnosti za
hitrejše izobraževanje, zlasti ne za izobraževanje ob delu. Vsem nakazanim rešitvam se pridružujem in mislim, da moramo izhajati iz obstoječih razmer. Ce
je vse to, kar je tovariš Lah navedel, res, in mislim, da je tako, moramo pri
zakonskih usmeritvah izhajati predvsem iz dosedanjega stanja in si ne želeti
neko idealno univerzo in neko idealno visoko šolo, ki je .seveda lahko vizija bodočnosti, ki pa sedaj v naših razmerah nima pogojev oziroma še ne more
obstajati. Strinjam se s tem, da so razvoj samoupravljanja in pridobitve nove
ustave, kar se tiče položaja delovnega človeka, celovit proces, da to- ni stvar
samo univerze oziroma da to ni stvar samo delavca, ampak je to odvisno
od celotne stopnje družbenega in delavskega samoupravljanja. To pomeni, da
si mukoma, torej v procesu, pridobivamo take oblike dela, ki bodo delavca
postopoma usposabljale, da bo prevzel svojo funkcijo, tako kot je v ustavi
zamišljena, in da bo svoje pravice začel izvrševati oziroma če uporabim načelo
ustave, da bo na vseh stopnjah, kjer se deli dohodek delavca, zagotovljen njegov vpliv. Skratka dolgoročno, v vseh oblikah kooperacije, integracije itd., in
tudi v menjavi dela, ki naj bo neka integracijska oblika v usposabljanju delovnih ljudi.
Zaradi tega se mi zdi, čeprav se strinjam s tovarišema Poličem in Bulcem,
da so morda nekateri predlogi, ki gredo v to smer, preveč optimistični, zlasti
tisti, ki se tičejo študija ob delu. Strinjam se, da bi moralo biti tako, da se na
primer, študent usposobi za delo na stopenjskem študiju: dve leti študira, dve
leti gre v prakso, nato spet študira, oziroma da se čimprej usposobi, da konča
fakulteto in da gre potem v prakso. Vsi smo seveda za to, toda upoštevajoč današnje pogoje, upoštevajoč kadre, kakršne ima univerza, in prostore, kakršne
ima univerza, je veliko vprašanje, če kaže že danes reči, da je študij ob delu
osnovna oblika, da pa je redni študij, takšen, kot ga imamo danes, drugotna
li*
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oblika. To najbrž danes še ne moremo, čeprav so sklepi kongresov, ki gredo
v tej smeri, brezdvomno stvar, o kateri je treba ne samo razpravljati, ampak
tudi delati tako, da se izvrše, enako kot na primer sklepi o celodnevnem
šolanju v osnovni šoli.
Zdi se mi, da je potrebno temu zakonu priznati izredno veliko hrabrosti in
izredno veliko novosti. Začeli smo krepko orati ledino na področju visokega šolstva in novosti, ki se tu obetajo, so izredno velike. Seveda ni vse odvisno samo
od tega zakona, temveč se to, kar je bilo v ekspozeju zelo podrobno pojasnjeno,
šele začne pri zakonu. Pri tem imajo veliko vlogo družbenopolitične organizacije,
študentje, profesorji in, da tako rečem, uporabniki, ki bodo morali ta zakon
realizirati. Zakon daje samo določena načela, določene pogoje, sili k neki dejavnosti, sili k prilagajanju statutarnih aktov, vendar če to ne bo pripeljalo do
ustrezne akcije delovnih ljudi, potem bo seveda zakon ostal samo na papirju.
Na koncu še nekaj besed o Zakonodajno-pravni komisiji, ker ne morem
mimo tega. Ne mislim, da je vprašljivo naše delo, zato samo pojasnjujem,
zakaj tako poročilo.
V celotni aktivnosti ob izdelavi novega zakona o visokem šolstvu smo
večkrat skušali tudi z zakonodajnega vidika, ker edino to je naša naloga, vplivati na to, da se najdejo pravilne zakonodajne rešitve. Imeli smo priložnost
sodelovati v tej komisiji v Izvršnem svetu in zlasti v postopku v Skupščini, ko
je zakon prišel v Skupščino. Ravno zaradi tega smo predhodno pred vsemi
odbori, to je pred vsemi delovnimi telesi skupščine, ocenili ta osnutek, da bi
dali predlagatelju možnost, da določene stvari še prouči, da najde ustreznejše
zakonodajne rešitve za tiste primere, za katere smo mislili, da niso dovolj proučeni, oziroma da niso v skladu z ustavo in z zakonodajnim sistemom. Zaradi
tega smo, kot vidite v našem poročilu, sprožili vrsto vprašanj, vrsto predlogov,
ki jih je predlagatelj ponovno proučil in potem ali ostal pri svojih ali pa je dal
nove rešitve. S temi novimi rešitvami, ki smo jih dobili danes zjutraj, smo se v
celoti strinjali. Poudarjam, da smo včeraj na seji Zakonodajno-pravne komisije, skupaj s predlagateljem, skušali izoblikovati oziroma izoblikovali te zadnje
rešitve. Zato je naše poročilo tako precizno, da pravi, da se strinjamo z vsemi
amandmaji v poročilu predlagatelja, med katerimi so tudi nekateri naši, in da
vse druge zavračamo. Mislim, tovariš Polič, da bi bilo odveč, če bi vsak posamezni amandma in vsako pripombo, ki jih je bilo prek 100 oziroma verjetno
tudi 200, posebej obrazložili, ker bi bilo to zamudno delo, poleg tega se delegati v tem ne bi znašli. Moram reči, da smo izjemoma sestavili dve vrsti poročil, kar ni naša navada, eno za strokovne službe, da bi se znašle v teh amandmajih, drugo za delegate, to, ki ste ga dobili vi in ki je izredno precizno.
Dokaz za to je, da sta ostala dva zbora ta zakon že sprejela brez pripomb.
Predsednik Stane Markič: Prosim, nadaljujmo razpravo brez kakršnihkoli zaključkov! Prosil bi samo, da bi razpravljalci malo bolj strnili
svoje misli. Tovariš Bule!
Marko Bule: Odgovor tovarišice Stroblove sem razumel kot odgovor
v imenu predlagatelja. Zato se oglašam. Točno je namreč to, da so družbenoekonomski odnosi v tem zakonu del velike snovi in najbrž je res, kar je tovariš
Lah danes v svojem izvajanju ugotovil, da ne gre za reorganizacijo, ampak za
reformo. Rekel je, da ekonomski odnosi ne zagotavljajo samo sredstev, ampak
da gre za nov sistem odnosov pri odločanju. Zaradi tega tudi v 8. členu, ki ste
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ga imenovali, beseda »lahko« zame ni ustrezna. Nekatere skupnosti, v katerih
bodo delegati in organizacije združenega dela, morajo biti formirane, znotraj
univerze pa se najbrž lahko formirajo. S tem sem želel samo pojasniti, kaj sem
mislil.
Sprejemam pojasnilo glede študija ob delu. Vendar moramo brati zakon
tako, kot je napisan. Zaradi tega mislim, da bi bilo prav, da bi tisti člen dopolnili, kajti kot je napisano, pomeni enake pravice in dolžnosti kot za vse
druge, razen statusa. Mislim, da gre za to, da se obvežejo, da se bodo v posebnih predpisih ti odnosi naprej obdelali.
Predsednik Stane Markič: Hvala lepa. Tovariš Šiftar!
Marjan Šiftar: Poskušal bom biti zelo kratek. Pomen tega zakona
smo na univerzi in tudi v univerzitetni organizaciji Zveze komunistov že večkrat
poudarjali, predvsem v razpravah, ki so bile ob osnutku in tudi kasneje, pa
tudi že prej, tako da bi v tem svojem splošnem razmišljanju, splošnem uvodnem delu želel poudariti samo dve stvari:
Znano je, da se je zakon dolgo, vendar temeljito pripravljal, čeprav moram
takoj dodati, da smo mnogokrat slišali, da bo zakon sprejet že prej. Zdaj, v tem
trenutku, je verjetno najpomembnejše, da je zakon tu, da je res temeljito,
dobro pripravljen, kvaliteten, da zagotavlja, da se bo visoko šolstvo hitreje
reformiralo. Dodal bi, da se je v teh dolgotrajnih pripravah marsikaj premaknilo. Marsikatera zadeva in marsikatero vprašanje, ki ga opredeljuje ta zakon,
se je v bistvu, delno ali tudi že v celoti, začelo uresničevati na področju visokega šolstva, in to od vprašanj, kot so uvajanje oziroma konstituiranje temeljnih organizacij združenega dela, do intenziviranja povezovanja visokošolskih
zavodov z združenim delom itd. Zato bi se popolnoma strinjal z ugotovitvijo, ki
je bila večkrat rečena, da v bistvu ne gre za neke absolutne, popolne novosti
gledano s pravnega vidika in še manj z vidika tistih, ki so na visokošolskih
zavodih. Tudi na primer institut letnega preverjanja ni tako popolnoma neznan
visokošolskim delavcem oziroma visokemu šolstvu. Mnogi zavodi imajo ta institut na tak ali na drugačen način že uveljavljen v svojem delu. Ob sprejemanju
letnih poročil na marsikaterem zavodu v bistvu že preverjajo delo slehernega
posameznika oziroma njegov prispevek k rezultatom, doseženim v določenem
študijskem letu.
Drugo, zdi se mi, da je osnovno vprašanje, s katerim se bomo morali
ukvarjati, ne danes, ampak verjetno po sprejemu zakona, kako ta zakon čimprej uresničiti, s kakšno intenzivnostjo in s kakšno kakovostjo. Menim tudi to,
da je s sprejetjem tega zakona v bistvu oblikovana zaokrožena, celovita osnova,
ki jo sestavljajo ustava, kongresni dokumenti in ta zakon, osnova za to, da bodo
resnično hitreje začeli potekati reformni procesi na področju visokega šolstva.
To poudarjam zaradi tega, ker se je mnogokrat v razpravah, predvsem ob
osnutka zakona, pojavljala miselnost, češ da se posamezne stvari oziroma odprta
vprašanja in dileme ne dajo reševati, ker ni zakona. Mnogokrat smo se namreč
srečevali, predvsem seveda v idejno-političnih razpravah, z ugovori, da se ne
da spreminjati brez zakona, v bistvu pa je šlo in gre za odpore do> novega
zakona. Zdaj ko je zakon sprejet, ko je v bistvu zakon dopolnil, zaokrožil to
osnovo za hitrejše spreminjanje, mislim, da takih ugovorov ne bo več mogoče,
vsaj politično, tolerirati.

166

Družbenopolitični zbor

Kar zadeva odnos študentov oziroma pedagoških delavcev do novega zakona, lahko ugotovimo, da ima predlog zakona podporo tako med študenti kot
med večino pedagoških delavcev, kljub temu da se med njimi pojavljajo določena nerazumevanja v taki ali drugačni obliki, tudi prikriti odpori do novosti,
predvsem vsebinskih novosti, ki jih prinaša novi zakon.
Kar zadeva odnos študentov, ti v celoti podpirajo predlog novega zakona.
Imeli so nekatere amandmaje, konkretno o prvem septembru, da se zelo enostavno izrazim, potem o absolventskem stažu. Vendar bi želel takoj poudariti
naslednje: študentje niso toliko nasprotovali novostim, ki jih prinaša prvi
september, ampak so bili proti, da bi to vpeljali z naslednjim šolskim letom.
Študentje niso proti tistemu, kar ta določba prinaša, se pravi proti spreminjanju študijskih načrtov, spreminjanju izpitnih redov, režimov itd., ampak menijo, da bi bilo nerealno začeti s tem režimom že z naslednjim šolskim letom,
ker je premalo časa, da bi se lahko izvedle in opravile vse potrebne priprave,
ki bi bile ob tem potrebne. Ob vseh ostalih vprašanjih, ob vseh ostalih novostih,
ki jih prinaša zakon, pa so študentje soglasni s predlagateljem oziroma soglasni
z drugimi, ki zakon v celoti podpirajo. Se več, študentje že pripravljajo tudi
predloge, kako bi se nekatera načela zakona, ki zadevajo predvsem študente,
tudi konkretno realizirala. Študentje že pripravljajo tudi konkretne predloge
za ureditev nekaterih vprašanj v sklopu organizacije samoupravljanja in vključevanja študentov v samoupravljanje na univerzi, visokošolskih zavodih itd.
Se nekaj: Večkrat se je, sicer bolj mimogrede, govorilo o tem, koga obvezuje
in kdo je odgovoren za izvrševanje tega zakona. Menim, da so neposredno in
najbolj odgovorni za uresničevanje tega zakona pedagoški delavci in študentje
na visokošolskih zavodih, predvsem pa subjektivne sile na visokošolskih zavodih, z Zvezo komunistov na čelu. Vendar verjetno sami, kljub svoji največji
angažiranosti, zakona oziroma vseh teh novosti ne bodo mogli uresničiti. Tako
bo verjetno nujno takoj po sprejetju zakona pristopiti k dogovarjanju z drugimi družbenimi in političnimi dejavniki, ki so tudi zavezani z zakonom, ki
imajo določene naloge in obveznosti pri izvajanju tega zakona. Tako ne bi v
jeseni zopet ugotavljali, da nekatere stvari, za katere smo soodgovorni oziroma
za katere je odgovornih več faktorjev, niso bile v roku ali kvalitetno opravljene.
V mislih imam vprašanje statutov, za katere bo dan rok šestih mesecev: v šestih
mesecih bo moralo biti vse opravljeno, to je statuti potrjeni. Vendar bo potrebno, preden bodo statuti potrjeni, opraviti še marsikaj drugega. Ne nazadnje
bo potrebno skleniti tudi samoupravni sporazum o pošiljanju delegatov v svete
visokošolskih zavodov, samoupravni sporazum, ki ga sklepa ustanovitelj z uporabniki. Ta samoupravni sporazum je pogoj, da lahko opredelimo velikost in
sestav svetov visokošolskih zavodov.
Glede nekaterih konkretnih stvari: Strinjam se s predlogom, ki ga je dal
tovariš Polič in podprl tovariš Bule, da bi preoblikovali drugo alineo 11. člena.
S tem bi jasneje opredelili pomen tega člena oziroma te alinee. To alineo razumem tako, da je imel predlagatelj namen določiti obveznost marksističnega
centra, da sodeluje pri usposabljanju študentov za delo in samoupravljanje, ne
pa da je izvajalec tega usposabljanja. Isti problem se je pojavil v prvi alinei
12. člena. Menim pa, da ni potrebe, da bi predlagali kakršenkoli poseben
amandma. Kar zadeva letno preverjanje, kot sem že dejal, nekateri to izvajajo
na tak ali drugačen način, že sedaj.
Druga stvar, o kateri se že razmišlja, je to, kako vključiti študente v izvajanje tega letnega preverjanja v pomenu, kot je bil v nekaterih diskusijah več-
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krat tudi poudarjen. Kako torej študente vključiti v ocenjevanje pedagoškega
dela, ne samo ob reelekcijah oziroma ponovnih volitvah, ampak tudi ob letnem
preverjanju. Hkrati naj dodam, da je bilo največ odporov, nerazumevanja in
tudi največ nejasnosti na visokošolskih zavodih glede določbe o letnem preverjanju. Ne mislim, da bi morali to dramatizirati, predimenzionirati, vendar
ugotavljam, da so se tukaj pojavljali različni pogledi in različna stališča, za
katera menim, da niso sprejemljiva.
Vprašanje, na katero bi opozoril in ki ga je tudi tovariš podpredsednik v
uvodnem referatu omenil, je vprašanje pedagoško-znanstvenih svetov. Tudi
tu je bil dan amandma, da naj bi se tem pedagoško-znanstvenim svetom dala
pravica odločanja o posameznih vprašanjih. Popolnoma se strinjam z odločitvijo
predlagatelja, da teh amandmajev in teh predlogov ni sprejel v predlog zakona.
Glede prvega septembra in odnosa študentov, pogojenega z dejanskim trenutnim položajem in z vsebino, ki jo ta datum narekuje, naj omenim, da se
vendar ne morem v celoti strinjati z nekaterimi argumenti, ki so se pojavljali
v razpravah. Tudi od predlagatelja, ne danes, smo imeli priliko slišati, da naj
bi sprememba začetka študijskega leta pomenila tudi prispevek k intenziviranju
študija. Menim, da samo s spremembo začetka študijskega leta, ob ohranjanju
vsega ostalega, v bistvu nič ne prispevamo* k intenziviranju študija in da s
povečevanjem samega fonda ur vsebinsko ne spreminjamo visokošolskega dela.
Seveda lahko to pomeni pomemben korak, ne more pa že samo po sebi pomeniti
bistveni prispevek k intenziviranju, kot je bilo rečeno v nekaterih razpravah.
Dani so bili tudi nekateri drugi argumenti proti prvemu septembru, celo taki
ugovori, češ kdaj bom šel potem jaz s svojimi otroki na morje.
Osebno menim, da je rešitev, ki je sprejeta, optimalna v tem trenutku.
Mislim pa, da bi bilo bolj koristno in bolj pametno, če se že prenaša začetek
uresničevanja te določbe v leto 1977, da se uskladita 1. in 15. september, da se
tako izrazim. Torej, da se organizirano študijsko leto začne naenkrat, ne pa da
je začetek šolskega leta prvega septembra, začetek organiziranega dela pa
15. septembra. Kaj potem v bistvu pomeni prvi september, če se mora začeti
organizirano delo 15. septembra in če opravlja študent izpite za prejšnje leto
do prvega oktobra? Kaj ob teh dveh določbah pomeni prvi september? To
postavljam kot problem, ki pa ga zdaj ne bomo reševali. Še bo čas, da bomo
še to dogradili in našli ustrezne mehanizme.
Stvar, ki me je že včeraj na seji Zakonodajno-pravne komisije pravzaprav
nekoliko motila in je bila tudi danes omenjena v uvodnem referatu, je, da bi
merila in kriterije za podeljevanje naziva zaslužni profesor sprejemala Skupščina SR Slovenije. Vsaj jaz sem tako razumel iz uvodnega referata. Mislim,
da to ne bi bilo potrebno, da ne bi bilo potrebno, da bi merila in kriterije za
podeljevanje tega naziva določala Skupščina SR Slovenije. Iz načelnih in čisto
praktičnih vidikov ne in zaradi tega ne, ker obremenjujemo Skupščino z vsem
in ker bi se tudi na drugačen način dalo zagotoviti vpliv družbe na opredeljevanje teh kriterijev. Osebno mislim — ker pa je že v predlogu, je prepozno, da
bi to lahko bilo v pristojnosti Univerze in bi potem ta širši družbeni interes,
širši družbeni vpliv lahko prišel do izraza pri sprejemanju teh meril, pri opredeljevanju teh kriterijev. Hvala lepa.
Predsednik Stane Mar kič: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Izgleda, da gremo z razpravo h kraju. Ali mislite, da je potrebno narediti odmor,
/
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da bi morda kdo dal kakšen amandma ali pa naj zaključimo to diskusijo in
preidemo h glasovanju? Predstavnik predlagatelja tovariš Ujčič!
Andrej Ujčič: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Čeprav so
bistvena vprašanja izčrpana, sem si beležil pripombe. Menim, da je prav in
pošteno, da odgovorimo tudi na drobna vprašanja, ki so bila zastavljena, pa
niso bila izčrpana. Na večino ste odgovorili v razpravi sami. Ostale pa so
vendarle nekatere zadeve, na katere je mogoče kratko, racionalno odgovoriti:
Najprej gre za habilitacijsko komisijo in odnos družbenopolitične skupnosti.
Zastavljeno je bilo namreč vprašanje, zakaj se ta odnos ne more v habilitacijski
komisiji sami izčrpati, zakaj ga podaljšujemo v družbenopolitično skupnost. Gre
za partnerstvo Izvršnega sveta v habilitacijski komisiji in posebno obveznost
njegovih članov oziroma delegatov Izvršnega sveta v primeru, da če se zaplete
pri odločanju habilitacijske 'komisije, prenesejo svoj predlog v skupščino
družbenopolitične skupnosti. Pravica teh članov, pa tudi dolžnost, ki je hkrati
ustavna dolžnost, je skrb za stanje na področju. Kadar je prizadeto področje
samo, potem je seveda dolžnost Izvršnega sveta, kadar ne pride do soglasja v
habilitacijski komisiji, da poseže vmes s predlogom Skupščine.
Dalje gre za 71. člen, čeprav je bilo že veliko govora o njem. Menim, da
le kaže ponovno povedati, da je ta možnost dialektično gledano z obeh strani
vendarle v tretjem odstavku dana, da se za rednega profesorja lahko v izjemnih
primerih izvoli priznan znanstvenik, ki nima doktorata znanosti. Skratka vsebina, ki je bila tu, na tej govornici večkrat omenjena, je v zakonu vsebovana.
Ni pa bilo dovolj poudarjeno razločevanje med zelo sposobnim strokovnjakom
in strokovnjakom, ki se raziskovalno-znanstveno že razvija v delovni organizaciji. Tu je, po mojem mnenju, z amandmajem izboljšan položaj. Ta izjemnost
je izključena, s čimer se seveda približamo temu, kar je bil namen Odbora
vašega zbora, pa tudi razpravljalcu tega zbora.
Dalje 77. člen in problem profesorja »emeritusa«. Mislim, da razlaga ni
pravilna. Profesor »emeritus« je v nekaterih deželah sveta pravzaprav dosluženi
profesor. Menimo pa, da namen sestavljalcev zakona in predlagateljev ni bil
ta, temveč označiti na nek način profesorja, ki je družbi dal svoje in ki sedaj
samo še, da ne bom prehud, paberkuje v svoji stroki. Gre za, po nalem mnenju,
zelo pomembno zadevo: da smo pozabili na moralna priznanja in da je v neki
dobi v naši zavesti popolnoma prevladalo mnenje, da je mogoče s plačilom
poravnati prav vse slabe ali dobre in uspešne ali neuspešne zadeve, ki jih je
človek opravil vzemimo v svojem 40-letnem delovanju. Menimo, da je ta
družba pozabila na tisto, kar smo nekoč tako uspešno uveljavljali z mnogimi
naslovi, od udarnikov dalje, in da bi le kazalo za tako delo, ne samo zaradi
naslova profesor »emeritus«, kar je tudi vsebina tega, to vsebino razširiti in jo
dvigniti na nivo moralnega priznanja, ki se v naši družbi vedno bolj razvija.
Vzemimo samo priznanje Osvobodilne fronte, odlikovanja itd.
No in končno ni povsem odgovorjeno na vprašanje o 104. členu in amandmajih k 104. členu, zakaj podaljšanje na 1977. leto. Gre pravzaprav za odgovorno delo, ker ne gre samo za premik začetka šolskega leta. Gre za vgraditev
visokošolskega študija v celoti v združeno delo, kar 37. člen po krivdi vseh,
ki smo pripravljali zakon, ne pove razločno.
Mogoče bi bilo še kaj dodati o drugih členih, vendar pa nas materialistična
dialektika opozarja, da nam ob delu raste tudi zavest o samem delu, pa tudi
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teoretične osnove o tem delu. Tako se je dogajalo tudi z nami, ko smo sodelovali
pri tem zakonu in pri podobnih zadevah.
Slabosti ne samo te današnje obravnave, temveč tudi ostalih, je, da dobimo
na klop amandmaje, ki vsebinsko spreminjajo nekatere stvari. Kaže, da se
temu ne moremo izogniti. Iz zabeležk, ki sem si jih delal med razpravo, je razvidno, da nekateri tovariši niso pravzaprav niti opazili celotne vsebine, ki je
skrita v amandmajih. Upam si to dokazati, pa ne bom, ker menim, da ste sami
uvideli, da so mnoge stvari glede amandmajev v resnici vzrok ostrejših diskusij.
Mislim, da sem s tem izčrpal vse. Dotaknil pa se nisem prvega septembra,
ker je tovariš, ki je pred menoj razpravljal, povedal že vse, kar sem mislil
povedati tudi sam. Hvala lepa.
Predsednik Stane Markič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Ne.)
Ce ne, bi pred glasovanjem oziroma odločanjem o usodi teh predlogov, rekel
tole: Ker kaže, da ni nobenega predloga oziroma novega amandmaja, bi izločil
tiste tri določbe, na katere je naš Odbor posebej opozoril, to je v 29., 71. in
77. členu. Za vse ostale pripombe menim, da bi bilo dobro, da se predlagatelj
z njimi seznani, ker bo to lahko dober napotek pri uresničevanju tega zakona,
za delo ob sestavi statutov in končno izhodišče pri našem delu ob potrjevanju
univerzitetnega in fakultetnih oziroma visokošolskih statutov. Treba je namreč
imeti pred očmi kritične vendar dobronamerne misli, ki so bile izrečene ob tem
zakonu.
Kar zadeva predlog Odbora k 29. členu, Odbor meni, da je ta amandma
Odbora v nekem smislu zajet v celotnem zakonu in da zaradi tega ne bi bilo
treba vztrajati pri tem amandmaju. Mislim, da bi se lahko zedinili, da to
sprejmemo.
Kar zadeva 71. člen: Odbor pravi, da ni potrebno vztrajati pri tem amandmaju. Opozarja pa na določene posledice, ki bodo nastale ob taki rešitvi. Predlagal bi, da ne vztrajamo pri amandmaju in da ostanemo pri predlogu predlagatelja, to se pravi pri zakonskem besedilu. Bilo pa bi zelo dobro, če bi predlagatelj premislil, kakšne so praktične posledice oziroma če bi ob priliki ugotovil, kakšno bo dejansko stanje, ker se mi zdi, da bo pravzaprav praksa potrdila vrednost te določbe.
In kot tretje bi pri 77. členu predlagal, da ne vztrajamo pri spreminjanju
tega člena, ampak da se sprejme predlog predlagatelja, da naj se uvede ta naziv
s kriteriji, kakor jih predlaga. S tem bi seveda omogočili, da sprejmemo zakon
v besedilu, kot so ga že sprejeli ostali zbori: Zbor združenega dela, Zbor občin
in Skupščina Izobraževalne skupnosti, z dopolnilnim amandma jek 63. členu, ki
je po mojem mnenju povsem redakcijskega značaja. To je člen, ki govori o
izključitvi iz visokošolske temeljne organizacije. Ta člen pravi, da se študent
ne more vpisati, dokler ni pretekla doba, določena v disciplinskem postopku.
Doda naj se: »dokler ni pretekla doba, določena v disciplinskem ukrepu z
odločbo«. To je torej popolnoma redakcijski amandma.
Ce se strinjate, bi prešli na glasovanje o tem zakonu! Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta. Ali lahko glasujemo o amandmajih Izvršnega sveta v celoti, da ne bi glasovali o vsakem amandmaju posebej? (Da.)
Prosim, kdor je za te amandmaje, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo amandmaje Izvršnega sveta sprejeli.
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Glasujmo o zakonu o visokem šolstvu v celoti, vključno s temi amandmaji.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel zakon o visokem
šolstvu.
S tem zaključujem 2. točko dnevnega reda in predlagam krajši odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 13.10 in se je nadaljevala ob 13.30.)
Predsednik Stane Markič: Prehajamo na 3. točko dnevnega
reda, na osnutek zakona o založniški dejavnosti.
Osnutek zakona je predložil Izvršni svet. Zakon sta obravnavala Odbor za
družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija.
Pismeno poročilo ste prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Beno
Zupančič!
Beno Zupančič: Tovarišice in tovariši! Mislim, da bo treba ta osnutek še v marsičem dopolniti in izpopolniti, zlasti glede poglavitnega založniškega
smotra. V mislih imam knjigo in njen dejanski prostor v družbi in njenem napredovanju.
Ker je naslov »osnutek zakona o založniški dejavnosti«, ne pa »o založbah«,
mislim, da sodi v njegove okvire še marsikaj, kar naj bi zajemal pojem založniške dejavnosti, obenem pa marsikaj takega, kar so nameravali tovariši poslanci v prejšnji skupščini doseči s posebno resolucijo o knjigi.
Naj samo na kratko naštejem nekaj stvari, o katerih naj bi med osnutkom
in predlogom še razmislili — v sodelovanju z organizacijami, ustanovami in seveda tudi skupnostmi, mislim na samoupravne interesne skupnosti, ki so za to
neposredno ali posredno zainteresirane.
Predvsem gre za nekatere prednosti, ki naj bi jih imela izvirna slovenska
dela — znanstvena, umetniška, strokovna, poljudnoznanstvena, politična, množična in podobno — in ki so glede na jezikovni prostor malega naroda najbrž
razumljive, ne da bi to seveda pomenilo kakršnokoli avtarkijo ali diskriminacijo
duhovnega bogastva, ki ga ustvarjajo drugi narodi.
Te prednosti bi se lahko med drugim kazale v tem, da bi založbe tako
kot vrednotijo delo svojih delavcev, vrednotile tudi delo avtorjev in zunanjih
sodelavcev. Ti so dostikrat poglavitni pravi proizvajalci njihovih proizvodov.
Lahko bi se kazale v tem, da bi založbe skrbele tudi za plasma najboljših domačih del drugod po Jugoslaviji in v svetu. Da bi se v tem smislu ne povezovale
samo med seboj, kot pravi osnutek v 10. členu, ampak tudi z avtorskimi agencijami, zbornicami, društvi, mednarodnimi organizacijami ipd., skratka, da bi
v tem pogledu vodile tudi svojo »zunanjo politiko«, dogovorjeno in po možnosti
tudi materialno podprto od drugih družbenih dejavnikov. Poseben poudarek bi
bilo treba dati sodelovanju, programskem usklajevanju in skupnim akcijam
v celotnem jugoslovanskem prostoru in to bi bilo treba na določen način
napisati tudi v 9. členu osnutka.
Te prednosti bi se lahko, poleg drugega, kazale tudi v praktičnem ravnanju
s tako imenovano množično knjigo, če ima izrazit prosvetni, kulturni ali politični pomen. Pri tem bi lahko šlo ne samo za dogovarjanje, sporazumevanje in
usklajevanje programov med založbami, kot pravi 10. člen, ampak tudi za
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skupne akcije in skupne naložbe. V ta okvir bi sodila tudi določba, ki bi opredelila, vsaj v poglavitnih obrisih, založniške nagrade domačim delom — nekaj
takih nagrad imamo, in postopek samoupravnih organov glede žirije, priprav,
predlogov, končnega izbora ipd.
In končno, v ta okvir ne bi nič manj sodila določba o knjigotrštvu, zlasti
o tistem, ki je sestavni del založniških organizacij — velikokrat se namreč težnje
knjigarn razhajajo s temeljno kulturno težnjo njihovega lastnega založniškega
podjetja. Hvala lepa.
Predsednik Stane Marki č: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Tovariš
Strok!
Štefan Strok: Cisto na kratko bi želel nekaj povedati. V glavnem se
strinjam s takim osnutkom, kakršen je, menim pa, da bi le kazalo v tem
osnutku dodati še dve stvari, ki sta pomembni:
Po mojem bi bilo treba kot pomembno posebej poudariti tiskanje učbenikov
in ostalega tiska v jezikih italijanske in madžarske narodnosti.
In drugo, v tretjem poglavju, ki govori o kazenskih določbah, bi bilo vredno
najti še, poleg že zapisanega, ustrezno mesto za sankcije proti tistim, ki bi
skušali tiskati in razširjati stvari, katere niso sprejemljive za našo družbeno
ureditev. Samo toliko.
Predsednik Stane Markič: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne.)
Kaže, da ne. Ob tem zakonu sprejemamo stališča. Prosim delegate, če se strinjajo s stališči, ki jih predlaga Odbor, ki pa bi jih mogoče razširili z mislimi,
ki sta jih povedala razpravljalca! Tovariš Beno Zupančič je govoril o prioriteti
knjige, sodelovanju, programski akciji, naložbah in o nagradah ter knjigotrštvu,
tovariš Strok pa je govoril o učbenikih v italijanščini in madžarščini in o vprašanju sankcij. Če se strinjate, lahko preidemo na glasovanje o stališčih. Kdor
je prosim za taka stališča, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo stališča k osnutku zakona sprejeli.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na potrditev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti.
Samoupravni sporazum o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije je Skupščini SR Slovenije predložila v potrditev Kulturna skupnost Slovenije.
Samoupravni sporazum sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem
in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje
Izvršnega sveta in predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o
ustanovitvi Kulturne skupnosti.
Zakonodajno-pravna komisija daje pripombo k 5. členu samoupravnega
sporazuma. Ali želi predstavnik predlagatelja samoupravni sporazum še ustno
obrazložiti? Kaže, da ne. Potem pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo?
(Nihče.) Ni razpravljalcev k tej točki dnevnega reda? (Ne.) Če ne, potem prehajamo na glasovanje o predlogu odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma
o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije. Prosim, kdor je za, naj dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
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Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka
o potrditvi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na potrditev statutarnega
sklepa Kulturne skupnosti Slovenije.
Ta sklep je prav tako predložila v potrditev Kulturna skupnost Slovenije.
Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna
komisija. Njuni poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta in
predlog odloka o potrditvi statutarnega sklepa Kulturne skupnosti Slovenije.
Zakonodajno-pravna komisija daje pripombo k 16. členu statutarnega sklepa.
Prosim, kdo želi razpravljati? (Nihče.) Potem lahko preidemo na glasovanje o
predlogu odloka o potrditvi statutarnega sklepa Kulturne skupnosti Slovenije.
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka
o potrditvi statutarnega sklepa Kulturne skupnosti Slovenije.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o
dedovanju.
Osnutek zakona je predložil Izvršni svet. Osnutek so obravnavali: Odbor
za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za pravosodje.
Pismena poročila ste prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ce nihče, lahko preidemo na glasovanje. K temu zakonu Družbenopolitični
zbor sprejema samo stališča. Predlagam, da sprejmemo naslednje stališče: Rešitve, ki jih vsebuje osnutek zakona o dedovanju, so ustreznejše od rešitev
sedaj veljavnega zakona o dedovanju in odražajo duha ustave, zato jih Družbenopolitični zbor podpira. Ali se strinjate s takim stališčem našega zbora?
Prosim, tovariš Česnik!
Janko Cesnik: Ker je v razpravi osnutek, tovarišice in tovariši, bi
morda kazalo s stališčem ali pa tudi neposredno v razpravi opozoriti na določilo v 243. členu ustave. V tem smislu bi bilo treba v zakonu bolj določno
opredeliti, kdaj se lahko omeji dedovanje v korist osebe, ki sprejema družbeno
pomoč, bodisi v obliki prejemkov skupnosti socialnega skrbstva bodisi kako
drugače. To je v zakonu sicer opredeljeno v členu, ki govori o dedni nevrednosti. Verjetno pa bi bilo bolje, če bi to samostojno uredili, glede na to, da je
vedno več takih primerov, ko družba pomaga vzdrževati starše, dediči pa potem
dobijo premoženje, ki je last teh oseb. Najbrž bi bilo dobro, če bi se zakon v tej
smeri ustrezno dopolnil.
Predsednik Stane Markič: Predlagam, da sprejmemo predlog tovariša Cesnika in ga vključimo pri formulaciji stališč. Zbor pa opozarjam, da je
treba določbo 243. člena ustave realizirati v zakonu.
Je še kakšna pripomba ali še kakšno stališče? (Ne.) Če ga ni, potem predlagam, da glasujemo o stališčih. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel stališča k zakonu
o dedovanju.
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Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o častnih sodiščih za rezervne nižje oficirje, oficirje in vojaške uslužbence.
Predlog odloka je predložil Izvršni svet. Odlok sta obravnavala Odbor za
družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Pismeni poročili ste
prejeli.
Iz predloženih poročil je razvidno, da tako Komisija kot Odbor k predlogu
odloka nimata pripomb. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče
ne želi razpravljati, potem prehajamo na glasovanje o predlogu o častnih sodiščih za rezervne nižje oficirje, oficirje in vojaške uslužbence. Kdor je za,
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel odlok o častnih
sodiščih za rezervne nižje oficirje, oficirje in vojaške uslužbence.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja.
Prejeli smo predlog odloka o izvolitvi predsednika Komisije Skupščine
SR Slovenije za narodnosti.
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja.
Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Če nihče, potem glasujmo o predlogu odloka
o izvolitvi predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti. Kdor
je za ta predlog, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno izvolil predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti tovariša Gezo Bačiča, delegata v
našem zboru.
Sledi predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča
v Mariboru.
Ta predlog je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Potem dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno izvolil za sodnika
Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru tovarišico Tatjano Planinšek-Nič,
sodnico Okrožnega sodišča v Mariboru.
Sledi predlog odloka o razrešitvi sodnikov okrožnih sodišč v Mariboru,
Celju in Murski Soboti.
P'redlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se strinja s tem odlokom. Zeli kdo razpravljati?
(Nihče.) Ce nihče, dajem ta odlok na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno razrešil Janka Cigoja
dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Celju, Bojana Planinška dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Celju, Janeza Stojkoviča dolžnosti sodnika Okrožnega
sodišča v Celju, Albina Šifrerja dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru in Andreja Roškerja dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
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Sledi predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Tudi ta odlok je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja. Želi kdo razpravljati? (Nihče.)
Prosim, kdor je za ta odlok, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno razrešil dolžnosti sodnika
Okrožnega sodišča v Ljubljani tovariša Živoj ina Prosenca.
Sledi predlog odloka o soglasju k imenovanju glavnega tajnika Raziskovalne skupnosti Slovenije.
Tudi ta odlok je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.)
Dajem odlok na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor dal soglasje k imenovanju dr. Eda
Pirkmajerja za glavnega tajnika Raziskovalne skupnosti Slovenije.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na delegatska vprašanja.
Na vsa delegatska vprašanja, zastavljena na seji zbora, smo prejeli odgovore. Delegat Zdenko Mali je dne 25. 4. 1975 pismeno postavil delegatsko vprašanje, ki se nanaša na izvajanje štipendijske politike v Socialistični republiki
Sloveniji. Njegovo vprašanje smo 25. 4. 1975 poslali Izvršnemu svetu, kateremu
je bilo tudi naslovljeno. Izvršni svet nas je 28. 4. 1975 obvestil, da za to sejo
ne bo mogel pripraviti odgovora.
Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? Prosim!
Jože Bogovič: Tovarišice in tovariši! Minilo je leto dni od VII. kongresa Zveze komunistov Slovenije oziroma X. kongresa Zveze komunistov
Jugoslavije. Med tem časom je bil sprejet zakon o visokem šolstvu. Rad bi
vprašal, kako daleč je s pripravami modela oziroma predloga za ostalo usmerjeno izobraževanje. V mislih imam kompleksno srednje šolstvo v starem pomenu
besede. O tem se zadnje čase zelo- veliko razpravlja na terenu. Vemo, da je vprašanje samo po sebi zelo zahtevno in da zahteva za rešitev mnogo časa. Menim,
da bi bilo koristno, če bi dobil na naslednji seji odgovor od nekdanjih organov,
kako je z modelii oziro-ma sploh s programi in kaj lahko pričakujemo v novem
šolskem letu 1975/76. Hvala lepa.
Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? Ludvik Golob, prosim!
Ludvik Golob: V razpravah na mnogih sestankih o učinkovitosti
državnih organov, zlasti na področju preprečevanja družbi škodljivih pojavov
ali bolje rečeno, potrjevanja ustavnosti in zakonitosti v družbi, se ugotavlja,
da se zelo počasi realizirajo podzakonski predpisi, zaradi česar je onemogočena
učinkovitost delovanja teh organov. Tako so nekateri navajali, da celo že več
kot leto dni nimajo na nekaterih področjih, za katera je zakon sprejet, podzakonskih predpisov. Zaradi tega so pri svoji akciji manj učinkoviti. Ker
nimamo točnega pregleda, kakšno je stanje, postavljam naslednje vprašanje:
Do kdaj bomo dobili program konkretne opredelitve in do kdaj bodo ustrezni
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republiški organi izdali ustrezne podzakonske norme v zvezi z zakoni, ki jih
v Skupščini sprejemamo?
Predsednik Stane Markič: 2eli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo s tem izčrpali dnevni red. Čestitam vam k prazniku
dela, v želji, da bi praznike v zadovoljstvu preživeli!
Zaključujem sejo.
(Seja je bila končana ob 14. uri.)

15. seja
(21. maja 1975)
Predsedoval: Stane Markič,
predsednik Družbenopolitičnega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Stane Markič: Pričenjam 15. sejo Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije.
Opravičili so se: Danica Jurkovič, Cveto Majdič, Marko Bule, Zoran Polič
in dr. Majda Stro bi.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 14. seje zbora,
2. predlog za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične
republike Slovenije z osnutkom tega zakona,
3. osnutek poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije,
4. volitve in imenovanja,
5. vprašanja delegatov.
Ali kdo predlaga kakšno spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 14. seje zbora.
Osnutek zapisnika ste prejeli. Ali predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev? (Nihče.) Ce ne, potem dajem odobritev zapisnika na glasovanje. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 14.
seje zbora.
Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, vas obveščam, da smo
se predsedniki zborov dogovorili, da bomo poslušali "uvodno obrazložitev k 2.
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in 3. točki dnevnega reda, to je k spremembi ustavnega zakona in k poslovniku,
na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. Uvodno obrazložitev bo k 2. točki dal tovariš Vladimir Klemenčič, k 3. točki pa predsednik Komisije za poslovnik Skupščine Socialistične
republike Slovenije.
Zato vas vabim, da zdaj odidemo v veliko dvorano, potem pa nadaljujemo
razpravo v tej dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.30.)
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije
z osnutkom tega zakona.
Predlog za spremembo ustavnega zakona je predložil Izvršni svet, obravnavali pa so ga: Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Pismeni poročili Odbora za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno^pravne komisije ste prejeli danes, porc*čilo Odbora za družbenopolitični sistem pa bo podal njegov poročevalec tovariš
Ludvik Golob.
Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši delegati! Naj dam kratko pojasnilo: Odbor za družbenopolitični sistem je bil pravočasno sklican, ker pa
nismo bili sklepčni, smo sejo imeli šele danes in vam nismo mogli prej poslati
poročila s seje. Zato mi dovolite, da vas z njim seznanim zdajle.
Odbor je v svoji razpravi izrazil mnenje, da smo že v lanskem decembru,
ko smo prišli v časovno stisko, podpirali iniciativo, da naj bi Izvršni svet proučil možnosti za izdajo zakona, s katerim bi podaljšali rok za izvedbo ustavnega
zakona. Ta iniciativa je bila, kot veste, sprejeta tudi v naši skupščini, prav tako
pa je o teh vprašanjih razpravljala tudi zvezna skupščina.
Odbor je menil, da je prav, če omogočimo normalnejše delp delegatski
skupščini in če se vsi postopki odvijajo časovno tako, da je omogočena verifikacija tako pomembni družbeni rešitvi, kot je realizacija ustave. Zato v celoti
podpiramo predlog zakona in predlagamo, da ga zbor sprejme. Predlagamo
tudi to, kar je bilo danes v ekspozeju že obljubljeno, da naj se čimprej izdela
nov program dela tudi našega zbora, s katerim bi točno opredelili roke za
obravnavo in sprejemanje ustreznih zakonskih rešitev, kajti sprememba ustavnega zakona pomeni tudi spremembo našega programa dela.
Predsednik Stane Markič : Prosim, kdo želi besedo? Kaže, da nihče.
Potem predlagam, da sprejme Družbenopolitični zbor naslednji sklep:
1. Predlog za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične
republike Slovenije z osnutkom tega zakona se sprejme.
2. Predlog ustavnega zakona naj pripravi Izvršni svet do naslednje seje
zbora, ki bo predvidoma 11. junija 1975.
Ali se strinjate s tem sklepom? Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep.
Prehajamo na 3 točko dnevnega reda, to je na osnutek poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije.
12
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Predlagatelj je Komisija za pripravo poslovnika Skupščine Socialistične
republike Slovenije, osnutek poslovnika pa so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za narodnosti,
Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za pravosodje ter Komisija za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve.
Pismena poročila ste prejeli danes pred sejo zbora, razen poročila Odbora
za družbenopolitični sistem, ki ga bo prav tako podal tovariš Golob.
Ludvik Golob: Odbor je obravnaval osnutek poslovnika, ki ga je
predložila Komisija za pripravo poslovnika. V razpravi so bile obravnavane
zlasti tiste določbe, ki zadevajo vlogo in naloge skupščinskih in delovnih teles
zborov. Odbor je menil, naj bi Komisija za izdelavo poslovnika zbora čimprej
izdelala predlog poslovnika zbora, da bi lahko odbor zavzel tudi stališča do
opredelitev funkcij in nalog odbora v odnosu do zbora. Bili smo mnenja, da bi
morali pohiteti tudi s poslovnikom zbora, da bi čimprej uredili tudi ta razmerja. Drugih pripomb Odbor k predlogu poslovnika ni imel.
Odbor je obravnaval tudi stališča, pripombe in dopolnitve Komisije Centralnega komiteja za družbenopolitični sistem; z njenimi predlogi se strinja,
razen pri 4. točki, kjer Komisija meni, da ni potrebno ponovno proučevati
oziroma širše urediti vlogo družbenopolitičnih organizacij pri delegatskem
delovanju Skupščine SR Slovenije, ker meni, da je to vprašanje urejeno s sprejemom statuta Socialistične zveze delovnega ljudstva.
Dalje smo v Odboru dali pripombo k 6. točki njihovega poročila, kjer se
v 2. alinei zavzemajo, da bi povzetek gradiv morala prej verificirati delegatska
skupina. Smo mnenja, da mora biti interes nosilca iniciative za kakršnokoli
vprašanje, ki prihaja v obravnavo v Skupščino, tako močan, da mora to iniciativo tudi ustrezno argumentirati. Interes naj že sam po sebi opredeljuje odgovornost za to, da bo povzetek kvaliteten. Prav tako smo< mnenja, da bi to
•funkcijo opravljal redakcijski odbor pri Poročevalcu, ne pa posebno telo oziroma
odbori ali komisije, ker bi to prav gotovo podaljšalo postopek.
Predsednik Stane Markič: Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo?
Prosim, tovarišica Čotarjeva!
Lojzka Cotar: Odbor za družbenoekonomske odnose je obravnaval
osnutek poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije, kar je razvidno
iz poročila. Odbor predlaga, da ga zbor sprejme.
V splošni razpravi so bile v ospredju zlasti določbe, ki zadevajo vlogo in
naloge skupščinskih teles in delovnih teles zborov. Odbor podpira v poslovniku
vse tiste določbe, ki organizacijo in delovne metode podrejajo večjemu angažiranju delegatske baze. V razpravi je bilo med drugim izraženo tudi mnenje,
da morda odnosi med skupščinskimi komisijami in delovnimi telesi zborov niso
najbolj ustrezno postavljeni. Posebej velja to za Zakonodajno-pravno komisijo,
ki ima zelo široko delovno področje in nekakšen izjemen položaj v celotnem
delovanju Skupščine.
Iz poročila je nadalje razvidna konkretna razprava oziroma pripombe k
dvanajstim členom osnutka, in sicer k členom: 20, 22, 34, 37, 71, 72, 99, 145,
146, 147, 266 in 282.
Odbor za družbenoekonomske odnose je mnenja, da je osnutek poslovnika
ustrezen za razpravo in odločanje v našem zboru.
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Predsednik Stane Markič: Kdo še želi besedo? Tovariš Bačič!
Geza Bačič: Tovarišice in tovariši! Komisija za narodnosti je dala
pismeno poročilo, zato bi samo opozoril na 4 osnovne elemente z njene seje:
1. Komisija je izrazila posebno zadovoljstvo v zvezi z 12. členom poslovnika,
ki omogoča razprave in prispevke delegatov na sejah skupščine in njenih organov v njihovem materinem jeziku.
2. V splošni obravnavi smo želeli posebej podčrtati potrebo, da se nekoliko
širše obdelajo splošne uvodne določbe, predvsem pa poglavje o delegacijah
in delegatih. Novi skupščinski sistem ni le stvar delegatov kot nekih izjemnih
izvoljenih predstavnikov delovnih ljudi, ampak gre za neposredno pravico delovnega človeka, da odloča o pogojih in sadovih svojega dela. S tega vidika
zato predlagamo širšo dopolnilo v uvodnih poglavjih.
3. Komisija za narodnosti se je posebej zadržala pri dveh dopolnitvah, za
kateri predlagamo, da ju komisija za pripravo poslovnika upošteva: Izjemoma
naj se za Komisijo za narodnosti vnese določilo o predsedniku in dveh podpredsednikih. Tu nas niso vodili neki posebni formalnopravni razlogi, ampak
predvsem politične dimenzije. S to dopolnitvijo bi lahko zagotovili dosledno tripartitni sestav in tudi pred zunanjim svetom bi lahko dokazali specifičnost
oziroma možnost, da obe narodnosti in slovenski narod v skupnem sodelovanju
razrešujejo specifična vprašanja narodnostne problematike. Mislimo, da je ta
razlog toliko močan, tudi iz mednarodnih in zunanjepolitičnih razlogov, da bi
ga bilo dobro upoštevati.
4. Naslednja dopolnitev, ki jo predlagamo, pa je, da bi tri člane Komisije
v skladu z novim poslovnikom imenovala Republiška konferenca Socialistične
zveze. V obrazložitvi iz poročila je dovolj jasno postavljena potreba po tem, zato
tega ne želim ponavljati. Rad bi dodal samo še en razlog, ki ni zapisan: Republiška konferenca bi na tak način posvetila še več pozornosti našim skupnim
vprašanjem pri reševanju problemov narodnosti. Pa tudi kadrovsko bi bilo
to tako postavljeno, da bi Republiška konferenca določila predstavnika slovenskega naroda na seji svojih organov, medtem ko bi delegate obeh narodnosti
določila na predlog obeh skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za prosveto in kulturo, italijanske oziroma madžarske narodnosti.
Predsednik Stane Markič: Prosim, kdo želi besedo? Tovariš Vrtar!
Avgust Vrtar: Podpiram osnutek poslovnika kot tudi njegovo obrazložitev, ki smo jo poslušali na skupnem zasedanju. Imam pa pomisleke glede
postopka pri sprejemanju amandmajev. Predvsem imam v mislih tiste amandmaje, ki ne dobijo podpore Izvršnega sveta. Naša dosedanja praksa namreč
kaže, da ti amandmaji izredno težko uspejo, skoraj bi rekel, da je to nemogoče.
V spominu mi je amandma, o katerem smo razpravljali ob zakonu o Svetu
republike, ki je bil že sprejet v tem zboru, pa je propadel zaradi odklonilnega
stališča predvsem Izvršnega sveta. Podobno je bilo pri zakonu o sodiščih združenega dela. Na zadnji seji smo bili priča odstopanju od amandmajev našega
odbora za družbenopolitični sistem in tudi drugih, ker smo vnaprej vedeli, da ti
amandmaji ne bodo sprejeti, ker nimajo podpore Izvršnega sveta.
Ne gre za razpravo o tem, kdo je imel v konkretnih primerih prav, ali
odbor ali Izvršni svet ali zbor, pač pa za prakso, kakršna je. Zato mislim, da
bi bilo prav, da se na nek način predvidi postopek, ki bi takšne možnosti
12«
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zmanjšal oziroma ki bi omogočal uveljavljanje avtentične volje delovnih ljudi
in občanov, ki jo mi kot delegati v skupščini predstavljamo.
Predsednik Stane Markič: Želi še kdo besedo? Tovarišica Ivica Znidaršič, prosim!
Ivica Znidaršič: Podpiram osnutek poslovnika Skupščine in uvodne
utemeljitve tovariša Markiča; imam pa konkreten predlog oziroma podpiram
predlog, ki ga je že dala Komisija za volitve in imenovanja, namreč da bi v
168. členu dodali eno alineo, čeprav to že izhaja iz statuta Socialistične zveze
Slovenije, ki bi se glasila: Komisija za volitve in imenovanja sodeluje s Koordinacijskim odborom za kadrovska vprašanja pri Republiški konferenci SZDL.
Predsednik Stane Markič: Želi še kdo besedo? Če ne, predlagam,
da zaključimo razpravo in da sprejmemo tale sklep:
1. Osnutek poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije se
sprejme.
2. Ptedlog poslovnika naj pripravi Komisija za pripravo poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije.
3. Pri pripravi predloga poslovnika naj Komisija upošteva pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih skupščinskih teles, ter pripombe in predloge,
ki so bih dani na seji zbora.
Prosim, kdor se strinja s tem sklepom, naj dvigne roko! (Vsi delegati
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep o osnutku
poslovnika Socialistične republike Slovenije.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na volitve in imenovanja.
1. Ptedlog odloka o soglasju k imenovanju tajnika Kulturne skupnosti
Slovenije.
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve; z njim se Izvršni svet strinja. Zeli kdo o tem razpravljati? (Nihče.)
Potem predlagam, da glasujemo o predlogu odloka. Kdor je zanj, prosim, da
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor dal soglasje k imenovanju Štefana
Balažica za tajnika Kulturne skupnosti Slovenije.
2. Predlog odloka o razrešitvi sodnikov Okrožnega gospodarskega sodišča
v Ljubljani in Mariboru.
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se s tem predlogom strinja. Zeli kdo razpravljati?
(Nihče.) Predlagam, da glasujemo. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno razrešil dolžnosti sodnice Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru Miroslavo Jovanovič in sodnice Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani Marto Mtiller.
3. Predlog odloka o razrešitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Predlagatelj je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Izvršni svet se strinja. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Potem glasujmo! Prosim,
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kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno razrešil dolžnosti sodnice
Okrožnega sodišča v Ljubljani Marijo Lulik-Peternel.
4. Predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v
Kopru.
Predlagatelj je prav tako Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se strinja. Želi kdo o predlogu odloka razpravljati?
(Nihče.) P'rosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno izvolil za sodnico Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru Miroslavo Jovanovič, dosedanjo sodnico
Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru.
5. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov za prekrške Republiškega senata
za prekrške.
Predlagatelj je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
Izvršni svet se strinja. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Potem lahko glasujemo.
Kdor je za, prosim, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor izvolil za sodnice za prekrške
Republiškega senata za prekrške Meto Košir-Zebec, sodnico občinskega sodišča
I v Ljubljani, Marto Miiller, sodnico Okrožnega sodišča v Ljubljani in Martino
Perovšek-Linke, sodnico občinskega sodišča I v Ljubljani.
6. Imenovanje treh delegatov Družbenopolitičnega zbora v Iniciativni odbor za ustanovitev Kluba delegatov.
Dovolite mi, da o tem povem dve, tri besede. Na seji Predsedstva Skupščine
SR Slovenije se je na predlog direktorja sedanjega Kluba poslancev postavilo
vprašanje statusa tega kluba oziroma vprašanje potrebe po obstoju podobne
organizacije delegatov.
O teh vprašanjih smo razpravljali tudi v Komisiji za poslovnik Skupščine
in smo prišli do zaključka, da verjetno v delegatski skupščini ni mogoče obnoviti nekdanje organizacije Kluba poslancev, ker imamo fleksibilne delegate in
bi po tej logiki, če ne upoštevam Družbenopolitičnega zbora, ki je stalen, verjetno morali v tako organizacijo, v tak klub delegatov vključiti ali skupine
delegatov v občinah ali pa celo vse delegate oziroma vse člane delegacij. Zaradi
teh razlogov smo prišli do zaključka, da v delegatski skupščini, v delegatskem
sistemu verjetno funkcija, ki jo je imel klub poslancev, ne pride v poštev.
Obenem pa smo ugotovili, da je nujno, da v skladu z določbami poslovnika
skupščina omogoči oziroma ustvari pogoje za delo delegatov, in to ne samo
materialne, ampak tudi prostorske, da bi se lahko delegati izven zasedanj
zborov lahko sestajali, dogovarjali, sporazumevali, skratka opravljali en del
svoje delegatske funkcije.
No in zato je bilo mišljeno, da bi morali na vsak način zadržati zgradbo
sedanjega kluba, ker je po njej veliko povpraševanje, da bi se prepustila drugim
institucijam. V tej zgradbi bi lahko omogočili zasedanja naših samoupravnih
interesnih skupnosti, ki soodločajo z našimi zbori, verjetno pa bi lahko v njej
zasedali tudi nekateri odbori oziroma delovna telesa in opravljala tisto funkcijo,
ki jo opravljajo v naši stavbi. Prav tako bi lahko v njej dobivali delegati priložnostna gradiva, ki so potrebna za njihovo delo v zborih, in končno>, tu bi se
lahko tudi sestajali, se srečevali z delegati drugih skupnosti, prebirali gradiva
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in podobno. Zato smo mislili, da ne bi smeli odtujiti te zgradbe, ampak da bi
morala pravzaprav postati sestavni del, če tako rečem, naše skupščinske
zgradbe.
Seveda pa v vseh teh razgovorih ni bil precizno izdelan predlog dela tega
kluba; zato je bilo na Predsedstvu sklenjeno, naj bi se formiral poseben iniciativni odbor z nalogo, da to naredi. Vanj bi vsak zbor imenoval tri delegate.
Predlagam, da bi naš zbor imenoval Srečka Mlinarica, Cirila Cvetka in Janka
Cesnika.
Dajem predlog v razpravo. Ima kdo kakšne pripombe ali predloge s tem
v zvezi? Ce jih ni, predlagam, da o predlogu glasujemo. Kdor je za to, da se
omenjeni trije tovariši imenujejo v Iniciativni odbor, naj dvigne roko! (Vsi
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno imenovali v Iniciativni odbor za ustanovitev
Kluba delegatov Srečka Mlinarica, Cirila Cvetka in Janka Cesnika.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na delegatska vprašanja.
Na pismeno vprašanje delegata Zdenka Malija z dne 25. 4. 1975 bo odgovoril Leopold Kejžar, namestnik predsednika Republiškega komiteja za vzgojo
in izobraževanje.
Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Delegat Zdenko Mali je ugotovil, da nastopajo pomembni zadržki pri
uresničevanju družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske
politike in da zaradi neurejenega stanja na tem področju prihaja do pomembnih
ovir pri izvrševanju dogovorjene politike, kar pomeni politično škodo in hkrati
povzroča težak materialni in socialni položaj dela slovenske izobražuj oče se
mladine. Zato je postavil Izvršnemu svetu naslednje vprašanje:
»Kakšno je mnenje Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije o omenjeni situaciji? Na kakšen način je poskušal Izvršni svet Skupščine
Socialistične republike Slovenije to situacijo1 razrešiti? Kako gleda Izvršni svet
Skupščine Socialistične republike Slovenije na to, da Služba družbenega knjigovodstva ne ukrepa zoper organizacije združenega dela, ki so podpisale samoupravni sporazum, pa ne odvajajo finančnih sredstev, in ali je razmišljal o
eventualnih ukrepih za razrešitev nenormalne situacije?
Odgovor: Izvajanje štipendijske politike, zasnovane z družbenim dogovorom o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike, kaže nekatere slabosti,
ki jih je moč pripisati predvsem nezadostni samoupravni in politični odgovornosti pri izvajanju dogovorjenih nalog, pa tudi neustrezni zainteresiranosti za
šolanje kadrov. Se vedno namreč vse organizacije združenega dela niso pristopile k samoupravnemu sporazumu, neodgovorno pa ravnajo tudi mnoge podpisnice, ker sprejetih obveznosti ne izpolnjujejo. Precejšnjo oviro pri izvajanju
dogovorjenega sistema štipendiranja pomenijo tudi nezadostne in slabo organizirane strokovne službe. Že samo dejstvo, da te službe ne pripravljajo ustreznih
podatkov, ovira izvajanje solidarnostnega prelivanja in tako mnoge občine
kljub določenim zbranim sredstvom ne morejo izplačati odobrenih štipendij.
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je ob pripravi
družbenega dogovora o razporejanju dohodka, osebnih dohodkov in nekaterih
drugih osebnih prejemkov ter gibanju, obsegu in strukturi skupne porabe v
letu 1975 in na regionalnih posvetih opozarjal občinske izvršne svete in samo-
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upravne interesne skupnosti na probleme pri izvajanju štipendijske politike.
Prav tako je v svojem odboru za družbene dejavnosti redno spremljal delo
družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike. S svojim pristopom k družbenemu dogovoru pa bo lahko še pomembneje vplival na
nadaljnje sistemsko dograjevanje in izvajanje štipendijske politike.
Za razrešitev navedenih poglavitnih problemov so bili v zadnjih dneh
sprejeti pomembni sklepi. Pripravljen je predlog za prenos strokovnega dela
v zvezi s štipendiranjem na komunalne zavode za zaposlovanje, kar bo prispevalo k tesnejši vsebinski povezanosti štipendiranja s kadrovsko politiko v organizacijah združenega dela in s tem tudi k bolj uskladenemu izvajanju štipendijske politike. Tako se dogaja, da ob velikem pritisku na štipendije iz solidarnostnih združenih sredstev ni odziva na štipendije, ki jih razpisujejo organizacije združenega dela za študij deficitarnih poklicev v teh organizacijah.
Glede učinkovitejšega poravnavanja finančnih obveznosti, izhajajočih iz
podpisanih samoupravnih sporazumov, je bil dosežen s predstavniki centrale
Službe družbenega knjigovodstva ustrezen dogovor. Z dopolnitvijo meril o načinih in pogojih združevanja sredstev bo za zagotavljanje solidarnostnega prelivanja združenih sredstev Služba družbenega knjigovodstva pooblaščena, da v
primerih, ko podpisnica ne izpolni obveznosti po sporazumu, izpolni te obveznosti v breme njenih sredstev. Ker je za sprejemanje teh meril pristojna skupna komisija podpisnic samoupravnega sporazuma na ravni republike, bo ta
sklep mogoče izvajati že ob koncu meseca maja 1975.
Kot začasen ukrep bo omenjena komisija podpisnic obravnavala v maju
1975 tudi predlog začasne razdelitve združenih sredstev. Po tem predlogu bi
sredstva, ki preostanejo nekaterim razvitejšim občinam za prvo četrtletje, nakazali kot akontacijo občinam, ki jim sredstva ne zadoščajo, čeprav podatki,
nujni za izračun tega prelivanja, niso popolni, dvanajst občin pa jih še sploh ni
poslalo. Poračun teh sredstev pa bi kasneje opravila Služba družbenega knjigovodstva na podlagi dokončne razdelitve.
Z navedenimi ukrepi bodo razrešeni najbolj pereči problemi štipediranja.
Uresničevanje smotrov in nalog družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju
štipendijske politike pa bo tudi v bodoče odvisno od izpolnjevanja samoupravno
sprejetih obveznosti vseh podpisnikov in od izvajanja štipendijske politike
kot pomembnega dela naše celotne kadrovske in socialne politike.
Predsednik Stane Markič: Ali je delegat zadovoljen z odgovorom?
Prosim, tovariš Mali!
Zdenko Mali: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Obravnavano vprašanje je pomembno predvsem za tiste mlade ljudi, ki so
morali zaradi neurejene štipendijske politike zapustiti dijaške domove in prekiniti šolanje. S konkretnejšo analizo, ki smo jo v okviru organizacije Zveze
socialistične mladine Slovenije naredili, vas ne bi obremenjeval, vendar bi rad
opozoril, da institut družbenega dogovarjanja še ni prišel v zavest kot mehanizem, ki terja popolno disciplino in odgovornost za dosledno izvedbo dogovorov
oziroma sporazumov. Smatram, da je v tem velik del razlogov za odlašanje
nakazovanja sredstev in ponekod tudi za čakanje, ali bo prišla od nekod prisila
ali tudi ne.
Nadalje smo tudi ugotovili, da v večini slovenskih občin ni dovolj sredstev,
kar v tem dogovoru ni bilo navedeno, da bi ugodili vsem prosilcem, ki so upra-
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vičeni za štipendije. Ponekod je dokumentacija nepregledna in slabo urejena
oziroma te dokumentacije o štipendijah sploh ni. To še posebej velja za pregled
nad tako imenovanimi kadrovskimi štipendijami, ki so bile omenjene v odgovoru. Ker ni pregleda nad kadrovskimi štipendijami, se samoupravni sporazum
ne more uspesno izvajati. Nadalje, prihaja do neenakega upoštevanja kriterijev,
do prikrajševanja štipendistov gospodarskih organizacij za tako imenovani socialni del štipendije glede na cenzus, do podpisovanja posebnih pogodb med
TOZD in štipendisti, da po končani srednji šoli ne bodo nadaljevali študija,
do podpisovanja tako imenovanih kolektivnih štipendijskih pogodb med TOZD
in šolo, s katerimi si TOZD na najlažji način pridobe kadre, za katere so neposredno zainteresirani.
V tistih občinah, kjer so bili samoupravni sporazumi relativno pozno sklenjeni, ni bilo mogoče za dijake in študente voditi nikakršne usmerjevalne politike v skladu s potrebami združenega dela. S tem se je štipendijska politika razveljavila kot oblika uresničevanja kadrovske politike ali pa se le-ta skozi štipendiranje uveljavlja izredno kratkoročno; predvsem se ta orientacija kaže pri
štipendiranju višjih letnikov šolanja.
V večini občin zaradi pomanjkanja štipendijskih sredstev in neizvajanja
sporazuma ni solidarnostnega prelivanja in prihaja do podvojenosti štipendij.
Štipendij tudi niso revalorizirali na podlagi novega cenzusa ali pa se revalorizacija izvaja šele od 1. 3. 1975 oziroma le nekaj odstotno. Nekatere večje organizacije združenega dela, ki s kadrovskimi štipendijami pokrivajo svoje kadrovske potrebe, hkrati ne čutijo potrebe za pristop k samoupravnemu sporazumu. Nekaj občin še vedno ni sprejelo družbenega dogovora o izvajanju kadrovske politike, kar se nedvomno odraža tudi pri uveljavljanju štipendijske
politike. Nekatere TOZD niso poravnale obveznosti po družbenem dogovoru
za drugo polletje 1974, čeprav so k samoupravnemu sporazumu pristopile že
s 1. 7. 1974.
Skratka, mislim, da so Izvršni svet in drugi podpisniki nedvomno odgovorni,
ali se družbeni dogovor o kadrovski politiki in v kontekstu tega tudi dogovori
o štipendijski politiki izvajajo ali ne. Zato menim, da je dejansko potrebno ugotoviti tudi odgovornost zaradi zaostajanja pri podpisovanju in pri izvajanju štipendijske politike. Predlagam predsedstvu, da presodi, ali naj bi se to vprašanje
obravnavalo kot posebno točko dnevnega reda tudi na eni izmed prihodnjih
sej našega zbora.
Predsednik Stane Markič: Na vprašanje delegata Jožeta Bogoviča, ki
ga je postavil na 14. seji zbora, bo odgovoril predstavnik Izvršnega sveta na
prihodnji seji. Prav tako bo na vprašanje delegata Ludvika Goloba, ki ga je
postavil na 14. seji zbora, dan odgovor na prihodnji seji.
Želi še kdo postaviti kakšno delegatsko vprašanje? Prosim, tovariš Globačnik!
Jože Globačnik: Odgovor na vprašanje, ki ga je postavil tovariš Mali,
me je spodbudil, da sprožim naslednje vprašanje:
Na regionalnem posvetu 25. aprila v Mariboru so udeleženci med drugim,
ko so razpravljali o osnovah srednjeročne ekonomske politike in o tem, da
naj bi plane v bodoče gradili na samoupravnih osnovah, se pravi na principu
samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja, izražali zaskrbljenost prav ob dejstvu, da je na območju Maribora samoupravni sporazum o šti-
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pendiranju podpisalo oziroma da svojo obveznost izpolnjuje le 30 ®/o podpisnikov.
S tem v zvezi zato postavljam naslednje vprašanje:
Samoupravni sporazum obvezuje po ustavi le tistega, ki ga je podpisal.
Vprašujem, kaj je z manjšino, ki samoupravnega sporazuma ne podpiše! Ali
Izvršni svet meni, da to pomeni motnjo na področju razširjene reprodukcije
in da je s tem omogočena intervencija države? Zanima me, ali je Izvršni svet
ustavno politično razčistil, kdaj in na kakšen način bo mogoče manjšini, ki
izigrava od večine sprejete samoupravne sporazume, enostavno prisiliti k temu,
da spoštujejo obveznosti, ki za večino izhajajo iz podpisanega samoupravnega
sporazuma! Sodim, da bi tudi to med drugim prispevalo k večji avtoriteti podpisanih samoupravnih sporazumov.
Predsednik Stane Markič : Želi še kdo postaviti kakšno delegatsko
vprašanje? (Ne.)
Tako smo izčrpali dnevni red. Zaključujem 15. sejo zbora.
(Seja je bila končana ob 11.20.)

skupno zasedanje
zbora

združenega

zbora

občin

dela,

in družbenopolitičnega zbora

(25. aprila 1975)
Predsedoval: Stane Markio,
predsednik Družbenopolitičnega zbora
Začetek zasedanja ob 9.35.
Predsedujoči Stane Mar kič: Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. Namen skupnega obravnavanja, kako se uveljavlja in izvaja delegatski sistem in delegatski odnosi v
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in
Skupščini SR Slovenije, je, da skupaj kot skupščina, ob upoštevanju določenih
specifičnosti v delu posameznih zborov, ocenimo rezultate skoraj enoletnega
delovanja novega skupščinskega sistema in da skupaj ugotovimo, kaj je potrebno storiti za nadaljnji razvoj delegatskih odnosov.
Kot gradivo za razpravo ste prejeli analizo uveljavljanja in izvajanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, občinskih skupščinah in Skupščini SR Slovenije ter predlog
priporočil in sklepov. Najprej bomo poslušali uvod v razpravo predsednika
Skupščine SR Slovenije tovariša Marijana Breclja. Besedo ima predsednik
Skupščine tovariš Marijan Brecelj! Prosim.
Dr. Marijan Brecelj : Tovarišice in tovariši delegati! V svojih delovnih programih so si vsi trije zbori naše skupščine naložili dolžnost, na podlagi
dosedanjih izkušenj oceniti uresničevanje delegatskih odnosov v okviru novega
skupščinskega sistema. Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je zadolžilo Odbor
Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem, da pripravi potrebno
gradivo za izvršitev te naloge. To razpravo bomo opravili vsi trije zbori skupaj,
ker je vsekakor potrebno, da si neposredno izmenjamo izkušnje tako delegati
Zbora združenega dela, kot delegati Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
in da tudi skupaj ocenimo, kaj nam je potrebno za nadaljnje izpopolnjevanje
delegatskega sistema v celoti. V ta namen je Predsedstvo pripravilo tudi osnutek
sklepov in priporočil, ki naj pomagajo izpolniti to nalogo.
K današnji razpravi pristopamo na osnovi že izvršenih obsežnih razprav
in ocen delegatskega sistema tako v naši skupščini, predvsem pa v Socialistični
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zvezi delovnega ljudstva Slovenije. V mislih imam vrsto posvetov, ki smo jih
imelix tu v republiški skupščini, tako s predsedniki občinskih skupščin kakor s
predsedniki in z drugimi odgovornimi funkcionarji posameznih zborov občinskih skupščin, kakor tudi posvete, ki so bili namenjeni proučevanju informiranja
in pripravam gradiv za delegacije in delegate. Prav tako so predstavniki naše
republiške skupščine opravili vrsto obiskov v posameznih občinah, namenjenih
vprašanjem izpopolnjevanja delegatskega sistema v temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih ter v občinskih skupščinah. V današnji razpravi
se moramo vsekakor opreti tudi na razprave in ocene o uresničevanju delegatskega sistema, ki jih je opravil Centralni komite Zveze komunistov Slovenije
na svoji 3. seji konec lanskega leta in pa na svoji 4. seji v mesecu aprilu. Se
posebej pa se seveda naslanjamo na stališča in pobude Republiške konference
Socialistične zveze delovnega ljudstva, ki jih je sprejela glede uresničevanja
delegatskih razmerij in delegatskega sistema v celoti na svoji plenarni seji
31. marca letos. Socialistična zveza je z aktivnostjo vseh svojih organizacij v
celoti sprejela zelo pomembno družbenopolitično vlogo, katero ji nalaga nova
ustava pri uresničevanju političnega sistema in posebej delegatskih odnosov, in
to svojo nalogo uspešno uresničuje. Glede na vse, kar je bilo na tem področju
že opravljeno, se moramo mi, tu v Skupščini, osredotočiti na vprašanje, kako se
uveljavljajo delegatski odnosi in delegatski sistem v novem skupščinskem sistemu in kako ga izpopolnjevati. V okviru tako zastavljenega vprašanja in
tako opredeljene naloge pa je treba vključiti tudi oceno izkušenj, ki jih imamo
glede organizacije in dosedanjega dela republiške skupščine. V bližnji bodočnosti pa nas čaka naloga, da skupaj s pravkar ustanovljenimi skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti ocenimo izkušnje in ugotovimo, kaj vse bo
potrebno napraviti za uresničevanje delegatskega sistema na družbeno zelo
pomembnih področjih izobraževanja, kulture, znanstveno-raziskovalnega dela,
zdravstva in socialnega varstva.
Temeljna načela in konkretne določbe nove ustave, ki uvajajo delegatski
sistem, so rezultat temeljite in zelo poglobljene razprave v zvezi s pripravami za
sprejetje novega ustavnega sistema. Vsi odgovorni politični činitelji v Jugoslaviji so se namreč zavedali, da bomo sposobni zagotoviti delavskemu razredu
in vsem delovnim ljudem odločilen položaj v družbi le, če bomo z ustavo uvedli
delegatski sistem kot pravico in kot dolžnost delovnih ljudi in občanov v
združenem delu in v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. V vseh
osnovnih vprašanjih in institucionalnih oblikah uvedbe delegatskega sistema
je bilo doseženo popolno soglasje, kar je vsekakor predstavljalo izredno pomemben revolucionarni korak v nadaljnji graditvi naše socialistične demokracije. Pti nas v Sloveniji smo se pri uveljavljanju delegatskega sistema odločili
za zamenljivost delegatov v zborih združenega dela in v zborih krajevnih skupnosti oziroma v Zboru občin. V drugih republikah in avtonomnih pokrajinah,
razen v Zboru občin Sobranja socialistične republike Makedonije, tega niso
uvedli. V zadnjih nekaj letih pred sprejetjem nove ustave so se v naši republiški
skupščini že uvajale oblike dela, ki so temeljile na delegatskih odnosih. V mislih imam zlasti Zasedanje delegatov občin in Enotni zbor delovnih skupnosti,
kjer so bile odločitve in razreševanja pomembnih vprašanj in problemov že
rezultat pristnejšega izraza interesov delavskega razreda in vseh delovnih
ljudi. Te izkušnje so nam pomagale, da smo se odločili za načelo zamenljivosti.
V okviru sodelovanja republiških in pokrajinskih skupščin in sodelovanja
z zvezno skupščino bomo v kratkem izmenjali izkušnje prav v zvezi z vpra-
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šanjem uresničevanja delegatskega sistema in na željo drugih republiških skupščin posredovah naše izkušnje pri uresničevanju načela zamenljivosti delegata.
Tako izmenjavo izkušenj sprejemamo kot potrebno in koristno pomoč tudi za
nadaljnji uspešen razvoj v naši republiki.
Tovarišice in tovariši! Mislim, da smemo ugotoviti, da je zgodovinski korak
pri uveljavljanju delegatskega sistema napravljen. Delegatski odnosi so pri
uresničevanju našega samoupravnega in političnega sistema že postali stvarnost
in že prevzemajo svojo odločujočo vlogo pri uveljavljanju interesov združenega
dela in interesov delavskega razreda in vseh delovnih ljudi pri upravljanju
splošnih družbenih zadev. Tako oceno moramo seveda sprejeti le kot ugotovitev,
da smo stopili uspešno na pot uveljavljanja delegatskega sistema, nikakor pa
ne, da smo ga na vseh področjih družbenega življenja in v vseh njegovih
pojavnih oblikah že izpopolnili.
Udeležba na sejah delegacij, na konferencah delegacij, v skupinah delegatov, na sejah skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter živ in aktiven interes delovnih ljudi, ko v republiški skupščini, zlasti pa v občinskih skupščinah
razpravljajo o mnogih aktualnih vprašanjih svojega življenja in razvoja ter
se zavzemajo za njihovo razreševanje, potrjuje, da so delovni ljudje delegatski
sistem kot bistveno revolucionarno sredstvo politične oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi razumeli in v celoti sprejeli.
Osrednje vprašanje delegatskega sistema je zagotoviti povezanost delegatov
in delegacij z delegatsko bazo. Ugotovitve iz analize nam potrjujejo, da odnos
zbora delavcev in delegacije v temeljni samoupravni organizaciji ter zbora
občanov in delegacije v temeljnih samoupravnih skupnosti še ni v celoti izoblikovan in zato tudi ni mogel v celoti zaživeti. Zlasti bo treba uveljaviti zbor
delavcev kot obliko neposrednega odločanja, v kateri lahko vsak delavec izrazi
svoje mnenje, svoja stališča ter tako vphva na oblikovanje smernic za delegacije in delegate. Hkrati postaja vse bolj pomembna zahteva, da se uveljavi
takšna samoupravna organiziranost delovnih ljudi in občanov, ki bo omogočala
neposredno izmenjavo mnenj med več in različnimi temeljnimi samoupravnimi
organizacijami ter skupnostmi ter usklajevanje njihovih interesov.
Podatki kažejo, da sestavlja delegatsko bazo za skupščinski sistem v naši
republiki okoli 7500 delegacij s približno 50 000 člani. Semkaj niso vštete
delegacije in delegati samoupravnih interesnih skupnosti. Tu se odloča o uspešnosti delegatskega sistema, kakršen je zamišljen v novi ustavi. Aktivirati to
organizacijsko tako razvejano in številčno veliko delegatsko bazo pomeni izvršiti osnovno nalogo uresničevanja delegatskega sistema. Zato je tako zelo pomembno, da prav tej nalogi posvetijo samoupravni organi in pa organizacije
Socialistične zveze čimvečjo skrb.
Vse bolj pomembna postajata način delovanja delegacij ter postopek za
oblikovanje temeljnih stališč. Potrebno bo določiti, kdaj naj delegacije oblikujejo temeljna stališča na podlagi razprav in smernic v zborih delavcev, z delavskim svetom ah z drugimi samoupravnimi organi oziroma z družbenopolitičnimi
organizacijami in kdaj lahko delegacije oblikujejo stališča same. Razen tega je
vprašanje, kako dejansko doseči usklajevanje posamičnih ter posebnih interesov
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih s širšimi skupnimi interesi. Za uspešno razreševanje nasprotij med posamičnimi in splošnimi interesi
se bo potrebno sporazumevati o načinu sodelovanja in usklajevanja stališč med
delegacijami temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti — zaradi sporazumnega obhkovanja skupnih rešitev o vprašanjih iz pristojnosti skupščin in
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sporazumnega reševanja drugih vprašanj skupnega pomena. Povezovanje in
usklajevanje se morata še posebej uresničevati v konferencah delegacij, v katerih se delovni ljudje in občani iz temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti prek svojih delegacij povezujejo med seboj ravno zato, da bi usklajevali
stališča, našli skupne rešitve in delegirali skupnega delegata. Način povezovanja in usklajevanja stališč naj temeljne samoupravne organizacije in skupnosti uredijo s sporazumi za oblikovanje konferenc delegatov oziroma s poslovniki.
Ocenjujoč dosedanje izkušnje pri delovanju delegatskega sistema lahko
ugotovimo, da so se delegatski odnosi do sedaj bolj razvili med temeljnimi
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ter občinskimi skupščinami, da
pa od tu dalje do republiške skupščine še zaostajajo.. Občinske skupščine
bodo zato morale v večji meri in bolj dosledno kot doslej opravljati funkcijo
konferenc delegacij za republiško skupščino in razpravljati o pomembnih vprašanjih iz programa dela republiške skupščine. Občinske skupščine bodo morale
po svoji presoji prilagoditi izvrševanju te funkcije način skupščinskega dela
in oblike povezovanja tako s temeljnimi samoupravnimi organizacijami in
skupnostmi kot z republiško skupščino.
Kar zadeva vlogo in način dela skupin delegatov za pošiljanje delegata v
republiško skupščino, bo potrebno proučiti, ali je mogoča primernejša oblika,
ki naj dosledno zagotovi republiški skupščini njen delegatski značaj. V tej
zvezi bo treba razmisliti, ali nas delegatski sistem že sam po sebi ne sili, da
tudi v teh skupinah uvedemo načelo zamenljivosti delegata.
Iz predložene analize izhaja, da je zelo pomembno vprašanje izbira člana
delegacije oziroma delegata, ki je poslan v Skupščino, predvsem glede njegove
družbenopolitične in strokovne usposobljenosti, njegove prizadevnosti, pobud in
ustvarjalnosti. Po izrecnem ustavnem določilu mora delegat v skupščini sicer
delovati in odločati izhajajoč iz interesov in smernic temeljnih samoupravnih
organizacij oziroma skupnosti ter temeljnih stališč svoje delegacije. Toda pot od
smernic in temeljnih stališč v temeljni samoupravni organizaciji in skupnosti
do konkretnih odločitev v občinski, republiški ali zvezni skupščini je, razumljivo, dolga in zahtevna. Na tej poti se je potrebno soočati z interesi drugih
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter s stališči, ki so se že izoblikovala na različnih ravneh družbenega odločanja, in jih usklajevati. Neredko
zve delegat za druge interese in stališča šele na seji zbora oziroma skupščinskega
telesa in je pred nalogo, da na teh ravneh skupščinskega odločanja usklajuje
različna stališča in interese, upoštevajoč pri tem tudi splošne družbene interese
in potrebe, nato pa se — zopet po izrecni ustavni določbi — samostojno opredeljuje in glasuje o vprašanjih, o katerih se odloča v skupščini. Tovariš Kardelj
je te ustavne določbe pojasnil takole: »Temeljna funkcija delegacij in delegatov
namreč ni v tem, da bi kot nekak ,poštar' prenašali stališča svojih samoupravnih
skupnosti — čeprav morajo seveda delati tudi to, se pravi, zastopati interese
teh organizacij — temveč da se sporazumevajo in dogovarjajo z drugimi organizacijami in delegati, da bi našli rešitve, sprejemljive tudi za druge.«
Analiza kaže, da so se sej zborov republiške skupščine udeleževali različni
delegati in da se torej pri dosedanjem delovanju delegatskega sistema v naši
republiki v polni meri uresničuje načelo zamenljivosti delegatov. Podrobnejše
analize, ki jih bodo morali opraviti v temeljnih delegacijah in v občinskih skupščinah, bodo pokazale, ali so bili na seje zborov republiške skupščine res poslani delegati »glede na vprašanja, ki se obravnavajo v zboru«, se pravi tisti
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delegati, ki so za obravnavo določenih vprašanj najbolj družbenopolitično in
strokovno usposobljeni. Pravilni izbiri delegata bo namreč potrebno v temeljnih delegacijah, konferencah delegacij, v občinskih skupščinah in v skupinah
za pošiljanje delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin republiške skupščine posvetiti vso skrb, saj gre za veliko družbeno odgovornost delegata, ki
se bo moral v mnogih primerih samostojno odločati v skupščini družbenopolitične skupnosti. Pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da bodo morali delegati
v izjemnih primerih v republiški skupščini zelo1 odgovorno odločati tudi o vprašanjih, o katerih baza pred tem ni bila informirana; gre namreč za primere, ko
bo potrebno tudi v delegatski skupščini morda sicer redke zakone sprejemati
po skrajšanem in celo hitrem postopku, ko bo potrebno na predlog Izvršnega
sveta na primer sprejeti nujne ukrepe, da se preprečijo ali odpravijo večje
motnje v gospodarstvu, ali kadar bodo to terjali interesi ljudske obrambe,
državne varnosti, naravne nesreče in druge izredne potrebe.
Ob tako odgovornem delu članov delegacij in delegatov v skupščinah
družbenopolitičnih skupnosti predstavlja organizirano in sistematično usposabljanje članov delegacij in delegatov bistven pogoj za učinkovito delovanje in
razvoj delegatskega sistema. Za organizirano in sistematično usposabljanje so
prav gotovo v prvi vrsti odgovorne Socialistična zveza in druge družbenopolitične organizacije ob neposrednem angažiranju in pomoči rednih in drugih izobraževalnih ustanov in ob sodelovanju temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti. Tem potrebam bo potrebno prilagoditi celotno metodologijo družbenega izobraževanja. Ze vpeljane oblike tega usposabljanja naj bi čimprej prerasle v dolgoročno načrtovan, hkrati pa odprt sistem družbenega izobraževanja
in usposabljanja delovnih ljudi kot samo upravi j alcev ter njihovih delegacij in
delegatov.
Da bodo lahko delegacije in delegati svoje pravice, dolžnosti in odgovornosti nemoteno in uspešno opravljali, jim je potrebno zagotoviti družbenopolitične in druge pogoje za njihovo delo. Opredeliti je treba organizacijo delegatske
baze, način sodelovanja delegacij z delavskim svetom in drugimi organi samoupravljanja, določiti pravice in dolžnosti ter odgovornost članov delegacij in
delegatov za skupščine družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih
skupnosti, kakor tudi delegatov, ki so izvoljeni oziroma imenovani na samoupravne, javne in druge družbene funkcije. Predvsem je potrebno njihovo
funkcijo ustrezno družbeno ovrednotiti. Zagotoviti jim je potrebno, da bodo
lahko brez škode za svoj materialni položaj v celoti opravljali svoje delegatske
dolžnosti. Delegatu je treba v odnosu do njegove delovne organizacije zagotoviti tak položaj, da ne more izgubiti svojega delovnega mesta, tudi če določen
čas ne dela na njem in tudi v primeru, če postane profesionalni funkcionar
skupščine družbenopolitične skupnosti, da ima pravico v svoji delovni organizaciji do enakih oziroma polnih osebnih dohodkov, tudi če v delovnem času
opravlja svoje delegatske dolžnosti, da prejema od temeljne organizacije in
skupnosti oziroma od skupščine ustrezne družbenopolitične skupnosti nadomestila in povračila za stroške, ki mu nastajajo zaradi opravljanja delegatske funkcije, tako v njegovi delegaciji kakor v konferenci delegacij, v skupinah delegatov in v skupščinah, in da so mu končno zagotovljeni organizacijski, prostorski,
tehnični in drugi pogoji za njegovo delo kot delegata.
Številne od teh pravic in dolžnosti ter odgovornosti so že opredeljene v
ustavi, zakonih, statutih, družbenih dogovorih in poslovnikih. Nekatere od
njih še niso urejene, mnoge pa se, dasi urejene, ne izvajajo. Zaradi vseh teh raz-
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logov je prav proučiti vprašanje, ali ne bi bilo potrebno s posebnim republiškim zakonom opredeliti položaj, pravice, dolžnosti in odgovornosti članov
delegacij in delegatov za skupščine družbenopolitičnih kakor tudi za skupščine
samoupravnih interesnih skupnosti. Utemeljeno je namreč pričakovati, da bi
sprejem takega republiškega zakona pomenil močno poroštvo delegacijam in
delegatom za uspešnejše opravljanje njihovega dela in utrditev njihovih funkcij.
Tovarišice in tovariši delegati! Posebej moramo spregovoriti o pomenu
obveščanja, ki je tudi sicer po ustavi dejavnost posebnega družbenega pomena.
Za uveljavljanje delegatskega sistema je nujno, da je informacija vsebinsko
jasna, kratka in objektivna ter pravočasna. V vsakodnevni delegatski praksi
moramo imeti nenehno pred očmi, da medsebojnega obveščanja ni mogoče
izločiti iz samoupravnih razmerij; biti mora potemtakem sestavni del samoupravnih odnosov in političnega sistema kot celote. Zato moramo zagotoviti v
celotnem uresničevanju delegatskega sistema nemoten pretok informacij od
temeljnih skupnosti do skupščine in od skupščine nazaj do delovnega človeka in
občana.
Na tem področju so od sprejetja ustave doseženi določeni uspehi. Družbenopolitične skupnosti se odpirajo vse širšemu krogu delovnih ljudi, množična občila: tisk, radio in televizija pa se s svojim program vse bolj vključujejo v uveljavljanje samoupravnih odnosov in sprejemanje družbenih odločitev na njihovi podlagi.
To pa pomeni, da moramo čimprej izdelati program dolgoročnega razvoja
množičnih občil in ga povezati v celovit informacijski sistem. Obveščanje v
samoupravnem delegatskem sistemu bo v celoti opravljalo svoje temeljne naloge
samo, če bodo vanj vključena vsa sredstva, vsi mediji, od glasil združenega dela,
ki jih bo potrebno hitreje prilagajati zahtevam delegatskega sistema, lokalnih
glasil, do dnevnega tiska, radia in televizije.
V veliko pomoč delegacijam in delegatom bodo nedvomno informacijskodokumentacijski centri, za ustanovitev katerih bo treba zagotoviti ustrezne pogoje. Za uresničitev te naloge bi morali zadolžiti zlasti strokovne službe v skupščinah in večjih organizacijah združenega dela in večjih krajevnih skupnostih.
Z oblikovanjem teh centrov lahko dokaj uspešno zaokrožimo sistem medsebojnega obveščanja in omogočimo delegatom, da se bodo lahko podrobneje seznanili z vprašanji in problemi, ki bodo na dnevnih redih skupščin.
Pričeli smo izdajati Poročevalca kot uradno glasilo republiške in zvezne
skupščine. Uredniški odbor poskuša na zgoščen način in pravočasno posredovati temeljnim skupnostim in organizacijam ter njihovim delegacijam skupščinsko gradivo za odločanje v zborih in zagotoviti še druge pomembnejše
informacije iz dela skupščine, njenega izvršnega sveta in upravnih organov.
Ker gre potemtakem za glasilo, ki bo delovnim skupnostim, delegacijam in
delovnim ljudem ter občanom omogočalo uspešno delo, menimo, da bi moral
biti Poročevalec na voljo vsem, ki ga potrebujejo. Od tod tudi naš poziv temeljnim samoupravnim skupnostim in organizacijam ter drugim, da naročijo toliko
izvodov glasila, kolikor jih je potrebno za popolno obveščenost delegacij in
delegatov.
Razume se, da danes še ne moremo govoriti o končni podobi tega našega
glasila; vsekakor nam bodo potrebna mnenja in pobude samih delegatov in
delegacij o tem, ali jim tak način informiranja ustreza.
Prav tako moramo v novi delegatski skupščini posvetiti programiranju
dela skupščin in njenih teles ter programiranju dela med občinskimi skupšči-

192

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

nami in republiško skupščino posebno pozornost. Programi dela skupščin morajo temeljiti na potrebah in interesih delovnih ljudi v temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih. Le tako bodo opora pri delu delegacij v temeljnih
samoupravnih organizacijah in skupnostih, pri delu delegatov v občinskih
skupščinah, samoupravnih interesnih skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah ter pri delu v zborih skupščin, njihovih delovnih teles, v izvršnih svetih in
upravnih organih. Zato morajo biti sprejeti na podlagi najširše razprave v
temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih in drugih
samoupravnih organizacijah in skupnostih. Sestavljeni morajo biti tako, da bodo
zagotavljali pogoje za dolgoročno delo in usmerjanje razvoja ter da bodo iz njih
izhajale prioritetne naloge za reševanje aktualnih družbenih vprašanj ter za
izvajanje že sprejete politike skupščine. Posebna pozornost mora veljati tudi
usklajenosti programov občinskih skupščin in skupščin samoupravnih interesnih
skupnosti ter republiške skupščine glede zadev, v katerih se skupščine samoupravnih interesnih skupnosti vključujejo v enakopravno odločanje s skupščinami družbenopolitičnih skupnosti.
2e dosedanje izkušnje kažejo, da bomo uveljavili skupščine družbenopolitičnih skupnosti in predvsem republiško kot delegatsko skupščino,. če je
ne bomo preveč obremenjevali s pristojnostmi. Gre za možnosti, da se republiška
zakonodaja v sedanjem procesu usklajevanja z ustavo ter pri snovanju nove
republiške zakonodaje omeji na urejanje temeljnih sistemskih vprašanj družbenih odnosov na posameznem področju oziroma na urejanje poglavitnih, s stališča
družbenega sistema pomembnih pravic in obveznosti organizacij združenega dela
in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti. Bodoča republiška zakonodaja torej ne bi smela biti več obremenjena z
nalogami, ki jih lahko opravijo izvršilnopolitični in upravni organi. Zato je
treba uresničiti ustavne možnosti za urejanje zadev z izvršilnimi in upravnimi
predpisi, kar je v skladu z ustavnimi dolžnostmi izvršnega sveta, ki je odgovoren za stanje v družbenopolitični skupnosti, ter z ustavno opredeljeno samostojnostjo in odgovornostjo, ki jo imajo upravni organi pri izvrševanju politike
skupščine.
Pri izdajanju izvršilnih predpisov bo morala postati pomembnejša zlasti
uporaba uredb in odlokov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, s katerimi
se bodo dopolnjevali načelni in splošni zakonski predpisi. Republiški upravni
organi pa morajo v večji meri kot do sedaj uresničevati svojo strokovno-tehnično vlogo, ki jo imajo pri razčlenjevanju zakonov oziroma predpisov Izvršnega sveta. Nova republiška ustava je vsekakor postavila nov okvir za porazdelitev pristojnosti med Skupščino SR Slovenije, Izvršnim svetom Skupščine
SR Slovenije in republiškimi upravnimi organi, s čimer je dana možnost za
oblikovanje nove republiške zakonodaje, ki bo razbremenjena izvršilnih in
strokovno-tehničnih določb, za katere so pristojni izvršilni in upravni organi.
Pri tem pa je treba posebej poudariti, da mora bodoča republiška zakonodaja
izhajati iz samoupravnih pravic temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki bodo v bodoče določene odnose urejale samostojno v okviru samoupravnih interesnih skupnosti, s samoupravnimi akti ter samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem.
Vloga in delovanje Skupščine SR Slovenije morata biti tako opredeljena,
da bodo v njej dejansko prihajali do izraza avtentični interesi delovnih ljudi
in občanov. Delovnim ljudem in občanom mora biti omogočeno, da prek svojih
delegacij in delegatov uveljavljajo v Skupščini svoje interese in potrebe ter s
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sporazumevanjem in dogovarjanjem opredeljujejo skupne in splošne družbene
interese in potrebe.
Delovna področja zborov so v ustavi opredeljena le okvirno in na splošno,
zato jih je treba razmejiti in konkretizirati, da bodo prišli do izraza vsi tisti
interesi, ki se uveljavljajo v posameznih zborih. Pristojnosti zborov je zato
treba točno opredeliti, predvsem glede enakopravnega odločanja vseh treh zborov, enakopravnega odločanja Zbora združenega dela in Zbora občin, samostojnega odločanja Zbora združenega dela, samostojnega odločanja Zbora občin, kot tudi glede sodelovanja Družbenopolitičnega zbora v postopku sprejemanja zakonov in drugih splošnih aktov z Zborom združenega dela in Zborom
občin tako, da Družbenopolitični zbor sprejema stališča na podlagi njegovih,
ustavno opredeljenih pristojnosti. Konkretneje bo tudi treba opredeliti pristojnosti skupščin samoupravnih interesnih skupnosti v republiki na področju
vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva glede enakopravnega odločanja ali z Zborom združenega dela ali
tudi z Zborom občin oziroma z obema zboroma hkrati, kot tudi glede dajanja
stališč Družbenopolitičnega zbora. V dosedanji praksi delegatske skupščine
namreč še nimamo praktičnih izkušenj glede enakopravnega odločanja skupščin
samoupravnih interesnih skupnosti z zbori republiške skupščine.
Eno izmed poglavitnih vprašanj, kateremu je potrebno pri uveljavljanju in
izvajanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov posvetiti posebno pozornost, je mesto in vloga skupščinskih teles — predvsem odborov. Iz ustavnih
določb izhaja, da je njihova temeljna naloga v tem, da proučujejo predloge
zakonov in drugih aktov, da proučujejo druga vprašanja s svojega delovnega
področja in da spremljajo izvrševanje zakonov in drugih aktov Skupščine. S tem
tudi ta telesa prispevajo k temu, da bodo v Skupščini prišle v potrebni meri
do izraza pobude, predlogi, mnenja, pripombe in stališča, ki jih delovni ljudje
in občani ter njihove delegacije izražajo v temeljnih samoupravnih organizacijah
in skupnostih, da bo pri iskanju najustreznejših rešitev uporabljeno potrebno
strokovno znanje in da bo vse to prišlo čimbolj verno do izraza v razpravah v
Skupščini in pri njenih končnih odločitvah.
Nekatera vprašanja, našteta v zvezi z organizacijo in delom republiške
skupščine, ter še številna druga mora v smislu delegatske funkcije, ki jo ima
republiška skupščina, zelo določno opredeliti njen poslovnik. Kot veste, je posebna komisija Skupščine že pripravila osnutek skupščinskega poslovnika in ga
dala v razpravo delegatom in delegacijam; v kratkem bodo o njem razpravljali in sklepali skupščinski zbori. Prepričani smo, da pomeni vse gradivo za
današnjo razpravo ter vse ostalo, kar je bilo opravljeno pri ocenjevanju delegatskega sistema, veliko pomoč pri pripravi skupščinskega poslovnika, ki bo
vsekakor pomemben ne samo organizacijski, ampak tudi politični akt naše
skupščine.
Ko govorimo o uresničevanju delegatskega sistema v novem skupščinskem
sistemu, je treba poudariti tudi funkcijo in način dela delegacij in delegatov
naše republike oziroma naše skupščine v zborih Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. Dosedanje izkušnje in dosedanji skupni napori,
kako čimbolj uveljaviti tudi v delu zvezne skupščine načela delegatskega sistema, nas navajajo k temu, da bodo tudi v tej skupščini izražena stališča, ki
bodo odražala stališča delegatske baze, in obratno, da bo ta baza informirana
o vseh odločitvah, ki izhajajo iz dela Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
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194

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin je v okviru
svojih pravic in dolžnosti v celoti prevzela svoje zadolžitve in uresničuje naloge,
sprejete v naši skupščini za delo v Skupščini Socialistične federativne republike
Jugoslavije oziroma v Zboru republik in pokrajin. Na osnovi izkušenj in zaradi
potrebe po stalnem dograjevanju metod in oblik dela se delegacija zaveda tudi
naloge, da s svojo aktivnostjo' v Skupščini SR Slovenije kot tudi v Skupščini
Socialistične federativne republike Jugoslavije vpliva na stalno dograjevanje in
izpopolnjevanje stališč, tako da se bo v njih v polni meri uresničevala Odgovornost republike pri oblikovanju sprejete politike in odločitev v Skupščini Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije se zavedajo posebnosti svojega položaja, ki ga imajo
po ustavni opredelitvi. Vsekakor je potrebno, da praksa pokaže najuspešnejši
način izvrševanja njihovih nalog. Pri tem je treba upoštevati ustavno zamisel,
da morajo ti delegati pri svojem delu in odločitvah imeti pred očmi to, da
izražajo stališča celotne delegatske baze. Z ustrezno metodo dela delegatov je
torej treba uresničiti usklajevanje interesov do samoupravne osnove prek
občinskih skupščin kot konferenc delegatov za Skupščino SR Slovenije, hkrati
pa s sodelovanjem vseh republiških faktorjev doseči, da se izoblikujejo stališča, ki naj jih ti delegati uveljavijo v Skupščini Socialistične federativne republike Jugoslavije. Ptav to pa še posebej odraža potrebo po tako urejenem
sistemu obveščanja, ki bo omogočal cirkulacijo informacij v obeh smereh.
Tovarišice in tovariši delegati!
Ob ugotovitvi, da smo uveljavljanju delegatskega sistema posvetili v pičlem
letu v Skupščini precej naporov in pozornosti, pa je že danes treba reči, da
bomo imeli tudi v prihodnje pri tem uveljavljanju stalne naloge in odgovornosti. Pred očmi moramo še zlasti imeti dejstvo, da je resnično samoupravljanje
v delegatski bazi bistveni pogoj, da bo celoten delegatski sistem lahko uspešno
zaživel in deloval oziroma da se bo samoupravljanje v temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih ter na vseh družbenih ravneh razvijalo vzporedno.
Zakaj, eno in drugo pomeni odpiranje poti, da bodo delavski razred in vsi delovni ljudje resnično imeli odločilno besedo pri reševanju družbenih vprašanj.
Če lahko trdimo, da je za samoupravljanje v najširšem smislu besede dovolj
družbene zavesti, volje in znanja, pa ne smemo pozabiti na vrsto objektivnih
dejavnikov, kot so razvoj proizvajalnih sil, gmotne sposobnosti družbe in drugi,
od katerih je prav tako odvisno samoupravljanje nasploh in delegatska razmerja posebej. Zato moramo tudi delegatski sistem pojmovati ne kot ustvarjanje idealne družbe, ampak predvsem kot orožje delavskega razreda in vseh delovnih ljudi v boju za uveljavitev njihove odločujoče vloge v družbi. (Ploskanje.)
Predsedujoči Stane Markič : Predlagam, da pred pričetkom razprave
izvolimo komisijo, ki bo na podlagi predlogov, mnenj in stališč, izraženih v razpravi, pripravila predlog sprememb in dopolnitev predloženih sklepov in priporočil.
Predlagam naslednjo sestavo komisije: predsednik komisije Ludvik Golob,
delegat v Družbenopolitičnem zboru, člani: Peter Petkovšek, delegat v Zboru
združenega dela, Zdenka Jurančič, delegatka v Zboru združenega dela, Roman
Florjančič, delegat v Zboru občin, Franc Kinder, delegat v Zboru občin, Janko
Cesnik, delegat v Družbenopolitičnem zboru in dr. Majda S trobi, delegatka
v Družbenopolitičnem zboru.
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Ali ima kdo kakšen spreminjevalni oziroma dopolnilni predlog? (Ne.) Ce
ne, prosim, da glasujemo o predlogu za sestavo skupne komisije. Glasovali bomo
javno, z dvigom rok.
Najprej glasujejo delegati v Zboru združenega dela. Prosim, kdor je za,
naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor združenega dela soglasno izvolil komisijo.
Glasujejo delegati Zbora občin. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno izvolil komisijo1.
Glasujejo delegati Družbenopolitičnega zbora. Prosim, kdor je za, naj dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno izvolil komisijo.
S tem, ugotavljam, je komisija, ki bo pripravila dokončne predloge za
sklepe in priporočila, soglasno izvoljena. Komisija naj bi na podlagi razprave
ob koncu predložila dopolnilo oziroma spremembe predlaganih sklepov in
priporočil. Da bi komisiji olajšali delo, prosim delegate, da bi morebitne spremembe in dopolnitve predloga sklepov in priporočil oblikovali čimbolj konkretno. Če pa imajo delegati pismene amandmaje, naj jih prav tako predložijo
komisiji.
Delegate, pripadnike narodnostnih manjšin, obveščam, da bo zagotovljeno
prevajanje iz italijanskega in madžarskega jezika, če bi kateri od delegatov
želel razpravljati v tem jeziku.
Delegate prosim, da bi v odmoru pismeno prijavili svojo razpravo. Predlagam 20 minut odmora.
(Zasedanje je bilo prekinjeno ob 10.10 in se je nadaljevalo ob 10.35.)
Predsedujoči Stane Markič: Nadaljujemo skupno zasedanje vseh
treh zborov. Pričenjam razpravo! Besedo ima Jože Turnšek, delegat 1. okoliša
•— Celje za gospodarsko področje v Zboru združenega dela.
Jože Turnšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Tako kot nasploh kažejo ocene in ugotovitve na različnih nivojih o uveljavljanju
in izvajanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov, lahko rečemo tudi
za celjske razmere, da smo uspešno prebrodili začetne težave. To pa ne pomeni,
da jih nimamo več; zato bi kazalo o nekaterih problemih in težavah še posebej
spregovoriti, zlasti o delovanju delegacij oziroma konferenc delegacij znotraj
temeljnih organizacij združenega dela občinske skupščine.
2e doslej je bilo večkrat ugotovljeno, da manjka delegacijam organiziranosti in metod pri delu — to je še posebej značilno za naše razmere — če hočemo, da prevzamejo delegacije odločilno vlogo pri pobudah za oblikovanje
programov in dnevnih redov sej skupščine, skratka da bodo zmožne izražati
in uveljavljati interese svojih sredin in najširše samoupravne baze, katero
predstavljajo.
Delegacije v temeljnih organizacijah združenega dela so še vedno preveč
zaprte vase oziroma bazirajo na svojem članstvu, namesto da bi sodelovale in
se povezovale z delavskimi sveti, drugimi organi upravljanja, zbori delovnih
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ljudi in družbenopolitičnimi organizacijami v temeljni organizaciji združenega
dela.
Da bi to situacijo izboljšali, bi bilo vsekakor primerno, poleg ostalih aktivnosti, ustrezno dopolniti normativne akte organizacij združenega dela z vseh
nivojev z mestom in vlogo delovanja delegacij oziroma konference delegacij.
Pri tem je treba zagotoviti tudi ustrezno informiranost, in to v obeh smereh,
od občinske skupščine prek delegacije do samoupravne baze in obratno. To pa
pomeni zgraditi ustrezen informacijski sistem za potrebe delegatskega sistema,
kar je tudi eden od bistvenih pogojev za uspešno delovanje delegacij v temeljnih organizacijah združenega dela, za zavzemanje pravilnih in jasnih stališč,
ki bodo verificirana od najširše samoupravne baze, kakor tudi za formiranje
raznih pobud za. reševanje problemov ter za vpliv na oblikovanje politike občinske skupščine.
Delegacije še danes v pretežni meri predelujejo le gradiva izvršnih organov,
in to kampanjsko, brez ustrezne selekcije po temah, kaj je za njih bolj in kaj
manj pomembno, kar daje vtis, da se v glavnem deluje od vrha navzdol. To
pa pomeni, da nosijo določeno odgovornost za aktivizacijo tudi družbenopolitične
organizacije, še posebej Sindikati in Zveza komunistov, da bi prišlo do večje
kreativnosti in pobud od spodaj navzgor. Seveda morajo biti pri tem izločeni
razni parcialni in lokalni interesi in onemogočeno odtujevanje odločanja in razpolaganja s sadovi dela tistih, ki neposredno ustvarjajo.
Delegacije naj bi na ta način obravnavale tudi specifične probleme svoje
samoupravne sredine, ki je za njih življenjskega pomena, kot stalen proces in
sistem dela, ne pa da se v glavnem sestajajo le pred sejo občinske skupščine
za obravnavo poslanega gradiva. Treba pa je tudi reči, da so delegacije oziroma
delegati v občinskih skupščinah že precej aktivni, kar se nazorno kaže v razpravah, pri oblikovanju sklepov, pri postavljanju delegatskih vprašanj in ob
vsestranskem zanimanju za problematiko občinske skupščine oziroma občanov.
Da bi imela občinska skupščina čim boljšo povezavo s svojimi delegacijami
in da bi bila čim bolj prisotna pri specifični problematiki v sami samoupravni
bazi, smo se v Celju že predčasno dogovorili, da bodo člani predsedstva in Izvršnega sveta občinske skupščine in funkcionarji družbenopolitičnih organizacij
občasno obiskovali seje delegacij. Ta metoda dela se je lepo uveljavila in delegati jo pozdravljajo, ker vidijo, da niso prepuščeni sami sebi oziroma da nimajo
stikov z občinsko skupščino samo prek svojega delegata.
Gradiva za seje se pošiljajo vsem delegatom v zadovoljivi obliki in obsegu,
na ločenih sejah zborov pa je delegatom dana možnost za sodelovanje in odločanje v razpravah in pri sklepanju o posameznih zadevah. Na skupnih zasedanjih zborov se dajejo samo uvodne obrazložitve glavnih tem posameznih zasedanj. Doslej smo imeli že dvakrat,' trikrat razgovore z vodji delegacij in predsedniki konferenc delegacij, da bi razčistili posamezna vprašanja.
Zavedamo se, da bo treba pri sestavljanju novih statutov in poslovnikov
občinskih skupščin upoštevati do sedaj znane pozitivne rešitve iz prakse in
natančneje definirati pristojnosti posameznih zborov, izvršnega sveta in občinskih izvršilnih organov, da bi se v bodoče pojavljalo čim manj nejasnih in
nerazčiščenih vprašanj pri delovanju delegatskega sistema.
Ker je naša nova ustava zgodovinska prelomnica glede demokracije, in še
posebej glede delegatskih razmerij, moramo seveda imeti pred očmi ta razvojni
aspekt in delovati premišljeno, strpno, kontinuirano in ustvarjalno v razvoju
samoupravnih odnosov. In kot je rekel ob neki priložnosti predsednik zvezne

25. aprila 1975

197

skupščine tovariš Kiro Gligorov, bodimo zadovoljni in veseli, če bo delegatski
sistem v svoji zasnovi živel in deloval ob koncu svoje prve mandatne dobe.
Predsedujoči Stane Markič: Vlado Šanca, delegat 9. okoliša — Jesenice za gospodarsko področje v Zboru združenega dela!
Vlado Šanca: Skupina delegatov v Zboru združenega dela Skupščine
SR Slovenije iz občine Jesenice je skrbno in zavzeto obravnavala oceno o uveljavljanju in izvajanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov. Ob tem je
sklenila obvestiti Zbor združenega dela o naslednjem:
V Zbor združenega dela občinske skupščine pošiljajo delegate vse temeljne
samoupravne organizacije in skupnosti po prej zavzetih stališčih. Informiranje
delegatov nekako že prihaja do izraza, medtem ko so povratne informacije le
minimalne. S tem v zvezi v nekaterih večjih organizacijah združenega dela
proučujejo možnost za ustanovitev informacijskega centra, kar naj bi omogočilo
boljšo informiranost in s tem v zvezi tudi boljše delovanje delegatskega sistema.
Ker so problemi podobni v vseh temeljnih organizacijah združenega dela,
smo se opredelili le za eno delovno organizacijo; v razpravi bomo poudarili nekatere značilnosti in njihove rešitve v Železarni Jesenice.
Železarno Jesenice sestavljajo štiri temeljne organizacije združenega dela.
Vsaka temeljna organizacija združenega dela ima 11 do 15-člansko delegacijo
v Zboru združenega dela občine in 12 do 15-člansko delegacijo za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. Številčnost delegacij za Zbor združenega dela
občine in za samoupravne interesne skupnosti je odvisna od velikosti posameznih
temeljnih organizacij združenega dela. Delegati so zbrani tako, da predstavljajo
v celoti proizvodni proces in vse dele temeljnih organizacij združenega dela,
socialna sestava pa ustreza socialni sestavi delavcev temeljnih organizacij združenega dela.
Delavski svet Železarne delegira stalne delegate v različne poslovne skupnosti, kot so za železniški in luški promet, za nafto in plin, izgradnjo^ plinovoda,
PTT promet, v Vodno skupnost, Gospodarsko zbornico, Ljubljansko banko, Investicijsko banko in različne zavode. Delavski sveti temeljnih organizacij združenega dela delegirajo delegate v krajevne skupnosti, kjer živijo delavci, zaposleni v Železarni. Vsi delavski sveti v Železarni Jesenice delegirajo skupaj
V3 delegatov v 20 krajevnih skupnosti po kriteriju števila delavcev Železarne,
ki živijo v posameznih krajevnih skupnostih.
Zbor delavcev v temeljni organizaciji se izvaja prek samoupravnih delovnih
skupin. Vsaka samoupravna delovna skupina pošlje delegata na zbor delegatov
samoupravnih delovnih skupin, kjer uskladijo pripombe in stališča, ki so jih
dali delavci na sestanku samoupravne delovne skupine. Delavski sveti temeljne
organizacije avtonomno odločajo o zadevah, ki so neodtujljiva pravica delavcev.
Naloga delegacij temeljnih organizacij v Delavskem svetu v Železarni
Jesenice pa je, da na sejah usklajujejo stališča svoje temeljne organizacije s
stališči ostalih temeljnih organizacij ter ugotavljajo, kakšen je potek javnih
razprav oziroma zborov delavcev temeljnih organizacij, kjer obravnavajo zadeve, ki so skupnega pomena za celotno železarno.
Zbori delegatov so bili doslej organizirani le za usklajevanje stališč in pripomb, ki so jih delavci izrazili na zboru delavcev temeljnh organizacij, medtem
ko je usklajevanje na drugih nivojih potekalo le občasno ali pa sploh ne. Tako
se delegacije in delegati niso vedno in organizirano povezovali s samoupravnimi
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in upravnimi organi, z družbenopolitičnimi organizacijami Železarne ter s krajevnimi skupnostmi, kjer živijo delavci Železarne. Veliko nerešenih problemov
pri koordinaciji dejavnosti med vsemi temi subjekti je bilo že doslej, ko so
Železarno Jesenice sestavljale le štiri temeljne organizacije. Po reorganizaciji
v tem letu pa bo v Železarni združenih 19 ali več temeljnih organizacij. Zato
se bo pojavilo še več problemov pri koordinaciji dejavnosti med delegacijami
vseh temeljnih organizacij ter med delegacijami in samoupravnimi organi ter
družbenopolitičnimi organizacijami.
To je tudi eden od vzrokov, da so v Železarni Jesenice reorganizirali nekatere službe in ustanovili Center za proučevanje samoupravljanja in informiranja. Vloga in naloge Centra so opredeljene v pravilniku o samoupravnem
informiranju in komuniciranju v temeljnih organizacijah Železarne. Pravilnik
opredeljuje Center kot središče organiziranega samoupravnega komuniciranja
in informiranja ter kot strokovno službo samoupravljanja za temeljne organizacije. Zato Center s samoupravno selekcijo informacij določa, katere informacije mora dobiti vsak član TOZD, o katerih informacijah se bo delegacija posvetovala s samoupravnimi organi in družbenopolitičnimi organizacijami, do
česa se bo delegacija sama opredelila oziroma zavzela stališče, mnenje ali odločitev. Za to selekcijo je Center politično popolnoma odgovoren.
Delegacija in delegati se pri opravljanju svojih nalog v fazi informiranja,
odločanja in uveljavljanja sprejetih dogovorov poslužujejo strokovne pomoči
Centra. Prek Centra lahko zahtevajo dodatne informacije od strokovnih služb
za lažje razumevanje in pravilnejše odločitve. Pravilnik tudi določa načine,
kako se bodo delegacije na organiziran način povezovale s samoupravnimi
organi ter družbenopolitičnimi organizacijami. Konkreten primer pomoči Centra
delegacijam je ta, da Center pripravi analizo pripomb in predlogov o vprašanjih,
ki so v javni razpravi v samoupravnih delovnih skupinah, ter jih v pismeni
obliki posreduje delegatom. O tem morajo delegati obvezno poročati v skupščinah.
Ta oblika sodelovanja trenutno obstaja z delegacijami Železarne v poslovnih skupnostih; urediti jo bo treba tudi za delegacije v zboru združenega dela
ter v samoupravnih interesnih skupnostih. Seveda pa bo za to potrebno gradiva
pošiljati dosti hitreje; približno dva meseca prej.
Na podlagi navedenega skupina ugotavlja, da je dosežen napredek pri izvajanju delegatskega sistema, čeprav še ni povsod določen način povezave delegacij z delovnimi ljudmi in občani. Ce se bomo držali rokov, ki so v skupščinskih dokumentih nakazani, bo' nedvomno zaželeni cilj dosežen. Zato skupina
pozitivno ocenjuje uveljavljanje in izvajanje delegatskega sistema, podpira
priporočila in sklepe, ki se v zvezi s tem predlagajo, in izjavlja, da-se bo zavzemala za njihovo uresničevanje.
Predsedujoči Stane Markič: Besedo ima Ivan Bažec, delegat občine
Piran v Zboru občin!
Ivan Bažec: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! Čeprav je minilo komaj leto dni od sprejetja nove ustave in uvedbe novega skupščinskega sistema, temelječega na delegatskem sistemu, v občini Piran ugotavljamo, da smo že priča velikim uspehom tudi pri uresničevanju novih odnosov
v procesu družbenega odločanja. Iz dneva v dan vse bolj prihajamo do spoznanja, da morajo biti družbene odločitve resnično najširši dogovor vseh delov-
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nih ljudi in občanov. To pomeni, da je naš novi, sodoben in izviren, skupščinski
sistem resnično odraz potreb sedanjega časa, potreb našega samoupravnega
socializma danes in jutri.
S tem pa ne nameravam trditi, da teče v praksi vse gladko, samo od sebe
in da nimamo pri izvajanju in utrjevanju novega skupščinskega in delegatskega
sistema nobenih težav. Nasprotno, teh je še veliko. Nanje opozarja tudi analiza,
ki je danes na dnevnem redu. Vendar, ker se z delom učimo in prihajamo tako
do novih spoznanj, nam to zagotavlja, da novi skupščinski in delegatski sistem
vsak dan bolje spoznavamo in ga s polno podporo in prizadevanji delegacij
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, občinske skupščine, družbenopolitičnih organizacij oziroma delovnih ljudi in občanov v občini ustrezno izpopolnjujemo. Pri tem z gotovostjo trdim, da nam veliko pomaga tudi pogosto
kontaktiranje z delegati, ki ga-izvajamo v obliki seminarjev in posvetov prek
delavske univerze in strokovne službe občinske skupščine.
Tovarišice in tovariši! Dovolite mi, da navedem nekaj konkretnih primerov
o tem, kako pri nas v praksi izvajamo delegatski sistem. Naša občinska skupščina ima 83 delegatskih mest, od tega 40 Zbor združenega dela, 23 Zbor krajevnih skupnosti in 20 Družbenopolitični zbor, vseh delegatov je 405, pri čemer je
omembe vredno, da imamo poleg temeljnih delegacij tudi 20 konferenc delegacij, kjer sodelujejo pri pošiljanju delegatov v občinsko skupščino celotne delovne skupnosti. Gradivo za seje Skupščine pošiljamo delegatom prek vodij
delegacij in konferenc delegacij oziroma sedežev delegacij najmanj 10 dni pred
sejo. Vsaki delegaciji oziroma konferenci delegacij pošljemo najmanj še enkrat
toliko izvodov gradiva, kolikor ima delegatskih mest v Skupščini. Sklic seje
pa dobi vsak delegat. Tako pošiljamo sedaj delegatom in drugim zainteresiranim dejavnikov skupaj 360 izvodov gradiva. Posredni način pošiljanja gradiva
delegatom se ni obnesel najbolje, ker je skrajševal čas delegatom za obdelavo
gradiva pred sejo delegacije oziroma Skupščine. Zato bomo odslej pošiljali
gradivo neposredno vsakemu delegatu na dom. To pa terja poleg sedanjih 360
še 150 izvodov.
Dosedanja praksa je pokazala, da obstaja med predlagatelji gradiv za Skupščino, zaenkrat je to pretežno Izvršni svet, in občinsko skupščino prevelika vrzel.
Zato imamo v obravnavi predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah odborov vseh zborov Skupščine, o čemer bo občinska skupščina razpravljala in
odločala še v tem mesecu. Predvideni so naslednji odbori: odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor za pomorstvo in turizem, Odbor za finance in proračun, Odbor za razvoj krajevnih
skupnosti in Odbor za urbanizem, stanovanjsko in komunalno gospodarstvo.
Z ustanovitvijo odborov zborov, ki bodo obravnavali pomembnejša vpra- .
sanja s svojega področja, bo vzpostavljen tako imenovani vmesni člen med
predlagatelji gradiv in občinsko skupščino oziroma njenimi zbori. Tvorili ga
bodo tako rekoč specializirani delegati zborov za posamezna področja gospodarskega in družbenega razvoja v občini. Namen odborov je, da bodo po obravnavi gradiv, pripravljenih za sejo Skupščine ali njenih zborov, dajali ostalim delegatom svoja mnenja in predloge v zvezi s temi gradivi. Pomembna naloga
odborov zborov bo tudi ugotavljanje in obravnavanje pobud, ki jih delovni
ljudje in občani izražajo v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih
in ki se nanašajo na delo Skupščine, spremljanje izvajanja politike, ki jo je
določila skupščina, spremljanje izvrševanja predpisov in drugih aktov skupščine. Delovanje odborov zborov bo sicer terjalo pošiljanje gradiva najmanj 15
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do 20 dni pred sejo, to pa bo pripomoglo tudi ostalim delegatom, da se bodo
za seje bolje pripravili.
Pri vsakdanjem delu prihajamo do spoznanja, da brez celovitega sistema
informiranja ni popolnega samoupravljanja. Prav to spoznanje spodbuja naše
delegacije, Skupščino, družbenopolitične organizacije in strokovne službe, da se
močno zavzemajo za izboljševanje sistema informiranja. Če analiziramo enoletno delo na tem področju, lahko ugotovimo, da smo že dosegli dobre uspehe
pri uresničevanju novih odnosov na področju medsebojnega samoupravnega
odločanja. Ne glede na dosedanji dosežek pa se kaže potreba po dopolnitvi sedanjega sistema informiranja v delegatskih odnosih zlasti s tem: v skupščinskem sistemu moramo zagotoviti, da informacije v procesu odločanja pridejo
do vseh delovnih ljudi in občanov; informacijski sistem v delegatskem sistemu
mora omogočati zajemanje najširše ustvarjalne pobude delovnih ljudi in občanov, njihove interese in potrebe, takoi da bo delo skupščine rbsnično odraz
interesa vseh delovnih ljudi in občanov; medsebojno obveščanje je treba zagotoviti tudi v fazi uresničevanja družbenih odločitev, dogovorov in sporazumov; v skupščinskem sistemu moramo, zagotoviti predhodne, pravočasne informacije, ki omogočajo pravočasno vključevanje delovnih ljudi in občanov
v proces delegatskega odločanja; gradiva, informacije morajo biti popolne,
jasne, kratke in razumljive vsem delovnim ljudem in občanom. V skupščinskem sistemu moramo zagotoviti, da informacija v procesu odločanja pride do
vseh delovnih ljudi in občanov. Informacijski sistem mora v delegatskem sistemu omogočiti zajemanje najširše ustvarjalne pobude delovnih ljudi in občanov, njihove interese in potrebe, tako da bo delo Skupščine resnično odraz
interesa vseh delovnih ljudi in občanov. Medsebojno obveščanje je treba zagotoviti v fazi uresničevanja družbenih odločitev, dogovorov in sporazumov. V
skupščinskem sistemu moramo zagotoviti pravočasno informacijo, ki omogoča
pravočasno vključevanje delovnih ljudi in občanov v proces delegatskega odločanja. Gradiva, informacije morajo biti popolne, jasne, kratke in razumljive
vsem delovnim ljudem in občanom.
Poleg dosedanjih poti informacij do delovnih ljudi in občanov, ki jih je
zaradi razdrobljenosti težko spremljati, smo se v naši občini dogovorili, da v
okviru splošnih prizadevanj za uresničitev delegatskih odnosov ustanovimo
informacijsko-dokumentacijski center kot enega od novih elementov sistema
informiranja. Informacijski center bo zbiral dokumentacijo o vseh informacijah,
ki se pojavljajo v delegatskem sistemu odločanja, spremljal in dokumentiral
delo vseh subjektov na področju, ki ga Center pokriva, ter operativno organiziral dokumentacijo. Tako bo Center lahko vsak trenutek dal na razpolago vse
informacije interesentom oziroma nosilcem procesa družbenega dogovarjanja
in odločanja. Dodatno bo obdeloval informacije, ki jih sprejema, iskal dopolnilne podatke in preverjal informacije med seboj. Po potrebi in v uslugo nekaterim subjektom v delegatskem sistemu bo distribuiral določeno gradivo, nudil
strokovne, tehnične, organizacijske in druge storitve delegacijam in vsem
drugim subjektom v procesu odločanja in dogovarjanja. Izdajal bo publikacijo,
bilten, v katerem bo povzemal najpomembnejše informacije, pomembne za
proces odločanja in dogovarjanja, in nudil pomoč sredstvom javnega obveščanja
pri njihovem delu s tem, da jim bo posredoval informacije, zanimive za vse
delovne ljudi in občane.
Delo Centra bo organizirano tako, da bo pri svojem delu tesno povezan v
skupen slovenski sistem informacijsko-dokumentacijskih služb. Ustanoviteljice
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informacijskega centra bodo občinska skupščina, samoupravne interesne skupnosti in Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva, ki bodo
prek svojih predstavnikov v samoupravnem organu Centra tudi koordinirale
delo in vodile politiko občinskega centra. V razpravi je predlog o ustanovitvi
Iniciativnega odbora za izvedbo priprav za ustanovitev Centra, o katerem bo
Skupščina razpravljala in odločala še v tem mesecu.
Ker živim na slovenski obali, kjer imamo organizirano posebno družbenopolitično skupnost, želim povedati še nekaj o Obalni skupščini. Obalno skupščino, ki je skupščina treh obalnih občin, sestavljajo, podobno kot republiško
skupščino, Družbenopolitični zbor, ki ga volijo družbenopolitični zbori treh občin, Zbor združenega dela in Zbor krajevnih skupnosti, ki ju tvorita skupini
delegatov občin. Vseh delegatov je 250, Obalna skupščina šteje 102 delegatskih
mest, od tega 42 Zbor združenega dela, po 30 pa ostala zbora. Ze po nekaj sejah
se je pokazalo, da so bile skupine delegatov za pošiljanje delegatov na zasedanje Obalne skupščine premaloštevilne, kar se je negativno odražalo pri izvajanju načela fleksibilnosti delegatov. Tudi po stoodstotnem povečanju števila
skupin delegatov kaže, da bo treba to vprašanje še proučiti.
Medtem ko skupine delegatov krajevnih skupnosti dobro obvladajo problematiko svojega področja, gre to težje pri skupinah delegatov Zbora združenega
dela. Pred vsako sejo Obalne skupščine se sestajajo po občinah skupine delegatov obeh zborov skupaj. Sejam skupin prisostvujejo tudi sestavljalci zahtevnejših gradiv, ki gradiva razlagajo. Te seje skupin predstavljajo nekako manjše
seje skupščin, in to se pozitivno odraža na sejah Obalne skupščine, ker delegati
prihajajo nanje zelo dobro pripravljeni. Glede na to, da še ne obstaja informacijsko-dokumentacijski center na obali, organizira Obalna skupščina pred pomembnejšimi sejami tiskovne konference s predstavniki sredstev javnega obveščanja,
prek katerih posreduje delovnim ljudem in občanom pravočasne informacije.
Predsedujoči Stane Markič: Mila Stamejčič, delegatka občine Celje
v Zboru občin!
Mila Stamejčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Ko ocenjujemo doseženo stopnjo delegatskih razmerij v naši občini, kjer imamo
2500 delegatov, 15 samostojnih delegacij in 350 delegacij, ki se združujejo v 55
konferenc, pa še 22 delegacij krajevnih skupnosti, potem moramo ugotoviti,
da je v delu občinske skupščine prisotna nova kvaliteta. Izraža se v udeležbi
na sejah zborov občinske skupščine, na katerih smo dosegli doslej 98% udeležbo,
še posebej pa v zavzetem in aktivnem sodelovanju delegatov pri oblikovanju
stališč in sklepov Skupščine. Ko smo podrobneje analizirali 3 seje Zbora združenega dela in Zbora krajevnih skupnosti, smo ugotovili, da je na teh sejah
pretežno s tehtnimi razpravami sodelovalo v prvem prek 80, v drugem pa prek
60 delegatov.
Razprave delegatov so v večini dobro pripravljene. Kažejo tudi na aktiven
odnos do zadev, ki jih zbori obravnavajo, in so širše družbeno verificirane vsaj
v delegacijah, ki zasedajo pred sejami zborov in se dogovarjajo o stališčih in
aktivni udeležbi svojih delegatov na sejah občinskih zborov. Od vsega začetka je
vidna razlika med delom nekdanje odborniške in sedanje delegatske skupščine.
Pri takšni oceni pa vendarle ne moremo mimo pomanjkljivosti, kot so pripombe delegatov h gradivu, ki so včasih zelo ozko determinirane, ker so prisotni ozki parcialni interesi, včasih tudi skrivanje za imperativni mandat ipd.
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Na začetku dela delegacij smo lahko zadovoljni z njihovo aktivnostjo, ko gre za
udeležbo in delegiranje delegatov v posamezne zbore, za aktivno udeležbo v
razpravi in podobno, skratka ko gre za delovanje občinske skupščine.
Ko pa ocenjujemo vlogo in položaj delegacije v njenem okolju, ugotavljamo,
da v nekaterih temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih še niso povsem zajeli bistva kvalitetnih sprememb in zlasti možnosti, ki jih
prinaša delegatski sistem in uveljavljanje odločnejšega vpliva in oblasti delavskega razreda. Zato delegacije še niso dobile tistega mesta in vloge, ki jim po
ustavi pripada. Marsikje še mislijo, da je delegacija organ ali celo podaljšana
roka občinske skupščine, ne pa organ temeljne organizacije združenega dela, ki
je za delo odgovorna delavcem. Delegacije so še preveč prepuščene same sebi,
brez ustrezne pomoči in pozornosti družbenopolitičnih organizacij, in tudi nimajo povsod ustreznih pogojev za uspešno delo. Niso dovolj poučene o položaju
v svoji delovni skupnosti, ne poznajo glavnih problemov in resničnih interesov
ter se tudi premalo povezujejo z delavci. Premalo je tudi iniciative, predlogov
in zahtev za izboljšanje in aktualiziranje dela občinske skupščine ter za vzpostavljanje povsem novega družbenopolitičnega odnosa med samoupravno organizirano bazo in občinsko skupščino.
Kako smo se v občinski skupščini Celje organizirali, da bi postopoma zagotovili normalno delo delegacijam? Gradivo za seje občinske skupščine pripravljamo že od vsega začetka v 2500 izvodih in ga dosledno najmanj 14 dni pred
sejo prejmejo vsi delegati. Gradiva pošiljamo strokovnim službam temeljnih
organizacij združenega dela. Ocenjujemo, da smo zlasti letos preboleli ali vsaj
uspešno premagujemo začetno slabost, to je preobilico podatkov in dolgoveznost
v tekstih, ter da informacije, ki morajo služiti za opredeljevanje in odločanje,
postajajo vsebinsko bolj jasne, razumljivejše in krajše. Ob vsem prizadevanju
za razumljivo in kratko pisano gradivo pa moramo vendarle zagotoviti celovitost informiranja. Zato bo delegacije potrebno še nadalje spodbujati k določeni selekciji gradiva za seje, da bodo bolj intenzivno obravnavale bistvene
zadeve.
Zbori občinske skupščine delajo dosledno na ločenih sejah, na skupnem zasedanju poslušajo le uvodne obrazložitve k pomembnejšim točkam dnevnega
reda. Občinska skupščina je v februarju letos sprejela že drugi program dela
za polletno obdobje. Osnutek programa je bil v javni razpravi v delegacijah in
družbenopolitičnih organizacijah dober mesec dni. Program je razdeljen po mesecih in grupiran po tematiki ter izhaja iz usklađenih programskih izhodišč,
izdelanih za vsa področja gospodarskega in družbenega življenja v občini. Ugotoviti je treba, da je bil vpliv temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti
na oblikovanje skupščinskega programa minimalen. Med drugim nas tudi to
opozarja, da delegacije niso dovolj povezane z ostalimi samoupravnimi subjekti
znotraj temeljnih organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti, da ne
evidentirajo in ne posredujejo v zadostni meri interesov, potreb in nalog v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki jih je mogoče razreševati
le zunaj teh okvirov. Tako predstavlja delovni program Skupščine pravzaprav le
tematiko, ki so jo opredelili Izvršni svet, Predsedstvo občinske skupščine in deloma družbenopolitične organizacije na nivoju občine.
Stalna oblika dela so postavili posveti s predsedniki konferenc in vodij
delegacij, ki jih sklicujemo najmanj vsaka dva meseca. S tem zagotavljamo
stalen in neposreden stik med samimi delegacijami, med delegacijami in ob-
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činsko skupščino ter njenimi organi in družbenopolitičnimi organizacijami na
ravni občine.
Že tovariš Turnšek, delegat Zbora združenega dela, je v svoji razpravi
povedal, da smo v Celju kot nekoliko specifičen pristop oziroma delovno metodo
sprejeli način, da člani Predsedstva občinske skupščine in tudi nekat.eri člani
Izvršnega sveta in funkcionarji družbenopolitičnih organizacij pred vsako sejo
zborov obiščejo določeno število delegacij in konferenc delegacij oziroma njihovih sej in tako neposredno v stiku z njimi sodelujejo tudi pri obravnavi
gradiva. Še posebej pa so taki obiski koristni za razreševanje nekaterih dilem
pri delu delegacije, za oblikovanje njenih delovnih metod in še zlasti pri uveljavljanju delegacije kot organa delavcev, ki ga v celoti vključujemo v samoupravne mehanizme temeljnih organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti. Doslej smo obiskali okrog 100 sej konferenc delegacij in delegacij v delovnih organizacijah in krajevnih skupnostih.
Prepričani smo namreč, da na vsej široki fronti najbrž ne bi mogli bistveno
in hitro izpopolnjevati oziroma razvijati nadaljnjih metod povezovanja delegacij
v njihovi samoupravni bazi. Zato je pristop, ki smo ga sprejeli, da torej delamo
v določenem krogu, od delegacije do delegacije, primeren, saj tako postopno oblikujemo krog, ki bo politično deloval naprej.
Po seminarju, ki smo ga lani pripravili za vse vodje delegacij in ki je sicer
uspel, vendar bolj v splošnoizobraževalnem kot konkretnousmerjevalnem delu,
je pri organiziranem usposabljanju delegatov nastal zastoj. Ugotovitev, da je
usposabljanje eden od primarnih pogojev za nadaljnji razvoj delegatskega sistema in razmerij, narekuje orientacijo k izobraževanju in usposabljanju vseh
delavcev. Posebna pozornost mora veljati kontinuiranemu usposabljanju delegatov in članov ostalih samoupravnih organov v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih. Zato smo v Celju poleg vseh oblik izobraževanja in usposabljanja, ki jih organizirajo delovne organizacije, sprejeli koncept stalne šole delegatov, ki bo stekla že prihodnji mesec, torej v maju. Za začetek bomo pri delavski univerzi odprli oddelek za 30 slušateljev, šola pa bo trajala 25 učnih ur. Šola bo trajna oblika usposabljanja in v relativno kratkem
času se bodo v njej zvrstili vsi delegati, tako skupščinski kot delegati splošnih
delegacij. V nadaljevanju šolanja naj bi bilo poglabljanje znanja in specializacija
po interesnih opredelitvah delegatov, organizacij združenega dela in krajevnih
skupnosti.
K uveljavljanju delegatskih odnosov v občini Celje prispevajo tudi javna
občila. Pomembnejšo vlogo sta odigrala zlasti Novi tednik in Radio Celje s stalnimi rubrikami, namenjenimi delu in problemom delegatskega življenja. Potrebno pa bo zagotoviti vsebinsko bolj poglobljen in ne le informativen pristop
pri obravnavi teh vprašanj. Predsedstvo občinske skupščine je dalo pobudo in
skušalo oblikovati kot delovno metodo tudi redne tiskovne konference z uredniki glasil organizacij združenega dela, vendar je bil njihov interes in odziv
premajhen.
Morda kaže še omeniti, da smo se odločili v Družbenopolitičnem zboru
ustanoviti dve delovni skupini: prvo za uveljavljanje stališč, sklepov in resolucije VII. kongresa ZKJ in X. kongresa ZKS in drugo za spremljanje uveljavljanja ustave. V bistvu obe ocenjujeta gradiva za dnevne rede sej občinske
skupščine iz navedenih vidikov.
Za nadaljnje uveljavljanje in krepitev delegatskih odnosov moramo brez
dvoma nenehno krepiti tudi odgovornost družbenopolitičnih organizacij, zlasti v
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delegatski bazi, kjer morajo biti nosilci politično usmerjevalne in izobraževalne
akcije, še posebej pa biti izredno občutljivi ter hitro in pravočasno reagirati na
odpore in na vse pojave, ki bi hoteli duši ti in zavirati hitrejši razvoj teh odnosov.
Predsedujoči Stane Markič: Besedo ima Roman Albreht, podpredsednik Izvršnega sveta!
Roman Albreht: Drage tovarišice, dragi tovariši delegati! Želel bi,
če mi dovolite, prispevati nekaj misli k temi, ki je predmet vaše današnje razprave. To je o tem, kako živijo in se uvaljavljajo delegatski sistem in delegatski
odnosi, do kje smo že prišli in kaj smo vse že dobro uredili, s katerimi in kakšnimi težavami in preglavicami se srečujemo ter kaj vse načrtujemo za obdobje,
ki je pred nami, da bi zadeve še bolje stekle in da bi delegatski odnosi in delegatski sistem pognali še globlje korenine v naši družbi in postali trdna podlaga
za sporazumno urejevanje skupnih in integralnih družbenih zadev in opravil
v naši družbi.
Povsem nesporno je dejstvo, da so dohodek in delegatski odnosi hrbtenica
samoupravnih socialističnih družbenih odnosov in družbene ureditve v celoti,
njihova materialna in družbena podlaga, njihov družbeni in ekonomski motor,
rekel bi gonilna sila, njihova moč, njihova družbenoekonomska identiteta in realnost. Zaradi tega upravičeno trdimo, da so dohodek in delegatski odnosi najzanesljivejši, najdoločnejši podatek, ki vsak trenutek pove, do kje segamo s preobrazbo naše družbene stvarnosti na podlagi ustavnih opredelitev ter s kolikšnim obsegom in s kakšno dinamiko preobrazbe je mogoče realno računati v
naslednjem obdobju na podlagi preobrazbenih procesov na področju dohodka
in delegatskih razmerij. To torej pomeni, da je tematika, ki je predmet vaše
današnje razprave, po naši presoji prvorazrednega pomena za vse preobrazbene
procese, ki smo jih odprli in na katerih je neposredno tako ali drugače angažiran vsak delovni človek, vsak občan naše družbe.
Za preobrazbo naše družbe na ustavni podlagi se samo ne ogrevamo, ampak
smo z obema nogama globoko v njej, kot je že uvodoma ugotovil tudi tovariš
predsednik. To preobrazbeno vrenje je na nek način potegnilo vase in s seboj
slehernega delovnega človeka, slehernega občana. Da bi to ugotovili, nam seveda
niso potrebni nikakršni zapleteni anketni vprašalniki in posebne analize. S komerkoli spregovorimo v svojem okolju več kot samo nekaj vljudnostnih besed,
bo na ta ali drugačen način usmeril razgovor na preobrazbena vrenja, v katera
je potegnjen, bodisi v organizaciji združenega dela, v krajevni skupnosti, v družbenopolitični ali katerikoli drugi družbeno angažirani dejavnosti. Preobrazbena
vrenja in vse, kar je z njimi povezano1, so potegnila vase vse in vsakogar in so
nesporno postala vroča tema vseh družbenih razgovorov. To dejstvo je samo
po sebi izredno velikega pomena pri obravnavi delegatskega sistema in delegatskih odnosov. To, da so delovni ljudje in občani potegnjeni v preobrazbena
vrenja in osebno angažirani pri njihovem razreševanju, istočasno pomeni, da je
tako imenovana delegatska osnova razgibana, dinamična, impulzivna, to se pravi
izvor določenega ustvarjalnega nemira, ki ga odraža na tak ali drugačen način,
v taki ali drugačni obliki delegatska sestava, kjerkoli deluje. Je pod močnim pritiskom razgibane delegatske osnove, ki je potegnjena v preobrazbene procese.
Mi vsi, ki so nam zaupane družbene dolžnosti in opravila, smo sedaj in
bomo tudi poslej pod revolucionarnim pritiskom vrenja, ki smo ga sprožili,
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osmislili in mu tudi utrli pot. Tega se moramo do kraja zavedati vsi, ki so nam
zaupane kakršnekoli družbene in javne dolžnosti in opravila. Zavedati se tega
pa pomeni, da se moramo in idejno in strokovno in delovno in tehnično ter organizacijsko čimbolj usposobiti, da bomo vsak pri svojem delu prispevali čimveč
koristnega, da bodo preobrazbena vrenja dala čimveč plodnejših rezultatov.
Vsak med nami pa bi moral predvsem sam paziti, da se pri svojem delu in ravnanju ne bo pustil povleči v utečene kolesnice vsega tistega, o čemer smo
skupaj odločili, da moramo preseči in da bomo presegli. Taka lastna naravnanost bi nam morala služiti ne samo kot merilo naše revolucionarne privrženosti
samoupravnemu socializmu, ampak tudi kot merilo pravega patriotizma, kot
merilo naše osebne družbene in strokovne zrelosti.
Na ta način bomo v največji možni meri prispevali k temu, da sedanje
razgibano preobrazbeno vrenje ne bo ob težavah, ki so še pred nami in ki jih
bomo morali še trdo premagovati, splahnelo in se porazgubilo ali pa preraslo
v kritikastrski ultra radikalizem, ki je slep in gluh za preobrazbene zakonitosti
in ki bi rad vse naenkrat in ki prav zaradi tega lahko kaj hitro postane plen
protisamoupravnih in protisocialističnih spletk in manevrov.
S tega zornega kota preobrazbenih procesov, v katere je potegnjena delegatska osnova, in iz zornega kota revolucionarnega pritiska, ki ga to vrenje
vrši na nas vse skupaj, se mi zdita posebej pomembni zlasti dve, rekel bi strateško pomembni usmeritvi, ki sta opredeljeni v predloženem gradivu, ki je bilo
objavljeno v Poročevalcu in ki jih je omenil v svojem uvodnem ekspozeju tudi
tovariš predsednik. Ena teh usmeritev govori, naj bi bila pozornost delegatov
osredotočena predvsem na družbenopolitično in idejno presojo vsebine vzrokov
in opredelitev, ki so vsebovane v ukrepih in gradivih, ki o njih razpravlja in
odloča Skupščina. To pomeni, da se ne bi smeli pustiti speljati in zaplesti v razpletanje raznih strokovno-pravnih, strokovno-ekonomskih, strokovno-tehničnih
in podobnih vprašanj, ker so za strokovno korektno izpeljavo družbenopolitičnih,
družbenoekonomskih in idejnih opredelitev odgovorni predvsem strokovni delavci, strokovne službe in ustanove, ki so jim te naloge zaupane.
Druga taka usmeritev pa opozarja na to, da bi se morali v Skupščini usmeriti predvsem na obravnavo in sprejemanje zakonskih predlogov, ki bi s svojimi
rešitvami urejevali temeljne sestavine družbenoekonomskih odnosov in družbene ureditve, in se ne pustiti potegniti na teren kazuističnega, nadrobnega
tehničnega urejevanja posameznih zadev, kar naj bi opravljal Izvršni svet.
Na podlagi take usmeritve je namreč mogoče kontinuirano vzdrževati zvezo
med delegatsko osnovo in delegati, ker so v tem primeru dejansko na isti valovni dolžini. Ta kanal pa je odločilnega pomena tako za preobrazbene procese
v delegatski osnovi kot za delo delegatov v skupščini. Tega kanala ne more nadomestiti noben drug, vsaj enakovredno ne.
Trdno sfem prepričan, da je eno ključnih vozlišč, od katerega je močno odvisen nadaljnji razvoj samega delegatskega sistema in delegatskih odnosov, njegova učinkovitost. Že kratek čas, odkar je zaživel delegatski sistem in z njim
vred delegatska razmerja, kaže, kako hitro so se pravzaprav začeli rušiti plotovi politične in družbene zaprtosti delavcev v tovarniške in občanov v krajevne okvire. Prav neverjetno je, kako hitro se širi krog ljudi, ki so vse do nedavna čakali za tovarniškimi plotovi in za krajevnimi mejniki, da bo nekdo razrešil sistemska in praktična vprašanja ter sprejemajo odgovornost za izpeljavo
dogovorjenih stvari v praksi.
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Očitno je, da nas ta proces v tem trenutku nekoliko prehiteva; pri tem
mislim prav na vse, ki smo družbenopolitično angažirani, bodisi v Zvezi komunistov, v Socialistični zvezi, v delavskih sindikatih ali pa v drugih družbeno
angažiranih organizacijah. Vsi skupaj porabimo zaenkrat še veliko preveč časa
na sejah raznih teles, pri pisanju, popravljanju, pripravljanju raznih gradiv,
poročil, sklepov, resolucij, tako da nam ostane kljub preveliki obremenjenosti
premalo časa za neposredno politično in družbeno delovanje povsod tam, kjer
delovni ljudje neposredno odločajo, kjer se opredeljujejo do vprašanj, ki jih
postavlja preobrazbeni tok na dnevni red.
Resnici na ljubo: razmere so se v primerjavi iz nekaj časa nazaj močno izboljšale, toda v odnosu na razgibanost, kot radi pravimo, družbene baze, ki je
potegnjena v preobrazbeni vrvež, pa so zadeve še vedno take, da ne smemo in
ne moremo biti zadovoljni. Preveč smo ujeti v papir, ki dobiva vse večji obseg;
in vse več ga je in zanj že domala vsi vemo, da ga že stežka popišemo toliko,
kot ga popišemo, še težje pa ga potem pošteno preberemo. Toda res pa je, da
nam praviloma zmanjka časa za neposredno družbenopolitično delo, kot pravimo.
Iz lastne izkušnje preklicano dobro vem, da so delegati tudi že močno ujeti
v te mreže. Zaradi tega z obema rokama podpiram vse tiste opredelitve v gradivu, ki skušajo od pomoči tem zadevam.
Gradivo, ki je bilo objavljeno v Poročevalcu, je razgrnilo zelo široko paleto
vprašanj in obravnavano tematiko razsvetljuje bolj ali manj globoko in temeljito z različnih zornih kotov. Iz gradiva je predvsem jasno razvidno, da že
veliko več vemo o delovanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov, kot
smo vedeli še nedavno tega. Stvari gredo očitno naprej. Pri tem je značilno ,
zlasti to, da vemo veliko več ne samo o tem, kaj ni dobro in kje se zadeve
zatikajo, ampak da vemo veliko več tudi o tem, kje in kako so se stvari premaknile naprej, kaj je dobro, kje so odgnale globlje korenine, in tudi o tem,
kako nam kaže nekatere zadeve usmerjati in urejati v neposredni prihodnosti.
Ce mi dovolite, bi se v konkretni obravnavi omejil samo na en segment te
tematike, to je na nekatera vprašanja delovanja delegatskega sistema in delegatskih razmerjih, ki so pogojena z delovanjem Izvršnega sveta in upravnih
organov ter drugih teles, ki so vezana nanj. Gradivo navaja predvsem tri pomembne ugotovitve, ki se nanašajo na prispevek Izvršnega sveta, upravnih in
drugih organov pri delovanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov.
V gradivu je rečeno, da so določene slabosti, ki se pojavljajo pri delu Skupščine, pogojene z delom izvršnih, upravnih in drugih organov in strokovnih
služb, ki doslej še niso uspeli svojega dela v zadostni meri prilagoditi značilnostim, potrebam in zahtevam delegatske skupščine.
Gradivo nadalje ugotavlja, da terjajo ustavna preobrazba in družbeni odnosi, ki se na tej podlagi oblikujejo, tudi ustrezno preobrazbo v delu Izvršnega
sveta in upravnih organov. Pri tem gradivo povsem nedvosmiselno ugotavlja, da
bo sama preobrazba v delu Izvršnega sveta, upravnih organov in strokovnih
služb terjala ustrezne kadrovske, organizacijske in tudi druge spremembe in
spremembe v metodah dela.
In končno, gradivo ugotavlja, da je realno računati z določenim časom, v
katerem se bodo upravni organi in strokovne službe Izvršnega sveta preobrazili
in se docela delovno prilagodili značilnostim, potrebam in zahtevam delegatske
skupščine.
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Z navedenimi ugotovitvami se strinjam, ker odslikavajo stanje tako kot je
in jasno opozarjajo, da nas na tem področju, na tej komponenti delegatskega sistema prav tako še čaka zelo trdo delo, prav tako kot na vseh ostalih področjih.
V izvršnem svetu se teh dejstev temeljito zavedamo, morda celo bolj, kot
kdo drug, ker smo neposredno ujeti v to realnost, čeprav seveda tega ne obešamo na veliki zvon. Teh' vprašanj pa nisem načel samo zaradi tega, da bi ponovil tisto, kar je v gradivu povedano in da bi povedal, da se teh dejstev zavedamo. Odprl sem jih zaradi tega, ker bi vas rad seznanil z nekoliko celovitejšim
pogledom na probleme, ki se na tem področju javljajo v zvezi z ustavno preobrazbo, in ker bi vas rad obvestil, kaj smo mi ukrenili oziroma kaj ukrepamo,
da bi sam proces preobrazbe čimbolj pospešili in da bi čimbolj pošteno opravili
svoj del posla, svoj prispevek k delovanju delegatskega sistema in k razvoju
in uveljavljanju delegatskih razmerij.
Da bi dobili celovitejšo predstavo o preobrazbi dela Izvršnega sveta in
upravnih organov, bi kazalo opozoriti zlasti na nekaj sestavin te preobrazbe.
Z ustavno preobrazbo se je močno razširil obseg dela Izvršnega sveta in republiških organov. Z ustavno ureditvijo so tako po obsegu kot po pristopu k stvarem spremenjene naloge, pravice in obveznosti republike. Ustava poleg tega
v 393. členu določno opredeljuje, tako kot je ugotovil že tovariš predsednik
v uvodnem ekspozeju, da je Izvršni svet odgovoren Skupščini v okviru pravic
in dolžnosti republike za stanje na vseh področjih družbenega življenja.
In končno, v čas intenzivnega dela za ustavno preobrazbo, ki terja med
drugim zelo obsežno zakonodajno delo-, tako na ravni republike kot federacije,
pri tem delu pa je Izvršni svet skupaj z upravnimi organi v tem trenutku zelo
močno angažiran, pada tudi zelo zahtevna in obsežna dejavnost, ki je neposredno
povezana s premagovanjem težav, ki nastajajo ob tekočih gospodarskih gibanjih.
Pri preobrazbi dela Izvršnega sveta, upravnih in drugih organov pa seveda
ne gre samo za to, da se je obseg dela bistveno razmahnil in da je obravnavana
tematika veliko zahtevnejša kot prej, ker gre praviloma za snovanje in oblikovanje konceptualno novih rešitev, ampak je zasnova dela Izvršnega sveta, upravnih in drugih organov opredeljena tako, da pri snovanju in pri oblikovanju
vseh družbeno pomembnejših sistemskih in temeljnih rešitev in opredelitev sodelujejo v telesih Izvršnega sveta, upravnih in drugih organov družbenopolitični,
strokovni, poslovodni, znanstveni delavci, in to v vseh fazah dela, prav od nastanka prvih opredelitev.
S tem je ustvarjena možnost, da se širok krog ljudi vključi v delo, kar omogoča, da so osnovne zamisli, opredelitve in argumenti, na katerih se snujejo
posamezne rešitve, v obtoku v javnosti. Taka metoda dela bo potem, ko se bo
bolj razmahnila in razvila, omogočila, da bodo vprašanja, ki bodo predmet
obravnave v okviru delovnih teles, dejansko prisotna v javnosti. Tako se bodo
ljudje, tako imenovana delegatska osnova, lahko opredeljevali do zadev, ki bodo
še v obliki družbenoekonomskih, političnih, delovnih predpostavk, torej ko še
ne bodo zavite v razne mondure pravnih institutov, institucij, družbenoekonomskih in ekonometrijskih kategorij in pojmov, ki delajo ljudem težave, ker se
v njih pogosto težko znajdejo. S tem da bodo javnosti znane družbenopolitične
predpostavke za izdelavo posameznih sistemskih in drugih rešitev, ljudem ne bo
potrebno luščiti bistva stvari iz praviloma obsežnih in strokovno zahtevnih
gradiv. To bo močno olajšalo opredeljevanje delegatske osnove, s tem pa tudi
delegatov in delegatskih teles do posameznih rešitev.
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Taka zasnova dela delovnih teles Izvršnega sveta, upravnih organov in
drugih organov seveda postavlja pred strokovne, upravne in druge delavce
bistveno nove zahteve. Zahteva predvsem več strokovno ustvarjalnega dela.
Sama metoda oblikovanja družbenopolitičnih in drugih zasnov pa terja praviloma več časa, ker se temeljna konceptualna usklajevanja družbenih izhodišč,
opredelitev itd. začno že pri samem snovanju zasnove posameznih rešitev. Za
tak način dela pa seveda strokovna in upravna telesa praviloma še niso niti
kadrovsko niti glede ostalih pogojev dela ustrezno sestavljena, čeprav so napravljeni v tej smeri že obsežni napori, ki seveda niso ostali brez uspehov.
Resnici na ljubo moram ugotoviti, da so bili taki napori pri večini delavcev
v upravi in strokovnih službah dobro sprejeti. To se izraža ne samo v bolj
zavzetem delu, ampak tudi v bolj osmišljenem in bolj poglobljenem političnem
proučevanju vprašanj, ki so v obravnavi. Poprej ta telesa niso bila tako sestavljena, niso na tak način delala kot sedaj, saj niso bile v njihovem delu te sestavine, kot jih sedaj vnaša ustavna preobrazba.
Poleg tega pa terja sedanja preobrazba dela strokovnih teles Izvršnega
sveta, upravnih in drugih organov, da se družbeno povsem nedvosmiselno opredelimo do nekaterih napačnih in poenostavljenih družbenih opredelitev in kvalifikacij družbeno potrebnega dela v strokovnih telesih Izvršnega sveta in upravnih organov, ne samo na ravni republike, ampak v celi sestavi. Gre za nekatere
močne poenostavitve družbenopolitičnih ocen o družbenem delu na področju
državne uprave, ki je nesporno stalno izpostavljena birokratizaciji, gre za ocene,
ki preprosto izenačujejo sleherno strokovno delo v upravnih in strokovnih telesih Izvršnega sveta z birokratizmom.
Pod vplivom takih poenostavitev, ki seveda v ničemer ne prispevajo k dejanskemu premaganju nevarnosti birokratskih odklonov na tem področju družbenega dela, je dobilo delo na področju uprave, ki, mimogrede povedano, postaja
strokovno vse zahtevnejše, določen odiozen prizvok, ki seveda odvrača ljudi od
tega, da bi se odločali za delo v teh telesih. Take kvarne poenostavitve v družbeni presoji določenega družbeno potrebnega dela in njihove kvarne posledice
bomo morali seveda premagovati s skupnimi napori. Premagovati pa jih bomo
morali v kontekstu celotne preobrazbe tega dela, ki mora med drugim izločiti
iz tega dela tiste sestavine, ki ustvarjajo pogoje za njegovo dejansko birokratizacijo. Oporišča in tako imenovani družbeno obrambni mehanizmi za premagovanje in odstranjevanje klic, ki porajajo birokratske odklone in stranpoti
na področju uprave, pa so dejansko vgrajeni v samo zasnovo dela in funkcioniranje teh organov in opredelitev njihove odgovornosti.
Proces preobrazbe družbenega dela na področju uprave in strokovnih služb,
ki je očitno družbeno potrebno delo, pa je seveda realno možen in uresničljiv
samo ob vhodu. To pa se pravi v procesu izpopolnjevanja nalog, pred katerimi to
delo stoji sedaj in bo stalo v neposredni prihodnosti. Pri izpolnjevanju teh
nalog se bomo neizogibno znašli, dejansko smo se že, pred nalogo, da premagamo
na tem področju nekatere zapreke, s katerimi se seveda ne soočamo samo na tem
področju dela, ampak na slehernem, kjer se dejansko lotevamo ustavne preobrazbe. Zato mislim, da je o tem koristno spregovoriti nekaj besed.
V mislih imam predvsem nekatere vire težav, s katerimi se dejansko konfrontira sleherna preobrazba družbenega stanja. Med miselnimi sponami, ki
mrtvijo tvorno dejavnost pri oblikovanju družbenoekonomske in institucionalne
podlage samoupravnih socialističnih odnosov v skladu z ustavnimi opredelitvami,
je vsekakor dejstvo, da smo mi vsi še vedno več ah manj miselno ujeti v svet
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tako imenovanih veljavnih ekonomskih kategorij in družbenih ter pravnih institutov in institucij, ki so se doslej izoblikovali in se konstituirali kot ekonomska
in institucionalna podlaga in kot okvir družbenih odnosov, ki so zasnovani na
družbeni odtujenosti delavca. Očitno je, da se teh spon stežka osvobajamo.
Nemajhno vlogo pri tem igra strokovni pozitivizem. Zanj je značilno, da se
loteva in da obravnava materijo s področja družbenih odnosov progmatistično
in statično. Zaradi takega pristopa strokovni pozitivizem nima dovolj razvitega
družbenega posluha za dejanske premike v družbeni stvarnosti in za razvojne
težnje v njej. Praviloma je slep za konflikte, ki nastajajo med družbenimi odnosi, ki naj bi jih izražale in konstituirale veljavne ekonomske kategorije, instituti in institucije na eni strani, in dejanskimi razmerami v družbenih odnosih
oziroma družbeno akcijo, ki terja v skladu s težnjami v družbenem razvoju
spremembe v dejanskih odnosih in ki snuje ekonomske kategorije institutov,
institucij, ki naj bi omogočile tako preobrazbo in družbeno ter ekonomsko
konstituirale njene družbene nosilce.
Za strokovni pozitivizem je značilno, da pozna in prizna le obstoječe ekonomske kategorije, institute in institucije. Njim priznava vrednost in veljavo.
Vse, kar na podlagi družbenoekonomskih spoznanj in sprememb o družbenih
odnosih šele nastaja v svetu ekonomskih kategorij in institucij, pa sprejema ali
zelo zadržano ali pa kot nekakšen eksperiment, ki vodi na nejasen in negotov
teren. Zaradi take pozicije je strokovni pozitivizem zlasti v času kvalitativnih
sprememb v ekonomski institucionalni podlagi družbenih odnosov potencialni
zaveznik konservativnih in celo protirevolucionarnih teženj in njihovih družbenih nosilcev, ki jim pride prav vse, kar dela preglavice in težave pri razvoju
in utrjevanju samoupravnih socialističnih odnosov.
S temi nevarnostmi, ki jih nosi s seboj pragmatistični in statični strokovni
pozitivizem, kaže v sedanjem družbenem trenutku še posebej računati, ker pri
neposrednem strokovnem delu za oblikovanje ekonomske institucionalne podlage samoupravnih socialističnih odnosov neizogibno zadevamo obenj.
Ena neposrednih manifestacij njegove navzočnosti je tudi neke vrste zmedenost pri posameznih strokovnih delavcih, ki so jo pri njih očitno izzvale
ustavne rešitve in neposredne naloge, ki jih le-te postavljajo pred strokovne
delavce. Ustavne rešitve narekujejo korenito preobrazbo družbenoekonomske
in institucionalne podlage in zahtevajo oblikovanje in konstituiranje novih
osnov. Obstoječa družbenoekonomska in institucionalna podlaga in delo strokovnih delavcev pa sta organsko povezana.
Ena od bistvenih sestavin strokovnosti je obvladovanje družbenoekonomske
in institucionalne podlage. Spremembe v družbenoekonomski institucionalni
podlagi hočeš nočeš zadirajo v fond strokovnega znanja in strokovne formiranosti in terjajo pridobivanje novih znanj in nove strokovne formiranosti. Tu
pa zadeva preobrazba na prenekatere resne težave in preglavice. Posamezni
strokovni delavci imajo resne preglavice s svojo lastno delovno strokovno formiranostjo. Po domače povedano, ne morejo zlahka iz svoje strokovne kože,
to je iz spon sveta ekonomskih kategorij in institutov, v katerem so se doslej
strokovno suvereno gibah in jih obvladovali. Ob premagovanju teh težav se neredko znajdejo še pod pritiskom raznih kvaziznanstvenih tez in trditev, ki razglašajo, da je samo svet kategorij in institutov, ki ga poznajo in priznavajo
strokovne vede v kapitalističnem gospodarstvu ali pa strokovne vede državnolastninskega socialističnega gospodarstva, pravi družbeno in strokovno preiz14
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kušen in stabilen sistem. Vse drugo pa je nestrokovno in neznanstveno eksperimentiranje, ki neizogibno vodi v družbeno in ekonomsko stihijo in anarhijo.
Pod težo številnih zadev, ki jih morajo ob preobrazbi družbenoekonomske
in institucionalne podlage samoupravnih socialističnih odnosov premagati strokovni delavci, in ki niso majhne in ne vselej preproste — med drugim preobrazba
terja od delavcev ne samo, da so družbeno korektni do novih rešitev, ampak
terja od njih, da se tvorm> vključijo v kreiranje novih strokovnih rešitev, ki
naj spremenijo obstoječe, ob katerih pa so se ti delavci strokovno in delovno
formirali — se primeri, da posameznikom kratkomalo zataji družbeni refleks.
Zaradi tega se dogaja, da posamezniki zaradi svoje profesionalne slepote niso
sami sposobni spoznati, da za stališči, ki poveličujejo ekonomsko in institucionalno podlago kapitalističnega ali državnolastninskega socialističnega gospodarjenja in jih strokovno kujejo v zvezde, ne stoje dejansko strokovni razlogi in
zagovarjanje učinkovitih, preizkušenih in stabilnih rešitev, kar seveda v celoti
in vselej niti ne drži v družbeni realnosti, kjer te rešitve usklađeno z deklariranimi odnosi v proizvodnji delujejo, ampak da gre za politično spletkarjenje
proti prizadevanjem, ki so usmerjena k temu, da bi se samoupravni socialistični odnosi konstituirali na lastni originarni družbenoekonomski in institucionalni podlagi.
Tega dejstva oziroma nevarnosti profesionalne slepote se morajo strokovni
delavci v sedanjem družbenem trenutku še posebej dobro zavedati. Od tega
spoznanja je namreč v dobri meri odvisna njihova lastna družbena usmerjenost,
njihova sposobnost, da bodo zbrali v sebi ustrezno voljo in energijo, ki je potrebna, da se bodo lahko osvobodili ujetosti v dosedanji svet ekonomskih kategorij in institutov in se z vključitvijo v kreativno delo pri oblikovanju novih
osnov tudi sami sebe strokovno in delovno ustrezno formirali. To terja izredno
trdo voljo in zagrizeno angažiranje, zlasti če ob tem še upoštevamo, da so bili
strokovni delavci v preteklosti, zlasti na področjih, o katerih je govora, večinoma drugače usmerjeni. Bili so usmerjeni pretežno kot izvajalci, ne pa kot
soustvarjalci ekonomskih in institucionalnih rešitev.
Preobrazba obstoječih odnosov in institucij v združenem delu in družbi
torej terja od vseh nas, vseh družbenih subjektov te preobrazbe izreden ustvarjalen napor. Predvsem terja, da se vsak delavec angažirano osvobaja miselnih
spon, v katere smo še v večji ali manjši meri ujeti vsi. Otresti se moramo navajenosti na obstoječe odnose in miselne ter akcijske prilagojenosti nanje.
Vsakdo mora sam v sebi premagati miselnost, ki se neizogibno oblikuje v razmerah, ko so pogoji in rezultati dela še družbeno odtujeni od delavca ne glede
na oblike in metode odtujevanja. V takih razmerah je delavčeva osebnost notranje razklana, razpeta med dve skrajnosti. Na eni strani se podreja obstoječim
odnosom in prilagaja svoje delo, ravnanje, ambicije, vizije svojemu družbenoekonomskemu položaju, ki v realnosti obstaja. Na drugi strani pa je s takim
svojim položajem nezadovoljen in ga v svoji notranjosti odklanja, kar je podlaga
za posamezne konfrontacije z družbenimi silami, ki vsiljujejo ali pa ohranjajo
stare odnose.
Najtežja posledica, ki jo puščajo usedline take razklanosti delavčeve osebnosti, je, da se delavec, ki se je ne zave in ki si angažirano ne prizadeva, da bi
jo presegel, ne more ustrezno sprostiti in razviti vse svoje potencialne ustvarjalne sposobnosti, ker ostajajo ujete v prej omenjene spone ali pa se izgubljajo
v goli kritiki vsega obstoječega, ki je vnaprej obsojena, da konča v neplodnem
kritikarstvu. V takem primeru se na površini družbenih odnosov kaže povsem
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popačena in izmaličena slika, kot da delavci niso sposobni niti voljni spremeniti
sedanjih osnov proizvodnih odnosov in na njih zasnovanih dejanskih odnosov.
To popačeno in izmaličeno sliko na vse pretege izkoriščajo vsi, ki si prizadevajo, da bi ostala družbena sredstva še naprej odtujena od delavcev, katerih minulo delo je v njih opredmeteno. Toda v sedanjem trenutku, ko se
odloča usoda o kvalitativno novem koraku v razvoju samoupravnega socializma,
se mora prav vsak delavec do kraja zavesti usodnega pomena, ki ga ima v tem
trenutku popolno angažiranje vseh ustvarjalnih potencialov slehernega delavca
ne glede na raven njegove formalne šolske izobrazbe in njegovo delovno torišče.
V vsakem delavcu brez izjeme so še ogromne nesproščene ustvarjalne sile. Te
svoje tvorne sposobnosti naj bi si prizadeval sprostiti in delovno efektuirati
sleherni delavec. Stara in vedno znova preizkušena revolucionarna resnica je,
da v obdobjih revolucionarnih premikov v razvoju družbe dozore delavci, ki
nosijo te premike na svojih plečih, v enem dnevu ali letu daleč več kot sicer
v desetletjih in v stoletjih.
Ne bi rad izkoriščal vašega dragocenega časa z nadrobnim pripovedovanjem,
kaj smo že vse storili v Izvršnem svetu, da bi sočasno t^klo naše obsežno delo
in globlja ustavna preobrazba strokovnega in upravnega dela. Lahko pa vam
rečem, da smo se lotili pošteno, zavzeto in da pri delu ne skoparimo ne s časom,
ne z našimi močmi in sposobnostmi, da nam ni nobena težava tako težka, da
se je ne bi lotili. Za to, da bomo pred vami poročali o svojem delu, bo gotovo
še veliko priložnosti. Predvsem pa bodo morali o tem govoriti rezultati našega
skupnega dela, ki so dejansko edini pravi in pravični meritelj, kaj je dejansko
storjeno.
Tokrat naj povem samo to, da smo v okviru Izvršnega sveta osnovali Svet
za družbeno ureditev in Svet za družbenogospodarsko planiranje in tekočo
gospodarsko politiko, ki že oba s polno paro delata. Osnovali smo komiteje, v
okviru upravnih organov pa formirali ali pa se formirajo poleg strokovnih kolegijev tudi sveti iz vrst javnih delavcev. Vse to je že na liniji realizacije metod
dela, ki korenito spreminjajo delo na tem področju in ga odpirajo delegatski
osnovi in javnosti nasploh.
Ob koncu bi rekel samo tole: Tudi mi v Izvršnem svetu nismo zadovoljni
s pretokom informacij, ki naj bi posredovale vam delegatom in naši skupni
delegatski osnovi celovito in dovolj natančno predstavo o našem delu. Nekaj
ukrepov smo v tej smeri že storili, lahko pa vam zagotovim, da se ne bomo
zadovoljili z nobeno doseženo rešitvijo, dokler ne bomo skupno ocenili, da smo
izpeljali tisto, kar želimo in moramo. Isto velja tudi za pripravo gradiv, s katerimi prihajamo pred vas in pred delegatsko osnovo. Hvala lepa za pozornost.
Predsedujoči Stane Markič: Besedo ima Leo Fusilli, delegat Družbenopolitičnega zbora!
Leo Fusilli (govori v italijanščini): Tovariš predsednik, tovarišice in
tovariši delegati! Izražam svoje zadovoljstvo in zadovoljstvo vseh pripadnikov
moje narodnosti, da se lahko izražam v materinem jeziku. To je pravica, ki
smo jo dobili z novo ustavo, ki se že uresničuje v naši državi. Na ta način bodo
pripadniki naše narodnosti lahko izražali svoje interese in tako bo prišla do
izraza vloga, ki jo imajo narodnostne skupine.
Spominjam se obiska pripadnikov Zveze italijanske skupnosti Istre in Reke,
ki so bili na obisku v pokrajini Furlaniji-Julijski krajini. Ob tej priložnosti so
14*
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me nekateri odborniki in poslanci vprašali, kakšni so pogoji italijanske narodnostne skupine v Sloveniji in če lahko v skupščinah govorimo v našem materinem jeziku. Odgovoril sem da. To pravico smo imeli že prej in tudi z novo
ustavo nam je zagotovljeno izražanje v materinem jeziku tudi v republiški
skupščini. Za njih je bila to izredno pomembna novica in tako so navdušeno
obvestili o tem, kar sem jim povedal, predsednika regionalnega sveta in provincialnega sveta. Dejstvo je, da Slovenci, ki živijo v Italiji in v Trstu, niso imeli
doslej te možnosti in tudi v zadnjem času jim v skupščinah odklanjajo možnost
izražanja v njihovem materinem jeziku. To, kar se dogaja v naši državi, in
pravice, ki so zagotovljene narodnostnim skupinam z ustavo, je svetovni zgodovinski dogodek, primer, ki naj služi tudi drugim državam.
Želel sem vam prikazati ta primer, kajti to je novost, ki se je zgodila v
zadnjem mesecu. Dodati moram še, da so moji sonarodnjaki na obalnem področju v zadnjem času konstituirali interesne skupnosti za prosveto in kulturo
v občinskih in obalnih samoupravnih interesnih skupnostih. Na ta način so naši
sonarodnjaki dobili možnost, da sodelujejo v vseh skupščinskih mehanizmih,
tako pri občinskih komisijah za narodnostna vprašanja kakor tudi pri Komisiji
za narodnostna vprašanja v republiški skupščini. Dodal bi še to, da se moji
sonarodnjaki zelo zanimajo za novi delegatski sistem in da tako vedno bolj
postajajo pomemben člen v družbenem življenju in v okolju, v katerem žive.
Poslušal sem poročilo tovariša predsednika Skupščine, prebral sem gradivo
o delegatskem sistemu; strinjam se z novimi predlogi in s predlogi predsednika
Skupščine. Ugotavljam, da so rezultati že vidni; treba bo le še bolj utrjevati
organizacijski del delegatskega sistema. Pred enim letom, ko smo uvedli delegatski sistem, nikakor nismo dvomili v to, da se ta sistem ne bo utrdil. Treba
je bilo ta sistem samo organizacijsko izvesti. Pomembno pa je, da smo pri tem
potrpežljivi, ker nove skupščine niso več tradicionalne, pač pa jih sestavljajo
številni delegati; mnogi med njimi pa so prvič prestopili prag občinskih skupščin ali republiške skupščine. Morda smo bili malo počasni v tem prvem letu
izkušenj, ko smo uresničevali cilje, ki smo si jih zastavili v začetku.
Povem naj, da smo bili v naši republiki med prvimi, ki smo uvedli fleksibilni delegatski sistem, in to je resnično zgodovinski dogodek, ki že v začetku
zahteva organizacijski sistem, ki naj zagotovi uveljavitev delegatskih odnosov.
Znova poudarjam, to šo že mnogi delegati potrdili, da je potrebno ustanoviti
center za informacije, zagotoviti vsem delegatom pogoje za mirno delo in jim
zagotoviti tudi materialno bazo. Še naprej je treba zagotavljati tekočo politično
obveščenost delegatov, kot smo to že začeli z delavskimi univerzami, da bodo
delegati vedno lažje izvajali naloge, ki jih daje ustava.
V zadnjem času slišimo določene kritike delovnih organizacij, ki pravijo,
da zaradi sestankov izgubljamo mnogo časa med delom. Pravijo, da so sestanki
v delovnem času potrata, da trajajo predolgo in da delovne organizacije pri
tem izgubljajo milijone. Nekaj od tega bo res, vzrok pa je najbrž predvsem
v organizaciji teh sestankov. Sestanki so bili navadno sredi delovnega časa
namesto proti koncu delovnega dneva ali pa v popoldanskih urah; in še predolgi
so bili, ker niso bili dobro pripravljeni. Povedati moram, da prava demokracija
zahteva zagnanost in prizadevanja vseh, torej tudi delovnih organizacij, ki so
prav tako odgovorne in zainteresirane kot celotna skupnost za to, da se bo
novi delegatski sistem resnično lahko uveljavil.
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Predsedujoči Stane Marki č: Besedo ima tovariš Janez Rigler, delegat
Zbora občin iz Ljubljane!
Janez Rigler: Naša delegacija je obravnavala obširno gradivo o uveljavljanju delegatskega sistema, delegatskih odnosov ter delovanju skupščin.
Moram reči, da je to prvič, odkar delujejo nove skupščine, da je posredovana
delegatom ocena delegatskega sistema in delovanja skupščinskega sistema.
Kljub obširni analizi je še veliko odprtih in nedorečenih vprašanj o delovanju
tega sistema, tako v bazi kakor tudi izven nje, prav tako pa glede vpliva na
bazo m odločanja izven baze, v temeljnih organizacijah združenega dela ter
krajevnih skupnostih. Res je, da je dosledno uveljavljanje delegatskega sistema
težavno, da zahteva določen proces, vendar se ne bi smeli zadovoljevati z doseženimi uspehi. Dejstvo je, da se še vedno o marsičem odloča v skupinah, na
tako imenovanem vrhu in v premajhni povezanosti s celotno delegatsko bazo.
Nova ustava obvezuje vse politične dejavnike, da delujejo tako, da so delovni ljudje ne samo seznanjeni, temveč da o vsem ustvarjenem presežnem
delu dejansko tudi odločajo. Zato se predvsem postavlja vprašanje, kako teoretična izhodišča ustave, zlasti pa delegatskega sistema, ki so zelo lepo obdelana,
izvajati v vsakdanji praksi.
Analiza, ki smo jo dobili, nakazuje med drugim tudi naslednje probleme:
da so delegacije zaprte v svoj krog, da so premalo povezane z delovnimi ljudmi
v temeljnih organizacijah združenega dela, z delavskimi sveti, upravami ter
delovnimi ljudmi v krajevnih skupnostih, da so republiške delegacije premalo
povezane s posameznimi zbori občinskih skupščin, po drugi strani pa se poudarja, da so prišli do izraza v Skupščini tudi ozki občinski interesi itd. Ko
o vsem tem razmišljamo, se nam nehote vsiljuje vprašanje, ali vemo, s kakšnimi
problemi se soočajo posamezne delegacije v bazi in kakšne pogoje ter možnosti
imajo za kreativno delovanje. Menim, da je potrebno v bodoče delovati prav
v tej smeri, kajti prav od tega je odvisno delovanje celotnega delegatskega
sistema in dosledno izvajanje ustave. Upoštevati moramo, da tu delujejo amaterji, ki imajo svoje redne zaposlitve, zato bi morali zaenkrat stvari bolj poenostaviti in hkrati dati širše možnosti za delovanje.
Gre za to, da bi morali tudi prek javnih občil obveščati vse delovne ljudi
o posameznih vprašanjih in stališčih, ki bodo obravnavana v skupščinah. Ce
hočejo delegacije sodelovati z delovnimi ljudmi, potem je prvi pogoj, da so ti
o tem obveščeni. Zato ne vem, če je dovolj, da gradivo prejemajo samo delegati,
kajti v tem primeru morajo sami gradivo tudi razlagati. Menim, da bi morah
napraviti tudi določeno selekcijo gradiva, kajti vsi ljudje niso univerzalni in
se je težko opredeljevati pri raznih strokovnih vprašanjih. Za delovnega človeka
ni nujno, da prejme na kilograme osnutkov posameznih predpisov. Po našem
mnenju je predvsem pomembna vsebina, ki naj bo dana v krajši obliki, na
podlagi katere se bodo lahko ljudje tudi lažje in hitreje opredeljevali. P'ri tem
pa ne zanikamo, da je potrebno celotno gradivo posredovati določenim skupinam, sredinam in odborom, ki naj usklajujejo zakone z odločitvami in stališči na razpravah delovnih ljudi.
V naši občini pošiljamo posamezna gradiva za seje zborov občinske skupščine v 23 000 izvodih, in sicer v posebnem občinskem glasilu. Prejemajo ga
vse delegacije, vsak 4. zaposlen in vsa gospodinjstva. Menimo, da so po tej poti
vsi delovni ljudje dovolj obveščeni in da imajo vse možnosti,-da sodelujejo s
svojimi pripombami in stališči v delegacijah.
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Drugo pa je vprašanje, kako je z obveščanjem delegatov za zbore mestne
in republiške skupščine. Jasno je, da stvari ne smemo gledati preveč idealno, to
je tako, kot da so vsi delovni ljudje pripravljeni žrtvovati prosti čas in množično sodelovati v razpravah pri vseh odločitvah.
Vse to zahteva določen proces, in sicer ne le glede iskanja načina in metod
dela delegacij v bazi z delovnimi ljudmi, temveč tudi glede maksimalnega angažiranja vseh subjektivnih političnih sil, od Zveze komunistov pa do Socialistične zveze in ostalih političnih organizacij. Ce gre za to, da so delovni ljudje
obveščeni in da sodelujejo pri odločitvah, za to tudi gre, potem je potrebno
marsikaj spremeniti v naših pogledih na sedanji sistem dela in v tem smislu
prilagajati tudi delovanje občinskih upravnih organov.
Na tem področju se je z novimi odnosi premalo spremenilo in v praksi
pridemo večkrat v nasprotje z novimi skupščinskimi in delegatskimi odnosi. Razen tega bi morala delovati uprava v smislu stališč in predlogov baze, in tudi
posredovati strokovne oćene, analize itd., o katerih bi se lažje opredeljevali tudi
posamezni zbori v občinskih skupščinah. Pogoj, da se delegacije lahko odločajo o
bistvenih vprašanjih, je, da so o vsem pravočasno seznanjene, kajti brez tega
je težko govoriti, da odločajo delovni ljudje, Večkrat se namreč zgodi, da se
opredeljujejo o stvareh, ki so prej že natanko dogovorjene. Pri tem mislim
na bistvena vprašanja skupne splošne porabe, ki nedvomno prizadevajo vse
delovne ljudi. Ko govorim o sistemu dela in pripravi gradiv, menim, da bi
morala biti izdelana izhodišča o skupni in splošni porabi že v letošnjem drugem
polletju za prihodnje leto, če hočemo, da bodo dejansko delovni ljudje odločali o zadevah, ki so zanje in nadaljnji razvoj bistvenega pomena. V letošnjem
letu je bila širša razprava na tem področju zaradi kratkih rokov otežkočena,
zato se je v večji ali manjši meri omejila zgolj na potrjevanje.
V gradivu je tudi predlog o oblikovanju občinskih informacijskih centrov
za informiranje delegatov. Menim, da bi morali temeljito premisliti o tem, kako
naj bi delovali takšni občinski informacijski centri. Pri tem ne gre samo za
zaposlitev novih delovnih ljudi ter za profile kadrov, ki jih primanjkuje
na vseh straneh, gre tudi za to, kdo je odgovoren, da so delegacije čimbolj
informirane. To so predvsem skupščine in njeni organi. Bojim se, da to ne bi
bile več, če bi bila odgovornost za to prenesena na informativne centre. Pri
vsem tem nam gre predvsem za to, da so gradiva napisana v poljudni obliki
in dana pravočasno vsem delegatom. Postavlja se tudi vprašanje tolmačenja
posameznega gradiva, ne samo občinskega, temveč tudi gradiva, o katerem razpravlja republiška skupščina. Gre tudi za to, da poleg drugega usposobimo
določene občinske organe za tolmačenje gradiva, o katerem naj se delegati svobodno opredeljujejo.
V gradivu je tudi omenjeno, kako naj se povezujejo republiške delegacije
oziroma občinske delegacije v republiški skupščnii kot sestavni del zborov občinskih skupščin. Tu res ni zaželene skladnosti, pa ne zato, da je ne bi želeli
ali hoteli. Nasprotno. Taka povezava bi bila nujna in neobhodno potrebna,
vendar se v praksi dogaja, da republiška skupščina razpravlja o stvareh, ki v
glavnem niso na dnevnem redu občinskih skupščin; hočem reči, da ne morejo
delegacije za vsako sejo republiške skupščine zahtevati stališča občinskih skupščin. Menim, da so delegacije tudi avtonomne in da se morajo samostojno opredeljevati oziroma zavzemati svoja stališča, če vidijo, da niso v skladu s širšimi
stališči oziroma s širšimi družbenimi interesi. Ne glede na to pa bi morale delegacije bolj odražati interes baze ter širši interes usklajevati v posameznih zbo-
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rih občinskih skupščin. Na tej podlagi bi delegacije v zborih republiške skupščine lažje zavzemale in usklajevale določena vprašanja.
V praksi se postavlja tudi vprašanje, ali naj republiške delegacije prisostvujejo vsem sejam občinskih skupščin, občinskih zborov in se na tej podlagi seznanjajo s problematiko, ki pa večkrat ni ista kot problematika, o kateri
razpravlja republiška skupščina. Upoštevati moramo tudi, da so delegacije na
amaterski podlagi in da so obremenjene z delom. Hkrati se postavlja vprašanje,
katera so tista bistvena vprašanja, o katerih bi se prej morale izreči občinske
skupščine, kajti delgacije morajo usklajevati svoja stališča predvsem v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih, po potrebi pa tudi
v občinskih skupščinah, vendar je to v praksi težavno, saj bi v tem primeru
dodatno obremenjevali zbore in delegacije. Zato menim, da je potrebno proučiti oblike delovanja delegacij, pri tem pa upoštevati racionalnost, pogoje dela
in ustvarjanje možnosti za tako komuniciranje delegacij. Hvala.
Predsedujoči Stane Markič: Besedo ima Savin Jogan, član Izvršnega
odbora Republiške konference Socialistične zveze!
Savin Jogan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!
Današnja razprava v Skupščini SR Slovenije pomeni, kot je že poudaril
tovariš predsednik na začetku današnje razprave, nedvomno nov, pomemben
člen v vrsti naših skupnih družbenih prizadevanj za celovito oceno delegatskega
sistema, hkrati pa tudi za jasnejšo opredelitev nalog pri njegovem nadaljnjem
razvoju. Izredno koristno je, da se v predlaganih priporočilih in sklepih za
današnjo sejo zborov Skupščina osredotoča predvsem na tista družbena vprašanja, ki brez njene povezovalne ter tvorne dejavnosti in odgovornosti ne morejo biti ustrezno razrešena.
Po odgovorni vlogi družbenopolitičnih organizacij je namreč popolnoma
jasno, da je lahko skupščina učinkovit dejavnik novo pojmovanega samoupravnega usklajevanja stališč in predlogov delegacij ter temeljnih samoupravnih
skupnosti, ki ne bo šlo oziroma ki ne bi smelo iti na račun interesov delovnih
ljudi v teh skupnostih, da je Skupščina dejavnik in nov način pojmovanega
oblikovanja skupnih in splošnih interesov v družbenopolitičnih skupnostih.
V veliki meri je prav v Skupščini mogoče konkretno oceniti, v kakšni
meri določeni predlogi rešitev izražajo temeljne interese delovnih ljudi v temeljnih celicah družbe. In v tem smislu je mogoče Skupščino pojmovati kot
neposredno nadaljevanje samoupravnega odločanja delovnih ljudi v združenem
delu oziroma v temeljnih samoupravnih skupnostih. Prav tako je mogoče, predvsem iz dejavnosti Skupščine same, opredeliti in zagotoviti novo usmeritev in
vsebino dela izvršilno-političnih in upravnih organov, zlasti v razmerju do
celotnega procesa samoupravnega delegatskega odločanja, glede česar nas čakajo, kot je bilo poudarjeno zlasti v razpravi tovariša Albrehta, še velike in
pomembne naloge.
In končno, v bistveno večji meri kot v dosedanjem sistemu bo mogoče
prav v delegatskih skupščinah zagotoviti celovitejšo in učinkovitejšo skrb za
uresničevanje sprejete politike in aktov. Ce gledamo na tak način na novo
vlogo skupščine, je jasno, da je ne smemo pojmovati več le kot mesta in kot
možnosti za konfrontacijo in usklajevanje stališč delovnih ljudi iz temeljnih
skupnosti, temveč kot odgovoren družbeni člen v sistemu, ki skupaj s temeljnimi skupnostmi, skupaj z družbenopolitičnimi organizacijami prevzema za-
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vestno nase velik del konkretnih nalog za vsebino in kvaliteto delegatskega
sistema, s tem pa tudi političnega sistema in samoupravnega sistema v celoti.
V nadaljevanju svoje razprave sem v začetku nameraval opozoriti na nekatere bistvene točke stališč oziroma sklepov Republiške konference Socialistične
zveze o delegatskem sistemu, omejil bi se pa samo na nekaj misli, ki se v teh
sklepih nanašajo na dejavnosti družbenopolitičnih organizacij.
Razumljivo je, da so ti sklepi posebej podčrtali vlogo družbenopolitičnih
organizacij, združenih v Socialistični zvezi, za razvoj delegatskega sistema v
celoti. V razmerju do delegatov v tem okviru ne gre le za njihovo odgovornost
v razmerju do delegatov v družbenopolitičnih zborih, o katerih so bila po širših
razpravah v naši republiki izoblikovana dokaj jasna stališča, temveč za tvoren
prispevek družbenopolitičnih organizacij, zlasti Socialistične zveze in Sindikatov,
pri ustvarjanju družbenopolitičnih pogojev, da delegacije in delegati odgovorno
in kakovostno uresničujejo svoje poslanstvo.
Kot eden od nujnih pogojev za zagotovitev take vloge družbenopolitičnih
organizacij je v sklepih postavljena pospešitev procesa preoblikovanja družbenopolitičnih organizacij, zlasti Sindikatov in Socialistične zveze. Organizacije SZDL
gredo, kot vemo, prav v teh tednih v intenzivnejši proces svojega novega
konstituiranja, od krajevnih konferenc z delegacijami sindikalnih organizacij
v temeljnih organizacijah združenega dela ter vseh družbenopolitičnih organizacij do frontno sestavljene Republiške konference. Celoten proces bo zaokrožen
do letošnje jeseni.
V Sindikatih je bila, kot vemo, ta preosnova organizacije že opravljena,
zlasti na kongresu, po vsebinski strani pa bo nedvomno treba dejavnost Sindikatov v večji meri kot doslej in trdneje vključiti zlasti v samoupravno življenje
krajevne skupnosti, v kateri delavci uresničujejo velik del svojih neposrednih
življenjskih potreb in interesov.
Ob tako opredeljeni preosnovi in usmeritvi organizacij Sindikata in Socialistične zveze bo< pravzaprav šele popolnoma omogočeno, da bodo na podlagi
razprave delovnih ljudi v temeljnih skupnostih prihajale delegacije v skupščino z že oblikovanimi ter vsestransko preverjenimi stališči, da bodo resnično
nosilke pravih neposrednih interesov ljudi v teh skupnostih. Ni treba posebej
poudarjati, da tudi delegatska sestava in način uresničevanja odgovornosti
v samih družbenopolitičnih organizacijah krepi tako delovanje delegatskega
sistema.
Organizacije Socialistične zveze v naši republiki kot enotna fronta organiziranih socialističnih sil bodo v obdobju, ki je neposredno pred nami, posvetile glede delegatskega sistema temeljno pozornost predvsem naslednjim vprašanjem:
1. razširjanju procesa oblikovanja stališč za delegate delegacij za zbore
delovnih ljudi ter za sodelovanje delegacij z organi upravljanja v temeljnih
skupnostih;
2. povezovanju delegacij, ki naj omogoči, da delovni ljudje že ob oblikovanju stališč v svoji skupnosti in delegaciji spoznajo probleme, poglede in
interese drugih delegacij in temeljnih skupnosti;
3. vprašanju pobude in aktivnosti delegacij v skupščinskem sistemu, ki je,
kot je poudarjeno tudi v gradivu, v praksi še vedno neustrezno urejeno oziroma ostaja v senci izvršilnih in upravnih organov na tem področju;
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4. informiranju ne le članov delegacij, temveč vseh delovnih ljudi, kar je
pogoj za njihovo odgovorno vključevanje v proces samoupravnega odločanja na
vseh ravneh;
5. usposabljanju članov v delegaciji, ki bi se moralo čimprej razviti v
dolgoročno usmerjen sistem, čim manj klasično šolski in čim bolj odprt resničnim problemom in potrebam ter nalogam, kijih delegati in člani delegacij čutijo
pri svojem delu;
6. uresničevanju odgovornosti delegacij in delegatov, ki se danes, kot
vemo, dostikrat zožuje le na občasno pismeno poročanje delavcem, delovnim
ljudem v temeljnih samoupravnih skupnostih.
Kot skupno nalogo in tudi kot nalogo družbenopolitičnih organizacij je
treba nadalje opredeliti oblikovanje programov dela skupščin, ki bi morali,
namreč ti programi, ob aktivni in odgovorni usmerjevalni vlogi družbenopolitičnih organizacij nastajati resnično iz živih potreb in problematike, ki jo občutijo delovni ljudje v svojih temeljnih organizacijah in skupnostih.
Še v večji meri kot doslej si bomo prizadevali za drugačno družbenopolitično vrednotenje dela članov delegacij in delegatov, hkrati pa tudi za njihovo
vsestransko vključevanje v vse oblike dela družbenopolitičnih organizacij na
vseh ravneh, saj bo šele na ta način omogočeno, da bomo uveljavili tudi celotno
idejo temeljnih samoupravnih skupnosti in samoupravno življenje v teh skupnostih.
Če je tako, kot postavlja v predlogu stališč in v referatu za današnjo sejo
Skupščina svoje naloge in odgovornost, in če so tako široko opredeljene naše
skupine in družbenopolitične naloge, kot so napisane v dokumentih Zveze komunistov in Socialistične zveze, je popolnoma jasno, da bo za polno uveljavljanje
ustavne zamisli delegatskega sistema dela dovolj, tako' za delovne ljudi v temeljnih skupnostih in njihove delegacije, kot za skupščine in njihove organe in za
družbenopolitične organizacije.
Jasno je tudi, da je ob upoštevanju odgovorne pobude in potrebne družbene
dejavnosti vseh teh dejavnikov večina nalog na tem področju takega značaja,
da zahteva skupno, povezano in prepleteno aktivnost. Vse to dejansko tudi
pomeni, da bo treba različne oblike dosedanjega skupnega dela, od posvetov,
oblikovanja stališč, do sistemov informiranja v delegatskem sistemu in delno
tudi gradiva za današnjo sejo, pri katerega pripravi so sodelovali tudi ljudje
iz družbenopolitičnih organizacij, še razviti, da bo delegatski sistem postal resnično ne le možnost, temveč učinkovit vzvod za uresničevanje interesov delavcev in občanov v samoupravnih interesnih skupnostih, v občini, v republiki in
v federaciji. V teh prizadevanjih bodo nedvomno današnja razmišljanja v uvodu
v razpravo, sama razprava ter sklepi oziroma priporočila, ki jih bo Skupščina
sprejela, pomenili ne le obliko konkretizacije nekaterih skupnih nalog kot enega
od pomembnih nosilcev in odgovornih dejavnikov v razvijanju delegatskega
sistema, temveč pravzaprav nov, konkreten korak naprej pri skupni graditvi
našega delegatskega sistema. V tem smislu izražam v imenu Socialistične zveze
polno podporo pripravljenim izhodiščem in stališčem v predlogu priporočil in
sklepov. Hvala.
Predsedujoči Stane Markič: Besedo ima tovariš Vasilij Koman, delegat v Zboru občin!
Vasilij Koman: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati!
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Skupina delegatov v občini Jesenice je na svoji seji, na kateri so sodelovali
tudi predstavniki družbenopolitičnih organizacij in samoupravnih organov občine, skrbno in zavzeto obravnavala oceno o uveljavljanju in izvajanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih, v občinskih skupščinah in Skupščini SRS. Pri tem skupina delegatov
obvešča Zbor občin o naslednjem:.
V začetku letošnjega leta so se na območju občine Jesenice konstituirale
vse krajevne skupnosti s tem, da so sprejele statut in izvolile organe samoupravljanja, seveda kasneje, kot so se konstituirale temeljne organizacije združenega dela, za katere je bil zakonsko določen rok in je tudi akcija potekala
bolj organizirano in na širši ravni. Ob primerjanju delovanja Zbora združenega
dela in Zbora krajevnih skupnosti v občini pa ugotavljamo določene premike
v času od začetka delovanja delegatskega sistema do danes. Omejil se bom predvsem na krajevne skupnosti, o katerih je tudi naša skupina največ razpravljala.
Ko smo primerjali ugotovitve ocene z vsebino dela na našem območju, smo
ugotovili, da so tudi pri nas enaki problemi, zato se bom v nadaljevanju razprave zadržal pri tem, kako smo pristopili k reševanju posameznih vprašanj.
V statutih imajo krajevne skupnosti posebna poglavja, v katerih urejajo
delovanje delegacij. V teh poglavjih je tudi predviden postopek oblikovanja
stališč delegacije, predvsem, kdaj stališče oblikujejo v organih samoupravljanja oziroma zborih delovnih ljudi in občanov. Za samo koordinacijo v zvezi
s tem pa je predviden poseben sestanek, kolegij, takoj po prejemu sklica seje
zbora krajevnih skupnosti. Kolegij skliče vodja delegacije, udeležujejo pa se ga
vsi predsedniki samoupravnih organov in družbenopolitičnih organizacij v krajevni skupnosti. Čeprav imamo le 11 krajevnih skupnosti, so te- med seboj
po svoji socialnoekonomski sestavi, velikosti in številu prebivalcev zelo različne, zaradi tega je tudi težko enotno obravnavati delo v krajevni skupnosti,
kar se kasneje odraža tudi v delovanju delegacij krajevnih skupnosti. Čeprav je
ista ugotovitev dana tudi v oceni uveljavljanja in izvajanja delegatskega
sistema, posebej poudarjamo vprašanje krajevnih skupnosti, ki so sestavljene
iz več vasi oziroma štejejo veliko delovnih ljudi in občanov. V takih primerih
je v statutih sicer predvidena možnost odločanja in dela na zborih delovnih
ljudi in občanov v posameznih vaseh oziroma naseljih, vendar je v sami krajevni skupnosti večkrat težko uskladiti interese, še posebej zato, ker ni mogoče določiti organa znotraj krajevne skupnosti, ki bi bil pristojen in usposobljen za takšno usklajevanje. Skratka, o tem v krajevnih skupnostih razmišljajo in iščejo pota, ne nazadnje tudi s teritorialnim preoblikovanjem krajevnih skupnosti.
Iz prakse ugotavljamo, da informiranje delegatov še ni dobilo ustrezne
oblike, predvsem je slabo tako imenovano povratno informiranje od skupščine do krajevnih skupnosti. Povratne informacije od skupščine do vseh
temeljnih samoupravnih sredin, do vseh občanov in delovnih ljudi so bile dosedaj vse prej kot dobre. To in splošno informiranje skušamo rešiti z oblikovanjem enotnega informacijskega sistema v občini, za kar teče razprava v konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva oziroma v njenih delovnih organih že skoraj leto dni. V tem obdobju smo postavili že dokončno obliko sistema
informiranja, kjer je srce vsega občinski center za informiranje kot središče informacij občinske skupščine, družbenopolitičnih organizacij in samoupravnih
interesnih skupnosti. Prek centra bomo poskušali na kratek in jedrnat način
obvestiti vse delegate oziroma občane in delovne ljudi o dogajanju v občini
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oziroma v vsej naši skupnosti. Doseči želimo takšne informacije, ki bodo prilagojene posameznim sredinam ter razumljive tudi preprostemu človeku, pri
čemer pa ne bodo izgubile svojega namena in pomena.
Glede delovanja skupine delegatov za Zbor občin Skupščin SRS ugotavljamo, da je delo skupine organizirano še vedno v okviru skupine same, čeprav
je na sejah vedno navzoč član Izvršnega sveta oziroma Predsedstva Skupščine.
Kljub temu je bilo že do sedaj nekaj primerov, da smo organizirano iskali
mnenja in stališča tudi v samoupravnih interesnih skupnostih, v delegacijah
oziroma zborih delovnih ljudi in občanov, v temeljnih organizacijah združenega
dela in krajevnih skupnostih. Z izdajanjem Poročevalca bo to delo še bolj zaživelo, saj je na ta način obveščen širok krog delegatov, delovnih ljudi in občanov.
Pri uresničevanju stališč delegatov oziroma posredno vseh delovnih ljudi
in občanov v Skupščini SRS pa ugotavljamo, da je premalo možnosti, da bi
bila sprejeta stališča oziroma da je manj možnosti za sprejem amandmajev, ki
jih skupine predlagajo. V ilustracijo naj povem, da je v Zboru občin bilo predloženih 50 amandmajev, sprejetih pa le 16 oziroma 32%, medtem ko je bilo v
vseh treh zborih predloženih 144 amandmajev, sprejetih pa le 43 oziroma 30 %.
Tako dobiva skupina delegatov oziroma posredno delovni ljudje vtis, da lahko
premalo ustvarjalno posegajo v odločanje v Skupščini.
Kljub temu je skupina pozitivno ocenila oceno uveljavljanja in izvajanja
delegatskega sistema in sklenila podpreti poročila in sklepe, ki se v zvezi s tem
predlagajo. Skupina se bo zavzemala, da se bodo predlagana priporočila in
sklepi, kljub sedanj'im težavam, tudi konkretno izvajali. Naj svoje izvajanje
zaključim z besedami delegata krajevne skupnosti v naši občini, sicer pa večkratnega prejšnjega poslanca: »Hitimo počasi, a vztrajno. Včasih je o vsem odločal en človek, in danes si lahko štejemo za uspeh, če se je odločanje razširilo
na 10 ljudi. Jutri jih bo namreč že 100. Samo vedimo, da mora biti naše delo
tako, da ne bomo pustili, da se ta veriga pretrga.« Hvala lepa.
Predsedujoči Stane Markič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Beno
Zupančič, podpredsednik Skupščine SR Slovenije!
Beno Zupančič: Tovarišice in tovariši! Poleg tistega, kar je v gradivu že zapisano in je bilo v referatu že povedano o informiranju v delegatskem sistemu in še posebej o našem Poročevalcu, bi rad opozoril še na nekaj
vprašanj in izkušenj v tem pogledu — ne da bi bile te izkušnje kaj obilnejše
od splošnih izkušenj z delegatstvom nasploh.
Pripombe, ki smo jih dobivali tako ali drugače od delegacij in od delegatov na sistem informiranja, kakor tudi posvet v Lipici, vse je opozarjalo na
pomen, ki ga pripisujemo obveščanju, dobremu, hitremu, bistveno spremenjenemu obveščanju temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, zakaj samo
tako je mogoče dejansko učinkovito delegatstvo in samo tako je potem tudi laže
delegatom, ko dobivajo celotna gradiva za seje skupščinskih zborov, ali delegacijam, če bodo' želele širših informacij v informacijskih centrih.
Obveščanja, seveda sedaj govorim iz izkušenj republiške skupščine, ni
bilo mogoče organizirati na novo kar čez noč, zakaj tako kot mnogo drugega
terja temeljito preobrazbo organizacije, navad in postopkov mnogih dejavnikov, vštevši same delegacije, kadar gre za tako imenovane vodoravne komunikacije ali komunikacije navzgor. Ves čas smo morali in moramo računati z
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novo razsežnostjo, zakaj obveščanje namreč ni več namenjeno samo bolj ali
manj dobri obveščenosti ljudi, temveč odločanju. In nadalje smo morali računati s celoto informacijskega sistema, zakaj vsak del nosi in mora nositi svoj
delež dolžnosti. In končno smo morali računati s prizadevanjem, da se razmerja v tej celoti prilagodijo novim potrebam in da tako prenovljena celota
deluje usklađeno in ves čas obrnjeno k poglavitnemu smotru, to je, da bi
skupnosti, delegacije in delegati lahko delovali učinkovito, vsestransko pripravljeni na temelju gradiva iz svojega delovnega in družbenega okolja, kakor
tudi iz skupščin.
S Poročevalcem smo skušali zapolniti eno izmed vrzeli v celotnem sistemu,
tisto, ki nam je delala največ preglavic in na katero je bilo največ kritik.
Najbolj pogoste kritike so se namreč nanašale na časovno stisko, v kateri se
nenehoma nahajamo ob starem razpošiljanju gradiva, na obsežnost gradiva,
na nerazumljivo ali vsaj pretežko napisano gradivo. Upoštevajoč socialno vsebino skupnosti in njihovih delegacij, hkrati pa socialno vsebino novega, smo
morali razmišljati o tem, kako povečati časovne možnosti, kako podajati vsebino posameznih aktov na najkrajši, vendar vsebinsko kar se da celovit način,
in kako to vsebino podajati tudi na način, ki bi tudi preprostemu delegatu,
upoštevajoč socialno strukturo delegacij, omogočal, da dojame bistvo predlaganega in da izpolni svoj, predvsem socialni mandat. Hkrati smo morali ves čas
opozarjati na nekaj zelo pomembnega, na dejstvo namreč, da nikakršna informacija ali gradivo ne moreta biti popolna za delegacijsko opredeljevanje, če nista
izpopolnjena s podatki in analizami svoje lastne temeljne organizacije in skupnosti, svojega delovanja ali družbenega okolja, iz svojega lastnega dogovarjanja
in sporazumevanja v krogu interesov in možnosti.
Ni naključje, da smo v vseh republiških in pokrajinskih skupščinah v
Jugoslaviji iskali v približno isti smeri in se navsezadnje opredelili za bistveno
podobne ukrepe, to je za skupščinska glasila, ki naj bi prinašala povzetke
bodočih skupščinskih aktov, in sicer dosti prej, preden se skličejo seje oziroma
preden se razpošlje redno gradivo delegacijam in izbranim delegatom.
Opredelili smo se za rešitev, kakršno predstavlja sedaj že 7 številk Poročevalca, ki jih poznate, ne da bi si domišljali, kot je danes že poudaril tovariš
predsednik, da praksa ne bi mogla naše zamisli izpopolniti oziroma izpopolnjevati venomer.
Pri tem smo se opredelili za naslednje: da predvsem posredujemo vse tisto,
kar je namenjeno prihodnjemu delu, prihodnjim zasedanjem, da iz preteklih
zasedanj prinašamo le bistveno, tisto, kar je ravno tako pomembno za prihodnje
delo; da prinašamo gradivo v povzetkih, samo izjemoma v celoti, in sicer le,
kadar gre za stvari, ki se tičejo sistema, neodtujljivih pravic delavcev in seveda
razvojnih planov, ne da bi pri tem zanemarili možnost, da se najpomembnejše
stvari objavijo tudi v dnevnem tisku, kar seveda pomeni najširši možni način.
Tako se držimo načela, da objavljamo gradivo, ki je namenjeno v taki ali
drugačni obliki skupnostim, delegacijam, delegatom in navsezadnje zborom za
odločanje ali za obveščanje o nekaterih stvareh, ki bodo prej ali slej tudi
predmet odločanja. Pri tem mislim na primer na delovne programe zborov, na
delovne programe Izvršnega sveta, na informacije o uresničevanju reisolucije
o družbenem in ekonomskem razvoju v letu 1975 in podobno. Vsemu temu
smo dodajali vprašanja delegatov in odgovore nanje kot pomembno možno pobudo tudi za razpravo v zborih in pobude, ki prihajajo v Skupščino od raz-
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ličnih družbenih dejavnikov in se tičejo njenega delovnega programa ali sodijo
v njeno pristojnost.
Kot ste videli, smo se opredelili za skupščinsko gradivo, kratko rečeno,
ne za novinarsko-revialni tip glasila, v katerem bi objavljali tudi uredniške ali
novinarske članke, komentarje, osebne opredelitve ali kaj podobnega, kar morajo opraviti in opravljati drugi informacijski dejavniki. Pri tem je iz dosedanjih izkušenj mogoče reči tole: Vpeljana je že navada, da predlagatelji priložijo svojim predlogom ali osnutkom oziroma kakršnimkoli predmetom, ki
prihajajo v skupščino, tudi povzetke z dogovorjeno vsebino.
Naša stvar je seveda, da skupaj ocenimo, koliko smo pri tem že uspeli.
Nedvomno bomo morali skrbeti, da bi bila kakovost teh povzetkov ves čas taka,
da bi ustrezala vsebini predmeta in potrebam skupnosti in delegacij za pripravo,
opredeljevanje, dogovarjanje in zavzemanje stališč, in sicer pravi čas, to je, kar
se le da zgodaj, preden se skliče j o seje ali se razpošlje celotno gradivo.
Poročevalca smo začeli razširjati previdno, med drugim tudi iz gmotnih
razlogov. Pokazalo se je, da ne bo mogoče zadovoljevati vseh potreb dobro in
hkrati racionalno, če tudi samoupravne organizacije in skupnosti ne prevzamejo
svojega deleža ustavne odgovornosti za svojo obveščenost in obveščenost svojih
delegatov. Samo po tej poti bo namreč mogoče priti do dejansko utemeljene
naklade glasila, ne da bi v tem prehajanju na novo mogli in hoteli uveljavljati
načelo ekonomske cene, zato pa vendarle delež vseh, ki so odgovorni tudi za to
obliko obveščanja.
Ta trenutek ni mogoče dati številčnih podatkov o tej plati Poročevalca,
zato pa bomo to storili ob prvi priložnosti, ki se bo ponudila. Gre le za to, da
vas obvestimo o tem, da bodo gmotna bremena za celotno publikacijo nosili
obe skupščini, to je Skupščina SFRJ za svoj delež gradiva in Skupščina SRS za
svoj, hkrati pa z naročili tudi vse samoupravne organizacije in skupnosti.
Tako bomo, upam, v kratkem dosegli, da se bodo porazdelile tako' odgovornosti kot gmotna bremena, ne da bi z njimi obremenili člane delegacij ali delegata, ki prihaja na seje zborov.
Pri tem bi vas v imenu uredniškega odbora rad prosil, da podprete
sklep o Poročevalcu, kakor je zapisan v predlogu sklepov, in da tudi tam, kjer
delujete in živite, pripomorete k temu, da se nanj naročijo. Hkrati pa še
nekaj: da predloge, pripombe in podobno h glasilu naslavljate na uredništvo,
tako da bi lahko list urejali kar se da v skladu s potrebami in željami, ne da
bi pri tem pozabili na temeljno, to je, da gre v tem primeru za en sam, čeprav
pomemben člen v celotni informacijski dejavnosti, ki nam je potreben, in da ga
je treba ves čas dopolnjevati tudi v svojem lastnem delovnem in družbenem
okolju.
Glede Skupščine SFRJ in njenega gradiva bomo o izkušnjah lahko govoriši šele čez čas. Konec tega meseca namreč izide Poročevalec s prvim gradivom
iz Skupščine SFRJ, to je z gradivom, ki je že pripravljeno v skladu z dogovorom. Ta skupni dogovor med njo in republiškimi oziroma pokrajinskimi
skupščinami je takle: da za njeno gradivo v celoti odgovarja njihovo uredništvo,
da se gradivo označeno in ločeno od drugega objavlja v istih glasilih, to pomeni v Poročevalcu, da se plačuje s strani Skupščine SFRJ v skladu s stroški
in objavljenim obsegom oziroma dogovorjeno naklado in da se pri vsem tem
omogoči, kolikor se le da izhajanje na približno 14 dni oziroma dvakrat na
mesec.
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S tem sem glede tega povedal vse, kar se mi je zdelo najbolj bistveno.
Izkušnje v bodoče nam utegnejo povedati še kaj. Hvala lepa.
Predsedujoči Stane Markič: Hvala lepa! Besedo ima dr. Joža Vilfan, delegat v Zveznem zboru!
Dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši. Kakor je naznanil tovariš
predsednik, se udeležujem razprave kot delegat v Zveznem zboru in kot tak
želim dati nekaj sugestij v upanju, da bo kdo od delegatov z njimi soglašal ter
da jih bo predložil kot svoj predlog.
Tovariš predsednik se je dotaknil vprašanja delegatov v Zveznem zboru
iz republike Slovenije. Tudi gradivo, ki ste. ga dobili, govori o tem vprašanju,
pa tudi predložena priporočila in stališča se ga dotikajo. No, in ravno v zvezi
s priporočili in stališči imam nekatere sugestije.
Tovariš predsednik je v svoji uvodni razpravi omenil posebni položaj
delegatov v Zveznem zboru zvezne skupščine. Ta položaj je res poseben, predvsem zaradi časovne stiske. Ne mislim o tej stvari širše razpravljati, povem naj
samo, da se strinjam s to označbo, kakor se gotovo strinjajo tudi vsi tovariši
in tovarišice, s katerimi sem skupaj v naši slovenski delegaciji.
Nadalje je tovariš predsednik povedal, da bo praksa dala odgovor, kako
se bo reševala ta posebna naloga. Menim, da je sedaj že nekoliko te prakse, da
je nekoliko že razčiščena in da bi jo bilo mogoče v tej meri vnesti v stališča
in priporočila. Lahko bi se reklo, da je v ekspozeju tovariša predsednika skoraj neposredno izpeljana misel o posebnem položaju delegatov v Zveznem
zboru, ko je rekel, da je treba z ustrezno metodo dela delegatov uresničiti
usklajevanje interesov do samoupravne osnove prek občinskih skupščin kot
konferenc delegatov za Skupščino SFR Jugoslavije.
Menim, da bi pri tem vendarle moralo priti do izraza, da so občinske
skupščine tudi konference, delegatske konference za delegate v Zveznem zboru.
In če to misel izvedemo do kraja, potem menim, da bi moral biti v priporočilih in sklepih pod II ta aspekt republiške in občinskih skupščin izrecno poudarjen, saj se predvsem pod 1 vedno govori o občinskih skupščinah kot konferencah delegacij za republiško skupščino.
Mnogo je še spornega o tem vprašanju: narava nalog, metode dela delegatov v Zveznem zboru, vendar je ena stvar med nami že razčiščena, namreč
da so občinske skup»ščine konference delegacij tudi za nas, kar pomeni seveda,
da morajo občinske skupščine obravnavati tudi vprašanja, ki prihajajo pred
Zvezni zbor, in da morajo oblikovati svoja stališča in ta stališča sporočati delegatom v Zveznem zboru.
Ne bi se spuščal v težave, ki nastajajo iz tega, da je naših skupščin v Sloveniji 60 in da je nas delegatov v Zveznem zboru samo 30. Hotel bi samo podčrtati, da je prav materija, ki jo obravnava v smislu naše ustave Zvezni zbor,
taka, da zadeva vsakega občana, po drugi strani pa tudi republiko kot celoto.
Zato je upravičeno, če govorimo o delegatskem sistemu, da vztrajamo, da se
ravno ta vprašanja obravnavajo tudi v delegatski bazi in da se vsaj na prvi
stopnji sintetiziraj o, izravnavajo in usklajujejo v občinskih skupščinah, saj so
občinske skupščine tudi volilna baza za delegate v Zveznem zboru.
Mogoče bi lahko dal ta predlog kar pismeno komisiji, ki je že oblikovana,
vendar sem hotel izkoristiti priložnost, ko so tukaj delegati iz Zbora občin in v
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njihovi navzočnosti to posebej poudariti, saj je naloga, o kateri govorim, predvsem naloga občinskih skupščin.
Drugi moj predlog je, da naj se dopolni IV. del priporočil in sklepov, to
je točka, ki se nanaša na obe delegaciji v federalni skupščini. Pri tem bi še
posebej rad poudaril, da mi, delegati v Zveznem zboru, menim, da pri tem
izražam mnenje in občutek vseh svojih kolegov in kolegic, vedno pozitivno čutimo sodelovanje naše republiške skupščine, od tega, da imamo svoje delovne
prostore in za sodelovanje strokovne službe, do tega, da se tovariš predsednik
kar redno udeležuje sestankov naše delegacije.
Moj predlog je, da naj pripravljenost, ki jo je do sedaj republiška skupščina pokazala za to delo, dobi svoj izraz v predloženih priporočilih in sklepih.
Ce izvzamemo osnutek poslovnika republiške skupščine, je to zajeto samo v
členih 194, 195, 196 in 197. Vtis imam, da to, kar je predloženo v poslovniku,
ni reproducirano v IV. delu priporočil in sklepov. Zdi se mi, da je to kot minimum potrebno.
Tako imam dva predloga: da se dopolni poglavje II z aspekta občinske
skupščine kot konference delegacij tudi za delegate Zveznega zbora federalne
skupščine, ter drugič, da se v poglavju IV vsaj. ponovi tisto, kar je že sedaj
v načrtu poslovnika.
S tem seveda nikakor nisem izčrpal problematike, ki je prav tako problematika delegatov v Zveznem zboru. Za to bo gotovo še dovolj priložnosti, mislim pa, da, če bi to bilo mogoče sprejeti, bi napravili velik korak naprej, saj
bi delegati v Zveznem zboru imeli občutek, da imamo solidno delegatsko osnovo.
Hvala lepa.
Predsedujoči Stane Markič: Hvala lepa! Besedo ima Nada Beltram,
delegatka Zbora združenega dela iz Nove Gorice!
Nada Beltram: Tovarišice in tovariši delegati! Kot me je tovariš
predsednik že predstavil, 2astopam gospodarstvo območij Ajdovščina in Nova
Gorica. Naša delegacija v celoti podpira gradivo, ki je bilo dano za današnjo,
kakor tudi že za prenekatero razpravo o uveljavljanju delegatskega sistema.
Tako kot smo se živo zavzeli oziroma se zavzemamo za sprotno preverjanje
izvajanja stališč in sklepov, menimo, da moramo sproti spremljati, dopolnjevati
in izpopolnjevati naš delegatski sistem.
Ze po enem letu novega sistema odločanja ugotavljamo, da so novi odnosi
vnesli v naše življenje bistvene spremembe, ki jih načrtuje nova ustava. Odločanje se je iz ozkega kroga preneslo do širših množic, ki pa po našem mnenju
še ne odločajo popolnoma tako, kot to opredeljuje ustava. Menim, da je to
naš smoter ter da si prizadevamo, da bomo kar najbolj uresničili to, kar je začrtano v ustavi.
S to razpravo se omejujem le na vlogo in mesto zbora delavcev v skupščinskem sistemu. Ali ne bi morali delovni ljudje oblikovati stališča do bistvenih vprašanj na takih zborih? Vsi pa vemo, da zbori delavcev ne obravnavajo
gradiv za občinsko ali republiško skupščino, temveč da se ta obravnava, vsaj
praviloma, ustavi bodisi pri skupini delegatov ali v temeljni delegaciji. Gradivo
za to sejo tudi ugotavlja, da so zbori delavcev v nekaj primerih sicer obravnavali poročilo o delu temeljne delegacije, niso pa obravnavali njegove vsebine.
Mnenja smo, da je prioritetna naloga nas vseh, da bodo o pomembnejših gradivih dejansko razpravljali tudi delavci na zborih.
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Osebno menim, da je eden izmed pomembnejših razlogov, da zbori delavcev
še ne sodelujejo pri oblikovanju stališč in smernic skupščin, v tem, vsaj do
tega trenutka, da smo v tem obdobju morali prek zborov delavcev sprejemati
vrsto samoupravnih odločitev, povezanih z ustanavljanjem temeljnih organizacij združenega dela, z njihovo interno zakonodajo, medsebojnim povezovanjem, oblikovanjem dohodka iz sredstev za osebne dohodke in podobnim. Zbori
delavcev so tako obravnavali vrsto pomembnih zadev. Sklicani so bili, to
lahko rečem za naše območje, poprečno 2-krat mesečno z obširnim dnevnim
redom. Menim, da je to eden izmed razlogov, da gradivo še ni našlo poti na
same zbore.
Podpiramo tisti del sklepov, ki se nanaša na izbiro zadev glede obravnave
na ustreznih ravneh v zboru delavcev v samoupravnem organu, temeljni organizaciji, konferenci delegatov in skupini delegatov. Zavzemamo se tudi za uresničitev najustreznejše oblike obveščanja delovnih ljudi in občanov, zato v
celoti podpiramo stališča Republiške konference Socialistične zveze do1 tega
vprašanja. Mnenja pa smo, da bi morali III. del predlaganih sklepov pod številko 4 jasneje opredeliti, tako da je list Poročevalec namenjen ne le delegatom
in delegacijam, kot se morda iz besedila lahko razume, temveč vsem delovnim
ljudem in občanom.
Pomemben vzrok za natrpanost z gradivom je tudi neusklađeno delovanje
skupščin interesnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij. Zavzemamo se,
da bi v sklepih opredelili nujnost koordiniranega dela, kar bo povsem organizacijsko gledanoi, vsaj po našem mnenju, tudi znatno prispevalo k pravočasnemu
obravnavanju gradiv v širši družbeni bazi. Menim, da se v tem ujemamo s
stališči tovariša, ki je razpravljal v jeziku svoje narodne manjšine. Nikakor
ne bi smeli dopustiti, da zaživi prepričanje nekaterih, da so zbori delavcev tu
le za to, da sprejemajo določene že pripravljene odločitve, ker pač tako mora
biti po postopku. Neorganizirano in nepovezano delo pa lahko skrajnežem zelo
ustreza. Zato menim, da je potrebno, da delujemo tako, da takšne skrajnosti
že takoj na začetku odpravimo.
Skratka, zavzemamo se zlasti za uresničitev delegatskega sistema v širši
bazi na zborih delavcev in zato predlagamo navedene dopolnitve predloženih
sklepov. Nismo sicer oblikovah posebnega besedila, ker pač menimo, da naj bi
komisija, ki je bila danes izvoljena, pred tem proučila, ali so naši predlogi utemeljeni ali ne. Hvala.
Predsedujoči Stane Markič: Besedo ima tovariš Peter Petkovšek, delegat Zbora združenega dela z Vrhnike!
Peter Petkovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ocena uveljavljanja in izvajanja delegatskega sistema in delegatskih
odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih podaja zelo
stvarno oceno enoletnega obdobja našega delovanja. Skupina delegatov 28.
okoliša si je že od začetka delovanja prizadevala čim bolj dosledno izvajati svoje
odgovorne naloge, ki izhajajo iz nove ustave, kongresnih sklepov in poslovnikov družbenopolitičnih skupnosti. Pri svojem prizadevanju pa je žal ostala
dokaj osamljena, zato tudi rezultati dosedanjega njenega dela niso v skladu
s pričakovanji. Želeč, da bi odločitve skupine izhajale s stališč temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, smo si razdelili zadolžitve po posameznih
področjih gospodarske dejavnosti našega okoliša.
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Glede na znana in v oceni prikazana dejstva, da So roki za sklic sej Zbora
združenega dela Skupščine SR Slovenije in programi, zlasti proti koncu leta
1974, prenatrpani, dejansko ni bilo v večini primerov mogoče prej sklicati
posvetovanja in dobiti mnenj, še zlasti, ker programi dela samoupravnih organov in občinskih skupščin ter skupščin občin in Skupščine SR Slovenije niso
usklađeni. Dobili smo sicer nekaj mnenj in predlogov, ki pa so izhajala bolj
iz vodstvenih struktur temeljnih organizacij in skupnosti. Na podlagi te ugotovitve pa je razumljivo, da so stališča, ki smo jih sprejemali v skupini, izhajala
predvsem iz nas samih.
Na seji skupine smo temeljito obravnavali predloženo gradivo za to sejo,
še zlasti pa predlagane sklepe za nadaljnje uveljavljanje in izvajanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov. Predlagane sklepe podpiramo, seveda
z željo in prepričanjem, d'a jih bomo tudi uresničili s skupnim prizadevanjem,
predvsem pa z večjim prizadevanjem družbenih zavestnih sil, kot je bilo to
do sedaj.
Naša skupina delegatov meni, da je za uspešnejše uveljavljanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov v sedanjem in v prihodnjem obdobju
nujno potrebno opraviti predvsem naslednje naloge:
— v samoupravnih aktih temeljnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti natančneje opredeliti pravice in odgovornosti članov delegacij ter zagotoviti ustrezne pogoje za delo le-teh;
— nadaljevati s sistematičnim izobraževanjem delegatov;
— poiskati in uresničiti ustreznejše oblike informiranja delegatov in delegatske baze, predvsem na ravni temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter občinskih skupščin. Pri tem mislimo predvsem na pogostejše izhajanje
glasil v delovnih organizacijah, informativnih biltenov, na dokumentacijske
centre na območju skupščin občin itd. Pri tem je zlasti potrebno z medsebojnim
dogovorom tam, kjer delegati pokrivajo območje dveh ali več občinskih skupščin, opredeliti pravice in obveznosti glede informiranja tako, da bodo delegati
obveščeni o dogajanjih in tudi stališčih vseh temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti ter skupščin občin, izvršnih svetov in njihovih organov za
celotno območje, ki ga pokrivajo;
— Skupščina SR Slovenije oziroma njeni zbori morajo pri sestavljanju
programov svojega dela imeti pred očmi tudi programe ožjih družbenopolitičnih
skupnosti in jih medsebojno usklajevati, eriak proces pa mora biti tudi v nasprotni smeri;
.— sklici zasedanj morajo biti najmanj 1 mesec prej posredovani z vsemi
predloženimi gradivi, tako da bomo delegati imeli dejansko možnost za posvetovanje in usklajevanje stališč;
— tudi sklici za zasedanje občinskih odborov morajo biti prav tako posredovani toliko prej, da bomo stalni člani odborov imeli možnost posvetovati
se s sredinami, iz katerih izhajamo, da ne bi še vnaprej govorili zgolj v svojem
imenu;
— gradiva, kot je bilo že danes večkrat rečeno, naj bodo kratka, razumljiva,
tudi ne toliko raznolika za isto zasedanje. Na ta način bomo delegati imeli
več časa in možnosti za posredovanje le-teh in za posvetovanje v temeljnih
samoupravnih organizacijah in skupnostih;
— večji pomen je treba dati predlogom in osnutkom zakonov, pri čemer
naj se večina zadev razčisti že v fazi predhodnega zakonodajnega dela. Po našem mnenju je povsem nesprejemljivo, da je dan k predlogu zakona popis
15

226

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

amandmajev, kajti otežuje uspešnost našega dela, hkrati pa se izvoljeni delegati
na zasedanju, ko se obravnavajo predloženi zakoni, morajo o amandmajih odločiti pri glasovanju v svojem imenu in ne na podlagi stališč svoje delegacije;
— ugotoviti je obremenitev posameznih delegatov ter jih razrešiti vseh
drugih nalog, ki jim otežujejo ali celo onemogočajo delegatsko delo. Seveda je
to naloga koordinacijskih komisij za kadrovska vprašanja pri občinskih skupščinah ;
— občinske skupščine, njihovi izvršni sveti in upravni organi morajo nuditi
vso potrebno strokovno in druge oblike pomoči delegatom v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Predvsem menimo, to je značilno v
našem primeru, da zlasti izvršni sveti občinskih skupščin in upravni organi
niso nudili dovolj pomoči niti se niso kljub stalnim vabilom udeleževali sej
in strokovno pomagali oblikovati naša stališča, iz česar lahko zaključimo,
da niso povsem odigrali svoje vloge pri izvajanju ustavnih načel in kongresnih
sklepov. Naloge občinskih skupščin delegatom naj se tudi ne bi omejevale le
na administrativne zadeve, kot na primer na sklicevanje sej in vodenje zapisnikov ;
— nazadnje menimo tudi, da družbenopolitične organizacije na ravni občinske skupščine, zlasti organizacije Zveze komunistov in Sindikatov, niso
odigrale takšne vloge pri uveljavljanju delegatskega sistema in delegatskih
odnosov, kot bi jo morale in kot smo delegati upravičeno pričakovali. Zato je
vsekakor neobhodno, da tudi le-te poživijo svoje delo na tem pomembnem
področju. Hvala lepa. (Ploskanje.)
Predsedujoči Stane Markič: Rad bi vas obvestil, da sta še dva razpravljalca. Zato bi bilo najboljše, da najprej izčrpamo listo prijavljenih ter
da šele potem naredimo daljši premor. Po premoru bi izvoljena komisija poročala, opravili pa bi tudi glasovanje o predloženih priporočilih in sklepih. To
poudarjam zato, da bi se lahko delegati ravnali glede časa in kosila.
Besedo ima dr. Aleksander Nardin, delegat Zbora združenega dela!
Dr. Aleksander Nardin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
delegati! V imenu delegatov za socialno-zdravstveno področje 3. okoliša, ki
obsega Primorsko in Notranjsko, moram povedati nekaj kritike na račun naše
delegacije. Naša delegacija šteje 24 članov, ki so vseh jugoslovanskih narodnosti, tako da kritika ne gre le na račun naše narodnosti. Na sejo jih prihaja
poprečno 47'%, zato bi načel problem osveščanja in politične odgovornosti nekaterih članov naše delegacije, ki jih po več mesecih, tudi po letu dni ni na sejo
naše delegacije. Dejansko^ se v preteklem letu nismo vsi niti spoznali.
Začeli smo krožiti na relaciji Nova Gorica, Sežana, Postojna, da bi bili vsi
delegati enako prizadeti pri stroških in času, dokler ne bomo dosegli tega, da bo
naše delo priznano, ne samo za družbeno potrebno, temveč tudi za družbeno
koristno, saj socialno-zdravstveno področje ne more biti izključeno iz življenja
naše samoupravne socialistične družbe. Jasno je, da vodja delegacije ne more
obiskovati pred sejo Skupščine SR Slovenije delegate na domu. Zato smo prišli
do zaključka, na zadnji seji, da so bile storjene napake že ob konstituiranju
delegatov in delegacije. Sam sem ugotovil, da nekateri vedno odsotni delegati
imajo svoje delo v našem delegatskem sistemu za neko prisilo, ker se pač preveč
zavedajo svojih pravic, ki jim pripadajo po ustavi, ne pa tudi svojih dolžnosti.
Ne zavedamo se, da nekako sabotirajo pravice delovnih ljudi v temeljnih in
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ostalih organizacijah združenega dela, s katerimi bi morali stalno kontaktirati
in prenašati njihov interes in zahteve prek naše delegacije v Zbor združenega
dela Skupščine SR Slovenije. Tako smo vedno navzoča desetina postali zaradi
razmer neke vrste kolektivni poslanci, in dogajajo se takšna nasprotja, da delegat z obale brez pooblastila zastopa organizacijo združenega dela s Tolminskega
ali obratno, kar je v nasprotju z našo ustavo in našim delegatskim sistemom.
Nihče se do danes ni lotil in se noče lotiti zamenjave nediscipliniranih
delegatov, kljub naši zahtevi. Nobena občinska konferenca Socialistične zveze,
ki je formalno delegirala delegate v našo delegacijo pred enim letom, ne vem po
kakšnem ključu, se noče lotiti problema zamenjave neresnega, nediscipliniranega delegata, ker meni, da bi s tem sama sprožila vprašanje tedanjega načina
delegiranja delegatov v našo delegacijo. Prišli smo do sklepa, da se ne moremo
v bodoče le formalno sestajati, da bi zadostili obveznosti delegata, brez predhodnega dogovarjanja in usklajevanja mnenj z delavci v organizacijah združenega dela. Zaenkrat je naša povezava z bazo slaba, ne samo zaradi prej omenjenega odnosa nekaterih delegatov in naše delegacije, saj so bile že ob samem
oblikovanju delegacij napravljene napake. Na primer organizacija združenega
dela Goriška bolnišnica s 500 delavci sploh nima delegata oziroma ni zastopana
v naši delegaciji.
Moramo tudi pripomniti, da v preteklosti nismo bili, razen majhne administrativne pomoči, deležni nobene druge pomoči s strani naše občinske skupščine v Novi Gorici, kjer ima delegacija svoj sedež, ter da ta skupščina ni imela
dejansko nobenih stikov z ostalimi skupščinami na območju našega delegatskega
okoliša. Čutili smo se celo ignoriram s strani družbenopolitičnih forumov. Zato
zahtevamo, da bi v bodoče dobili več strokovne pomoči od občinske skupščine,
zlasti s strani njene strokovne službe, za tiste točke dnevnega reda Skupščine
SR Slovenije, ki niso povezane s socialno-zdravstveno problematiko.
V bodoče, mislim, ne sme biti naša delegacija neke vrste privesek v naših
samoupravnih organih. To je mogoče posledica neresnih odnosov oziroma odraz
določene politične nezrelosti med samimi zdravstvenimi delavci, ki se ne zavedajo, da bi lahko prek našega delegatskega sistema na raznih ravneh v samoupravnih interesnih skupnostih rešili večino problemov, od katerih včasih posameznega predlagamo kot politični problem. To so problemi zdravstvene politike, strokovne in fizične integracije zdravstvene službe, vrednotenje dela v
zdravstveni službi, delitev dohodka, onemogočanje neupravičenih zaslužkov, da
se v bodoče ne bi več pojavljali določeni zdravstveni delavci na top listi v
»ITD« in podobnem tisku, da bi lahko aktivneje posegli v likvidacijo, in še
marsikje prisotne tehnokratske in menažerske miselnosti v zdravstveni službi,
ker nekateri še vedno menijo, da je naš delegatski sistem nepotreben balast
v zdravstveni službi. Hvala lepa.
Predsedujoči Stane M ar kič: Besedo ima tovariš Oto Kampuš, delegat
Zbora občin iz Maribora!
Oto Kampuš: Spoštovane delegatke, spoštovani delegati! Ocena uveljavljanja in izvajanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov, ki je dana
v P'oročevalcu št. 6 Skupščine Slovenije, je objektivna in vsestranska. Zato je
nam članom delegacij in delegatom dobrodošla pomoč pri našem delu v samoupravnih organizacijah in skupnostih. Temu podobno oceno smo obravnavali
tudi na sejah zborov Skupščine občine Maribor 4. februarja 1975.
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Ker izhajam iz združenega dela, čeprav sem delegat Družbenopolitičnega
zbora Skupščine občine Maribor, želim razpravljati le o uresničevanju delegatskih odnosov v organizacijah združenega dela.
Delegacija v organizacijah združenega dela kot dejavnik neposredne demokracije odgovarja zboru delavcev, delegat pa delegaciji in zboru delavcev. Ugotovljeno je, da odnos med delegacijo in zborom ni še oblikovan, zato se redko
uresniči. Delegacija v združenem delu tudi ni še pojmovana kot sestavni del
samoupravnega odločanja delavcev o zadevah, ki se uresničujejo v skupščinah
družbenopolitičnih skupnosti. Na delegacijo se še vedno- gleda kot na nekaj,
kar je potrebno za nekoga od zunaj, ne pa kot na sestavni del samoupravnega
odločanja v skupščinah, to je pod geslom upravnega sistema.
Tako je pojmovana delegacija za skupščine družbenopolitičnih skupnosti
predvsem zato, ker se še vedno gleda na skupščino kot na oblastni organ, ki
premnogokrat s svojimi odločitvami posega v delitev dohodka in druge samoupravne odločitve delovnih ljudi v njihovi organizaciji združenega dela. K izobraževanju članov delegacij se je že organizirano pristopilo, kar bo vsekakor
olajšalo in izboljšalo njihovo delo.
To pa še ni dovolj. Menim, da bi družbenopolitične organizacije v organizacijah združenega dela morale občasno obravnavati delo delegacij in izvajanje
delegatskega sistema. Potem bi vsekakor ugotovili, da je potrebno pristopiti
k obravnavi delegatskih odnosov ne samo v organih upravljanja, temveč tudi
na zborih delovnih ljudi, pri čemer pa bi že začeli izobraževati vse delavce
v delegatskem sistemu in delegatskih odnosih, v organih upravljanja in v delegacijah za družbenopolitične in interesne skupnosti.
Očitno je, da je delegatska funkcija izredno zahtevna, saj morajo biti
delegati aktivni sooblikovalci stališč v svojih temeljnih organizacijah in skupnostih, kot tudi pri uveljavljanju politike v skupščini družbenopolitične ali
interesne skupnosti.
Delegacija deluje znotraj samoupravne organizacije oziroma skupnosti,
njena temeljna naloga pa je ustrezno izražanje interesov članov skupnosti ter
skrb za povezanost med skupnostjo in skupščinskim odločanjem. Pri tem pa je
odločanje v skupščini prek delegacij tesno povezano z združenim delom in
predstavlja sestavni del oziroma nadaljevanje odločanja v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Pri odločanju v organizacijah združenega
dela in družbenopolitičnih ter interesnih skupnostih gre za odločanje delovnih
ljudi o pogojih in rezultatih lastnega dela. Tega ne vidimo vsi še tako in zaradi
tega potem nastajajo nepotrebne težave. Delegacije v temeljnih organizacijah
združenega dela oziroma delovnih organizacijah so največkrat izločene iz samoupravnega sistema, zaradi česar niso deležne pomoči družbenopolitičnih organizacij, organov upravljanja in strokovnih služb. Celotno delo delegacije teži le
vodjo delegacije in vodjo konference delegacij. Redko se oblikujejo stališča in
mnenja o določenem predlogu ali vprašanju izven delegacije. Da bi gradivo
obravnavali širše, v organih upravljanja ali celo na zborih delovnih ljudi, je
v praksi le redka izjema, ne pa pravilo, čeprav je gradivo pravočasno prispelo
ali celo objavljeno v časopisih ali njihovih prilogah.
V pretežni meri je uveljavljena praksa, da je na sestanku delegacije navzoč
predstavnik organa upravljanja ali družbenopolitične organizacije. Iz tega razloga se je začela pojavljati pasivnost nekaterih članov delegacij ali skupin delegatov. Delegacije, zlasti njihovi vodje, so v dosedanjem enoletnem obdobju
precej obremenjevala razna organizacijska vprašanja, kot so prostori, vabila za
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sestanke, nadomestitev izgubljenega delovnega časa ali onemogočanje sestajanja med delovnim časom.
Mnogo težav povzroča članom delegacij in delegatom raztresenost po terenu in podobno. Opravljanje delegatske funkcije je posebno težko, če je na
primer delavka na porodniškem dopustu, pa tudi pozneje. Za takšne primere
nekateri predlagajo nadomestne volitve, čeprav so to posebne težave, zlasti za
delegacije v organizacijah združenega dela, v katerih so zaposlene večinoma
ženske.
V zadnjem enoletnem obdobju so bile dodatne težave £e zaradi slabe informiranosti, predvsem o delu republiške skupščine, ker smo gradivo prejemali
prepozno in po delih. To stanje se je izboljšalo z izdajo Poročevalca in z večjo
prizadevnostjo javnih glasil.
To je le nekaj težav, ki jih čutimo člani delegacij, ki pa se odpravljajo.
Potrebno pa bo še vsekakor veliko prizadevanj vseh subjektivnih sil, da bodo
delegatski odnosi zaživeli v duhu ustave. Tudi od današnje obravnave v republiški skupščini pričakujemo velike pomoči pri našem odgovornem delu. Zato
bom glasoval za predlagana priporočila in sklepe, za katera pa bo potrebno
občasno pogledati povsod, kako se izvajajo, ker bomo le z doslednim izvajanjem dosegli izboljšanje delegatskih odnosov in delegatskega sistema.
Sprejem priporočil in sklepov je le prvi korak na poti za dosego tega cilja.
Hvala lepa.
Predsedujoči Stane Markič: Hvala lepa! S tem smo izčrpali listo
prijavljenih razpravljalcev. Rad bi vas obvestil, da je pismeno razpravo oddal
tudi tovariš Ludvik Golob, predstavnik Skupnosti slovenskih občin, in sicer o
delovanju izvršnih svetov v občinskih skupščinah. Želi še kdo razpravljati?
(Nihče.)
Potem predlagam polurni odmor. V odmoru pa naj komisija pripravi
predloge za dopolnitev sklepov in priporočil.
(Zasedanje je bilo prekinjeno ob 13.20 in se je nadaljevalo ob 14.25.)
Predsedujoči Stane Markič: Nadaljujemo delo. Besedo ima predsednik Komisije, za predloge dopolnitev in sprememb priporočil in sklepov tovariš
Ludvik Golob!
Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši delegati!
Predlagam, da obrnete 43. stran, na kateri se pričenja besedilo priporočil
in sklepov.
Skupna komisija, izvoljena na današnjem zasedanju vseh zborov Skupščine,
predlaga k predlogu priporočil in sklepov glede nadaljnjega uveljavljanja
in izvajanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, občinskih skupščinah in Skupščini SR
Slovenije na podlagi obravnave na današnjem skupnem zasedanju naslednje
predloge za spremembe in dopolnitve besedila priporočil in sklepov:
Pod I naj se v četrti vrsti 1. točke, za besedami »organizacijah in skupnosti«
doda naslednje besedilo: »in s tem zagotavlja možnosti za uveljavljanje vloge
delavcev in občanov na njihovih zborih«. Naprej teče besedilo, kot je predloženo.
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Uvodno besedilo drugega poglavja, to je II, ter začetne alinee tega poglavja
naj se spremenijo tako, da se glasijo: »V občinah je treba ob angažiranju in
polni odgovornosti občinskih skupščin kot organov oblasti in samoupravljanja
ter kot konferenc delegacij za delegiranje delegatov v republiško skupščino:«
Potem bi besedilo teklo naprej, s tem da bi se v alineah ustrezno spremenile
začetne besede uvodnih stavkov.
Pod II naj se v četrti alinei 1. točke na koncu podpičje nadomesti s piko
ter doda nov stavek, ki se glasi: »Pri tem je potrebno še posebej proučiti potrebo oblikovanja delovnih teles skupščine in njenih zborov in opredeliti njihovo vlogo.« To zadeva občinske skupščine.
V istem poglavju, to je II, naj se dopolni 1. točka z novo 5. a alineo, ki se
glasi: »>— obravnavati kot konference delegacij za delegate iz SR Slovenije
v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije vse pomembnejše zadeve, ki se
obravnavajo v tem zboru, ter do njih zavzemati stališča«.
Pod II naj se 3. točka spremeni tako, da se glasi: »Skupščine občin skupaj
z družbenopolitičnimi organizacijami analizirajo dosedanje uveljavljanje in
funkcioniranje delegatskega sistema, način informiranja in svoje dosedanje
delo. Pri tem naj v prvi vrsti ocenijo, v kakšni meri delegatski sistem že omogoča uveljavljanje pristnih interesov delovnih ljudi v temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih pri delu in odločanju skupščin v tej smeri. Na
podlagi teh ugotovitev oblikujejo ustrezne rešitve ...«
Predsedujoči Stane Marki č: Potem besedilo teče naprej: »v občinskih
statutih in poslovnikih občinskih skupščin ter drugih splošnih aktih ali sporazumih.«
Ludvik Golob: Da, tovariš predsednik, tako je.
Nadalje prvi stavek 4. točke, pod III, naj se spremeni in se glasi:
»Zagotoviti pogoje za redno izvajanje in razširjenje Poročevalca, s katerim
Skupščina SR Slovenije s povzetki gradiv oziroma s celotnim besedilom obvešča
delovne ljudi in občane in njihove delegacije o zadevah, ki se obravnavajo v
Skupščini SR Slovenije in v Skupščini SFRJ.«
V tem istem poglavju, III, naj se točka 11 nadomesti z novim odstavkom:
»Doseči ustrezno družbeno vrednotenje strokovnega dela upravnih organov
ter odpreti in pospešiti vsebinsko, organizacijsko ter kadrovsko preobrazbo
izvršnih svetov in upravnih organov.«
V četrtem poglavju, IV, naj se doda nova alinea:
»— podrobno urediti v poslovniku Skupščine SR Slovenije odnose med
delegacijo SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin in delegati iz SR Slovenije
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ ter Skupščine SR Slovenije.«
Prejeli smo še en dodatni amandma, ki podrobno opredeljuje pogoje dela
delegatov. Komisija besedila amandmaja ni sprejela, ker je bila mnenja, da naj
se ti pogoji uredijo v skupščinskem poslovniku.
Predsedujoči Stane Markič: Hvala lepa! Prosim delegate, če imajo
k predlaganim spremembam oziroma dopolnitvam kakšne pripombe! Želi kdo
o tem razpravljati? (Ne.)
Ali lahko preidemo potem na glasovanje o celotnem besedilu priporočil
in sklepov, vključno s predlaganimi spremembami in dopolnitvami komisije?
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Menim, da sprejemate predlog komisije, zato predlagam, da najprej glasuje
Zbor združenega dela o predlaganih priporočilih in sklepih. Kdor je za, naj
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (2 delegata.)
Ugotavljam, da je Zbor združenega dela sprejel predložena priporočila in
sklepe z večino glasov.
Prosim, če glasujejo o tem delegati Zbora občin! Kdor je za, naj prosim
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno sprejel predložena priporočila in
sklepe.
Sedaj glasuje o tem Družbenopolitični zbor! Kdor je za, naj prosim dvigne
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel priporočila in
sklepe.
Ugotavljam, da so vsi trije zbori sprejeli predlog priporočil in sklepov
skupaj s spremembami in dopolnitvami, ki jih je predložila komisija.
S tem zaključujem skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin
in Družbenopolitičnega zbora. Hvala lepa!
(Zasedanje je bilo končano ob 14.35.)

(29. aprila 1975)
Predsedoval: Štefan Nemec,
predsednik Zbora združenega dela
Začetek zasedanja ob 9.25.
Predsedujoči Štefan Nemec: Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin, Družbenopolitičnega zbora in Skupščine Izobraževalne
skupnosti Slovenije.
Danes prvič zasedamo z eno izmed samoupravnih interesnih skupnosti, in
sicer Skupščino izobraževalne skupnosti, ki enakopravno z zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije odloča o zakonu o visokem šolstvu. Vse delegate lepo pozdravljam.
Predsedniki zborov in Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije smo se
dogovorili, da bomo na skupnem zasedanju poslušali uvodno obrazložitev k
predlogu zakona o visokem šolstvu.
Uvodno obrazložitev bo dal dr. Avguštin Lah, podpredsednik Izvršnega
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. Prosim tovariša podpredsednika, da da uvodno obrazložitev!
Dr. Avguštin Lah: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši
delegati!
Predlog zakona o visokem šolstvu, ki vam ga danes dajemo v presojo in
odločitev o uveljavitvi, smo dolgo in skrbno pripravljali. Potrebne so bile obsežne idejno-politične, pedagoške, družbenoekonomske in organizacijske razprave. Vsi, ki smo sodelovali pri tem, se zavedamo pomembnosti in daljnosežnosti
rešitev, ki so podane v posameznih členih in s celotnim zakonom. Številna dopolnila k besedilu predloga zakona pa kažejo tudi, s kakšno zavzetostjo in temeljitostjo ste v odborih pretehtavali ponujene rešitve in kako se gospodarske
in družbene dejavnosti zanimajo za ureditev in razvojno usmeritev visokega
šolstva.
2e skupščina SRS v prejšnji sestavi, ki je pripravljala osnutek novega zakona o visokem šolstvu in je zato temeljito pretresla ureditev in problematiko
univerze, visokih in višjih šol, je ugotovila, da naš dosedanji zakon in zvezna
resolucija o razvoju izobraževanja iz leta 1970 nista spodbudila pričakovane
in potrebne reforme visokega šolstva. Posamezne visokošolske organizacije in
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njihovi deli so ostali nepovezani med seboj in z gospodarstvom v času, za katerega je značilno vsestransko sodelovanje in povezovanje proizvodnih in drugih
družbenih dejavnikov. Učinkovitost visokošolskega vzgojno-izobraževalnega
dela se je v minulih desetih letih občutno poslabšala in nismo uspeli zadovoljiti
družbenih potreb in pričakovanj. O razmerah na tem področju so vse pogosteje
kritično razpravljali v družbenopolitičnih organizacijah in v gospodarstvu.
Naposled sta 7. kongres ZKS in 10. kongres ZKJ zelo določno in revolucionarno
nakazala usmeritev in globino preobrazbe, ki jo je treba doseči v visokem šolstvu oziroma pri razvijanju usmerjenega izobraževanja. Vse družbene zavestne
sile so pozvane v akcijo za razvoj in reformo vzgojno-izobraževalnega dela in
ustreznih delovnih organizacij. Poglobiti je treba samoupravljanje, zagotoviti
sodelovanje in odgovornost vseh udeležencev izobraževalnega procesa, razviti
neprekinjeni proces izobraževanja mladine in delovnih ljudi ter vzgojno-izobraževalno delo utemeljiti na raziskovalnem delu in marksističnih znanstvenih in
idejnopolitičnih osnovah. Visoko šolstvo je treba usposobiti za izpolnjevanje
njegovih zelo zahtevnih nalog v pogojih pospešenega občega znanstveno-tehnološkega razvoja, našega velikega gospodarskega in socialnega napredka ter
učinkovite preobrazbe družbe.
Nova ustava in z njo uveljavljeni družbenoekonomski odnosi spreminjajo
pogoje delovanja visokega šolstva in narekujejo njegovo vsebinsko in po potrebi tudi organizacijsko^ presnovo. Uresničevati mora naloge iz družbeno
dogovorjene kadrovske, vzgojno-izobraževalne, znanstveno-raziskovalne, socialne
in gospodarske politike. Te pa terjajo tudi nove oblike in metode izobraževanja,
povezavo vzgojno-izobraževalnega dela z raziskovalnim in proizvodnim delom,
sodelovanje vseh družbenih dejavnikov pri usmerjanju in vodenju visokošolske
dejavnosti, odpiranje novih poti do strokovnega študija in izpopolnjevanja mimo
zastarelih formalnih okvirov in stopnic. Visoko .šolstvo je dejavnost posebnega
družbenega pomena, naša najbolj zahtevna proizvodnja, ki mora vzgajati in
izobraževati strokovnjake za učinkovito delo v samoupravni socialistični skupnosti.
Predloženi zakon omogoča in zahteva reformo našega sedanjega visokega
šolstva; to moramo posebej podčrtati. To reformo pa bodo po ustreznih družbenih načrtih in ob pomoči vseh družbenih dejavnikov uresničevali v prvi vrsti
visokošolski delavci in študenti. Zato morajo biti učitelji, raziskovalci in študenti
enakopravni dejavniki tega procesa, seveda z različnimi vlogami in nalogami,
vendar enako In skupno odgovorni za uveljavitev ustreznih oblik izobraževanja
in usposabljanja za poklicno delo na vseh področjih ali ravneh in za napredek
vseh delov naše domovine.
Mislim, da smo skrbno in s potrebno odgovornostjo prisluhnili tako neposrednim udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa kakor delegatom gospodarstva in družbenih dejavnosti, ko smo oblikovali predlagane rešitve. Za mnoga
vprašanja smo kmalu skupno našli ustrezne rešitve, ne da bi zanemarjali širše
družbene interese in cilje. Nekatera vprašanja, zlasti glede volitev, nazivov in
statusa učiteljev, vpisa na visoko šolo in statusa študenta, začetka študijskega
leta in trajanja študija, pa smo pretresali vse do zadnje redakcije dopolnil k
predlogu zakona. Kaže, da je še vedno nekaj nerazumevanja bistva sprememb,
ki jih je treba uveljaviti v visokem šolstvu. Zavzemamo se za odločno reformo
in modernizacijo študija in usposabljanja kandidatov, zato so nakazane rešitve
podrejene temu cilju. Oblikovali smo jih ob upoštevanju izkušenj v drugih
družbenih dejavnostih in v naprednem svetu. Povezava visokega šolstva z go-
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spodarstvom in družbenimi dejavnostmi, s srednjim šolstvom in zunajšolskim
izobraževanjem, zlasti pa razvijanje študija ob delu, terja korenite j še spremembe v režimu študija in dela, pa čeprav bo treba zaradi tega spremeniti
nekatere navade.
Nekateri tudi predlagajo, naj bi v zakon vključili še več podrobnosti. Na
osnovi tega zakona bodo vse visokošolske organizacije morale sestaviti svoje
statute in pravilnike. Mnoga vprašanja bomo reševali po poti samoupravnega
sporazumevanja. Tako bo tudi z ustanovitvijo predvidenih dveh univerz in
z razvijanjem policentričnega sistema usmerjenega izobraževanja, v katerega
bo vključeno tudi visoko šolstvo s svojimi enotami in oblikami dela. Vse verifikacije bodo strokovne ali znanstvene in družbene obenem. Nove družbenoekonomske odnose bomo uresničevali tudi s snovanjem novih skupnosti za
posamezna izobraževalna področja in z ustrezno vlogo vseh vzgojno-izobraževalnih in raziskovalnih skupnosti. Razvijanje visokega šolstva ne more biti neorganizirano, temveč skrbno programirana graditev sistema usmerjenega izobraževanja, v katerem naj samoupravni tokovi vseh zainteresiranih področij čimveč
prispevajo k oblikovanju družbi in neposrednim uporabnikom ustreznih organizacijskih in vsebinskih rešitev.
V tem uvodu ne želimo znova razčlenjevati vsebine predloga zakona. Trudili smo se razumljivo oblikovati člene zakona in njihov značaj pojasnjuje
obrazložitev. Razprave v odborih, v visokem šolstvu, v sindikatih in drugod
so bile temeljite. Zato želimo predvsem podčrtati težnje in cilje, ki so nas vodili
pri tem delu.
S tem zakonom skušamo omogočiti in pospešiti modernizacijo in bistveno
izboljšati vzgojno-izobraževalno delo, vendar to ni vsa vsebina in predlagana
sprememba. Ta smoter lahko dosežemo le, če bo visoko šolstvo tesno povezano
z gospodarstvom in z vsemi družbenimi dejavniki, ki so zavzeti, in soodgovorni
za uveljavitev družbeno-raziskovalnega in pedagoškega dela, za poglobitev samoupravljanja na socialističnih idejnih in organizacijskih osnovah, za izpeljavo
policentrično organiziranega družbenega življenja. Vse to je vključeno v prizadevanja za naš gospodarski, socialni in kulturni napredek.
Najprej naj odgovorim na v javnosti že postavljeno vprašanje, zakaj predlagamo še vedno poseben zakon o visokem šolstvu, ko pa je bila na kongresih
Zveze komunistov jasno začrtana smer razvoja usmerjenega izobraževanja.
Predlog novega zakona o visokem šolstvu je povsem naravnan v to smer: visoko
šolstvo oblikuje kot del usmerjenega izobraževanja in celo podčrtuje takšne
njegove nove funkcije. Za takšno prilagoditev pa je visoko šolstvo potrebno
reformirati in ne le reorganizirati. Reforma mora spremeniti in nadomestiti
klasični izobraževalni proces s podobnim vzgojno-izobraževalnim delom, katerega kvaliteti sta predvsem znanstveno-raziskovalno delo in marksistična vzgoja. To je tudi osnova za povezavo s prakso in za usposabljanje študentov za
delo.
Ena osnovnih nalog je zamenjati doslej značilno individualno dejavnost
visokošolskih delavcev s skupinskimi. Premostiti moramo organizacijsko in delovno razdrobljenost na stotine kateder in inštitutov. Uvesti je potrebno družbeno ocenjevanje študijskih in delovnih programov. Pospešiti kaže proces združevanja na novih osnovah in ustanavljanje skupnosti posameznih visokošolskih
področij, ki bodo sposobne sodelovati z ustreznimi združenimi področji v gospodarstvu in družbenih storitvenih dejavnostih.
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Podčrtali smo že, da morajo postati študenti enakopraven in enako odgovoren dejavnik tega razvoja. Ta preosnova bo zelo globoka in se je je treba
lotiti temeljito in načrtno; omogoči pa jo lahko le ustrezna usmeritev ali preusmeritev vseh udeležencev izobraževalnega procesa. Štejmo to za zahtevno
idejnopolitično nalogo, ki naj iz tradicionalno avtonomnega in nad vse dvignjenega izobraževalnega kroga ustvari živahen, družbenim tokovom prilagojen
in k našim potrebam usmerjen, vsekakor pa kakovosten del usmerjenega
vzgojno-izobraževalnega sistema.
Čeprav je temeljna naloga visokošolskega vzgojno-izobraževalnega sistema
usposabljati strokovnjake, so njegova znanstveno-raziskovalna naloga, šolanje
in usposabljanje učiteljev in raziskovalcev ter sodelovanje pri razvijanju in
osvajanju nove tehnologije in tehnike, poglabljanju in pospeševanju novih
družbenoekonomskih odnosov in socialistične kulture tako pomembne funkcije,
da jih moramo kar se da skrbno obravnavati in predvsem ustrezno družbeno
ovrednotiti.
Vsega, kar pričakujemo, ni mogoče predpisati z zakonom. V njem je podana
osnovna ureditev in usmeritev, pot izvajanja pa obsega še mnogo rešitev in
akcij — od sestave novih statutov do oblikovanja ustreznih razvojnih načrtov,
od organizacije seminarjev za vse učitelje in asistente do izdelave izboljšanih
programov študija. Važno je, kako bodo osnovane, kako bodo delovale temeljne
organizacije združenega dela v visokem šolstvu in v kakšne delovne povezave se
bodo vključile. Nadvse pomembna pa je tudi zavest, idejno-politična, znanstvena in vzgojna usmerjenost vseh udeležencev izobraževalnega procesa. Skrb
za vsebino in usmeritev dela v visokošolskih organizacijah in skupnostih zahteva
od samoupravnih organov in od vseh členov visokega šolstva intenzivno idejnopolitično in vzgojno delo, predvsem bogatejše in bistveno intenzivnejše, kot je
bilo doslej.
Vzgojno-izobraževalno delo je zelo kompleksno ustvarjalno delo. Čeprav na
vseh visokošolskih organizacijah združenega dela večkrat na leto obravnavajo
rezultate študija in sprejemajo razne sklepe, nas zelo skrbi nepojmljiva neučikovitost študija. Samo dobra desetina študentov konča študij v zakonito
določenem roku; visokošolski študij traja poprečno skoraj 7 let, večina študentov pa nikoli ne pride ne do prvega in ne do končnega cilja. Seveda je precej
krivde pri študentih, toda tudi učitelji jo imajo, pa starši in ne nazadnje družbena skupnost, ki vse to dopušča in financira. Ne nameravam razglabljati
o tem; to bo ena bistvenih nalog vseh reformnih dejavnikov. Letos je vpisanih
več kot 27 000 študentov; v šestih letih se je vpis povečal za 10 000 študentov.
Toda zdaj, kot pred desetimi leti, diplomira na leto okoli 3000 študentov. Sleherno leto dobra polovica študentov ne uspe izpolniti niti pogojev za vpis v
naslednji letnik. Mnogo se govori ob vsem tem o nezadostnih pogojih za delo.
Toda en dokaz vse to ovrže: na fakultetah, ki so dobile nova poslopja in več
kadrov, se razmere po tem niso nič izboljšale. Očitno je, da je treba spremeniti
sistem študija, predvsem očistiti in osvežiti programe, na novo urediti notranje
odnose, povečati delovno odgovornost in ne nazadnje temu ustrezno urediti
status učitelja in status študenta. Družba mora imeti ustrezen vpliv na celoten
sistem študija.
Med učitelji in študenti je potrebno povsod ustvariti neposreden delovni
odnos. Ta naj se začenja še pred visokošolskim študijem, ko so kandidati še
v srednjih šolah ali pa se ob delu pripravljajo na študij. Vsem kandidatom
moramo pred vpisom omogočiti preizkus njihovih sposobnosti in znanja, jih
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dobro seznaniti s programi in zahtevnostjo študija, pravilno usmeriti in pravzaprav izbrati za študij na ustreznih smereh in šolah. Ta stik z življenjem, kjer
se rojevajo bodoči delavci in strokovnjaki, je za usmerjeno izobraževanje nujen
in ga zakon predpisuje zaradi študentov samih, zaradi boljšega študija in zaradi
načrtnejšega usmerjanja mladine v tiste poklice, ki jih za razvoj gospodarstva
in družbe najbolj potrebujemo. Vsekakor si tega želijo tudi visokošolske organizacije.
Ptičakujemo tedaj več priprav, neposredne odgovornosti za uspešen študij
in pospešen razvoj tistih usmeritev, od katerih je odvisen naš gospodarski in
obči napredek. Natančneje povedano: proizvajalce, ustvarjalce potrebujemo in
to v vseh območjih naše skupnosti in še najbolj v manj razvitih območjih.
Ustvariti moramo konjunkturo na tistih študijsko-raziskoval-nih smereh in oddelkih, ki so obrnjeni h gospodarstvu in njegovim prizadevanjem za povečanje
produktivnosti dela in lastne ustvarjalnosti. Ko se bo izboljšalo kadrovanje
študentov in visokošolskih delavcev in ko se bodo začele uveljavljati poleg obstoječih še nove oblike in metode študija in usposabljanja za delo, se bo zelo
obogatilo neposredno sodelovanje visokega šolstva, gospodarstva in družbenih
dejavnosti. Ni treba podcrtavati, da bo samo to tudi izboljšalo njegov materialni
položaj in omogočilo nadaljnji razvoj.
Izboljšano delo na visokih šolah mora prinesti tudi vsebinsko obogatitev
odnosov in vzgoje. Razvijanje študija na osnovi skupinskega raziskovalnega dela
lahko temelji le na tovarištvu in primernejši organizaciji dela. Ob spoznavanju
naravnih in družbenih zakonitosti in pojavov je treba graditi tudi znanstveno
utemeljen pogled na svet. Stik s tehniko naj bo podlaga za nova iskanja; ustvarjalnost temelji na poznavanju predmetov in pojavov in na pristopu, ki sprošča
ideje in omogoča njihovo preverjanje. Ob uspešnem delu je treba zagotoviti
oblikovanje sleherne osebnosti v strokovnem, moralnem in sploh človeškem
pogledu. Dosežke in uspehe je treba spoznavati, priznavati in nagrajevati.
Vsakdo naj ima pred očmi okolje, za katero se usposablja, in svojo domovino;
strokovnjaka je treba vzgajati tudi kot samoupravljalca in občana te skupnosti.
Po sprejetju zakona bodo v vseh visokošolskih delovnih organizacijah nadaljevali začeto delo pri statutih in njihovo usklajevanje z ustavo in s tem zakonom. Zaradi nepotrjenih statutov je bilo izrečenih že veliko kritičnih besed
in tega ne bi ponavljali. Končno ne bo več negotovosti in neurejenosti, vendar
s samim zakonom ne bodo razrešena vsa vprašanja. Statute bo mogoče izdelati,
če bomo izpolnili več drugih pogojev. Najprej je treba ustanoviti temeljne organizacije združenega dela, na novo bo treba izdelati študijske programe, sistem
in organizacijo dela prilagoditi novim nalogam, izvoliti nove samoupravne organe in tudi na novo izvoliti učitelje in asistente. Sleherna od teh nalog je bistvena in nekatere so uresničljive le na osnovi intenzivnega sporazumevanja
več dejavnikov in organizacij. S samoupravnimi sporazumi bo treba osnovati
obe predvideni univerzi in njuna nova vloga se bo začela prav z reformo visokega šolstva.
Ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela ne sme biti le formalno prilagajanje določilom nove ustave. To je pravica in dolžnost delavcev
in sleherna organizacijska enota mora na osnovi temeljite analize pretehtati
možnost in smotrnost ustanovitve temeljne organizacije združenega dela. Pomen
ustanavljanja temeljnih organizacij združenega dela ni podčrtan le z učinkovitejšim upravljanjem, temveč s skrbnejšim uresničevanjem razvoja visokega
šolstva, z boljšim, gospodarjenjem, s poglobitvijo vzgojne in drugih funkcij
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visokega šolstva. Vsaka šola, vsaka usmeritev, pa čeprav tehnična ali umetnostna, mora biti šola samoupravljanja za vse študente. Le resnično samoupravno zasnovano vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo bo omogočilo
izpolnitev nalog, ki jih družba zastavlja visokemu šolstvu.
Temeljne organizacije združenega dela se bodo povezovale v skupnosti
po sorodnih področjih, v katerih bodo skupno organizirali razne oblike visokošolskega študija, poklicnega izpopolnjevanja, raziskovalnega in drugega dela.
Te skupnosti bodo morale odpraviti, kar je sedaj v visokem šolstvu slabo, in
pospeševati vsestranski razvoj, ne le enostavno širjenje. Ze samo ostra družbena zahteva, da je treba omogočiti študentom, da uspešno končajo študij v
zakonitem roku in na visoki šoli pridobijo za delo najbolj uporabno znanje
in izkušenost, nalaga temeljito spremembo programov in oblik dela.
Pri upravljanju visokošolskih organizacij bodo poslej sodelovali vsi neposredno udeleženi in zainteresirani dejavniki — visokošolski delavci, študenti
in delegati gospodarstva in družbene skupnosti. Naravno je, da nismo obšli
pravic in dolžnosti visokošolskih delavcev in študentov. Toda neposredna povezanost izvajalcev in uporabnikov pri upravljanju ima svojo utemeljitev, saj
morajo visoke šole izobraževati in usposabljati strokovnjake ustieznih profilov za določena področja in v policentričnem sistemu. Zato so zainteresirani
tako visokošolski delavci kakor študenti in delegati družbenih oziroma gospodarskih dejavnosti in organizacij. Novi družbenoekonomski odnosi rušijo dosedanjo proračunsko logiko, uveljavljajo neposredno menjavo dela in načela
racionalnega gospodarjenja, nagrajevanje po uspehih oziroma delu, pogodbene odnose in programiranje glede na povpraševanje. Družbeno načrtovanje
v visokem šolstvu ne more mimo načrtovanja v združenem delu. Vseh teh vprašanj pa ni mogoče razreševati le v samoupravnih interesnih skupnostih, ker
segajo globoko v vzgojno-izobraževalno delo. Kako naj oblikujemo1 nove programe za profile poklicev, ki jih zahteva moderno gospodarjenje, če ne na teh
osnovah. In to bo spodbudilo tudi razvoj novih študijskih oblik.
Zdaj si naša skupnost posebno prizadeva za razvoj energetike, pridobivanja surovin, urejevanja prometa, za modernizacijo tehnologije na vseh toriščih in za razvoj organizacije dela, za nove upravne službe, za krepitev lastne
ustvarjalnosti in kakovosti dela, za sodelovanje z deželami v razvoju in napredek na vseh straneh na osnovah socialističnega humanizma. Temu gibanju
prilagajamo gospodarski sistem in načrte. Zato je naravno, da bo tudi razvoj
visokega šolstva moral prilagoditi svojo razvojno usmeritev in vsakdanjo dejavnost v prvi vrsti tem družbenim prizadevanjem. Novi družbenoekonomski
odnosi bodo to zagotovili. Naš zakon pa mora spodbujati in omogočati to preusmeritev. Tega ne moremo delati petnajst let za razvojem na drugih področjih,
temveč vštric z občo družbeno preobrazbo.
Nakazali smo že, da pričakujemo nastajanje področnih skupnosti visokošolskih temeljnih organizacij združenega dela ali delovnih organizacij. V skupnosti se bodo povezale npr. medicinske šole, pedagoško šolstvo, ekonomsko-organizacijske usmeritve, sorodne tehniške smeri, umetnostne akademije, pravno in
politološko šolstvo. Kaj pričakujemo od tega? Najprej smotrnejšo organizacijo
v visokem šolstvu, ki lahko ob obveznem združevanju vseh tipov visokošolskih
organizacij v univerze privede tudi do novih šol in meduniverzitetnega sodelovanja. Razvijali se bodo verjetno tudi specializirani centri; vsaj razvojev
našem glavnem mestu in v nekaterih regionalnih središčih kaže na to'. Z boljšo
organizacijo bo omogočen policentričen razvoj usmerjenega izobraževanja. Takš-
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ne šolske skupnosti bodo mogle nuditi gospodarstvu in drugim dejavnostim
tudi bogatejše in kompleksnejše oblike izobraževanja dopolnilnega usposabljanja in raziskovalnega dela. Računati moramo, da bo razvoj usmerjenega
izobraževanja po sistemu trajnega dopolnjevanja ob delu še zelo povečal zahteve
do visokega šolstva.
Nove skupnosti po področjih izobraževanja pa bodo imele možnost neposrednega povezovanja z ustreznimi posebnimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi za vzgojo in izobraževanje, za raziskovalno delo in tudi za gospodarska področja. Vse te nove oblike lahto celo posežejo v sedanjo organizacijsko
sestavo visokega šolstva, in to upravičeno pričakujemo, saj smo priča nekaterim nerazumljivim razdelitvam, umetnim preprekam pri nadaljevanju študija
in zelo različnim kriterijem dela ipd. Premagati kaže sedanjo razdrobljenost na
neštete katedre, inštitute, seminarje in oddelke. Vse to se začenja pri pravilnem
oblikovanju temeljnih organizacij združenega dela. Še vedno so glede tega nerazumevanja ali pa se za ohranjanjem sedanje organizacije skrivajo strahovi
pred novostmi, ki jih prinaša življenje in omogočata nova ustava in ta zakon.
V prihodnjih mesecih bomo na Slovenskem s podporo tega zakona dobili
drugo univerzo s sedežem v Mariboru. V tem mestu deluje več visokih in višjih
šol, z njimi pa je povezana tudi visoka šola za organizacijo dela v Kranju. Vse
te šole so nastajale ob neposredni podpori in mentorstvu ljubljanske univerze.
Sedaj pa se bosta obe univerzi na novo osnovali na podlagi svobodne opredelitve
in samoupravnega sporazuma vseh višjih in visokih šol ter bosta po tem zakonu imeli nekoliko drugačno vlogo, kot jo je imela doslej slovenska univerza.
Poleg obeh univerz se razvija sistem centrov usmerjenega izobraževanja,
v katere bodo vključeni oddelki in samostojne organizacije visokih šol iz obeh
univerz. Ta sistem povezuje regionalna središča vseh delov naše domovine:
Novo Gorico in Koper, Kranj, Novo mesto, Celje in Velenje, Mursko Soboto,
V nekaterih od teh mest so že redne šole aH zunanji redni oddelki višjih in
visokih šol, poleg teh pa se vrstijo razne oblike študija ob delu na visokošolski
ravni. Posamezne šole imajo periodične oddelke še v drugih slovenskih mestih.
Takšen razvoj prinaša nedvomno velik napredek in nove možnosti za izobraževanje, zlasti še ob delu, in usposabljanje strokovnjakov v krajih in območjih,
kamor so doslej neradi odhajali diplomanti iz Ljubljane in iz Maribora. Regionalna središča imajo razvito tudi drugo kulturno življenje, zlasti študijske
knjižnice in športne objekte in kar še rabijo študentje. Lažje bo razporediti
študente na vaje v organizacije združenega dela in prilagajati študijske in raziskovalne oblike dela potrebam. Tako se na podlagi pogodbenih odnosov kristalizira najbolj racionalna oblika izobraževanja. In kar je glavno, v teh središčih
so že doslej študenti dosegali neprimerno boljše uspehe kot na matičnih visokih
šolah. Razvijanje policentričnega sistema pa seveda opozarja, da bo v teh
mestih treba po načrtu graditi šolske stavbe in študentske domove, povezovati
šolske in industrijske laboratorije in delavnice, tja bodo morali širiti dejavnost
marksistični centri in reševati bo treba še druga vprašanja zaradi nove funkcije,
ki jo dobivajo ta mesta. Zato bo treba spremeniti tudi odnos družbenih dejavnikov do novih dejavnosti.
Studijski načrti in programi bodo odslej v celoti dostopni javnosti in predmet strokovne in idejno-politične kritične presoje, prav tako pa vsi učbeniki.
V tem in preteklem letu so pedagoški sveti visokih šol opravili že nekatere
popravke dosedanjih načrtov in programov zaradi izboljšanja družbenopolitične
oziroma marksistične vzgoje, vendar je bil to le prvi korak. Če bodo nastajale
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v izobraževalnem sistemu strukturne spremembe zaradi pospeševanja tistih
področij,, ki najbolj občutijo žejo po strokovnih delavcih in pospešujejo gospodarstvo, potem lahko upravičeno pričakujemo tudi prilagajanje načrtov
ustreznim usmeritvam. Delež delovne vzgoje bo večji, raziskovalno delo bo
spodbujalo povsem drugačen pristop k spoznavanju in pridobivanju znanja in
izkušenosti, večja aktivnost študentov (povečan delež vaj in individualnega
dela študentov, seveda tudi v skupinah) pa bo zmanjšala obseg predavanj.
Zakon narekuje takšno preobrazbo. Naposled bo treba omejiti obseg vseh oblik
organiziranega študija oziroma dela in snovi na razumno mero, pravzaprav na
obseg, ki ga bo zmogla večina študentov po načelu: leto za letom, diploma
v zakonitem roku rednega študija. Sveti visokošolskih organizacij združenega
dela bodo morali tem vprašanjem posvetiti vso skrb, kajti to bo ena najtežjih
nalog. Treba jo je opraviti objektivno, izhajajoč iz profilov in potrebnega znanja
in ne po sedanji sestavi učnega kadra. Poleg tega bo treba jasno predpisati
ukrepe prehodnega značaja in omogočiti, da to preobrazbo čimprej izkoristijo
vsi študenti. Absolventski staž ne sme biti pokrovka za neizpolnitev takšne
naloge. Računajmo na dvoletni, štiriletni, ponekod triletni, na medicini izjemoma petletni študij z diplomo vred in na periodično izpopolnjevanje celo
delovno dobo slehernega strokovnjaka.
To ni le formalna zahteva. Sedaj diplomirajo študenti visokih šol pri 26 ali
27 letih, normalno pa bi bilo tri leta prej. Vprašanje ni pomembno samo zaradi
začetka delovne dobe slehernega diplomiranega strokovnjaka, temveč so psihofizične sposobnosti usposabljanja za delo v teh letih najugodnejše in te je
treba izkoristiti — namesto za podaljševanje študija na šolah za uvajanje v delo.
Tri tisoč diplomantov — in v desetih letih 30 000 — sprejeti na delo tri leta
prej ali kasneje, to je za gospodarstvo, ki se tako dinamično razvija in mu
strokovnjakov manjka, bistveno vprašanje. Na drugi strani pa se s tem povečujejo kapacitete šol: bolj se bodo lahko posvetile začetni fazi študija, ki je
najbolj kritična. Naposled je to vprašanje gospodarnega izkoriščanja visokošolskih kadrov in sredstev in v tem imamo nedvomno najpomembnejše notranje
rezerve, ki jih je treba čimprej bolje izkoristiti.
Spreminjanje in sestavljanje novih študijskih načrtov — pri tem se bo treba
posvetovati z marksističnimi centri, z izobraževalnimi in raziskovalnimi skupnostmi, s strokovnimi aktivi ustreznih gospodarskih združenj ali organizacij
združenega dela, z inštituti in z delavci sorodnih institucij, bo zahtevna naloga.
V njih naj se ne odraža le nova vsebina, temveč tudi posodobitev oblik vzgojnoizobraževalnega dela. Ob tem bo treba marsikaj razčistiti in zlasti preprečiti
sicer že splošno znano in kritizirano' samovoljo posameznih učiteljev in slabo
delo študentov. To delo terja resnično revolucionarni pristop, ki ne pride sam
od sebe, temveč terja poglobljeno in konstruktivno kritično analizo sedanjih
razmere in razpravljanje o vseh spremembah. V tem pogledu smemo pričakovati
čimveč izvirnosti in zavzetosti, zavedati pa se moramo, da vsa ta preobrazba
nastaja v demokratičnem procesu, ki terja ustrezne priprave. Nedvomno bodo
potrebni seminarji za vse učitelje in izredno zavzeto delo šolskih svetov in
njihovih svetovalnih teles. To nalogo mora pomagati s svojim prispevkom uresničevati vsak visokošolski učitelj in je treba ta njegov odnos upoštevati tudi
kot del ocene pri predvidenih ponovnih volitvah učiteljev.
Ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela, presnavljanje visokošolske organizacije in položaja visokega šolstva, natančneje določeni kriteriji o
usposobljenosti visokošolskih delavcev, možnost izpopolnitve pedagoških zborov
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z najboljšimi delavci iz gospodarstva in iz drugih dejavnosti, usposabljanje
pedagoških delavcev za nove. naloge in nove delovne odnose, kompleksno ocenjevanje pripravljenosti raziskovalno-pedagoških delavcev za reformo izobraževanja, spreminjanje študijskih načrtov, zato nova delitev dela in vodstvenih
nalog — vse to terja, da se po sprejetju novih statutov in ob pripravljanju
novih študijskih oblik opravi — letošnjo jesen — tudi reelekcija vseh učiteljev
in asistentov na visokošolskih zavodih. V bistvu gre za novo konstituiranje temeljnih organizacij združenega dela in za odgovornost vseh organov, v prvi
vrsti učiteljskih zborov in svetov šol, da se bodo lahko vsi delavci usposobili
za naloge, ki so danes pred visokim šolstvom. Polovica rednih profesorjev je
starih nad 60 let in pripravljati je treba ob njih nove, sposobne učitelje za
bodoče delo. Misliti je treba na vse novo, kar prihaja, in na prodor računalništva, na razvijanje dobro zasnovane INDOK službe, na zunaj šolske naloge
ob snovanju sistema neprekinjenega izobraževanja, na policentrični razvoj, na
intenziviranje delovne vzgoje. Pri vsem tem moramo delati tako, da bo razčiščevanje idejnih in strokovnih vprašanj ali morebitnih odklonov odgovornost
in nenehna dejavnost sleherne delovne organizacije in da bo ta terjala pomoč
zunanjih dejavnikov le v zares izjemnih primerih.
Visoko šolstvo bo kot del usmerjenega izobraževalnega sistema imelo še
večje naloge in pomembnejši položaj. Temu bo lahko* ustrezalo le, če bo zares
socialistično, progresivno, ustvarjalno. V prvi vrsti se mora boriti za nove
odnose, ki so dvojne narave: Eno so novi družbenoekonomski odnosi, ki zagotavljajo visokemu šolstvu sredstva glede na sprejete naloge in uspehe. Nič
več torej ne more biti avtomatično in dvignjeno nad vse drugo. Dobro delo —
in za tega se zavzemamo-, bo le izboljšalo položaj visokega šolstva v samoupravni socialistični družbi. Drugo pa so novi notranji odnosi: skupinsko delo,
mentorsko delo učiteljev, enakovredno sodelovanje učiteljev in študentov pri
vseh oblikah študija in usposabljanja, skupna odgovornost za pravilno usmerjenost visokega šolstva, sodelovanje delavcev, študentov in delegatov uporabnikov pri usmerjanju dejavnosti, sklepanju dogovorov in zagotavljanju pogojev
za delo.
Ob vsem, kar prinaša in odpira novi zakon o visokem šolstvu, kaže podčrtati, da se s tem usmerjamo v deroči tok gospodarskega in občega družbenega razvoja in da je poglavitno delo šele pred nami. Uresničevanje novih nalog
je odvisno zlasti od aktivnosti zavestnih sil v visokem šolstvu in v uspešni
mobilizaciji vseh visokošolskih dejavnikov. Zveza komunistov in Zveza socialistične mladine sta že zelo dejavni pri obravnavanju teh vprašanj in snovanju
predlogov za preosnovo visokošolske organizacije in dela. Naravno je, da so
te sile naletele tudi na nerazumevanje in ponekod na pasivni odpor, toda to ni
splošna značilnost. Napačna je presoja nekaterih, da je na primer Univerza v
Ljubljani proti novemu zakonu in podobno. Univerza ima svoje značilnosti in
posebnosti, na katere nas je opozarjala in nam s tem omogočila boljšo presojo
predlaganih rešitev. Predvsem pa so predstavniki Univerze zavzeto sodelovali
v vseh fazah pripravljanja tega predloga. Prav tako je bilo uspešno sodelovanje
članov mariborskega združenja visokošolskih organizacij, ljubljanske in republiške skupnosti višjih in visokih šol. Trdno oporo smo imeli v združenem delu,
Gospodarski zbornici SRS in v vseh družbenopolitičnih organizacijah, ki so
pomagale tudi sprotno širše preverjati tako izhodišča kakor predlagane rešitve.
Ves čas smo se opirali na stališča CK ZKS, 7. kongresa ZKS, 10. kongresa ZKJ
in Republiške konference SZDL.
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Razreševanje problemov visokega šolstva in njegovega položaja pripelje
seveda tud'i do razčiščevanja težav nosilcev vzgojno-izo^iraževalnega dela.
Tako smo obravnavali idejno-politične odklone nekaterih učiteljev. V bodoče
bo treba presojati tudi druge strani udeležencev pedagoškega procesa in ob
teh velikih spremembah bodo še na vrsti takšna vprašanja. Rešujemo jih z
vidika naših ustavnih načel in nalog visokega šolstva. Največ pozornosti moramo posvetiti informiranju in usposabljanju učiteljev in drugih udeležencev
za novo vsebino in drugačne naloge in navade od dosedanjih. Reorganiziramo
dejavnosti in za to pripravljamo njihove udeležence. T'o je naloga vsake visokošolske delovne organizacije in njenih organiziranih dejavnikov! Kdo drugi naj
opravi to delo?
Medtem ko so pretresali predlog zakona skupščinski odbori, so ga v tej
obliki pretresali tudi v visokem šolstvu, v izobraževalni skupnosti, v Sindikatih,
v Republiški konferenci SZDL, gospodarski in drugi dejavniki, republiški sveti
in potem znova Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V vseh teh razpravah
so predlagali vrsto dopolnil. Skrbno smo> jih proučili in mnoge sprejeli. Večina
jih je redakcijske narave, prinašajo pa tudi še vsebinske izpopolnitve.
Tako je vsebinske narave dilema, ah začeti študijsko leto 1. septembra ali
1. oktobra. Za prvi september prepričuje predvsem potreba po prilagoditvi visokega šolstva sistemu dela v usmerjenem izobraževanju, katerega del postaja,
in po odločnejši reformi oblik in vsebine izobraževanja. Sedaj imamo v dveh
semestrih le 30 tednov organiziranega študija ali dobrih sedem mesecev na leto.
Izkoriščamo torej le tri četrtine razpoložljivega delovnega časa; preostali del
odpade na izpite in z njimi zvezane težave. Delo je namreč urejeno tako, da se
gradivo iz meseca v mesec kopiči in študenti proti koncu leta preprosto ne
zmorejo opraviti vseh obveznosti. Študirajo po skriptih in zapiskih, samo da
čimprej predelajo izpitno gradivo. O njihovem rednem delu in letnem oddihu
pred novim študijskim letom se ne razmišlja dovolj. Zato šele v začetku novega
študijskega leta velika večina študentov hiti pridobivati pogoje za novo stopnjo
in pri tem jih tudi veliko omaga. Bistvo reforme je v izboljšanju študija; zelo
bo treba zmanjšati obseg predavanj, povečati pa do razumne meje vse druge
oblike študija in usposabljanja za strokovno delo — od raziskovalnega dela
do vaj in prakse. Zakon omejuje obremenitev študentov do največ 900 ur predavanj, seminarjev in vaj na leto. Normalno bi bilo, da teh oblik ne bi bilo več
kot 20 ali 25 ur na teden, sicer študenti ne bodo mogli sproti študirati in postopno opravljati izpite ali preizkuse znanja in si pridobivati delovne izkušnje.
Modernizirati moramo način študija, sicer so nesmiselna vsa pričakovanja o
razvijanju aktivnega študija, o raziskovalno-izobraževalnem delu, o sistematičnem pridobivanju in utrjevanju znanja, o tem, da je visokošolski študij hkrati
šola marksizma in samoupravljanja. Pri maksimalni 25-urni tedenski obremenitvi z obveznimi oblikami študija je potrebnih v 2 semestrih skupno 36 tednov
rednega dela (v vsakem po 18 tednov), pri 20 tedenskih urah pa še ustrezno več.
To bi lahko zagotovili samo s premaknitvijo začetka organiziranega študija na
1. september in vsaj 10. ali 15. septembra bi se moralo začeti organizirano študijsko in raziskovalno delo. Tako bi študenti lahko sproti opravljah svoje naloge
in do konca junija izpolnili celotni program. Tak je tudi ritem dela v gospodarskih in družbenih dejavnostih. Uresničenje tega bi pomenilo velikansko
racionalizacijo: študij bi trajal tretjino manj, uspehi bi bili večji in razpoložljivi prostor in opremo bi mnogo smotrneje izkoriščali. Ne verjamem, da bi
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mogli študij uspešno skrajšati tako, da bi za tretjino zmanjšali obseg učne
snovi.
Za ohranitev začetka študijskega leta 1. oktobra so navedli univerzitetni
organi in študenti ljubljanske univerze vrsto razlogov, ki jih ni zanemariti.
Takojšen prehod bi utegnil povzročiti zmedo. Zato predlagamo, da lahko študenti
izkoristijo s statusom študenta zvezane koristi tudi septembra, če jim to seveda
pomaga naprej. Vse druge pogoje pa se da zagotoviti, zlasti če nas k spremembi
usmerja družbena zahteva po bistvenem izboljšanju učinkovitosti študija in če
se zavedamo, da gre za reformo študija, kar pomeni tudi spremembo nekaterih
navad. Pri nas smo v teh tridesetih letih menjali mnogo ustaljenih pravil, spremenila se je struktura družbe in kvaliteta življenja. V bodoče bo usmerjeno
šolstvo živelo v mnogo tesnejši povezanosti z gospodarstvom in vsem družbenim
dogajanjem in tega se napredne sile povsem zavedajo. Iz gospodarstva, iz sindikatov, od mnogih študentov in tudi od šol dobivamo zahteve, da se spremeni
vsebina in režim študija. Pred nedavnim je na to posebej opozorilo tudi Predsedstvo CK ZKJ.
Nadalje naj opozorim, da ne podpiramo predloga za črtanje člena, s katerim se uvaja možnost podeljevanja naziva »zaslužni profesor« najboljšim upokojenim učiteljem. Ne gre ravno za potrebo, da najzaslužnejšim omogočimo
sodelovanje tudi po upokojitvi, saj takšni učitelji vzgojijo in pridobijo tudi
dobre sodelavce, ki lahko nadaljujejo njihovo pedagoško delo. Naziv »zaslužni
profesor« bi podeljevali vzornim učiteljem kot pomembno družbeno priznanje
za njihovo vzgojno delo, za dosežke na njihovem delovnem področju, za bogato
publicistično delo in učbenike, za utrjevanje naprednega pogleda na svet, sodelovanje pri reševanju nalog družbenega razvoja in podobno. Podrobnejša merila
in pogoje za pridobitev tega naslova naj določi Skupščina SR Slovenije.
Vse do te seje smo razpravljali o vlogi in delovanju t. im. habilitacijske
komisije. V velikem, razvejanem, raznorodnem, a družbeno nadvse pomembnem
visokem šolstvu je potrebno zagotoviti, da se glede pridobivanja delavcev in
obnavljanja njihove usposobljenosti zagotovijo čim enotnejša in družbeno verificirana merila. Pri tem delu potrebujejo visokošolske organizacije tudi pomoč
zunanjih družbenih dejavnikov. Zato je potrebna vsaki univerzi takšna komisija, ki ji ustreznejšega naslova nismo našli. Kakor za vodilna mesta v organih
samoupravljanja v visokem šolstvu in drugod je tudi v tem primeru smiselno,
da predloge za izvolitev komisije daje SZDL. Z zakonom je predvideno, da so
v komisiji visokošolski delavci, študenti in javni delavci. Tretjino članov imenuje Izvršni svet Skupščine SRS, ki je odgovoren za izvajanje v tej skupščini
določene politike in zakonov, dve tretjini pa izvoli univerzitetni organ samoupravljanja, ki je zainteresiran in odgovoren za uresničevanje nalog in programov v visokem šolstvu. To pa je v največji meri povezano s kakovostjo
dela učiteljev in odgovornostjo samoupravnih organov. Zato bo habilitacijska
komisija skrbela, da bodo v visokem šolstvu delovali učitelji, ki bodo kos
vzgojnim in strokovnim nalogam, in da se bo njihov sestav dopolnjeval s sposobnimi kadri iz prakse.
Med vprašanji, ki so bila pogosteje v ospredju, je tudi obstoj in delovanje
pedagoško-znanstvenih svetov. Poslej jim ni odmerjena tako odločilna vloga
pri določanju politike razvoja, kot so jo imeli v preteklem obdobju, in nekateri
se bojijo posledic. Podčrtati je treba povsem novo kvaliteto odnosov, ki jo gradimo v visokem šolstvu: enako odgovornost vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega dela in združitev vseh zainteresiranih dejavnikov v
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procesu samoupravljanja. Bistvena vprašanja razvoja in poslovanja bodo obravnavali in reševali učitelji in študenti skupno z delegati uporabnikov; izboljšati
je treba sedaj večkrat zelo krhko sodelovanje, ki je pogosto izzvenelo v očitke,
da predstavniki gospodarstva in javnosti pa tudi študenti niso dovolj aktivni,
da jih često celo ni na seje. Pedagoški delavci bodo morali svoje organizacijsko
delo v večji meri usmeriti v raziskovalno-pedagoške enote in skupnosti TOZD
in obogatiti je treba delo svetov letnikov. Tako se bodo naloge porazdelile.
Glavno delo pedagoško-znanstvenih svetov je obravnavanje vprašanj študija,
usposabljanje učiteljev, razvijanje novih oblik izobraževanja in vaj, skrb za
marksistično zasnovanost učnih področij, prizadevanje za omejitev organiziranega dela na razumno mejo in iskanje drugih poti za izboljšanje učnih uspehov.
Kritično bodo morali ocenjevati delo učiteljev, skrbeti za vzgojo kadrov in za
napredovanje asistentov, da se bo učiteljski in asistentski kader pomlajeval in
usposabljal za vzgojno, izobraževalno in raziskovalno delo. Ne smemo pozabiti,
da reforma izobraževanja obsega spreminjanje odnosov, zlasti poglabljanje delovnega tovarištva in odgovornosti za skupne učinke vseh vzgojnih dejavnikov.
Reforma je tudi modernizacija izobraževalne tehnologije in za to se je treba
usposabljati in zavzemati. Reforma visokega šolstva je del naše socialistične
graditve, ki nosi v sebi mnogo revolucionarnega. V njej so zgodovinske revolucionarne tradicije boja za obstanek in napredek, v njej je revolucionarni odnos
do razvoja znanosti in tehnologije; odsevati mora veliko socialno in kulturno
preobrazbo našega ljudstva in njegovega življenja. Vse te kvalitete morajo
prežemati pedagoško in raziskovalno delo v visokem šolstvu in ta skrb za
dobro usmeritev odpira pedagoško-znanstvenim svetom in vsakemu delavcu
široko polje ustvarjalnega dela.
Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet predlaga Skupščini ta zakon
kot skupni dosežek večletnega vztrajnega iskanja novih poti razvoja visokega
šolstva. S sprejetjem tega zakona boste uzakonili reformo visokega šolstva,
predvsem njegovo vsebinsko preobrazbo, ki pa bo na načelih nove ustave
in v samoupravnem procesu porajala tudi boljšo organizacijo. Z novim srednjeročnim načrtom bo nakazan tudi kadrovski in materialni razvoj visokega šolstva. Gradimo na doseženem, čeprav nam ne sme biti nič tako sveto, da tega ne
bi ustrezno zamenjali z boljšim. Visoko šolstvo bo seglo iz glavnih mest tudi v
regionalna središča in neposredno v združeno delo. In združeno delo bo popravilo, kar je v tem zakonu in kar bo v statutih še nedorečeno. Ko bo minila
naslednja razvojna faza in se bo že v novi obliki in funkciji neprekinjenega
procesa uveljavilo usmerjeno izobraževanje, ko bodo zaživele nove skupnosti
visokih šol in samoupravne interesne skupnosti usmerjenega izobraževanja,
bomo verjetno prešli na enotno zakonsko urejanje celotnega poklicnega in
dopolnilnega vzgojno-izobraževalnega dela.
S tem zakonom bodo največ pridobili študenti, in to je vsekakor glavna
ocena. Uveljavili se bodo kot enakopravni dejavnik; v izboljšanih oblikah
izobraževanja in strokovnega usposabljanja bodo uspešneje utirali vsak svojo
pot v življenje. V šoli si bodo pridobili znanje, marksistični pogled na svet
in naučili se bodo tudi delati. Izobraževalno delo bo temeljilo na raziskovalnem
in eksperimentalnem delu. Ta pridobitev, poleg novih pravic in spoznanj v samoupravnem dogovarjanju in odločanju, bo bistveno spremenila njihov položaj
že v času študija, predvsem pa bo omogočila tudi zgodnejši in trdnejši vstop
v združeno delo. Možnosti izobraževanja ob delu jim zagotavljajo upoštevanje
delovne dobe, sistem štipendiranja pa odpravlja socialna nesorazmerja in ovire.
16»
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Le dosledno moramo vse to uresničevati, kar pa seveda izhaja iz odnosa združenega dela do visokega šolstva.
Z uresničevanjem reforme, ki bo visoko šolstvo obrnila k družbeni problematiki in ga povezala z združenim delom, bodo bistveno pridobili tudi visokošolski delavci in združeno delo. Znanost in šolstvo lahko veliko prispevata, čeprav šele po dolgotrajnem delu, k rasti produktivnosti dela in družbenega dohodka. Samo iz tega vira bosta črpala sredstva za svoj napredek; ta vir pa
je neizčrpen. Že Engels je ugotovil, da je znanost najbolj napredovala tedaj,
ko je reševala probleme in zahteve iz gospodarstva. Toda tudi za to se moramo
usposobiti.
Kadarkoli pregledujemo dosežke na poti našega razvoja, in ob 30-letnici
osvoboditve ali ob pripravah novega srednjeročnega načrta jih bomo znova,
se vselej ponašamo tudi z dosežki visokega šolstva. Vendar s sedanjimi vseeno
nismo zadovoljni. Tokrat je bistveno spoznanje, da nam zadnjih deset let ekstenzivnega razvoja kljub velikim naložbam in veliko večjemu vpisu študentov
ni dalo več diplomantov. Torej je potrebna reforma sistema. S tem zakonom
jo po najboljših močeh uveljavljamo in čas je, da se lotimo na tej osnovi novih
nalog. Zato vas v imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije prosim, da
glasujete za ta predlog in ga uveljavite! Hvala.
Predsedujoči Štefan Nemec: Tovarišu podpredsedniku hvala za uvodno obrazložitev. S tem zaključujem skupno zasedanje Zbora združenega dela,
Zbora občin, Družbeopolitičnega zbora in Skupščine Izobraževalne skupnosti
Slovenije in vas obveščam, da bo Zbor občin nadaljeval delo v mali dvorani
takoj, Družbenopolitični zbor v dvorani Centralnega komiteja, tudi takoj, Skupščina Izobraževalne skupnosti ob 11. uri na Filozofski fakulteti, kjer je tudi
začela sejo, Zbor združenega dela pa v tej dvorani takoj.
(Skupno zasedanje vseh zborov je bilo končano ob 10.25.)

(21. maja 1975)
Predsedovala: Mara Zlebnik,
predsednica Zbora občin
Začetek zasedanja ob 9.30.
Predsedujoča Mara Žlebnik: Tovarišice in tovariši delegati!
Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, na katerem bomo poslušali skupno obrazložitev Vladimira Klemenčiča, člana Izvršnega sveta k 3. točki dnevnega reda, to je k
predlogu za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije z osnutkom tega zakona, in Staneta Markiča, predsednika Komisije za pripravo poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije k 4.
točki dnevnega reda, to je k osnutku poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Besedo ima tovariš Vladimir Klemenčič, član Izvršnega sveta Skupščine
Socialistične republike Slovenije!
Vladimir Klemenčič: Tovarišice in tovariši! Skladno z ustreznimi
ustavnimi določbami je Izvršni svet dal predlog, da se v Skupščini začne postopek za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave SRS. Ustavni zakon,
ki je bil sprejet lani, je skupno z ustavo določal, kako je z uporabo posameznih
ustavnih določb, to se pravi, katere določbe ustave se neposredno uporabljajo
z dnem njene uveljavitve ter katere kasneje itd. Pri tem so v ustavnem zakonu
postavljeni tudi roki za uskladitev republiških zakonov z novo ustavo. Izvajanje
zakonodajnega programa, ki je bil na podlagi tega sprejet, kaže, da nekaterih
zakonov ne bo mogoče uskladiti z ustavo do sredine tega leta oziroma do sredine prihodnjega leta, kot je zapisano v ustavnem zakonu. Zakasnitev nekaterih
zakonov je neposredno povezana s potekom priprav v republiki, pri nekaterih
republiških zakonih pa je povezana s pripravami temeljnih rešitev v zvezni
zakonodaji, zlasti tistih, ki se nanašajo na družbeno lastnino, na organizacije
združenega dela, in še nekaterih rešitev. Omenjanje zakasnjevanja pri zvezni
zakonodaji seveda ni nikakršno prevračanje krivde na druge, saj tudi naša
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republika sodeluje ter ima pomemben del odgovornosti za pravočasno in ustreženo pripravo zakonskih rešitev na zvezni ravni.
K zamudi prispevajo svoj del različni vzroki: problemi kadrovske narave,
spremembe v organizaciji republiških upravnih organov, nujnost, da se delegatski skupščini omogoči normalno delo itd. Toda poglaviten je ta, da gre za
obsežne in zahtevne družbenopolitične naloge, saj oblikovanje večine zakonskih
rešitev ne poteka po neki že znani, utrti poti, ampak nasprotno, na podlagi
ustave je treba snovati nove rešitve. Le-te bi morale čim ustrezneje in popolneje
izraziti doseženo v razvoju samoupravnega socializma in tudi njegove smotre
v obdobju pred nami. Za to pa ni nikakršnih vzorcev, ki bi jih lahko enostavno
prevzeli. Hkrati se je treba zavedati, da bodo te določbe posegle globoko na
najrazličnejša področja družbenega življenja ter zato ne bi smeli sprejemati
premalo dognanih in pripravljenih rešitev.
Razen tega stvar ni samo v tem, da se pripravi zakonsko besedilo. Oblikovanje besedila je konec koncev mogoče v določeni meri tudi pospešiti. Toda
priprave zakona so povezane z vrsto drugih priprav, ki omogočajo, da zakon
po sprejetju lahko zaživi. Tako postaja pomembno samoupravno pravo ter je
pogosto potrebno, da se vzporedno s pripravo zakonskega besedila oblikujejo
tudi določbe različnih samoupravnih aktov. Prav tako je izvajanje zakonov
čedalje bolj povezano s pripravo ustreznih podzakonskih, izvršilnih predpisov.
Skratka, sprejemanje zakona v relativno kratkem času še ne pomeni, da se bo
naglo uveljavil v življenju.
Nadalje je pri oblikovanju zakonov treba upoštevati, da so skladni ter konsistentni s stališča celotnega pravnega sistema, ki ga gradimo na ustavnih
izhodiščih, iz česar izhaja nujnost usklajevanja poteka priprav posameznih
zakonov.
Potemtakem predlog za podaljšanje rokov v ustavnem zakonu ne izvira
iz teženj po zmanjšanju intenzivnosti dela, pač pa iz nuje, da se postavi realnejši rok, v katerem bo mogoče opraviti zahtevne in obsežne priprave za resnično vsebinsko preosnovo zakonodaje na ustavnih izhodiščih. Pri tem naj bi se
s spremembo ustavnega zakona določil le končni enotni rok usklajevanja do
konca 1977. leta. V tem okviru bi konkretne roke za posamezne zakone —
katerih večino bo mogoče sprejeti že v teku letošnjega in prihodnjega leta —
opredelila Skupščina z zakonodajnim programom.
Glede na to, da se predložena sprememba ustavnega zakona nanaša le na
podaljšanje roka ter torej ne gre za nikakršne vsebinske spremembe, v Izvršnem svetu menimo, da bi bilo moč celoten postopek izpeljati v dveh fazah.
V tem smislu je tekla tudi razprava v skupščinskih telesih. Tako bi lahko postopek zaključili še pred polletjem, do takrat pa bi v Izvršnem svetu in upravnih organih pripravili skladno s tem ustrezno spremenjen zakonodajni program za obravnavo v Skupščini.
O podobnem predlogu za spremembo roka v ustavnem zakonu tečejo sedaj
tudi razprave v Skupščini SFRJ. V predlogu, ki je posredovan Skupščini, naj
bi se določil enotni končni rok uskladitve vseh zveznih zakonov, in sicer do
konca prihodnjega leta, se pravi do leta 1976. Nekatere republike so roke v svojih ustavnih zakonih že spremenile konec lanskega leta, medtem ko so v drugih
priprave za to v teku.
Ob teh predlogih se pojavljajo tudi redka zlonamerna tolmačenja, ki želijo
predstaviti podaljšanje rokov v ustavnem zakonu kot neko vrsto političnih
težav, s katerimi naj bi se Jugoslavija srečevala v sedanjem času. Mislim, da
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na to pravzaprav ni treba odgovarjati, saj objektiven odgovor verjetno ne bi bil
sprejet z razumevanjem. Vsi, ki so sodelovali pri zakonodajnem delu v dosedanjem obdobju uresničevanja ustave, vedo, da terja to delo ustvarjalno
sodelovanje najodgovornejših družbenopolitičnih in drugih delavcev ter strokovnjakov in znanstvenikov različnih profilov — pravnikov, ekonomistov, sociologov itd. Ob tem oblikovanju in iskanju novih rešitev v družbenem razvoju
prihaja tudi do razhajanj, do boja mnenj, saj ni vedno lahko hitro spoznati, ali
pomeni posamezen predlog uresničevanje ustave ali pa je dejansko v nasprotju
z njim. Toda v argumentirani razpravi so se vedno uspele izoblikovati skupno
dogovorjene rešitve. Tudi pri zakonodajnih rešitvah jugoslovanskega pomgna,
ki so sedaj v snovanju, ustavne določbe kot izhodišče niso sporne. Pojavljajo
pa se tu in tam dileme glede tega, ali je mogoče že danes v celoti normativno
izpeljati neko načelo, ali pa ga kaže sprejeti kot izhodišče z določenimi kompromisnimi rešitvami, ki upoštevajo dejanske razmere. Slednje je stvar presoje in
ne pomeni, da se s tem želimo trajno odreči dosledni izpeljavi nekega načela.
Konec koncev .se takšne dileme pojavljajo tudi pri oblikovanju republiških
zakonov.
Ko govorimo o vsem tem, je prav spregovoriti nekaj besed tudi o že opravljenem delu, saj je to skupno s spoznanji in izkušnjami, ki smo jih pridobili,
prav tako podlaga za prihodnje zakonodajno delo. Za nami je nekaj več kot
enoletno obdobje, odkar je bila sprejeta ustava. V tem času je bilo veliko
storjenega za njeno uresničevanje na različnih področjih družbenega življenja.
V tem procesu je bilo opravljeno tudi obsežno zakonodajno delo. V času štirinajstih mesecev — od začetka marca 1974 do konca aprila letos — je republiška
skupščina sprejela 111 zakonov, od katerih je velika večina povezana z uresničevanjem ustavnih določb. K temu je treba dodati še deset zakonov, ki so bili
sprejeti v zaključni fazi priprav na sprejem ustave ter tako tudi sodijo med
zakonodajne naloge uresničevanja ustave. Iz tega pregleda izhaja, da so zakonsko urejeni novi družbenoekonomski in politični odnosi na številnih področjih
družbenega življenja. Tako je bila sprejeta vrsta zakonov, ki naj prispevajo
k uveljavljanju samoupravnih interesnih skupnosti v družbenih dejavnostih
ter v ustreznih gospodarskih dejavnostih; nadalje zakoni, ki urejajo pomembna
vprašanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov v skupščinskem sistemu
in v sistemu samoupravnih interesnih skupnosti, ki sodelujejo v skupščinskem
sistemu; nadalje predpisi s področja financiranja skupne in splošne porabe;
zakoni, ki izpopolnjujejo davčni sistem ter sistem prispevkov kakor tudi predpisi za odpravo tako imenovanega državnega kapitala; prav tako so izpeljane
pomembne novosti v novih zakonih s področja medsebojnih razmerij pri delu,
varstva pri delu in zaposlovanja; sprejeti so bili novi zakoni, ki urejajo samostojno osebno delo, združevanje kmetov, vprašanja kmetijskih zemljišč in njihovega dedovanja; nadalje zakoni, ki urejajo stanovanjska razmerja, uporabo
poslovnih stavb in prostorov in gospodarjenje z njimi ter stanovanjskimi hišami;
vrsta zakonov je posegla tudi v urejanje posameznih dejavnosti posebnega
družbenega pomena — nanašajo se na šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo ter
prav tako na gospodarske dejavnosti, kot so vodno gospodarstvo, gozdarstvo itd.
Prav tako so pomembni zakoni, ki so spodbudili uresničevanje ustavnih smotrov
v republiških upravno-izvršilnih organih ter v sodstvu, kjer pa je še precejšnje
število zakonov v pripravi.
Z zakoni z omenjenih področij kot tudi z drugimi sprejetimi zakoni je
opravljen precejšen del zakonodajnih nalog, povezanih z uresničevanjem ustave.
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Tako so bili sprejeti zakoni, za katere je bil v ustavnem zakonu določen
kot rok uskladitve konec leta 1974, z izjemo enega zakona, ki je povezan z medrepubliškim usklajevanjem. Od 34 zakonodajnih nalog, ki bi jih bilo treba
opraviti po ustavnem zakonu do sredine tega leta, je bodisi z zakoni bodisi z
drugimi akti že opravljenih 21 nalog, 3 zakoni so v zaključni fazi ter jih bo
moč sprejeti do tega roka, medtem ko bo pri šestih prišlo do nekajmesečne
zamude, za štiri pa bo ta zakasnitev še daljša.
Kot je bilo že omenjeno, pa opravljenega dela ni moč meriti le s številom
sprejetih zakonov, ampak gre še za druge spremembe, ki posegajo v vsebino,
način dela, metode in postopek sprejemanja zakonov. Skratka, tudi sama zakonodaja doživlja v delegatskem sistemu pomembne spremembe. Funkcija zakonov se vsebinsko omejuje na določanje temeljnih vprašanj družbenoekonomskih
in političnih odnosov oziroma na urejanje poglavitnih pravic in obveznosti različnih subjektov. Hkrati se širi področje zadev, ki se urejajo z upravno-izvršilnimi predpisi. Takšna usmeritev pri zakonodajnem delu je bila sprejeta pravzaprav že v času, preden je začela delovati delegatska skupščina, ter je bila na
tem izhodišču oblikovana vrsta zakonov. Res pa je, da se še pojavljajo dileme
pri aplikaciji tega načela v konkretnih primerih, ker še niso dovolj izoblikovani
kriteriji za razmejitev. Razen tega se je morda tu in tam tudi težko odtrgati
od stare prakse.
Mimo teh sprememb, ki se nanašajo na funkcijo in na način obravnave
zakonov, čedalje bolj dozoreva spoznanje, da bi bilo treba delegatsko skupščino
razbremeniti še nekaterih drugih dosedanjih nalog, kot je izvrševanje ustanoviteljskih pravic, podpisovanje večine družbenih dogovorov, potrjevanje različnih samoupravnih aktov in še nekaterih takih opravil. Tako bi se skupščina
lahko resnično usmerila na svoje temeljne naloge iz določene politike in rešitev
v sistemu družbenih odnosov. Ob tem kaže poudariti, da so bile tudi te temeljne
naloge v preteklem času obsežne. Nekatere težave iz dosedanje prakse, kot so
obsežni dnevni redi in podobno, so namreč tesno povezane tudi z dejstvom, da
je uvajanje delegatskega sistema sovpadlo z obsežnimi nalogami uresničevanja
ustave.
Nedvomno so te obsežne in izjemne naloge postavile tudi izjemne zahteve
pred delegatske skupščine in vse delegate. O teh vprašanjih je nedavno že
tekla razprava, o nekaterih pa bo v bližnji prihodnosti.
V preteklem obdobju je bil v republiških upravnih organih ter Izvršnem
svetu dan tudi veliko večji poudarek tako imenovanemu odpiranju uprave in
izvršnih organov navzven — nasproti samoupravnim, družbenopolitičnim in
drugim dejavnikom. Sprejete so bile organizacijske, kadrovske in druge rešitve, da se že v fazi oblikovanja zakonskih in drugih rešitev pritegnejo k sodelovanju različni dejavniki v družbi, člani družbenopolitičnih organizacij,
samoupravnih organizacij in skupnosti, znanstveniki ter strokovnjaki. Skladno
s tem sta pred približno letom dni začela delovati dva sveta, Svet za družbenopolitična in ustavna vprašanja in Svet za družbenoekonomski sistem, ki sta se
na podlagi novega zakona o republiških svetih preoblikovala v ustrezna republiška sveta. Namen njune ustanovitve je prav v tem, da se izoblikuje mesto za
dogovarjanje vseh družbenih dejavnikov, ki so odgovorni za uresničevanje
ustave. Tem spremembam so sledile spremembe v organizaciji in oblikah republiških upravnih organov. Prav tako je prišlo do sprememb v metodah in organizaciji dela Izvršnega sveta, na podlagi načela kolektivnega odločanja in načela

21. maja 1975

249

smotrne delitve dela. Vse te spremembe gotovo predstavljajo v medsebojni povezanosti neko novo kvaliteto v zakonodajnem delu.
Ob koncu bi želel opozoriti še na nekatera prednostna področja zakonodajnega dela, ki bi morala biti v središču naših prizadevanj v letošnjem letu. Gre
za zakonsko urejanje problematike planiranja in informacijskega sistema, to
so zakoni o družbenem planiranju, o urejanju prostora, o urbanističnem planiranju, zakoni s področja statistike in informacijskega sistema, nadalje gre za
urejanje nekaterih samoupravnih interesnih skupnosti na področju gospodarstva, kot so samoupravne interesne skupnosti v komunalnih dejavnostih, v
cestnem gospodarstvu, v cestnem prometu in v PTT prometu. V pripravi so
prav tako pomembni zakoni s področja pravosodnega sistema, kot je kazenski
zakon, zakon o rednih sodiščih, o tožilstvu, družbenem pravobranilcu samoupravljanja in še nekateri drugi predpisi, prav tako tudi zakon o temeljnih
načelih za organizacijo občinskih upravnih organov.
Nekateri zakoni posegajo na področje dohodkovnih odnosov, na področje
razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke. Nadalje gre za
zakon o> skupnih rezervah gospodarstva, sprejeti pa naj bi bili tudi zakoni, ki
posegajo na področje prometa ter gospodarjenja s stavbami in zemljišči, razen
tega pa gre še za vrsto' drugih pomembnih zakonov, kot je zakon o pospeševanju
razvoja manj razvitih območij in krajev, zakon o ugotavljanju katastrskega
dohodka, o ljudski obrambi, Gospodarski zbornici itd.
Nekateri od teh zakonov so že bih v določeni fazi obravnavani v Skupščini
ter jih bo moč do konca leta sprejeti, pa tudi priprave in oblikovanje drugih
naštetih bi moralo biti v čim večji meri opravljeno že v teku letošnjega leta.
Predsedujoča Mara Žleb ni k: Besedo ima tovariš Stane Markič,
predsednik Komisije za pripravo poslovnika Skupščine SR Slovenije!
Stane Markič: Tovarišice in tovariši delegati! Zbori Skupščine SR
Slovenije so 3. 5. 1974. leta ustanovili skupno komisijo z nalogo, da pripravi
poslovnik republiške skupščine. V izpolnjevanju te naloge je Komisija pripravila osnutek poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki ga imamo danes na dnevnem redu.
Opozoriti želim na nekatera izhodišča, ki smo jih upoštevali pri pripravi
novega skupščinskega poslovnika. S poslovnikom želimo urediti nekatere odnose zato, da bo v celotnem delegatskem sistemu republiška skupščina resnično
delovala kot skupščina delegatov delovnih ljudi, ki so samoupravno organizirani v temeljnih samoupravnih organizacijah in družbenopolitičnih organizacijah.
Po ustavni zamisli naj delegatski sistem zagotovi, da bodo delovni ljudje,
tako kot odločajo v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih o svojem delu, pogojih za delo in o rezultatih dela, odločali tudi v skupščinah
družbenopolitičnih skupnosti o svojih in skupnih interesih in o usmerjanju
družbenega razvoja, izvrševali oblast in opravljali druge družbene zadeve.
Delegatski sistem torej omogoča, da delavski razred in vsi delovni ljudje uveljavljajo svoje interese, neposredno v temeljnih celicah, kjer delajo in žive, kot
tudi v širših družbenih skupnostih. Le ob upoštevanju navedenih ustavnih
izhodišč lahko pravilno zasnujemo organizacijo delegatskega sistema, kolikor
je to po sami ustavi prepuščeno poslovniku. Vloga in položaj delovnih ljudi v
delegatskem skupščinskem sistemu temeljita in rasteta na njihovi vlogi in polo-

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora Občin in Družbenopolitičnega zbora
žaju v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Delegatski sistem
pomeni za skupščine družbenopolitičnih skupnosti nadaljevanje in sestavni del
samoupravljanja v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Pri
oblikovanju poslovnika smo izhajali iz ustavne zahteve, da naj delegatski sistem
zagotovi, da bodo delovni ljudje, samoupravno organizirani v temeljnih samoupravnih organizacij in skupnostih, neposredno uveljavljali svoje interese
prek delegacij in delegatov in v neposrednem soočenju teh interesov oblikovali
skupne in splošne družbene interese. Delegatski sistem potemtakem pomeni
preseganje klasične dvojnosti neposredne in posredne demokracije s tem, ko
uveljavlja samoupravno odločanje delovnih ljudi na vseh družbenih ravneh.
Skupščina SR Slovenije pomeni v tako zasnovanem delegatskem sistemu
tisto mesto, kjer prihaja do izraza sinteza medsebojnega soočanja in dogovarjanja o skupnih interesih v celotnem delegatskem sistemu, kjer veljajo argumenti in razumevanje za skupne in splošne družbene interese in kjer se pravzaprav končno oblikuje skupna rešitev in doseže soglasje o njej. Potemtakem
bo republiška skupščina dobro delala le, če bo samoupravljanje v temeljnih
samoupravnih organizacijah in skupnostih aktivno in razvito, če bo funkcioniral celoten sistem medsebojnega sodelovanja delegacij in delegatov, če bodo
le-ti že pred razpravo v zborih Skupščine oblikovali sporazumne rešitve. Pri
vsem tem delu je seveda nujna aktivna vloga družbenopolitičnih organizacij,
tako pri delovanju delegatskega sistema v samih temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih kot na vseh ravneh njihovega povezovanja, še posebej
pa seveda v družbenopolitičnih zborih skupščin.
Na ta način bo delegatska skupščina lahko dejansko izražala in oblikovala vsakodnevne in dolgoročne interese delavskega razreda in vseh delovnih
ljudi in zagotavljala, da bodo v delegatskem sistemu dejansko prihajale do izraza
vse iniciative, vsi interesi in potrebe delovnih ljudi in da se bodo potem, ko bo
Skupščina oblikovala končne rešitve, sprejete rešitve tudi uspešno uveljavljale
v življenju.;To so izhodišča in odnosi, ki smo jih upoštevali pri snovanju poslovnika in k uresničevanju katerih želimo tudi s poslovnikom prispevati svoj
delež.
Pri oblikovanju novega poslovnika smo upoštevali izkušnje, do katerih
smo prihajali v vsakodnevni praksi. Pri tem smo imeli pred očmi tako prakso,
ki je nastala in se še razvija v samih temeljnih samoupravnih organizacijah
in skupnostih, pri povezovanju delegacij v konferenci delegacij, pri delu občinskih skupščin in pri povezavi delegatskega sistema in samoupravne baze z republiško skupščino. Pri snovanju poslovnika smo ves čas izhajali iz tega, da bo
lahko republiška skupščina uspešno opravljala svoje delo le, če bo zadovoljivo funkcioniral celotni delegatski sistem, če bodo razviti samoupravni odnosi
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, če bodo osnovne iniciative za reševanje družbenih vprašanj prihajale iz same baze, če se bodo vsi predlogi za delo v Skupščini obravnavali in soočali z interesi delovnih ljudi v sami
družbeni bazi in če bo na tej podlagi prihajalo- do soočanja interesov, njihovega
usklajevanja in povezovanja v skupni interes. Skratka, izhajali smo iz tega, da
je republiška skupščina živ organizem v celotnem delegatskem sistemu in neločljivo povezana s samoupravno osnovo v temeljnih organizacijah združenega
dela in vseh drugih oblikah povezovanja dela, s samoupravno osnovo v krajevnih skupnostih, v samoupravnih interesnih skupnostih in s celotnim delovanjem družbenopolitičnih organizacij. Pri snovanju poslovniških rešitev so nam
posebej koristile analize in sklepi, do katerih so prišli pri obravnavi delegat-
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skega sistema na 3. seji Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in
15. seji Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije.
V sklop teh analiz se vključuje tudi analiza o uveljavljanju delegatskega sistema
in uresničevanju delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah
in skupnostih, v občinskih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije, ki smo jo
pripravili v republiški skupščini in na podlagi katere je Skupščina konec aprila
letos sprejela tudi priporočila in sklepe. Iz vseh teh analiz in tudi naših siceršnjih
izkušenj izhaja, da smo sredi intenziviranih naporov za uveljavljanje novega
delegatskega sistema in delegatskih odnosov in da smo v tej smeri dosegli že
določene rezultate. Naš pogled pa je zato predvsem obrnjen naprej, k temu,
kaj je treba storiti, da bodo odpravljene ovire za doslednejše uveljavljanje delegatskega sistema in presežene pomanjkljivosti in slabosti, ki se kažejo pri
uresničevanju novih odnosov. Predvsem gre za to, da je treba najširše odpreti
vsa pota in možnosti in uresničiti vse pogoje, da resnično pridejo do izraza in
se uveljavijo v naših skupščinah interesi samoupravno organiziranih delovnih
ljudi, da bo skupščina v vsem svojem delu in odločitvah resničen izraz hotenj
in potreb delavskega razreda in vseh delovnih ljudi in da bodo v skladu s tem
urejene tudi vse organizacijske zadeve, od kvalitetnih gradiv, do ustreznih
rokov, ustreznega sistema obveščanja in ustreznega nadzorstva nad izvrševanjem sprejete politike in odločitev. Pri snovanju poslovnika smo skušali sprejeto
ustavno in družbenopolitično usmeritev ob soočanju s praktičnimi izkušnjami
oblikovati v kar najbolj jasne določbe, ki naj olajšajo in pospešijo procese uveljavljanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov, ki se že razvijajo. Seveda
nikakor ne mislimo, da nam je to v pripravljenem osnutku že v celoti uspelo,
ne nazadnje tudi zaradi tega, ker smo do celovitejših ocen uveljavljanja delegatskega sistema prišli šele v zadnjem času. Vsekakor pa je predloženo gradivo
tako, da omogoča ustvarjalno obravnavo, na podlagi katere bo Komisiji olajšano in omogočeno, da dejansko pripravi v zadnji fazi predlog poslovnika, ki bo
ustrezal današnjim in jutrišnjim potrebam pri razvoju delegatskega sistema
in pri uveljavljanju nove delegatske skupščine.
Dovolite, da po teh splošnih ugotovitvah opozorim na nekatere značilnosti,
ki jih ureja poslovnik, ki bodo zahtevale bistvene spremembe v načinu dela
Skupščine SRS.
Komisija je posvetila posebno pozornost vprašanju, kako v poslovniku
opredeliti delovanje republiške skupščine, da bi le-ta bila izraz delovanja
celotnega delegatskega sistema, še posebej pa izraz združenega dela, se pravi,
kako podrobneje povezati temeljne samoupravne organizacije in skupnosti in
njihove delegacije kot sestavni del republiške skupščine z njenim delom in
sprejemanjem odločitev v njej. Zato je bilo sprejeto stališče, da se poslovnik
delegatske skupščine ne more omejiti le na določanje pogojev za delo, pravic in
dolžnosti delegatov, ki pridejo na zasedanja zborov (torej na delegata v zboru),
temveč mora opredeliti osnovna razmerja, od temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in njihovih delegacij do odločitev v zboru republiške skupščine. Odločitve republiške skupščine niso le formalne odločitve delegatov v
zboru, ampak po svoji vsebini nastajajo iz temeljnih samoupravnih organizacij
in skupnosti oziroma njihovih delegacij. Osnutek poslovnika zato ne glede na
podrobnejše opredelitve delegatskih razmerij v samoupravnih aktih temeljnih
samoupravnih organizacij in skupnosti, v njihovih sporazumih za konference
delegacij ali v statutih občin predvideva, da mora biti delo Skupščine organizirano tako, da omogoči delavskemu razredu in vsem delovnim ljudem kot

252

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora Občin in Družbenopolitičnega zbora

nosilcem oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev ter družbenopolitičnim
organizacijam uresničiti njihovo vlogo pri opravljanju funkcij Skupščine. Zato
osnutek poslovnika določa osnovne pogoje za delo delegacij in delegatov. Med
temi pogoji kaže zlasti opozoriti na to, da so delegacije temeljnih samoupravnih
organizacij in skupnosti in delegati dolžni prek medsebojnega povezovanja zagotoviti, da bodo prišli v republiški skupščini čimbolj do izraza interesi in
potrebe delovnih ljudi in občanov, organiziranih v temeljnih samoupravnih
organizacijah in skupnostih in da se bodo ti interesi in potrebe v procesu njihovega medsebojnega sporazumevanja in dogovarjanja usklajevale medsebojno,
kakor tudi s splošnimi družbenimi interesi in potrebami. Prav tako se določajo
tudi pogoji, s katerimi se omogoča družbenopolitičnim organizacijam, združenim v SZ, da s svojim družbenopolitičnim delom uveljavljajo svoj vpliv pri
delu delegacij, usmerjajo razprave delovnih ljudi in občanov ter pospešujejo
proces dogovarjanja in sporazumevanja zato, da bi lahko delegacije in delegati
kar najbolj odgovorno opravljali svoje delo. Osnutek poslovnika daje poseben
poudarek vsem tistim oblikam aktivnosti v Skupščini — kot so določanje dnevnega reda, delegatska vprašanja, programiranje dela zborov oziroma Skupščine,
način dela delovnih teles itd. — ki omogočajo, da se v delovnih telesih, zborih
in v skupščini kot celoti čimbolj izrazijo in uveljavijo pobude, mnenja, potrebe
in predlogi delovnih ljudi in občanov oziroma njihovih delegacij, skratka avtentični interesi samoupravne baze.
Pri opredeljevanju pravic in dolžnosti delegacij posveča osnutek poslovnika
posebno pozornost nalogi delegacije, da v stalnem in neposrednem stiku z delovnimi ljudmi in občani v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih
določa temeljna stališča za delo delegatov v skupščini. Prav tako se podrobno
opredeljujejo dolžnosti delegata v zboru, pri čemer kaže posebej poudariti, da je
delegat dolžan o stališčih in mnenjih ter sklepih, ki so se oblikovali v zboru, in
o svojem delu obveščati svojo konferenco delegacij — občinsko skupščino oziroma organizacijo Socialistične zveze, delegacije in temeljne samoupravne organizacije in skupnosti.
Eden osnovnih pogojev za to, da bodo družbene odločitve resnično najširši
dogovor delovnih ljudi in občanov, je njihovo pravočasno in vsebinsko ustrezno
seznanjanje z vsemi zadevami, ki jih obravnavajo zbori. Zato osnutek poslovnika določa, da morajo biti delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti ter družbenopolitične organizacije seznanjene z vsemi zadevami, ki
jih obravnavajo zbori: z izvajanjem politike in izvrševanjem zakonov skupščine,
o smotrih in razlogih, zaradi katerih je predlagana obravnava posameznih
zadev, o predlogih aktov ter o tem, kako predlagane rešitve vplivajo na interese delovnih ljudi in občanov. Osnutek poslovnika posebej naglasa, da zadeve,
ki se urejajo z akti Skupščine, vsebujejo tudi možne alternativne rešitve, kjer
je to mogoče. Vsebina skupščinskih gradiv mora zato biti takšna, da ne omogoča delovnim ljudem in občanom ter delegacijam le načelne obravnave, temveč
konkretno o stvari in predlaganih rešitvah. Predlagatelji se zato zavezujejo, da
pripravijo takšna gradiva, ki bodo delovne ljudi in delegacije dovolj informirala
o vsebini, da bodo lahko opredeljevali svoje smernice in stališča za svojega
delegata v skupščini. Z osnutkom poslovnika se daje poroštvo, da bodo prišla
skupščinska gradiva v temeljne samoupravne organizacije in skupnosti oziroma
v njihove delegacije, saj je to pogoj za delovanje delegatskega sistema in delegatske skupščine. Poslovnik tudi določa roke za pošiljanje gradiv in sklice sej.
Težnja je, da o vseh vprašanjih razpravljajo pa tudi določajo stališča delegacije
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temeljne samoupravne organizacije in skupnosti. Zato morajo biti v osnutku poslovnika predvideni roki, da omogočijo obravnavo gradiv v samoupravni bazi. To
pa ne pomeni, če mislijo< delegacije, da so ti roki kratki za bolj poglobljene razprave ali za usklajevanje stališč, da se po njihovem medsebojnem dogovoru ne
morejo.podaljšati. Celo ena od funkcij delovnih teles in delegatov v zborih je,
da ugotove, ali je zadeva, ki se naj obravnava v Skupščini, zrela za obravnavo
oziroma sprejem.
Pri dosedanjem delu delegatske skupščine se je izkazalo, da so dnevni redi
zborov nastajali, lahko bi rekel, skoraj izključno na predlog Izvršnega sveta in
upravnih organov. Ob taki ugotovitvi ne gre oporekati upravičenosti in prizadevnosti Izvršnega sveta in upravnih organov. Kaže pa, da se interesi in problemi samoupravne baze še niso dovolj izrazih neposredno prek delegacij in
delegatov v dnevnih redih zborov oziroma, da niso odločilnega pomena za
vrstni red dela Skupščine, Izvršnega sveta in upravnih organov. Zanimivo pa
je, da so se problemi, ki se neposredno odpirajo v družbeni bazi, izrazili v številnih delegatskih vprašanjih. Prav zaradi tega osnutek poslovnika posebej
določa kot pravico delegacij, občinskih skupščin, delovnih teles v Skupščini,
delegatov v zborih, da predlagajo zadeve, ki naj se uvrstijo v dnevni red sej
zborov oziroma da presodijo, ali so predlagane zadeve takšne, da jih je mogoče
vključiti v dnevni red ali ne. Posebej se tudi omogoča, da se po dogovoru na
delegatsko vprašanje opravi v zboru razprava, ki lahko tudi pripelje do uvrstitve
obravnavane zadeve na dnevni red zbora.
Za uveljavljanje delegatskih odnosov je pomembno tudi programiranje dela
Skupščine in njenih zborov. P'rogram dela mora živo in neposredno odražati
razmere in potrebe samoupravne baze ter interese delovnih ljudi in občanov.
Zato mora nastajati kot skupen dogovor temeljnih samoupravnih organizacij
in skupnosti, občinskih skupščin, družbenopolitičnih organizacij in vseh drugih
zainteresiranih o zadevah, ki naj se obravnavajo v Skupščini.
Vse dosedanje analize delegatskega sistema opozarjajo na to, da je povezanost republiške skupščine z delegacijami temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti najbolj nedograjena prek občinskih skupščin oziroma njihovih
zborov kot konferenc delegacij. Občinske skupščine oziroma njihovi zbori so
svojo funkcijo konferenc delegacij za republiško skupščino v glavnem prepustili
skupinam delegatov, ki so se formirale za Zbor združenega dela in za Zbor
občin. Te skupine so nedvomno veliko prispevale k bolj poglobljenemu delegatskemu delovanju republiške skupščine in močno razširile krog udeležencev pri
njenem odločanju. Vendar pa je njihova povezanost z delegacijami temeljnih
samoupravnih organizacij in skupnosti ter z občinskimi skupščinami oziroma
njihovimi zbori iz znanih in razumljivih vzrokov prešibka. Zato objektivno
vedno bolj zgubljajo svoj prvotni značaj organizacijske metode ter preraščajo
v samostojna telesa. Nadaljevanje takšne prakse bi lahko samo poslabševalo
delegatsko povezanost Skupščine z bazo ter ustvarilo nezaželeni vmesni člen,
neke vrste kolektivnega poslanca. Osnutek poslovnika zato izhaja iz zakona o
volitvah delegacij, da funkcijo konference delegacij za Zbor združenega dela
oziroma Zbor občin opravljajo občinske skupščine oziroma pristojni zbori in
da kot konference delegacij obravnavajo zadeve, usklajujejo stališča in dajejo
smernice za delegate v zborih republiške skupščine.
Pristojni zbori občinskih skupščin določijo po določbah poslovnika glede
na vprašanja, ki so na dnevnem redu sej Zbora združenega dela in Zbora občin,
delegata ali pa več delegatov, ki izmed sebe pošljejo delegate oziroma delegata
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na sejo zbora. Osnutek poslovnika torej daje poudarek temu, da zbori občinskih
skupščin sami neposredno določijo delegata glede na dnevni red, torej glede na
vsebino, ki se obravnava v republiški skupščini. Dopušča pa v razumljivih primerih tudi možnost, da se prek skupin delegatov pošlje delegat v zbor republiške skupščine in tako uresniči načelo fleksibilnosti delegatov, glede na vprašanje, ki se obravnava na seji zbora. Poslovnik torej omogoča, da se glede na
problematiko, ki bo obravnavana v zborih republiške skupščine, izmenjujejo
delegati v skupinah delegatov ali pa da se sestavi večje število skupin delegatov.
Delegati, ki so jih določili pristojni zbori občinskih skupščin za posamezna
vprašanja, pa morajo biti vsekakor seznanjeni s smernicami samoupravnih
organizacij in skupnosti ter s stališči delegacij, konferenc delegacij, pristojnih
zborov občinskih skupščin in s političnimi stališči Socialistične zveze. S takšno
opredeltvijo poslovnika smo hoteli v praksi še bolj uveljaviti načelo fleksibilnega delegata, ki bo lahko ob vprašanju, ki je na dnevnem redu zbora, tudi
seznanjen s smernicami in stališči njegove delegatske baze in se zato bolj usposobil za njegovo reševanje.
Nadalje kaže opozoriti na delovno področje zborov. Pri opredeljevanju pristojnosti zborov smo izhajali iz tega, da naj vse ustavne pristojnosti republiške
skupščine, tiste, ki so vsebovane v ustavnih določilih in govore o področjih
dela zborov, kakor vse ostale, pregledno in konkretneje opredelijo zadeve, o
katerih enakopravno odločajo vsi zbori, o katerih enakopravno odločata Zbor
združenega dela in Zbor občin, samostojno Zbor združenega dela ali Zbor občin,
prav tako pa tudi zadeve, pri katerih sodeluje Družbenopolitični zbor v postopku
sprejemanja zakonov in drugih splošnih aktov s sprejemanjem obveznih stališč.
S podrobnejšo opredelitvijo pristojnosti smo že sedaj želeli čimbolj onemogočiti
subjektivno presojo glede pristojnosti zborov o posameznih zadevah, s tem pa
tudi vnaprej opredeliti njihovo odgovornost. Z razmejitvijo pristojnosti med
zbori smo želeli uveljaviti ustavno načelo, da v vsakem zboru pridejo do izraza
tudi specifični interesi in vloga zbora, zlasti pa da pride prevladujoče do izraza
združeno delo. Večina zadev delegatske skupščine zato sodi v pristojnost Zbora
združenega dela in Zbora občin. Še posebej pa smo težili k temu, da se ustavne
pristojnosti Družbenopolitičnega zbora, o katerih odloča enakopravno z ostalima
zboroma, ali kadar sprejema obvezna stališča, čimbolj konkretizirajo in osredotočijo na tiste, ki jih neposredno določa ustava in ki se nanašajo na varstvo
z ustavo določenega socialističnega samoupravnega sistema. V tem smislu so
tudi predlagane variante k 71. in z njim povezanim ostalim členom.
Osnutek poslovnika določa tudi pristojnosti samoupravnih interesnih skupnosti v republiki na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti,
kulture, zdravstva in socialnega varstva, ki enakopravno odločajo z zbori republiške skupščine. Iz dosedanje prakse delegatske skupščine še nimamo praktičnih
izkušenj glede enakopravnega odločanja skupščin samoupravnih interesnih
skupnosti z zbori republiške skupščine (edini primer je bil zakon o visokem
šolstvu). Pristojnosti vsake samoupravne interesne skupnosti so opredeljene
posebej, in sicer v skladu z ustavnimi določili in s sprejetimi zakoni o samoupravnih interesnih skupnostih. Verjetno pa bo potrebno konkretnejše določiti
njihove pristojnosti v postopku enakopravnega odločanja.
Glede skupščin samoupravnih interesnih skupnosti v republiki, ki se vključujejo v skupščinsko odločanje, predloženi osnutek poslovnika seveda ne posega v njihovo delovanje, kadar gre za zadeve, ki niso v pristojnosti republiške
skupščine, pač pa izhaja iz načela, da je takrat, kadar te skupnosti enakopravno
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soodločajo s pristojnimi zbori republiške skupščine, njihova skupščina v vlogi
zbora in zato nastanejo zanjo enake pravice, dolžnosti in enak način usklajevanja, kot za zbore republiške skupščine. Zato je tudi določeno, da mora biti
njihovo ravnanje v takih primerih v skladu s poslovnikom republiške skupščine.
Komisija je posvetila posebno pozornost mestu in vlogi delovnih teles v
delegatski skupščini. Dosedanje izkušnje nas močno opozarjajo na to, da je
delovna telesa potrebno bolj prilagoditi in povezati s celotnim delegatskim
sistemom. Ustava je določila stalnim in občasnim delovnim telesom nalogo, da
proučuje predloge zakonov in drugih aktov, da proučujejo tudi druga vprašanja
s svojega delovnega področja ter da spremljajo izvrševanje zakonov in drugih aktov Skupščine. Teh nalog pa v delegatski skupščini ne morejo opraviti
zgolj v svojih okvirih, pa četudi bi še tako želela, če se ne bodo povezala z
delegacijami in delegatsko organiziranimi samoupravnimi strukturami. Delovna
telesa seveda ne morejo in ne smejo nadomestiti delo delegacij ali zborov.
Njihova funkcija ni usklajevanje stališč, ki so se oblikovala v bazi, ampak
da pospešijo proces soočanja, sporazumevanja in dogovarjanja med delegacijami
samimi in njihovimi delegati, ki jih pošiljajo v zbor. To tudi pomeni, da le
delegacije v celotnem postopku dogovarjanja in sporazumevanja in delegati
v zboru končno odločajo o posameznih zadevah. Zelo pomembna vloga delovnih
teles pa je tudi v tem, da v Skupščini pridejo do izraza pobude, mnenja, predlogi in pripombe delovnih ljudi in občanov, organiziranih v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih organizacijah ter
stališča njihovih delegacij, da skrbe za to, da so stališča, ki so prevladala ali se
uskladila, vsebovana in pravno, pravilno izražena v predlogih aktov oziroma v
predlaganih rešitvah oziroma da so pri iskanju ustreznih rešitev upoštevana
strokovna in znanstvena spoznanja in da ugotavljajo, če je zadeva zrela za
uvrstitev na dnevni red zbora. Delovna telesa bi s teh vidikov morala opozarjati zbore na stopnjo proučenosti in doseženo soglasje glede posameznih rešitev.
V primerih, ko ugotovijo, da zadeve niso zrele za odločanje ali niso dovolj proučene ali da so dani predlogi, ki bi omogočali drugačne rešitve, je pomembna
njihova vloga pri določanju dnevnih redov. Svoja stališča in ocene glede posameznih zadev ali izvajanja določene politike morajo delovna telesa poslati
delegacijam, tako da bi se te lahko orientirale v svojih stališčih in delu v
Skupščini. Zato da bi posamezne probleme bolj spoznali ali razloge za njihove
rešitve oziroma ustreznost predlaganih rešitev, se delovna telesa lahko tudi
neposredno povezujejo z bazo oziroma vabijo predstavnike izraženih interesov
na svoje seje in na osnovi tega pripravijo poročila za zbore. Osnovna vloga
delovnih teles je torej, da prispevajo k ustvarjanju pogojev za to, da lahko
delegacije in delegati v zboru odgovorno sprejemajo najbolj ustrezne odločitve.
Do sedaj smo imeli v Skupščini kot delovna telesa komisije in stalne sistemske odbore. V praksi pa se kaže, zlasti pri odborih, da taka rešitev ni najbolj
učinkovita, saj iz objektivnih razlogov (veliko število zadev, ki jih obravnavajo)
ne morejo, še manj pa bi lahko v bodoče razvili vlogo, kakršna se predvideva v
poslovniku. Ptoslovnik zato omogoča ustanavljanje različnih delovnih teles (poleg stalnih tudi občasne); za sprejemanje in proučevanje sistemskih vprašanj,
določenih skupnih vprašanj ali pa za posamezne zadeve. Lahko se ustanavljajo
tudi skupna občasna delovna telesa s samoupravnimi interesnimi skupnostmi.
Pri vsem tem pa je pomembno, da se potreba po ustanovitvi delovnega telesa
ugotovi ob razpravi o posameznem vprašanju, o predlogu za izdajo zakona ali o
osnutku zakona, ter da se v sklepu, s katerim se to telo ustanovi, tudi zelo
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jasno določijo njegove naloge. S tem ko delovno telo izpolni svojo nalogo, preneha z delom, lahko pa ponovno zaživi, če se pokaže potreba po spremljanju
izvajanja akta, za katerega je bil pristojen, ali če je s tega področja potrebno
ponovno obravnavati ali reševati posamezna vprašanja. Te določbe poslovnika
bodo nedvomno pripeljale zlasti do večjega števila odborov v zborih, hkrati
pa se bodo razbremenili sedanji odbori. S tem bodo lahko tudi delovna telesa
veliko več prispevala k razvijanju delegatskih odnosov in povezanosti republiške skupščine z bazo. Takšna vloga delovnih teles pa bo gotovo tudi zahtevala
ustrezne in strokovno usposobljene službe v Skupščini.
Pri opredeljevanju komisij Skupščine smo izhajali iz začasnih aktov, na
podlagi katerih so bile komisije ustanovljene. Na novo> se predlaga le ustanovitev Komisije za družbeno nadzorstvo zaradi posebnih nalog, ki jih mora
opraviti Skupščina v skladu z določili ustave s področja družbenega nadzorstva.
Ob tem naj še povem, da je Skupnost za varstvo> okolja SRS predložila Skupščini predlog, naj se ustanovi tudi posebna komisija Skupščine za razvoj in
varstvo okolja. Upravičenost tega predloga naj pokaže razprava.
Tudi zakonodajni postopek je v osnutku poslovnika zasnovan tako, da
omogoča delegacijam temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, konferencam delegacij ter vsem drugim zainteresiranim uveljaviti svoje interese in
potrebe oziroma, da lahko proučijo1 vprašanja, ki naj se uredijo z zakonom.
V zvezi s tem je potrebno omeniti, da se v zakonodajnem postopku daje poseben poudarek prav začetnim fazam, to je zahtevi oziroma predlogu za izdajo
zakona in zakonskemu osnutku. Že ob zahtevi ali predlogu za izdajo zakona se
morejo izraziti interesi delegatske baze, glede sprejemanja takšnega akta, vprašanj, ki se z njimi rešujejo, in načina možnih rešitev. Že ob tem bi moralo
biti zaobseženih čimveč mnenj in pobud delovnih ljudi in občanov, izraženih
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, tako da bi delegatski
zbori s svojimi stališči in predlogi usmerili predlagatelja pri sestavi zakonskega
osnutka.
Poslovnik uvaja možnost predložitvi zakonskega osnutka v obliki pravnih
določb (v zakonski obliki) ali v obliki tez. Teze lahko marsikdaj v mnogo razutnljivejši obliki opredelijo vsebino in s tem omogočijo delegatski bazi, da se osredotoči predvsem na vsebino, ki jo naj potem pravne formulacije tudi ustrezno
uredijo. Teze lahko jasneje izrazijo smisel osnutka, namreč da se pripravijo različne rešitve in vidijo njihove družbenopolitične konsekvence, lahko so sprejemljivejša oblika za razprave v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in za oblikovanje stališč delegacij. Sele ko so stvari razčiščene, naj se vsebina pravno formulira v predlogu zakona. V zadnji fazi zakonskega postopka
pa naj bi se predvsem ugotavljala stopnja soglasnosti glede predloženih rešitev.
Za vse faze zakonodajnega postopka se natančno določa, kaj mora vsebovati vsak predlagani akt, ker bo le tako omogočeno učinkovito delegatsko
odločanje. Dolžnost predlagatelja je, da za vsako fazo postopka predloži povzetek vsebine akta, ki pa mora biti takšen, da delovnim ljudem in občanom in
delegacijam omogoči hitro spoznavanje bistva problema, da ga lahko preverijo
v luči problemov svoje samoupravne organizacije, ga vsestransko med seboj
proučijo in kritično ocenijo predlagane rešitve. Funkcijo javnega posredovanja
povzetkov za vprašanja, ki se obravnavajo v republiški skupščini, pa tudi v
zvezni skupščini, je že prevzel skupščinski Poročevalec. Potrebno pa je poudariti, da se razen tega mora omogočiti delegatom, kolikor to želijo, da se prek
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informativnih centrov seznanijo tudi z izvirnim gradivom in ustrezno dokumentacijo.
Pri razvijanju delegatskih odnosov ima pomembno vlogo Izvršni svet kot
politično izvršilno telo Skupščine. Delegatska skupščina s celotnim delovanjem,
povezanostjo z bazo prek stalnega povezovanja delegacij in delegatov, izražanja
interesov, problemov in zahtev spodbuja in omogoča Izvršnemu svetu uspešno,
pravočasno in učinkovito uveljavljanje njegovih nalog. Tako široka osnova,
vključujoč še samoupravne interesne skupnosti, samoupravne in druge organizacije in njihove skupnosti in združenja, družbenopolitične organizacije ter
strokovne in znanstvene organizacije ter njihove delavce, s katerimi se Izvršni
svet povezuje, mu prav tako stalno omogoča hiter vpogled v stanje na vseh
področjih družbenega življenja, predlaganje in sprejemanje ustreznih rešitev,
njihovo verificiranje, soočanje in usklajevanje.
Vsa poslovniška ureditev odnosov med republiško skupščino in Izvršnim
svetom spodbuja Izvršni svet, da v skladu s svojimi pooblastili, pravicami in
odgovornostjo skrbi za uveljavljanje politike ter izvrševanje zakonov in drugih
aktov Skupščine in da se pri tem v večji meri poslužuje sprejemanja izvršilnih
predpisov. S tem bo omogočeno delegatski skupščini, da se usmeri predvsem na
določanje politike, na usmerjanje družbenoekonomskega razvoja in spremljanje
njihovega uresničevanja, da bi se širše uveljavila praksa, da se z zakoni in drugimi predpisi Skupščine urejajo predvsem temeljna vprašanja, Izvršnemu svetu
pa hitro reagirajo in ukvepajo v določenih situacijah. Za delo Izvršnega sveta
je tudi pomembna njegova stalna povezanost z zbori in delovnimi telesi v
Skupščini glede aktualnih vprašanj že v fazi pripravljanja določenih rešitev.
Iz opredeljenih odnosov izhaja, da je tudi velika vloga Izvršnega sveta pri
neposrednem uresničevanju delegatskih in samoupravnih odnosov, vse od predlaganja politike, zakonov in drugih aktov do pripravljanja ustreznih gradiv in
upoštevanja poslovniških rokov.
V skladu z ustavnimi pristojnostmi poslovnik prav tako podrobneje opredeljuje razmerja med Skupščino in republiškimi upravnimi organi in organizacijami.
Predloženi osnutek v posebnem poglavju določa razmerja med Skupščino
in Predsedstvom republike, izhajajoč iz ustavnega položaja Predsedstva, ki predstavlja SR Slovenijo in opravlja druge z ustavo določene pravice in dolžnosti.
To razmerje se vzpostavlja v skladu s pravicami in obveznostmi, določenimi
z ustavo, pri čemer so posamezne ustavne določbe v osnutku poslovnika konkretneje opredeljene glede na način dela Skupščine, njenih zborov in delegatskega odločanja v njej.
V skladu z zakonom o Svetu republike se v osnutku poslovnika določa
razmerja med republiško skupščino in člani Sveta republike, in sicer glede
obveščanja, nuđenja strokovno-tehnične pomoči in glede drugih zadev.
Ptomemben dejavnik v delegatskem delovanju so republiški sveti kot skupna
posvetovalna telesa republiških organov in organov družbenopolitičnih organizacij v republiki. Ti sveti v okviru svoje pristojnosti z usklajevanjem stališč
prispevajo k temu, da se zadeve tudi po tej poti čimbolj razjasnijo. Ker v te
svete predlaga oziroma imenuje člane iz vrst delegatov tudi republiška skupščina, so v osnutku poslovnika določene pravice in dolžnosti, ki jih ima Skupščina do teh članov, prav tako pa pravice in dolžnosti teh članov do> Skupščine.
V zvezi s poslovniško določenimi razmerji delegacije SRS v Zboru republik
in pokrajin in delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ
17
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želim poudariti, da sta funkcija in način dela delegacije in delegatov naše
republike oziroma naše skupščine v zvezni skupščini opredeljena tako, da
čimbolj krepijo delegatska razmerja in da bi lahko prišla tudi v Zveznem
zboru in Zboru republik in pokrajin čimbolj do izraza stališča delegatske baze.
Delegacija Skupščine v Zboru republik in pokrajin mora biti zato pravočasno
obveščena o vseh vprašanjih, ki so pomembna za njihovo delo, zlasti pa o tistih,
o katerih se razpravlja in odloča v republiški skupščini. Sodelovati mora pri
delu Skupščine in njenih teles ter pri sprejemanju njenih stališč, prav tako pa
seznanjati zbore in delovna telesa s stališči delegacij drugih republik in pokrajin. Delegacija obvešča Skupščino in Predsedstvo republike tudi o svojem delu.
Delegatom iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru pa poslovnik
omogoča, da na njihovo zahtevo republiška skupščina sprejme stališča o zakonu
ali drugem predpisu oziroma o drugem vprašanju splošnega pomena za republiko, če se ta obravnava po posebnem postopku. Prav tako lahko' zahtevajo
mnenja k drugim aktom, ki se obravnavajo v Zveznem zboru. Sicer pa se
tudi za delegate v Zveznem zboru smiselno uporabljajo razmerja, ki veljajo za
delegate v Zboru republik in pokrajin.
Tovarišice in tovariši delegati!
S temi uvodnimi besedami sem vas želel opozoriti le na nekatere bistvene
značilnosti poslovnika, ki verjetno najbolj posegajo v delo Skupščine. Prepričan sem, da bo današnja razprava veliko prispevala k izboljšanju končnega
besedila poslovnika, prav tako pa k čimbolj ustreznemu oblikovanju poslovnikov zborov, ki se že pripravljajo-. Naša skupna želja naj bo, da naj poslovnik
Skupščine in poslovniki zborov kar največ pripomorejo k temu, da bo naša
skupščina v polni meri instrument delavskega razreda in vseh delovnih ljudi
kot nosilcev oblasti in upravljanja družbenih zadev.
Predsedujoča Mara Žlebnik: Lepa hvala, tovariš Markič! S tem
zaključujem skupno zasedanje in prosim delegate Zbora občin, da gredo takoj
v malo dvorano, kjer bomo nadaljevali delo, delegate Družbenopolitičnega zbora,
da gredo v dvorano na Centralnem komiteju ZKS in delegate Zbora združenega
dela, da nadaljujejo delo v tej dvorani. Hvala lepa!
(Zasedanje je bilo končano ob 10.25.)

3. seja
(29. aprila 1975)
Predsedoval: Franc Braniselj,
predsednik Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik Franc Braniselj : Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 3. sejo Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. Današnja seja je
posebej pomembna, saj prvič enakopravno z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije sprejemamo nek zakon. Po začetku seje bomo odšli v Skupščino SR Slovenije in poslušali ekspoze k predlogu zakona o visokem šolstvu.
Dnevni red ste prejeli s sklicem. Predlagam nekaj sprememb k dnevnemu
redu. Drugo točko dnevnega reda, to je odobritev zapisnika 2. seje, naj bi
obravnavali na naslednji seji, ki bo meseca maja in za katero ste že dobili
vabilo.
Iz praktičnih razlogov predlagam, da bi se zamenjali sedanji 4. in 3. točka
dnevnega reda, tako da bi predlog zakona o visokem šolstvu obravnavali pri 2.
točki dnevnega reda in bi potem ostale točke sledile tako, kot so zapisane:
poročilo Izvršnega odbora, delegatska vprašanja, reforma, družbeni dogovor o
osnovah in merilih za osebne dohodke, pravilnik, poročilo o poslovanju in osnutek družbenega dogovora o sredstvih rezerv.
Ima morda kdo kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne.)
Ker ni pripomb, menim, da je dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil.
V Komisijo predlagam tovariše Franca Bešerja iz Grosuplja, Dušana Kermelja iz Obalne izobraževalne skupnosti in Marijo Mokorel iz Tržiča. (Delegati
se s predlogom strinjajo.) Delegate obveščam, da so danes vse točke dnevnega
reda take, da naj bi glasovanje obeh zborov potekalo skupaj, razen če kdo
takemu postopku nasprotuje. Se strinjate s takim skupnim odločanjem? (Delegati se strinjajo.)
17»
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Prosim verifikacijsko komisijo, da bi takoj začela z delom. Material je že
pripravljeni.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na predlog zakona o visokem šolstvu.
Obveščam delegate, da moramo to točko obravnavati po začasnem poslovniku Skupščine SRS. Po potrebi bi tovariš tajnik pojasnil, kaj določa poslovnik, če kaj ne bi bilo v skladu z njim.
Za to točko dnevnega reda je Izvršni svet kot predlagatelj določil za svojega
predstavnika podpredsednika Izvršnega sveta dr. Avguština Laha.
Razprava o tem zakonu je v naši skupščini potekala tako, da smo razpravljali v Izvršnem odboru, v Odboru za družbenopolitična vprašanja, v Odboru
za gospodarska vprašanja, v odborih za sistemska vprašanja vzgoje in izobraževanja in seveda tudi v občinskih izobraževalnih skupnostih. Poročila naših
teles ste dobili na mizo. Predlog zakona je obravnavala tudi Zakonođajno-pravna
komisija, in sicer dvakrat. Tudi njeno poročilo imate na mizi.
Pteden začnemo obravnavo predloga, bi prosil Skupščino, da se odloči o
tem, ali amandmaje Izvršnega sveta, to je predlagatelja, sprejmemo kot sestavni
del predloga zakona. Tako o njih ne bi posebej odločali. Tudi morebitni amandmaji naših delegatov in delegacij naj bi bili dani k tako popravljenemu predlogu.
Kdor je za predlog, da so amandmaji predlagatelja sestavni del njegovega
predloga, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.)
Ugotavljam, da je z enim vzdržanim glasom sprejet predlog, da so amandmaji predlagatelja sestavni del predloga zakona.
Začenjam obravnavo. Najprej bomo predlog zakona obravnavali v načelu.
Kdo želi besedo? Besedo ima dr. Mirko Opara, delegat iz I. okoliša, izvajalec,
Občinska izobraževalna skupnost Ljubljana-Center!
Dr. Mirko Opara: Menim, da je pri tem zakonu onemogočena sploh
kakršnakoli razprava, ker je rečeno, da se drugih amandmajev niti ne sprejema, da zakon lahko samo potrdimo ali pa zavrnemo.
Predsednik Franc Braniselj: Zakonodajno-pravna komisija je pristojna, da zavzame svoje stališče do amandmajev in do samega zakona, da
predlaga lastne amandmaje, če meni, da predlog zakona s pravnega vidika
ni ustrezen, prav tako pa daje svoje mnenje o drugih amandmajih. To pa
nikakor ne pomeni, da ni mogoče dati mimo Zakonodajno-pravne komisije
amandmajev. Ker ima amandma Zakonodajno-pravne komisije večjo' težo, so
zato izgledi, da bo nek amandma sprejet, znatno večji, če ga Zakonodajnopravna komisija sprejme kot sivoj amandma. Vsakdo pa ima po postopku
pravico, da da amandmaje. In če so ti amandmaji pravočasno- poslani, o njih
odločamo. Je pa tudi tu na sami seji mogoče predlagati nove amandmaje,
seveda v skladu s postopkom. To pomeni, da mora amandma podpreti 10 podpisnikov in da mora biti amandma predložen pismeno-. Tehnika je pripravljena, da jih takoj razmnoži, če bi do take situacije prišlo.
Ste s tem odgovorom zadovoljni? (Da.) Besedo ima Jordan Blaževič, delegat drugega okoliša, uporabnik, Občinska izobraževalna skupnost Radovljica!
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Jordan Blaževič: Pri obravnavi zakonskega predloga smo imeli
določene pomisleke glede člena 58 in 65. Ta zakon bo verjetno vsaj v prihodnjem
obdobju prestrog za študente, ker ne dovoljuje ponavljanja. Zato se zna zgoditi,
da bodo mnogi študenti, zlasti iz višjih letnikov, če bodo padli, pač morali prenehati s študijem. V 65. členu pa je obdobje 6 mesecev, vsaj za sedanje stanje,
absolutno prekratko, ker iz prakse, iz delovnih organizacij vemo, da še sedaj
recimo, ko imajo rok enega leta, veliko študentov prosi za podaljšanje študija.
V podjetju jim sedaj ne moremo reči, nehajte s študijem in se zaposlite. Tako se
lahko zgodi, da bo prišlo vsaj v prihodnjem obdobju do problemov, ker je rok
prekratek. Ce izgubi nekdo status študenta, izgubi s tem dejansko vse pravice,
razen do polaganja izpitov. In s tem se mu onemogoči nadaljnji študij.
Predsednik Franc Braniselj: Menim, da so to bolj pomisleki kot
amandmaji. Kdo še želi besedo? Prosim poročevalce, če bi se mogoče prijarvili
k besedi! Besedo ima dr. Mirko Opara, delegat iz I. okoliša, izvajalec, Občinska
izobraževalna skupnost Ljubljana-Center!
Dr. Mirko Opara: Delegacija prvega okoliša je o tem predlogu razpravljala in imela naslednje pomisleke oziroma mnenja in pripombe:
Začel bi pri naslovu V. poglavja,, ki govori o visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in sodelavcih. V poglavju, kjer govorimo o študentih, je v
prvem odstavku 91. člena napisano, da je študent sodelavec. V V. poglavju se
ponovno srečujemo s terminom sodelavci, ki so natančno navedeni v 3. odstavku
80. člena kot delavci, asistenti, predavatelji itd. Postavlja se vprašanje, kdo je
sodelavec in kakšne vrste je. V tem primeru še posebej, ker menimo, da so visokošolski učitelji, znanstveni delavci in asistenti vsi sodelavci. Iz tega razloga
predlagam, da se naslov V. poglavja spremeni tako, da se glasi: »Visokošolski
pedagoški, znanstveni in strokovni delavci«, pri čemer so pedagoški delavci
različnih kategorij, glede na to, za kaj so bili izvoljeni in kakšno delo v konkretni delovni organizaciji opravljajo.
54. člen: Tu imam pomislek, ker je v novih amandmajih, ki smo jih danes
prejeli, rečeno, da šolske temeljne organizacije razpišejo pogoje za vpis. Pojavila
se je bojazen, da bodo šolske temeljne organizacije, ki bodo po svojem delu istovredne ali sorodne, vsaka zase predpisovale drugačne pogoje za vpis.
Predsednik Franc Braniselj: Namesto »pomisleki« bi rekli, da so
to "»opozorila«, ki bodo koristila bodočim sestavljalcem samoupravnih aktov in
statutov, ker bodo mnoge stvari, ki jih zakon ne ureja, lahko urejene v statutu.
To ste danes slišali tudi v uvodnem ekspozeju.
Kar se tiče naziva »sodelavec«, moram reči, da je predlagatelj imel večkrat
pred očmi ta izraz. Razume se, da ima beseda »sodelavec« več pomenov. Na
koncu je prevladalo stališče, da naj ostane izraz »sodelavec«. Ce bi v tej fazi
morali spreminjati stvari, ki so samo stilističnega ali redakcijskega značaja,
bi to postopek močno otežilo. Zato smo mnenja, da bo izraz, ki je sedaj uporabljen, kar ustrezal. Ne smemo biti preveč tankočutni v tem pogledu, ker se bo
še mnogo stvari dalo urediti tudi drugače. V zapisnik bomo vse to. zapisali, kar
bo gotovo dobrodošlo vsem tistim, ki bodo sodelovali pri drugih splošnih aktih.
V imenu Komisije za verifikacijo pooblastil bo poročala Marija Mokorel,
delegatka 2. okoliša, uporabnik, Občinska izobraževalna skupnost Tržič!

262

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije

Marija Mokorel: Komisija za verifikacijo pooblastil je ugotovila,
da je za 3. sejo Skupščine Izobraževalne skupnosti -oddalo pooblastila 42 delegatov iz Zbora uporabnikov in 43 delegatov izvajalcev. Od občinskih izobraževalnih skupnosti ni prisoten delegat iz občine Lenart.
Po samoupravnem sporazumu ima Zbor uporabnikov 42 delegatskih mest,
Zbor izvajalcev pa 52 delegatskih mest.
Predsednik Franc Braniselj: Besedo ima Jože Žlahtič, član Izvršnega odbora Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije!
Jože Zlahtič: Po razpravi, ki jo je imel Izvršni odbor republiške izobraževalne skupnosti, bi dal poročilo k predlogu zakona o visokem šolstvu.
Izvršni odbor Izobraževalne skupnosti Slovenije je na 3. seji dne 14. 4. 1975
po obravnavi predloga zakona o visokem šolstvu sprejel naslednje pripombe
in amandmaje:
V predlogu zakona naj se osvetli termin »učni načrt«, ki pomeni v zakonu
o osnovnem in v zakonu o srednjem šolstvu predmetnik. Poenotenje izrazov je
nujno na področju usmerjenega izobraževanja.
Druga pripomba pa je tale: v 34. členu, 3. odstavek, naj se beseda »izredni«
nadomesti z besedami »tudi ob delu«.
Amandmaji pa so bili predlagani k 1. in 2. odstavku 75. člena, ki naj se
spremenita tako, da bi se glasila:
1. Svet visokošolske temeljne organizacije nenehno spremlja delo visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev in ugotavlja, ali izpolnjujejo pogoje za naziv, v katerega so bili izvoljeni, in kako opravljajo svoje delo
V skladu s tem zakonom.
2. Ce svet visokošolske temeljne organizacije oceni, da visokošolski učitelj,
znanstveni delavec ali sodelavec ne izpolnjuje več vseh za izvolitev določenih
pogojev ali ne opravlja več svojega dela v skladu s tem zakonom, ustrezno ukrepa in lahko začne postopek za odvzem naziva.
Preureditev: Svet visokošolske temeljne organizacije mora stalno spremljati
delo visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev in ne enkrat
letno. Določilo o letnem preverjanju bi lahko postalo le formalno. Naloga sveta
pa je, da spremlja, kako delavci opravljajo svoje delo in ne, ali ga opravljajo.
Sprememba drugega odstavka je nujna, ker pri oceni dela visokošolskega
delavca ne zadošča le pogoj, ali delavec izpolnjuje za izvolitev določene pogoje,
temveč tudi, ali opravlja svoje delo v skladu s tem zakonom.
V 89. členu naj se 5. točka črta, ker ponavlja vsebino,, ki je izražena že
v 4. točki.
V 97. členu, to je tretji amandma, naj se beseda »štiri« nadomesti s »šest«.
Podaljšanje roka je nujno, ker v mesecu juliju in avgustu visokošolske organizacije v prihodnje ne bodo mogle odločati in delati, ker ne bo študentov. Prvotno
postavljeni rok je bil realen, ker se je pričakovalo, da bo zakon sprejet kasneje
kot v mesecu juniju 1975.
Tu pa so še stališča Izvršnega odbora Izobraževalne skupnosti k predlogu
zakona o visokem šolstvu, sprejeta na 4. seji Izvršnega odbora dne 25. 4. 1975.
V razpravi so člani Izvršnega odbora ugotovili, da je predlagatelj upošteval
amandmaje in pripombe Izvršnega odbora in odborov Skupščine Izobraževalne
skupnosti, zato je sklenil, da umakne svoje amandmaje in sprejme amandmaje
in pripombe predlagatelja. Pri posameznih členih pa Izvršni odbor opozarja na
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54. člen, kjer naj se (v 2. stavku 3. odstavka) besedica »ki« nadomesti z besedico
»in«.
Za 74. člen Izvršni odbor priporoča Zakonodajno-pravni komisiji, da ta člen
v celoti ponovno prouči in oceni.
Pri 89. členu Izvršni odbor sprejema predlog predlagatelja, ker meni, da je
smiselno sprejet amandma Izvršnega odbora in celo izboljšan.
Predsednik Franc Braniselj: Ugotavljamo torej, da izvršni odbor
nima več svojih lastnih amandmajev, ker je ugotovil, da so bili smiselno vsi
njegovi amandmaji sprejeti.
Nadaljujemo razpravo. Besedo ima Iva Dernač, delegatka sedmega okoliša,
izvajalec, Občinska izobraževalna skupnost Krško!
Iva Dernač: Zanima nas naslednje:
59. člen pravi: »Študentje, ki se izobražujejo ob delu, imajo enake pravice
in dolžnosti kot drugi študentje, razen pravic, ki so s posebnimi predpisi vezane
na status študenta, ki se ne izobražuje ob delu.«
Vprašujem: Ah bodo študentje, ki se izobražujejo ob delu, še vedno morah
plačevati šolnino, kot je bilo to na nekaterih fakultetah, ali pa bodo imeli šolanje brezplačno, tako kot redni študentje?
Predsednik Franc Braniselj: Ta problem zakon načenja, ker gre
za enake pravice vseh državljanov. Odgovor pa bodo seveda morali dati statuti
ustreznih visokošolskih organizacij.
Besedo ima Franjo Vizjak, delegat četrtega okoliša, Občinska izobraževalna
skupnost Maribor, izvajalec, predsednik odbora za sistemska vprašanja vzgoje
in izobraževanja!
Franjo Vizjak: Odbor za sistemska vprašanja je dvakrat obravnaval
pripombe in amandmaje zakonov. Opozoril bi samo na naše pripombe, ki niso
bile upoštevane, za katere pa smo menili, da so pomembne.
V 22. členu smo menili, da ne bi kazalo zavezovati ustanovitev visokošolskih institucij za zagotavljanje materialno-finančnih sredstev za organizacijo
študija le za eno obdobje, kot je tukaj predlagano, ampak naj bi bilo zagotavljanje sredstev v skladu z dolgoročnimi potrebami. Tolmačenje je bilo, da to
ni potrebno zaradi tega, ker je namen določbe, da ne bi zadrževali ustanavljanja visokošolskih institucij, da pa se v tem prvem obdobju mora zagotoviti
financiranje v okviru izobraževalne skupnosti za naslednja obdobja.
Pri 34. členu smo se zavzemali za prehodno rešitev, ki bi študentom, ki
sedaj študirajo, omogočila tak status.
Pripomba je bila tudi k 69. členu, pri kateri še sedaj vztrajamo, in sicer glede
problema definiranja prisotnosti marksistične teorije in prakse pri vrednotenju
dela pedagoških delavcev. Menimo namreč, da bi bilo potrebno dosledno izpeljati celoten sistem v tem smislu, da bi morala biti podana skladnost s cilji,
ki so navedeni v uvodnih členih. Kriterij je samoupravna socialistična usmerjenost visokošolske organizacije združenega dela; ker pa je to opredeljeno v nalogah, smo menili, da bi moralo biti tudi pri subjektih, ki so zadolženi za realizacijo teh nalog in za doseganje teh ciljev, to poudarjeno in ovrednoteno.
Vendar je predlagatelj zavrnil našo pripombo z razlago, da je nemogoče predpisovati svetovni nazor. Naše mnenje je še vedno, da ne gre za predpisovanje
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svetovnega nazora, ampak za uporabo spoznanj teorije in prakse marksizma v
pedagoškem delu. Ali je to sedaj skladno z objektivnimi odnosi, je drugo
vprašanje. Ce se tega iz formalnih razlogov ne da »spraviti« v zakon, smo
vendarle mnenja, da bi na vsak način morali to vsebovati statuti, v katerih
bi bilo to podrobneje opredeljeno.
Predsednik Franc Braniselj: Prešli bi na sklepanje o predlogu zakona. Kakor vidim, pa se še en tovariš javlja k besedi. To je Jože Zupančič,
delegat šestega okoliša, Občinska izobraževalna skupnost Celje, uporabnik!
Jože Zupančič: Fto začasnem poslovniku smo člani delegacije v letošnjem letu prvič sodelovali tudi kot člani Zakonodajno-pravne komisije. Člani
delegacije smo se udeležili dveh sej Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR
Slovenije, kjer je bilo delo izredno plodno in temeljito.
Seveda moramo podpreti to, kar smo dobili in kar ste verjetno že prebrali.
Bi pa še enkrat prebral: »Zakonodajno-pravna komisija sprejema vse amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SRS. Ti amandmaji prevzemajo oziroma dopolnjujejo amandmaje Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega
dela in Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, Odbora
za družbenopolitični sistem Družbeopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije,
skupine delegatov Zbora združenega dela 29. okoliša Ljubljana-Bežigrad, skupine delegatov za Zbor občin občine Ljubljana-Bežigrad ter amandma Draga
Ocepka. Vseh ostalih amandmajev navedenih predlagateljev pa Komisija ne
sprejema. Komisija ugotavlja, da Izvršni svet Skupščine SRS v svojem predlogu
zajema vse bistvene predloge predlagateljev amandmajev in tudi predloge Komisije iz njenega prvotnega poročila.« Zato se je Komisija strinjala z vsemi
predloženimi amandmaji Izvršnega sveta, vseh ostalih amandmajev predlagateljev pa Komisija ni sprejela.
Predsednik Franc Braniselj: Ce ne želi nihče več besede, bi prešli
na razpravo in sklepanje o predlogu zakona v podrobnostih. Predlagam, da
bi razpravljali po poglavjih.
Prehajamo na obravnavo in sklepanje o I. poglavju, to je od 4. do 19. člena.
(Nihče se ne javi k besedi.)
Prehajamo na II. poglavje, to je od 20. do 31. člena. (Nihče se ne javi
k besedi.)
Sledi III. poglavje, to je od 31. do 51. člena. Želi kdo besedo? (Nihče se ne
javi.) Nekateri so o tem že prej razpravljali in bo to ustrezno zapisano v zapisniku.
Besedo ima Franjo Vizjak, delegat četrtega okoliša, Občinska izobraževalna skupnost Maribor, predsednik Odbora za sistemska vprašanja!
Franjo Vizjak: Zadnjič smo pri 34. členu sprejeli med drugim tudi
amandma predlagatelja, in sicer da študijsko leto traja od 1. oktobra do 30.
septembra. Danes zjutraj pa smo dobili nov predlog amandmaja, po katerem
je začetek študija pomaknjen na 15. september. Pti tem ni popolnoma jasno,
kako je prišlo do te spremembe. O tem takrat nismo razpravljali. Rekli smo le,
da se strinjamo z amandmajem predlagatelja, vi pa ste amandma, ki smo ga
takrat sprejeli, pravzaprav spremenili. Tako bi se kazalo o tem nekoliko pogovoriti.
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Predsednik Franc Braniselj: Izvršni svet se je odločil, da ostane
pri študijskem letu oid 1. septembra do konca leta. Vendar pa je sprejel nekatere popravke v tem in še v nekaterih drugih členih. Z amandmaji v tem in
še v naslednjih členih je predlagatelj upošteval vse tiste argumente, ki so
govorili, da naj se rok 1. september ne sprejme, ampak da naj se sprejme rok
1..oktober. Zato bi prosil, da jemljete te tri amandmaje skupaj.
Besedo ima dr. Avguštin Lah, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije!
Dr. Avguštin Lah: Zakon omejuje pouk na maksimalno 900 ur in tedensko na maksimalno 30 ur, kar ne pomeni, da bi vsak teden moralo biti 30
ur. V ekspozeju sem govoril o normalnih pogojih. Opozarjal sem, da sedaj
delamo v dveh semestrih po 15 tednov. Morali pa bi, če bi hoteli imeti 25 ur,
delati v dveh semestrih po 18 tednov, pri čemer bi morali še bolj izkoristiti vse
delovno leto, da bi lahko ustvarili normalne pogoje, recimo 20 ur na teden
obveznega skupnega študijskega dela, in dali študentu čas za študij in sprotno
polaganje izpitov. Ustvariti je treba torej pogoje, da bomo do konca junija študijsko leto končali. Sedaj so vsi prepričani, da mora študent izkoristiti počitnice
za prakso, za pripravljanje izpitov itd., ne razmišljajo pa o tem, da študent
rabi tudi oddih. Mislimo, da bi zlasti v delovnih organizacijah morali predvsem
to upoštevati, da se julija in avgusta zagotovi normalen oddih, da pa je treba
deset mesecev v letu delati. To je bistvena intencija zakona. Zakon je pustil
900 ur skupno in maksimalno 30 ur na teden za delo zato1, da se delo lahko
v določenem času nekoliko bolj prilagodi potrebam.
Povedati moram še to, da so hkrati tudi iz šol prihajali predlogi amandmajev, ki. so zahtevali tudi večjo obremenitev kot 30 ur tedensko. To torej ni tako
preprosto vprašanje in zahteva popolno »prekvašenje« notranjih pogledov in
dela samega visokega šolstva.
Predsednik Franc Braniselj: Prehajamo na IV. poglavje, to je od
51. do 67. člena. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.)
Obvestil bi vas rad, da je Zbor združenega dela sprejel amandma k 63.
členu. S tem amandmajem naj se besedilo: »Dokler ni pretekla doba, določena
z disciplinskim ukrepom« zamenja z besedilom: »Dokler ni pretekla doba, 3oločena doba z odločbo o disciplinskem ukrepu.« Zdi se mi, da to pomeni izboljšanje besedila; zato predlagam, da o tem glasujemo in za to besedilo
pridobimo še ostala dva zbora, da se izognemo mučnemu usklajevanju.
Dajem torej na glasovanje amandma k 63. členu, ki ga je sprejel Zbor združenega dela. Kdor je za ta amandma, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je
amandma soglasno sprejet.
Prehajamo na V. poglavje, to je od 67. do 82. člena. Želi kdo besedo?
(Nihče.) Ugotavljam, da k tem členom ni pripomb.
Prehajamo na VI. poglavje, to je 83. do 96. člena. Zeli kdo besedo? (Nihče.)
Ugotavljam, da k tem členom ni pripomb.
Prehajamo na VII. poglavje, to je od 97. člena do konca zakona. To so
prehodne in končne določbe, skupaj seveda z amandmaji. Želi kdo besedo?
(Nihče).
Prehajamo na sklepanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za to, da se
sprejme predlog zakona skupaj s predlaganimi amandmaji, naj prosim dvigne
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roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. (Ploskanje.)
Ker ne vemo, ali je bil amandma k 63. členu sprejet v enakem besedilu
tudi v preostalih dveh zborih, predlagam, da za primer, če bo potrebno usklajevanje, izvolimo v komisijo za usklajevanje naslednja naša delegata: Jožeta
Zupančiča iz Celja in Nika Riharja iz Novega mesta. Kdor se strinja s tem
predlogom, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z drugimi
zbori Skupščine SR Slovenije o zakonu o visokem šolstvu opravljen.
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