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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

46. Seja 

(22. november 1989) 

Sejo sta vodila Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora 
združenega dela in Anton Sušek, podpredsednik Zbora 
združenega dela. 
Seja se je začela ob 9.00 uri. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Tovarišice in tovariši 
delegati! Lep pozdrav. 

Začenjam 46. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 98. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. V skladu z 12. členom poslovnika moramo 
najprej izvoliti predsednika in člane Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, ki bo pregledala pooblastila 
delegatov in sestavila poročilo za zbor. V komisijo predlagam 
naslednje delegate in delegatke: za predsednico Lavtižar Majo, za 
člana Lokar Milana in Drobnič Silvestra. Ali ste navedeni tukaj? 
(Hvala.) 

Odpiram razpravo o predlaganih članih verifikacijske 
komisije. Če ne želi nihče razpravljati, gremo na glasovanje. 

Kdo je za ta predlog? (96 delegatov.) Je kdo proti? (5 
delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v Komisijo za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja izvoljeni predlagani delegati. Prosim 
predsednico in člane komisije, da se takoj sestanete v avli in 
sestavite poročilo za zbor. 

Na podlagi sklepa Predsedstva Skupščine SR Slovenije 
vas obveščam, da je Predsedstvo Skupščine SR Slovenije 20.11. 
obravnavalo informacijo o nekaterih vprašanjih iz področja dela 
Komisije Skupščine SR Slovenije za nadzorstvo nad zakonitostjo 
dela Službe državne varnosti ter sklenilo, da bo Družbenopolitič- 
ni zbor zaradi svojih pristojnosti ter vloženih vprašanj in pobud 
seznanjen z informacijo na današnji seji, oba ostala zbora pa 
bosta seznanjena s celotnim poročilom komisije ob letnem poročilu 
komisije. 

Nadalje vas obveščam, da ste prejeli na mizo pismo 
Predsedstva SR Slovenije Ustavnemu sodišču Jugoslavije v zvezi z 
javno razpravo o amandmajih k ustavi SR Slovenije, v katerem je 
ugotovilo, da niso izpolnjeni pogoji, da bi se predstavnik 
Skupščine SR Slovenije udeležil javne obravnave pred Ustavnim 
sodiščem Jugoslavije. 

Prav tako ste prejeli danes na mizo stališče Predsed- 
stva v zvezi s postopkom pripravljanja nove ustave SR Slovenije 
in SFR Jugoslavije, kot odgovor na pobudo delegatke Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije tovarišice Viktorije Potoč- 
nik. 

S predsednikom Zbora občin in predsednico Družbenopoli- 
tičnega zbora smo se dogovorili, da bomo na skupnem zasedanju 
vseh treh zborov poslušali uvodno obrazložitev oziroma ekspoze k 



poročilu o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo amandmajev 
IX-IXXXIX k ustavi SR Slovenije in k izhodiščem za pripravo 
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1990 s bilancami, ki ga 
bo podal tovariš Dušan Šinigoj, predsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in uvodno obrazložitev k pripravi zakonov 
s področja volilne zakonodaje, ki jo bo podal tovariš Tone 
Jerovšek, vodja skupine delegatov za pripravo izhodišč za volilno 
zakonodajo in predsednik Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije. Skupno zasedanje bo vodil Vlado Beznik, predsednik 
Zbora občin. 

Prosim predsednico Komisije za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja Lavtižar Majo, da poroča zboru. 

MAJA LAVTIŽAR: Komisija za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
za 46. sejo dne 22.11.1989 ugotavlja, da je predložilo delegatska 
pooblastila 129 delegatov, in sicer z gospodarskega področja 86 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 11 delegatov, s 
socialno-zdravstvenega področja 10 delegatov, s kmetijskega 
področja 13 delegatov, z obrtnega področja 4 delegati, s področja 
družbenih organov družbenopolitičnih organizacij in društev 4 
delegati in s področja oboroženih sil 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih 
področij in okolišev: 

gospodarsko področje: 1. okoliš, 3 delegati; 5. 
okoliš, 1 delegat; 10. okoliš, 1 delegat; 21. okoliš, 1 delegat; 
26. okoliš, 1 delegat; 46. okoliš, 2 delegata; 

- prosvetno-kulturno področje: 7. okoliš, 1 delegat; 8. 
okoliš, 1 delegat; 

- socialno-zdravstveno področje: 7. okoliš, 1 delegat; 
8. okoliš, 1 delegat in 9. okoliš, 1 delegat; 

- kmetijsko področje: 1. okoliš, 1 delegat; 4. okoliš, 
1 delegat; 6. okoliš, 2 delegata in 8. okoliš, 1 delegat; 

- obrtno področje: 3. okoliš, 1 delegat; 
- področje državnih organov, družbenopolitičnih organi- 

zacij in društev: 2. okoliš, 1. delegat. 
Na današnji seji ni prisotnih 21 delegatov. 
Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in 

ugotavlja, da so le-ta v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije, 
zato komisija predlaga, da zbor vsa predložena pooblastila 
verificira. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Želi o poročilu komisije 
kdo razpravljati? Če ne, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo 
glasovali v celoti, ker ni sporno nobeno pooblastilo. 

Kdo je za poročilo verifikacijske komisije? (126 
delegatov.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nih- 
če. ) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel poročilo 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s 
tem verificiral pooblastila delegatov za 46. sejo Zbora združene- 
ga dela. 

Za današnjo sejo sem predlagal razširitev s točko 
Predlog odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi in izvolitvi 



Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Ker na 
prejšnji seji Družbenopolitični zbor navedenega odloka ni spre- 
jel, je potrebno danes to medzborovsko uskladiti. 

Želi o tej razširitvi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Kdo je za predlagano razširitev? (130 delegatov.) Je 

kdo proti? (2 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da zbor predlagano razširitev sprejema v 

obravnavo z večino glasov. 
S pismom z dne 7.11. sem predlagal razširitve iz 

pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavi- 
je, in sicer: 

- osnutek odloka o pripravljanju in sprejemanju planov 
za srednjeročno obdobje 1991-1995, 

- osnutek zakona o prenosu sredstev in obveznosti iz 
prvega posojila za strukturno prilagajanje jugoslovanskega 
gospodarstva, 

- osnutek zakona o garanciji federacije za obveznosti 
sklada za financiranje povečanja zaposlenosti v manj razvitih 
republikah in izrazito emigracijskih območjih SFR Jugoslavije iz 
posojila Vlade Zvezne republike Nemčije, 

- osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
zagotovitvi sredstev za ustanoviteljsko vlogo federacije v 
Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje in 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o socialnem 
zavarovanju med SFR Jugoslavijo in Veliko socialistično ljudsko 
libijsko-arabsko džamahirijo. 

Razlogi za predlagane razširitve so bili razvidni iz 
prejetih pisem in obrazložitev k aktom. 

Ali^želi o teh predlaganih razširitvah kdo razpravlja- 
ti? (Nihče.) Če ne želi, prehajamo na glasovanje. 

Kdo je za predlagane razširitve? (133 delegatov.) Je 
kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da zbor sprejema predlagane razširitve v 
obravnavo z večino glasov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nam je predložil v 
obravnavo še naslednje zakone: 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
povračilu za ceste ob ceni naftnih derivatov, ki ste ga prejeli s 
pismom 14.11.1989, 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks in 

- predlog zakona o spremembi zakona o posebnem promet- 
nem davku. 

Zadnja dva zakona so prejeli vodje skupin delegatov, ki 
so bili na posvetu v Skupščini SR Slovenije 17.11.1989, kakor 
tudi ostala gradiva za današnjo sejo, s prošnjo, da vas z njimi 
seznanijo. Ostalim, ki niso dobili teh gradiv na posvetu, pa smo 
jih poslali po pošti. Danes ste jih prejeli tudi na klop. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da vse 
tri zakone obravnavamo na podlagi 314. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije, to je po hitrem postopku. Ali želi o razširitvah in 
postopkih obravnave kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne, prehajamo 
na glasovanje. Predlagam, da o vseh treh razširitvah in postopkih 



obravnave glasujemo skupaj. Ali se strinjate s tem, da skupaj 
glasujemo? (Se.) 

Kdo je za te tri razširitve in predlagane postopke? 
(131 delegatov.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 
delegata.) 

Ugotavljam, da zbor predlagane razširitve in postopke 
obravnave sprejema v obravnavo z večino glasov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predlagal, da 
Skupščine SR Slovenije predlog za izdajo zakona o ustanovitvi 
veterinarske fakultete v Ljubljani, s predlogom zakona, obravnava 
na podlagi 312. člena poslovnika. To je po skrajšanem postopku. 
Ali želi o tem kdo razpravljati? (Nihče.) 

Kdo je za skrajšani postopek? (13 0 delegatov.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije sprejet z večino glasov. 

Odbori za družbenopolitični sistem vseh zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije so predlagali, da se predlog za izdajo zakonov o 
volitvah v skupščine, z osnutkom zakona, obravnava na podlagi 
265. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, to pomeni združitev 
prvih dveh faz zakonodajnega postopka. Ali želi o tem postopku 
kdo razpravljati? (Nihče.) 

Kdo je za združitev prvih dveh faz pri volilnem zakonu? 
(129 delegatov.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(5 delegatov.) 

Ugotavljam, da zbor predlog odborov sprejema v obravna- 
vo z večino glasov. 

Tako smo obdelali vse izjemne situacije in postopke 
razširitve. 

Besedo ima Mira Skaza, gospodarsko področje, 32. 
okoliš, Velenje. 

MIRA SKAZA: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Delegati Velenja in Mozirja prihajamo na današnjo sejo 
Zbora združenega dela z odločno zahtevo, ki nam jo nalaga okolje, 
ki ga zastopamo. Predlagamo razširitev dnevnega reda z novo 
točko, v kateri bi razpravljali in sklepali o učinkoviti prepre- 
čitvi napovedanega mitinga 1. decembra v Ljubljani, ki ga pripra- 
vljajo srbski in črnogorski organizatorji s Kosovega polja. 

Ta predlog utemeljujemo z naslednjim: Čeprav Predsed- 
stvo Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
odločno nasprotuje mitingom in ocenjuje, da miting ne more 
ničesar rešiti, pač pa lahko še bolj zaostri mednacionalne spore 
v državi, predlagamo, da Skupščina SR Slovenije s svojimi ustav- 
nimi pooblastili takoj danes na sejah zborov s sklepom zavaruje 
ozemeljsko nedotakljivost in suverenost slovenskega naroda in 
slovenske državnosti. Sprejem takšnega sklepa predlagamo predvsem 
zaradi resnih groženj organizatorjev tega norega in politično 
nesmiselnega pohoda v slovensko državno prestolnico, da ne pride 
na njenih ulicah tudi do prelivanja krvi. Zato je potrebno 
pravočasno ukrepati in ni dovolj samo posredovanje pristojnih 
organov iz Ljubljane. Bojimo se, da tudi uradna prepoved Mestnega 
sekretariata za notranje zadeve ne bo zalegla. Naše slovenske 
meje moramo sami zaščititi in uporabiti vsa ustavna določila ter 



prepovedati prehod preko njih vsakomur, ki namerava razlagati 
resnico s prelivanjem krvi in nasilno vsiljevati svojo voljo. To 
pa lahko najbolj uspešno preprečimo delegati v tej skupščini s 
sklepom, ki smo ga na začetku predlagali. 

Obveščeni smo, da bodo zbori republiške skupščine v 
ponedeljek, 27. novembra, na skupnem zasedanju celovito razprav- 
ljali o razmerah na Kosovu. S tem se strinjamo, vendar menimo, da 
je to prepozno za preprečitev napovedanega mitinga resnice v 
Ljubljani, saj vemo, da organizatorji s Kosova, kljub uradni 
prepovedi Ljubljanskega mestnega sekretariata za notranje zadeve, 
navajajo, da pohoda v Slovenijo ne bodo preprečili in preklicali. 

Na Kosovu so še vedno uvedene izredne razmere, v 
veljavi pa je tudi prepoved združevanja na javnih mestih v tej 
avtonomni pokrajini. Za izvajanje teh razmer so najprej odgovorni 
pristojni organi Kosova in Socialistične republike Srbije. 
Vprašajmo; ali ne bo zbiranje večtisočglave množice na želez- 
niških postajah na Kosovu z zakonom prepovedano združevanje, 
katerega cilj je vsiljen pohod na ozemlje druge suverene republi- 
ke? Če tega združevanja ne bodo preprečili organi Kosova in 
Srbije, potem upravičeno pričakujemo, da bo napovedano početje 
onemogočilo Predsedstvo SFR Jugoslavije, ki je uvedlo izredne 
razmere v avtonomni pokrajini Kosovo. 

Zaradi vsega povedanega delegati iz občin Velenje in 
Mozirje menimo, da je utemeljeno in nujno potrebno že na današ- 
njih sejah zborov Skupščine SR Slovenije sprejeti učinkovite 
sklepe glede zaščite suverenosti in ozemeljske nedotakljivosti 
naše slovenske države, čeprav bomo več pozornosti razmeram na 
Kosovu posvetili na ponedeljkovem skupnem zasedanju. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Hvala lepa. Mislim, da z 
izrečenimi besedami in mnenji delegatov iz Mozirja in Velenja 
dejansko vsi soglašamo. 0 tem smo razpravljali tudi na Pred- 
sedstvu Skupščine SR Slovenije 20. tega meseca in smo bili 
obveščeni (tako, kot ste danes s tem gradivom, ki je bilo dano na 
klop), da še teče upravni postopek glede mitinga. Organizatorji 
so dopolnjevali vlogo in tudi ta dopolnjena vloga ni bila dovolj 
argumentirana in zakonita. Kljub temu je Mestni sekretariat za 
notranje zadeve tudi politično obrazložil argumente, zakaj ne 
daje dovoljenja za miting. 

Političnih stališč, stališč posameznih organov in 
občinskih skupščin smo prejeli zelo veliko. V Predsedstvu Skupš- 
čine SR Slovenije smo ocenili, da je pametno, da se pripravimo na 
to sejo, da celovito ocenimo položaj tudi z vidika uresničevanja 
sklepov seje Skupščine SR Slovenije z dne 3 0.2. (ko smo imeli 
skupno sejo) in z vidika mitinga, ki naj bi bil 1. decembra v 
Ljubljani. 

Pod točko pobude, predlogi in vprašanja delegatov imam 
pripravljen tudi predlog, da bi imenovali skupino, ki bi za sejo 
27.li. pripravila stališča in sklepe. Predlagal bi, da se pripra- 
vimo in ne provi ziramo. Stališča so znana, prav tako pa tudi 
Potek upravnega postopka. Takšni mitingi so nezaželeni in to 
ocenimo 27.11., ne pa danes. Predlagal bi, da s to točko ne 
Širimo današnjega dnevnega reda in da ne sprejmemo predloga 



tovarišice Skaze,  ampak da to točko uvrstimo na skupno sejo 
27.11. 

Tovarišica Skaza, ali ste zadovoljni s tem pojasnilom? 
(Ona je predlagala, prosim, in moram najprej njo, kot predlagate- 
ljico vprašati za mnenje.) Vedeti moramo, da je odnos slovenske 
javnosti do tega mitinga jasen in glasno izražen in da se bo 
Skupščine SR Slovenije tem mnenjem gotovo tudi pridružila. 
Podpiramo stališča skupine delegatov, lahko jih tudi sedaj 
sprejmemo, vendar mislim, da je klima takšna, da bodo sklepi 
približno enaki. Predlagam, da skupina pripravi tudi sklepe v 
zvezi z mitingom. Podpiramo ta stališča, vendar razpravljajmo na 
seji 27.11. Mislim, da ne smemo improvizirati. 

Tovarišica Skaza, ali umikate svoj predlog? (Ne.) 
Besedo ima Brane Lampret,  gospodarsko področje,  4. 

okoliš. Ljubijana-Šiška. 

BRANE LAMPRET: Oproščam se, da s vključujem v razpravo 
o dnevnem redu. Bi pa rekel, da je bilo že nekaj primerov, da smo 
se pogovarjali o vsebinskih vprašanjih in o tem, ali bomo ponovno 
uvrstili na dnevni red ali ne. Podpiram načelo, da bi o tem danes 
razpravljali predvsem zaradi vidika časa. Imeli smo izkušnje, da 
smo zahtevali razpravo, pa se je izkazalo, da nismo nanjo dovolj 
pripravljeni in potem razprave ni bilo. Strinjam se s stališčem 
predsednika zbora in Predsedstva Skupščine SR Slovenije, da je 
treba takšno razpravo temeljito pripraviti. Nanjo se moramo 
pripraviti tudi delegati. Brez stališč naših najbolj odgovornih 
organov v republiki se mi zdi, da bo razprava pomanjkljiva. Zato 
bi predlagal, da naj v dvorani z nami sedijo na predvidenem 
skupnem zasedanju, ko bomo razpravljali o teh vprašanjih, ki so 
zelo resna, čeprav ne zanemarjam časovne dimenzije, tudi 
najodgovornejši v republiki. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Hvala lepa. Na to skupno 
sejo bomo povabili tudi predstavnike iz Skupščine SAP Kosovo in 
SR Srbije. 

Obvestil bi vas, da pooblastila, ki ste jih izročili 
danes, veljajo tudi za sejo 27.11., v kolikor niste v skupinah 
delegatov sklenili drugače. Če bodo na to sejo prišli tudi 
delegati, morajo prinesti novo pooblastilo; v kolikor boste pa 
prišli vi, pooblastila ni treba prinesti. 

Mislim, da glede na dodatne argumente tovariša Lampreta 
nima smisla, da vztrajamo pri spremembi dnevnega reda in improvi- 
ziramo določene sklepe. 

Besedo ima Vili Novak, gospodarsko področje, 41. 
okoliš, Maribor Tabor. 

VILI NOVAK: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Moja razprava bo nekoliko drugačna, kot je bila razpra- 
va tovariša Lampreta. Tovarišico delegatko iz Mozirja oziroma 
Titovega Velenja podpiram v njenem predlogu zato, ker v vabilu za 
dnevni red za ponedeljkovo sejo piše, da bomo obravnavali 
uresničevanje določenih programov za Kosovo; kako smo jih 
uresničevali, ali nismo. Razumel sem jo, da bi sprejeli sklep o 
mitingu že sedaj. 



Žalostno je, da ne vemo, kdo je predstavnik suverenosti 
Slovenije. Verjetno je to naša skupščina. Menim, da ni ustrezno, 
da se mi zadnji opredelimo do tega mitinga za vsemi političnimi 
strukturami, političnimi organizacijami in našimi vodstvi. Zato 
predlagano točko uvrstimo na dnevni red. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Samo toliko, da pokomenti- 
ram. Ne bomo ne zadnji ne prvi; mislim pa, da je prav, da se 
delegatska baza sestane, ker ima tudi to skupščina v svoji bazi 
osnovo. Je to drugačno odločanje? V redu, če tovarišica Skaza 
vztraja pri svojem predlogu predlagam, da uvrstimo to točko 
dnevnega reda ... 

Prosim, besedo ima Mira Skaza, gospodarsko področje, 
32. okoliš, Velenje. 

MIRA SKAZA: Ne vem, morda sem bila z svojim dolgim 
besedilom premalo jasna. Predlagamo namreč, da se prepove miting. 
Vsekakor ni nujno, da to obravnavamo danes, ker je to celovito 
vprašanje. Če smo suverena država, ki ima tudi najvišji organ - 
to je skupščino, mislim, da bo skupščina povedala, kaj se bo na 
ozemlju njene republike dogajalo in kaj ne. Bojim se, da prevze- 
mamo na sebe odgovornost tudi mi, če bo na 71. obletnico nastanka 
države Jugoslavije ta Jugoslavija prenehala s tistim hipom, ko bo 
prvi miting prekoračil slovensko mejo. 

Morda nismo ravno slučajno mi to predlagali, ker imamo 
velik odstotek prebivalstva iz drugih republik. Moram reči, da 
nam do danes še ni nihče razložil, da se ne moremo razumeti. 
Bojim se pa, da bi nam kdo to uspel razložiti in potem bo pri nas 
zelo hudo. Samo zato vztrajamo na sklepu, delegatom pa prepuščam, 
da se odločijo ali sprejmejo ta predlog ali ne. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Predlagam, da se razširi 
dnevni red pod 19. točko, obravnava sklepa o mitingu v Ljubljani. 
Odpiram razpravo. Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 

Kdo je za razširitev dnevnega reda pod 19. točko in s 
tem, da se 19. točka spremeni v 20.? (80 delegatov.) Je kdo 
proti? (16 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je dnevni red razširjen še z 19. točko - 
"Obravnava sklepa o mitingu v Ljubljani." 19. točka se spremeni v 
20. točko, to so pobude, vprašanja in predlogi delegatov. 

Danes ste na klop prejeli prečiščen predlog dnevnega 
reda. Ali želi o predlaganem dnevnem redu kot celoti kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Ce ne, dajem dnevni red na glasovanje v celoti 
skupaj z to dopolnitvijo. Videli bomo, kako se bosta druga zbora 
opredelila, ker lahko to točko obravnava tudi samo Zbor združene- 
ga dela. 

Kdo je za dnevni red, kot ste ga dobili na klop skupaj 
z dopolnitvijo? (132 delegatov.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda z dopolnitvijo 
sprejet z večino glasov. 

Sedaj bomo počakali delegate ostalih dveh zborov in 
nadaljevali delo na skupnem zasedanju. 



(Seja je bila prekinjena ob ... uri in se je nadaljeva- 
la ob 11.15 uri.) 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Tovarišice in tovariši 
delegati! Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - ODOBRITEV OSNUTKA 
ZAPISNIKA 45. SEJE ZBORA. Osnutek zapisnika ste prejeli. Vodje 
skupin delegatov so prejeli tudi osnutek zapisnika o obravnavi 
strogo zaupnih gradiv na 45. seji. Želi o zapisnikih kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Ima kdo kakšno pripombo? (Nihče.) Če ne, ugotav- 
ljam, da sta zapisnika seje odobrena. Prosim, da zapisnika 
obravnave strogo zaupnih gradiv daste na rob klopi, da ju bo naša 
služba lahko pobrala. 

Predlagam, da združimo razpravo k 2 . in 3 . točki 
dnevnega reda. K obema točkama bi imenovali skupino delegatov za 
spremljanje razprave in morebitno spremembo predloženih sklepov. 
Ali se s tem načinom dela strinjate? (Da.) Hvala lepa. 

Prehajamo torej na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - POROČILO O 
IZVAJANJU USTAVNEGA ZAKONA ZA IZVEDBO AMANDMAJEV 9 DO 89 K USTAVI 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - IZHODIŠČA ZA 
PRIPRAVO ZAKONA O PRORAČUNU SR SLOVENIJE ZA LETO 1990 Z BILANCA- 
MI, ki ju je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Objavljena sta bila v Poročevalcu št. 23 in 24. Uvodno 
obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Danes ste 
prejeli na klop sklep k poročilu ESA 883, sklep o nekaterih 
dodatnih nalogah pristojnih delovnih teles, sklep o določitvi 
nekaterih dodatnih nalog pristojnim delovnim telesom in sklep k 
izhodiščem za pripravo zakona o proračunu. 

Predlagam, da imenujemo skupino delegatov, ki bo 
spremljala razpravo k 2. in 3. točki, skupaj s skupinama delega- 
tov Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora in predlagala 
morebitne spremembe in dopolnitve predloženih sklepov. Predlagam 
naslednje delegate: Janeza Bratkoviča iz planske skupine, Hermina 
Vidoza iz skupine za družbene dejavnosti in Žarka Mihaliča, ki je 
član odbora za finance, tako da imamo pokrita vsa tri področja. 
Ta predlog dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 

Kdo je za predlagano skupino? (124 delegatov.) Je kdo 
proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupina imenovana z večino glasov. 
Pričenjam razpravo o poročilu in izhodiščih. 
Besedo ima dr. Danijel Pučko, podpredsednik Gospodarske 

zbornice Slovenije. 

DR. DANIJEL PUČKO: Spoštovano predsedstvo, tovarišice 
in tovariši delegati! Izvršilni odbor Gospodarske zbornice 
Slovenije je na svoji zadnji seji razpravljal o poročilu o 
izvajanju ustavnega zakona za izvedbo amandmajev k ustavi SR 
Slovenije. Pri tem se je še posebej osredotočil na tisti del, ki 
govori o reorganizaciji gospodarske infrastrukture. Pri tem je 
izoblikoval naslednja stališča: V osnovi podpiramo predlog Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije za izvedbo transformacije 
gospodarske infrastrukture in družbenih služb v skladu z določ- 
bami ustavnega zakona, pri tem pa bi radi opozorili na več zadev. 
Pri spremembi organiziranosti družbenih dejavnosti in gospodarske 



infrastrukture ter državne uprave bi moral biti eden temeljnih 
ciljev v tem, da bo ta sistem učinkovitejši, racionalnejši, 
preglednejši in da bo zagotavljal skladnost razvoja posameznih 
dejavnosti. Tržno gospodarstvo zahteva temeljito reformo javnega 
financiranja. Javno financiranje mora temeljiti na alokativni 
nevtralni fiskalni politiki, ki bo zagotavljala motiviranost 
gospodarskih in negospodarskih subjektov za učinkovitejše gospo- 
darjenje. Na podlagi splošnih ugotovitev, ki jih je Izvršni odbor 
Gospodarske zbornice Slovenije sprejel na svoji predzadnji seji v 
sklopu obravnave reorganizacije organizacij združenega dela v 
podjetja o zakonu o podjetjih izhaja, da je s stališča določil 
zakona o podjetjih za javna podjetja značilna le ta specifičnost, 
da imajo poseben nadzorni organ, in da se v načelu ustanavljajo 
za upravljanje dejavnosti posebnega družbenega pomena. Vse ostale 
značilnosti podjetij, statusne oblike, način upravljanja in tako 
dalje, veljajo tudi za javna podjetja. Ob tej priložnosti je bilo 
tudi že poudarjeno, da je za realizacijo navedenih določil zakona 
in reorganizacije v javna podjetja osnovna ovira v nerešenih 
lastninskih vprašanjih. Za sedaj namreč ni možno opredeliti 
lastninskega deleža družbenopolitične skupnosti oziroma države, 
ki v principu pogojuje tudi njeno vlogo pri upravljanju podjetij. 
Če bi bilo to vprašanje možno razrešiti, bi se postavilo tudi 
vprašanje, ali je posebni institut javnega podjetja v zakonu 
sploh potreben, saj bi država lahko svoja upravljavska upraviče- 
nja izvajala na podlagi lastništva v podjetju. V poročilu o 
izvajanju ustavnega zakona za izvedbo amandmajev k ustavi SR 
Slovenije gre za opredelitev urejanja odnosov v dejavnostih 
Posebnega družbenega pomena v prihodnjem obdobju v letu 1990 in 
za postavitev novih sistemskih rešitev po letu 1990. Vse odloči- 
tve za prehodno obdobje morajo zagotoviti normalno funkcionira- 
nje, vendar pa tudi prve odločne premike v smeri večje racionali- 
zacije in skladnejšega delovanja gospodarske infrastrukture. 
Začasne odločitve ne bi smele pomeniti prejudicev za nadaljnjo 
sistemsko ureditev. Pri vsem tem kaže upoštevati stališča Gospo- 
darske zbornice Slovenije, ki jih je sprejela tudi Skupščina SR 
Slovenije o preoblikovanju samoupravnih interesnih skupnosti 
Materialne proizvodnje in o razbremenjevanju gospodarstva. 

Glede opredelitev, ki jih predlaga Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije v obravnavanem gradivu pa je treba reči vsaj 
naslednje: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v svojem poroči- 
lu ne daje ocene, do kakšnih kvantitativnih premikov bo prišlo z 
uveljavitvijo reorganizacije v obremenitvi gospodarstva in 
prebivalstva tako na globalni ravni, kot po posameznih družbe- 
nopolitičnih skupnostih - občinah. Te ocene pa so bistvene za 
Ugotavljanje pogojev gospodarjenja. Kasneje nam jih je vsaj 
deloma ponudil v izhodiščih za proračun 1990. Menimo, da bi 
korali s prenosom funkcij na upravne organe že v letu 1990 začeti 
z realizacijo, kar se mora odražati v realnem zmanjšanju obreme- 
nitev gospodarstva. Možnosti se kažejo v tem, da se bodo določene 
naloge opravljale skupno na republiški ravni, da se bodo zmanjša- 
li stroški z upravljanjem. Z reorganizacijo javnih financ se bo v 
Republiški upravi na novo zaposlilo 1445 delavcev. Ob tem se bo 
prav gotovo pojavil presežek kadrov. Menimo, da bi moral Izvršni 
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svet Skupščine SR Slovenije že v prihodnjem obdobju opredeliti in 
nakazati možnost razreševanja tehnoloških presežkov dela. Prav 
tako bi morali že za leto 1990 opredeliti, katere naloge naj se 
financirajo na trgu in za katere se sredstva zagotavljajo v 
proračunu. Podrobnejša razmejitev bo potrebna po letu 1990, ko 
bomo opredeljevali sistemske rešitev za posamezna področja. 

2. Poročilo je predvidelo, da se opredelijo ustrezni 
deleži narodnega dohodka za financiranje družbenih dejavnosti in 
za gospodarsko infrastrukturo. S tem načelom se globoko strinja- 
mo, vendar pa je potrebno zagotoviti tudi stabilnost teh razmerij 
za vse leto. Ne strinjamo pa se, da se v prehodnem letu 1990 
ničesar ne napravi glede razvejanosti prispevkov in davkov. 

Gospodarstvo ima interes, da pozna zbirno stopnjo 
obdavčitve. Nadaljnja razporeditev za posamezne namene (analiti- 
ka) , pa naj se opravi v okviru proračuna republike oziroma občine 
ali v okviru kakega drugega instrumenta javnih financ. Ocenjuje- 
mo, da bo z združitvijo sredstev skupne in splošne porabe v 
enotni proračun prišlo do povečanja proračunskih presežkov. Zato 
se je potrebno v Skupščini SR Slovenije dogovoriti za določeno 
omejitev, do katere se povprečni skupni presežki na račun družbe- 
nopolitičnih skupnosti lahko ustvarjajo. Republiški sekretariat 
za finance pa mora imeti nalogo, da, v kolikor presežki presegajo 
določeno omejitev, takoj ustavi plačevanje prispevkov oziroma 
davkov ter predloži predlog za njihovo znižanje. Sredstva, ki se 
Ustvarjajo z začasnim plasiranjem presežkov proračuna družbenopo- 
litičnih skupnosti pa se morajo vračati v proračune. 

3. Že v letu 1990 bi bilo potrebno zagotoviti, da se 
vključi stroške enostavne reprodukcije gospodarske infrastrukture 
V ceno in tako s temi stroški obremeni tiste potrošnike, ki 
uporabljajo storitve gospodarske infrastrukture. Izjeme ne smejo 
biti pravilo. 

4. Ocenjujemo, da poročilo še ne zagotavlja izvajanja 
Programa ključnih aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije za uresničevanje razvojne in tekoče ekonomske politike, ki 
naj bi zagotovil zmanjševanje obveznosti gospodarstva, racionali- 
zacijo družbene nadgradnje in zmanjševanje družbene režije. 
Menimo, da je potrebno vztrajati pri uresničevanju predlogov za 
zmanjševanje obremenitev gospodarstva, ki jih je predlagala 
Gospodarska zbornica Slovenije in jih je sprejela republiška 
skupščina v letu 1988. 

Zato predlagamo, da se gradivo dopolni z nalogami iz 
tega programa. 

5. Pritrditi kaže predlogu, da z reorganizacijo organi- 
zacij združenega dela s področja infrastrukture in z ustanavlja- 
njem javnih podjetij glede na kopico nerešenih vprašanj ne kaže 
hiteti tam, kjer ni doseženo soglasje z izvajalci. 

6. Res je, da začasne reorganizacije v družbena podje- 
tja niso racionalna rešitev, vendar pa ni možno sprejeti stališ- 
ča, da take reorganizacije niso možne, če se organizacije združe- 
nega dela zanje odločijo, in to iz dveh razlogov. Ker so se tudi 
organizacije združenega dela s področja gospodarske infrastruktu- 
re po določilih zakona o podjetjih dolžne reorganizirati do konca 
tega leta in ker ustanavljanje javnih podjetij po določilih 
zakona o podjetjih za tiste organizacije, ki opravljajo dejavnost 
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posebnega družbenega pomena, ni obvezno, pač pa možno. Zato pa je 
potrebno razmisliti o opredelitvi, da je možno tem organizacijam 
odrekati pravico, da se reorganizirajo v podjetja, če jim Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije do konca letošnjega leta ne izda 
soglasja, saj je to rok, ki so ga organizacije združenega dela 
dolžne upoštevati po zakonu o podjetjih. 

Menimo, da za uveljavljanje posebnega družbenega 
interesa ni odločilen status podjetja, ampak lahko 
družbenopolitična skupnost ta interes uveljavlja tudi na podlagi 
področnih zakonov, zlasti pa na podlagi predvidenega sistema 
financiranja v letu 1990. Na podlagi nekaterih konkretnih 
opredelitev, kje bodo ustanovljena javna podjetja in kako se bo 
izvajala javna funkcija oziroma zadeve splošnega družbenega 
pomena, se bo Gospodarska zbornica Slovenije posebej 
opredeljevala, ko bodo predlogi predloženi. Mislim na odloke 
oziroma zakon. 

7. Do sedaj se je interes uporabnikov ali širši interes 
gospodarstva zagotavljal tudi tako, da so bili pri odločitvah 
samoupravnih interesnih skupnosti udeleženi predstavniki 
uporabnikov, predstavniki zbornice in ustreznih upravnih organov 
oziroma republiških komitejev. Nova ureditev tega načina ne 
predvideva več. Zato predlagamo, da se do sprejema sistemske 
ureditve v stalne odbore vključi tudi predstavnike Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

8. Te naše ocene in stališča se nanašajo tudi na 
Razpravo na današnji seji v zvezi z izhodišči za pripravo zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1990. Zato vas prosim, da jih 
tudi tam upoštevate, ker jih ne kaže posebej v zvezi s proračunom 
ponavljati. 

Dovolite pa mi, da že sedaj opozorim na letošnja 
gibanja izdvajanj za splošno in skupno porabo, ki so v jesenskih 
mesecih prestopila okvire dogovorjenega, še posebej usklajeno 
bilanco nalog in sredstev samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti za letošnje leto. Zato v Gospodarski zbor- 
nici Slovenije zahtevamo, da se takoj znižajo stopnje davkov in 
prispevkov, da ne bomo z akontacijami bistveno presegli družbeno 
dogovorjenega obsega izdvajanj za družbeno nadgradnjo. Ob letnih 
obračunih pa je tudi nujen poračun. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Hvala lepa. Besedo ima 
Marija Vabšek, gospodarsko področje, 39. okoliš, Maribor-Rotovž. 

MARIJA VABŠEK: Tovarišice in tovariši delegati! V 
skupini delegatov za Zbor združenega dela iz Maribor-Rotovža, smo 
obravnavali predloge in pripombe delavcev vzgojno-varstvenih 
organizacij k poročilu o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo 
amandmajev k ustavi SR Slovenije in z njimi soglašali oziroma jih 
Podpiramo. Zato predlagamo, da se poročilo dopolni z naslednjim 
besedilom: 

Na 6. strani: Zadnja alinea naj nadomesti besedi 
"področje šolstva" z novim besedilom "področje vzgoje in izobra- 
ževanja. " 

7. stran: Drugi odstavek naj se dopolni z novim stavkom 
"Odbor bodo sestavljali poleg članov predsedstva Izobraževalne 
skupnosti  Slovenije  tudi  predstavniki  iz  Odbora  za  razvoj 
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družbenega varstva otrok Slovenije, ki jih mora izvoliti 
Skupščina otroškega varstva Slovenije v mesecu decembru. Nadalje 
se mora v področje vzgoje in izobraževanja enakopravno vključiti 
Odbor za predšolsko vzgojo kot temelj vzgojno-izobraževalnega 
sistema. Odbor za predšolsko vzgojo ima naslednje globalne 
naloge: vsebine in obseg programov predšolske vzgoje, standardi 
in normativi ter oblikovanje meril za vrednotenje programov, 
naloge skupnega pomena na področju vzgoje predšolskih otrok, 
priprava pogodb z izvajalskimi organizacijami, določanje meril in 
pogojev za solidarnostno uresničevanje dogovorjenega programa na 
področju predšolske vzgoje." 

Predlagamo, da se pri predvidenih stalnih komisijah 
povsod poleg učiteljev doda "in vzgojiteljev". V resorni upravni 
organ se mora vključiti tudi del strokovne službe otroškega 
varstva. 

Pri shemi področja šolstva in športa se naj spremeni 
naslov: "Področje vzgoje, izobraževanja in športa". Odbor za 
predšolsko vzgojo naj dobi svoje stalno enakopravno mesto kot 
temelj vzgojno-izobraževalnega sistema. 

Pri področju socialnega varstva oziroma otroškega 
varstva 8. stran, se naj analogno s posredovanimi dopolnitvami k 
poglavju šolstva oziroma vzgoje iz izobraževanja, prilagodijo te 
predlagane spremembe. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Niko Žibert, predsednik Skupščine Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije. 

NIKO ŽIBRET: Tovarišice in tovariši delegati! Zelo 
pozorno sem poslušal uvodne besede predsednika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije tovariša Šinigoja. V samem ekspozeju je 
bilo nekaj neskladij oziroma netočnih trditev, za katere smo tudi 
nai presenečeni, da so bile tako izrečene. Na 10. strani je 
predsednik dejal, da hoče Izobraževalna skupnost Slovenije v 
bistvu ohraniti star sistem. To sploh ni res. Ne vem, kako je ta 
informacija prišla v uvodnik. Mislim, da smo pripravili konsis- 
tenten sistem, ki bi lahko po prenehanju delovanja izobraževalne 
skupnosti še naprej normalno deloval, prav gotovo pa v okviru 
pristojnosti, kot jih nalaga ustavni zakon v petem in šestem 
odstavku. 

Zato predlagam, da se ta nejasnost ugotovi, da se vidi 
kaj je res in kaj ne in da se nato pripravi takšna rešitev, ki bo 
odgovarjala določbam ustavnega zakona. 

Kar se tiče Zavoda za šolstvo, moram reči, da je 
rešitev v skladu z našo pripombo. Delamo na osnovi zakona iz leta 
1968, ker je bil zakon o pedagoški službi trikrat odklonjen 
oziroma ni dobil dovolj glasov Skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije. Za trajno rešitev bo potrebno pripraviti takšne 
rešitve, ki bodo upoštevale pripombe, učiteljev, staršev, 
strokovne javnosti in tudi tiste pripombe zaradi katerih ta zakon 
v Izobraževalni skupnosti Slovenije ni bil sprejet. 

Tovariš predsednik, predlagam, da se ta neskladja, ki 
so razvidna iz ekspozeja, preprosto ugotovijo in odpravijo tako, 
kot to zahteva ustavni zakon. Hvala lepa. 
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PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Hvala lepa. Besedo ima 
Janko Goleš, član Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindika- 
tov. 

JANKO GOLEŠ: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slove- 
nije je včeraj obravnavalo poročilo o izvajanju ustavnega zakona 
z vidika že prej oblikovanih stališč o nujnosti racionalizacije 
in smotrnejšega usmerjanja družbene nadgradnje. S tega vidika 
ocenjujemo, da so dosedanje priprave za reorganizacijo (glede na 
razpoložljivi čas) razmeroma dobre, da pa nakazane rešitve 
vsebujejo nekaj bistvenih pomanjkljivosti, ki jih bom povzel v 
treh točkah: 

1. Problem vsebinske narave. S prenosom vsebine dela 
sedanjih samoupravnih interesih skupnosti (brez temeljite presoje 
programov, obsega in kvalitete storitev) na upravne organe ni 
mogoče pričakovati, da bomo dosegli zastavljene cilje. To delo je 
sicer predvideno za leto 1990, vendar se zdi, da je to vpraša- 
nje, ki bi moralo biti v bistvu izhodišče vseh sprememb, preveč 
zanemarjeno, še zlasti, ker obstaja nevarnost, da bodo organiza- 
cijske spremembe v prihodnosti narekovale tudi vsebino. Gre za 
vprašanje oblikovanja tako imenovanega nacionalnega programa 
oziroma presoje kateri programi in storitve so nacionalnega 
pomena, kaj je stvar osebnega in kaj individualnega interesa. Po 
našem prepričanju je samo ta presoja lahko osnova za odločitve o 
načinu in nivojih upravljanja, organiziranosti in financiranja. 
Menimo, da brez tega ni mogoče sprejeti niti napovedane reorgani- 
zacije uprave niti odločati o zaposlitvah, kakor je predvideno za 
prvo polovico prihodnjega leta. Zato predlagamo delegatom, da 
zahtevajo od Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da čimprej 
pripravi podlage za odločanje o teh vsebinskih vprašanjih in da 
sprejmete sklep, da dosedanje organizacijske spremembe ne morejo 
v nobenem primeru narekovati trajnejših rešitev ter da je v letu 
1990 treba izvajati nadaljnje reorganizacijske, kadrovske in 
druge spremembe šele po temeljiti razpravi o programih, o obsegu 
pravic in upravljanju. 

2. Vprašanje upravljanja. Poročilo ne opredeljuje 
pristojnosti posameznih predvidenih organov, še zlasti na delitve 
pristojnosti med komiteji in prenesenimi organi interesnih 
skupnosti. Še bolj kot to pa ostaja odprto celotno vprašanje 
Upravljanja posameznih dejavnosti. Zdi se, da iz sistema, ko smo 
Vsi o vsem vsaj navidezno odločali, in to po večkrat, prehajamo v 
sistem ozko omejevanega odločanja. Nikakor ne moremo sprejeti 
teženj, da se ornej i vpliv občanov in še posebej ne stroke na 
pomembna družbena razvojna vprašanja. Res je, da v novem sistemu 
ta skupščina dobiva tudi na tem področju drugačno in večjo vlogo, 
nemogoče pa je pričakovati, da bo lahko pogosto in podrobno 
razpravljala o posameznih vprašanjih, ki so sicer pomembna za naš 
razvoj, družbeni standard in posameznika. 

Zato predlagamo, da se vprašanje upravljanja skrbno 
Prouči hkrati z razpravo o programih. 

3. Ne glede na to, da bomo upravljavska organizacija, 
pa bomo  tudi poslovna  in finančna vprašanja pri  prihodnjem 
delovanju  družbenih  dejavnosti  dorekli  šele  po  opredelitvi 
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nacionalnih programov. Nobenega razloga ni za to, da se ne bi že 
v tem trenutku temeljiteje lotili virov financiranja skupnih in 
splošnih družbenih potreb. Predlog v bistvu povzema sedanji 
sistem. Sicer so poskusi, ki govorijo kdaj je vir prispevka 
dobiček, vendar je tudi to nedosledno in brez kriterijev 
razvrščeno med posamezne dejavnosti. Za nekatere prispevke pa 
sploh ni jasno ali se predvideva nov vir oziroma kakršnakoli 
sprememba vira in osnove. 

Mislimo, da so še zlasti zgrešena nekatera izhodišča, 
ki se jih vendarle da razbrati. Preveč je poudarjena ekonomska 
vloga države na področju, kjer je prevladujoča njena 
socialno-družbena vloga. Tudi kratkoročno je povsem zgrešeno 
izhodišče, da morajo spremembe oziroma rešitev zagotavljanja 
sredstev za naslednje leto imeti čim manjši vpliv na zavezance. 
Kje so potem kakršnikoli rezultati enoletnih skupščinskih razprav 
o nujnosti razbremenitve gospodarstva oziroma o drugačni razpore- 
ditvi dohodka? Z našega vidika je povsem nesprejemljiva tako 
visoka obremenitev osebnih dohodkov. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Hvala lepa. Besedo ima 
Gerkeš Vida, gospodarsko področje, 45. okoliš, Lendava. 

VIDA GERKEŠ: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Zbori Skupščine občine Lendava so ob obravnavi poročila 
o uveljavljanju ustavnega zakona za izvedbo amandmajev k ustavi 
SR Slovenije sprejeli naslednje ocene, stališča in predloge: 

Ocenjujemo, da se položaj občine na osnovi ustavnega 
zakona bistveno spreminja. To pa ni bil namen sprejetih amandma- 
jev k ustavi SR Slovenije. Celotna aktivnost spreminjanja organi- 
ziranosti tako imenovanih javnih služb je zelo zahtevna naloga, 
zato morajo biti opredeljene temeljite in celovite analize razmer 
na posameznih področjih. Prav tako bi bilo potrebno pripraviti 
enotne usmeritve za delovanje posameznih služb na nivoju občin 
9lede na njihovo velikost in posebnosti. Da spremembe niso bile 
temeljito proučene, kažejo tudi številne spremembe in dopolnitve 
Poročila o izvajanju ustavnega zakona. Soglašamo z ugotovitvijo, 
da sredstva, ki se zbirajo na številnih računih predvsem v 
pogojih visoke inflacije, ne morejo biti pravočasno oziroma 
racionalno uporabljena. 

Zaradi navedenega predlagamo, da se financiranje 
programov zdravstvenega varstva v celoti prenese na republiško 
raven, saj 4,2% zbranih sredstev ne zagotavlja racionalizacije 
organiziranosti upravljavskega sistema. Glede na to, da je 
predvidena uveljavitev enotnih prispevnih stopenj za financiranje 
zagotovljenih programov v celotni republiki, bo potrebno hkrati 
sprejeti tudi dopolnilne ukrepe za pospeševanje skladnejšega 
regionalnega razvoja, saj so manjše obveznosti organizacij 
združenega dela za financiranje skupnih potreb na nivoju občin 
Predstavljale enega od pomembnih faktorjev hitrejšega uresničeva- 
nja razvojnih programov organizacij združenega dela na manj 
razvitih območjih. Prav tako je potrebno upoštevati, da so 
trenutno veljavne prispevne stopnje globalno bistveno višje, kot 
bo povprečje leta 1989, torej bi se s 1.1.1990 morale prispevne 
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stopnje zmanjšati, če naj bi realni obseg sredstev za družbene 
dejavnosti ostal v letu 1990 na ravni leta 1989. 

Načelno podpiramo koncentracijo sredstev za pospeševa- 
nje proizvodnje hrane na nivoju republike in financiranje enot- 
nega republiškega programa na področju kmetijstva. Ob tem pa je 
potrebno zagotoviti, da določene posebne naloge zagotavlja 
občinski proračun. V občinske proračune naj se vključi tudi 
izobraževanje delavcev in občanov, saj bo pridobivanje novih 
znanj in kvalifikacij delavcev v pogojih prestrukturiranja 
gospodarstva izrednega pomena za uresničitev družbenih in gospo- 
darskih reform. 

V organiziranosti področja šolstva in športa naj se 
predvidi tudi Odbor za izobraževanje odraslih. Ni sprejemljiva 
opredelitev glede sprememb organiziranosti poklicnih gasilskih 
teritorialnih enot, saj je oddaljenost nekaterih krajev (na 
primer Lendava-Maribor) prevelika. Cestne povezave so izredno 
slabe in ob potrebi tako ni zagotovljena učinkovita in pravična 
intervencija. Za posamezne primere, ki jih navajamo, je potrebno 
ustrezneje posodobiti in usposobiti industrijske gasilske enote. 

Glede na enotni program SR Slovenije na področju 
socialnega skrbstva, ki naj bi bil kasnejši nacionalni program, 
je ob upoštevanju dosedanjega zagotovljenega programa denarne 
Pomoči, kot edini pomembni vir pokrivanje deleža v višini edinega 
in dopolnilnega vira za oskrbovance v splošnih in posebnih 
socialnih zavodih. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Pred odhodom na odmor bi 
prosil predsednico verifikacijske komisije, da poda še dodatno 
Poročilo. 

MAJA LAVTIŽAR: Dodatno poročilo verifikacijske komisi- 
je. 

Obveščam vas, da so pozneje na sejo Zbora združenega 
dela prišli še naslednji delegati, in sicer iz gospodarskega 
področja: 1. okoliš, 1. delegat; 5. okoliš, 1 delegat; 23. 
okoliš, 1 delegat; 26. okoliš, 1 delegat; 8. okoliš, 1 delegat; 
iz socialno-zdravstvenega področja: 9. okoliš, 1 delegat; 8. 
okoliš, 1 delegat; iz kmetijskega področja: 1. okoliš, 1 delegat 
in iz obrtnega področja: 3. okoliš, 1 delegat. 

Tudi ta pooblastila so v skladu z ustavo in zakoni SR 
Slovenije in predlagam zboru, da jih verificira. Na današnji seji 
je tako prisotno 141 delegatov. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa, tovarišica 
Lavtižarjeva. Odpiram razpravo k dodatnemu poročilu. 

Kdo je za to poročilo? (127 delegatov.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je dodatno poročilo verifikacijske 
komisije sprejeto z večino glasov. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.45 uri in se je nadalje- 
vala ob 12.45 uri.) 
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PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Tovariši delegati, nada- 
ljujemo sejo zbora. Besedo ima Ludvik Horvat, predsednik Republi- 
škega komiteja za izobraževanje. 

DR. LUDVIK HORVAT: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Zlorabljam institut republike za pojasnilo. 
Prišlo je do nesoglasja in nejasnega tolmačenja glede posameznih 
odborov, se pravi tistih organov, ki jih ustanavljamo po 5. 
odstavku 12. člena ustavnega zakona. Gre namreč za vprašanja 
imenovanja teh organov in odnosa teh organov in Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Hvala lepa. Besedo ima 
Miloš Veršec, kmetijsko področje, 9. okoliš, Žalec. 

MILOŠ VERŠEC: Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši! Ko človek pregleduje shemo nove uprave na nivoju republike, 
pride do občutka, da se parcialno nič ne bo spremenilo. Birokra- 
cija bo še vedno požrla velik kos pogače, ki jo delavec v proiz- 
vodnji vse težje ustvarja. Pretežna večina delegatov se je vedno 
zavzemala za tako imenovani nacionalni program za šolstvo, 
zdravstvo in drugo, kot ga imajo naši sosedje, recimo Italija in 
Avstrija. Vsaj s tem bi ustvarili delno enakopravnost v razvoju 
teh dejavnosti. 

Potrebno pa je, da vlada, ki bo sedaj razpolagala z 
večjimi sredstvi, preden preidemo na to financiranje, poda Skupš- 
čini SR Slovenije nacionalni program za posege v kmetijstvu. 
Nesmiselno je, da pri tako majhnih sredstvih, ki se zbirajo na 
področju republike, ta sredstva še naprej združujemo, kot smo jih 
do sedaj. Naša delegacija meni, da naj bi bilo v prihodnje tako, 
da bi v republiki ostalo iz teh skupnih sredstev 90%, občine pa 
naj bi dobile 10% za svoje posebne potrebe. 

S prenosom funkcij na upravne organe bi morali že v 
letu 1990 začeti varčevati, ker se mora poznati v znatnem 
zmanjševanju obremenitve gospodarstva. Zmanjšati se morajo 
stroški uprave in zato v celoti podpiramo predloge Gospodarske 
zbornice Slovenije o organiziranosti in financiranju gospodarske 
infrastrukture. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Hvala lepa. Besedo ima 
Ivan Dretnik, kmetijsko področje, 7. okoliš, Dravograd. 

IVAN DRETNIK: Spoštovani predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Na našo delegacijo je Samoupravna interesna 
skupnost za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje 
osnovne preskrbe občine Dravograd poslala naslednjo pobudo: 

Pri prenosu samoupravnih interesnih skupnosti za 
Pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe 
občin predlagamo, da ostane del sredstev še naprej v občinah za 
Potrebe posebnih nalog, ki jih ne bo možno upoštevati pri sestavi 
nacionalnega programa na ravni Socialistične republike Slovenije. 

Pobudo utemeljujemo s tem, da je v občini Dravograd 
Veliko nalog in dejavnosti, katerih razvoj in delovanje je 
bistvenega pomena za občino, na ravni republike pa predvideni 
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nacionalni program ne pride v poštev (na primer zavarovanje 
kmetov, pospeševanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ohrani- 
tev mlečnih poti, razvoj kmečkega turizma, čebelarstvo, konjere- 
ja, zdravstveno varstvo živali ....). V nasprotnem primeru bi 
občine začele stagnirati, namesto da bi jih sredi sedanjega 
nivoja razvoja nadalje gospodarsko pospeševali. 

Naša delegacija je o tej pobudi razpravljala in jo je v 
celoti sprejela ter dodala še naslednje ugotovitve. Res se je 
bati, da bi pri prenosu občinskih programov na republiko potegni- 
li krajši konec kmetje. To vemo iz dolgoletnih izkušenj. Kadarko- 
li se usmerja družbeni denar v središča, zmeraj zaide v nek kot, 
kjer ni potem nikomur na poti. Tega se bojimo še posebej mi v 
koroški regiji in to iz dveh razlogov: 

1. Po specifičnosti naših hribovskih kmetij ta 
nacionalni program za nas ne bi bil dovolj učinkovit. 

2. Bojimo se, da bi se nam porušili že doseženi uspehi. 
V naših občinah smo že sedaj imeli dokaj dobre programe, ki smo 
jih v okviru svojih finančnih možnosti tudi uresničevali. Uresni- 
čevali smo jih v celotnem prostoru in se nismo omejevali samo na 
kmetovo tržno proizvodnjo, ampak smo mu skušali dati takšne 
pogoje, da bo hribovski kmet še mogel in tudi hotel ostati na 
zemlji. Povezali smo vse hribovske kmetije z dolino, pri čemer 
smo naredili mrežo cest, ki ji ni primere v Sloveniji, kaj šele v 
Jugoslaviji. Na celotnem področju smo razvili telefonsko omrežje 
in prvi v Sloveniji kmetu omogočili najemanje stanovanjskega 
kredita. Sedaj bo kdo rekel: "Kaj pa še hočete, če že imate vse?" 
Bojimo se, da bo tisto, kar smo zgradili propadlo, saj je stvari 
Potrebno vzdrževati. Prodani les, ki nam je pomagal zgraditi 
ceste, ne more le-teh tudi vzdrževati, ker so ceste širšega 
družbenega pomena in jih vsi uporabljajo. 

To sem vam tu govoril že pred dvema letoma in da ne bo 
kdo mislil, da je to samohvala, to sem povedal samo kot argument 
za naš predlog, da ti programi ostanejo v občini. 

Dodatni predlog pa je ta, da naj se ne ukrepa, dokler 
ne bo popolnoma jasen nacionalni program, ki mora predvideti tudi 
to, koliko bi se zaradi predlaganih rešitev povečala administra- 
cija. Širiti administracijo pa na račun našega skromnega kmetij- 
skega dinarja ne smemo. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Janez Bratkovič, predsednik Odbora za kmetijstvo. 

JANEZ BRATKOVIČ: Tovarišice in tovariši delegati! Na 
nekaj vprašanj smo danes v ekspozeju že dobili odgovore, vendar 
je potrebno še nekaj dodati. Kot delegatu se mi postavlja 
vprašanje, ki se praktično pojavlja skozi celotno obdobje obrav- 
nave problematike samoupravnih interesnih skupnosti. Osnovna 
nejevolja ljudi se največkrat ni porajala zaradi programov, ampak 
zaradi problematike, ki je izvirala iz ljudi, ki so to problema- 
tiko reševali. Občani so največkrat postavljali vprašanje 
Prevelikih osebnih dohodkov zaposlenih in prevelike cene prenosa 
delavčevega dinarja v te dejavnosti. Če pogledamo poročilo, ki ga 
je pripravil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, lahko 
Ugotovimo,  da je na tem področju najbolje poskrbljeno za te 
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ljudi, saj je praktično in s številkami opredeljeno, kam bo kdo 
šel. Mislim, da bi se morali v tem poročilu zavzemati za osnovni 
program, o katerem bi lahko danes tudi konstruktivno razpravlja- 
li. 

Ljudje se bojimo, da bo prišlo do monopolov, centrov 
moči in oblasti, do katerih se bomo morali nekateri (ki se ne 
pišemo prav ali nismo iz pravega konca Slovenije doma) 
klečeplaziti. Morali bi se dogovoriti oziroma dobiti vpogled, 
kako bodo spremembe potekale, da bomo o nastajanju programov 
odločali vsi po nekem načelu, ki smo ga navajeni (od spodaj 
navzgor), ne pa centralistično (od vrha navzdol). Spomnimo se 
vseh političnih naložb. Zato je potrebno, da bo ta program dela 
znan vnaprej in da bomo potem lahko pošteno odločali, ali ga 
sprejmemo in podpremo ali ne. 

Nacionalni program ni zaključitev vodovoda ali sanacija 
farm. Na eni strani gre za problematiko, ki je obravnavana kot 
naravna katastrofa in jo ureja zakon, na drugi strani pa farme, 
ki so politične in so povzročile probleme, ki jih je potrebno 
tudi reševati na drugačen način. Nacionalni program, ki bi ga 
radi kmetijci, je tisti, ki bo določil, kaj je to optimalna enota 
na hektar obdelovalne zemlje. Svojega nacionalnega programa ne 
moremo začeti reševati tako, da bomo rekli, da je naša prioriteta 
sanacija farm. To je zapisano v tem programu. Dogovoriti se 
moramo, da v tej majhni Sloveniji nikdar več ne bomo zgradili 
tako velikih farm, ki bi povzročile tako katastrofo, kot jo 
povzročajo prašičje farme. Nacionalni program si predstavljam 
tako, da se bomo v Sloveniji odločili, da je optimalna enota za 
svinjake 2 5 svinjakov na hektar, kar pomeni naravno reciklažo 
vseh strupenih snovi in zaključeno celoto in ne obremenjevanje po 
hektaru, ki na drugi strani povzroča ekološko katastrofo. V tem 
poročilu smo na eni strani znali biti zelo določni, ko je šlo za 
naš interes ali interes Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
na drugi strani pa takšne široke problematike, ki bi jo lahko 
tudi opredelili, nismo ponudili na klop, da bi se sedaj kot 
delegati odločili ali podpiramo novo spremembo s ciljem, da bomo 
dosegli nekaj boljšega, ker bo izboljšalo kvaliteto našega 
življenja na eni strani in ne podpirali nekaj, kar se nam bo 
mogoče jutri vrnilo kot bumerang. Dogovarjali smo se, da moramo 
najti odgovorne nosilce, da so službe predrage, da je predraga 
tudi distribucija sredstev in o tem, da je časovna izvedba 
nekaterih akcij zelo otežena. Tega smo malo dobili danes na mize. 
Želimo si, da bi stroka predlagala, da bi politika koncipirala in 
da bi ljudstvo imelo možnosti nadzora. Bojim se pa, da prav tega 
nadzora sedaj ni. To poudarjam še na enem primeru, ki je tudi v 
programu. V tem prehodnem obdobju smo v veliko škodo odprli 
možnost na področju pozidave oziroma uporabe kmetijskih zemljišč 
prve kategorije. Podpiram zakon, ki smo ga predlagali kmetijci, 
da bi povečali vrednot spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč 
prve kategorije. Govorimo o njivah, ki so nenadomestljive. Zakon 
je praktično moral v bunker in po trikratnem usklajevanju se ne 
moremo dogovoriti, da bi na nek način le dosegli zaščito. 

Spremenili smo organizacijo kmetijsko-zemljiških 
skupnosti. V vsebini se strinjamo, da mora biti to področje v 
republiški pristojnosti. Dobiti pa moramo na vpogled in odločati 
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o tem ali bo resnično zagotovljena varnost teh kmetijskih zeml- 
jišč pred pozidavo. To nam ni zagotovljeno, kar nekaterim celo 
ustreza. Spomnite se navzkrižnih interesov, ko smo se tukaj 
pogovarjali o tem. Sedaj se zaradi tega, da bi do pozidave teh 
zemljišč kljub temu prišlo, odlaga s povečanjem stroškov za 
nadomestila za uporabo in tako dalje. Kako naj človek pošteno 
razmišlja? Težko je, čeprav ne mislim, da Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije ni naredil vsega kar bi lahko. Mislim, da je to vse 
kar je lahko storil, ker so naloge in program, ki bi ga moral 
danes predstaviti v tem poročilu, resnično preobsežne in 
nakopičena problematika  v trenutku ni rešljiva. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Hvala lepa. Besedo ima 
Milan Trobec, gospodarsko področje, 5. okoliš, Ljubljana Vič-Rud- 
nik. 

MILAN TROBEC: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina 
je obravnavala predloženo poročilo in ugotavlja, da poročilo 
prikazuje prenos samoupravnih interesnih skupnosti v državno 
uporabo brez predhodno izdelane vsebinske analize, ki bi pokaza- 
la, na katerih področjih se je do sedaj pojavljala dvotirnost 
javne uprave. Brez izdelane tovrstne analize ni mogoče ugotoviti 
stopnje racionalizacije, kot tudi ne vsebine novega dela. Priča- 
kujemo, da bo vsebinska analiza izdelana vsaj pred pripravo 
sistemskih zakonov, ker gre sicer zgolj za prenos samoupravnih 
interesnih skupnosti v državno upravo brez vsebinskih sprememb. 

Poročilo nakazuje, da bodo delavci, ki so doslej 
opravljali različna dela za skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti, nadaljevali delo v upravnih organih. 

Skupina meni, da je nesprejemljivo, da ti delavci 
zadržijo dosedanje osebne dohodke, saj vsaj po kvalifikacijski 
strukturi in opravljanju delovnih nalog med delavci samoupravnih 
interesnih skupnosti in delavci uprave ni razlike. 

Menimo, da se v tej reorganizaciji kaže priložnost, da 
bi visokošolski kader, ki prevladuje v skupnih službah samouprav- 
nih interesnih skupnosti, usmerili v združeno delo, kjer primanj- 
kuje strokovnjakov. Želeli bi tudi podatek, koliko se bodo 
izdatki za družbene dejavnosti in materialno infrastrukturo glede 
na družbeni proizvod z novo organiziranostjo javne uprave zniža- 
li. V predlogu ureditve javnih financ v letu 1990 je predvideno, 
naj bi v letu 1990 v proračunu SR Slovenije zagotavljali sredstva 
med drugim tudi z davkom iz dobička. Skupina meni, da je navedeni 
vir prihodka proračuna ne more šteti za enega glavnih virov, saj 
je potrebno delovne organizacije spodbujati, da ustvarjajo 
dobiček in ga vlagajo v novo proizvodnjo. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Brane Lampret, gospodarsko področje, 4. okoliš, Ljubljana Šiška. 

BRANE LAMPRET: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Skupine pooblaščajo naše delegate, da glasuje- 
jo za sprejem poročila, v kolikor bodo uveljavljena ta stališča, 
pobude in pripombe. 
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Podpiramo tudi stališča, ki jih je podal tovariš Pučko 
v imenu Gospodarske zbornice Slovenije. 

Skupine delegatov so ob obravnavi gradiv sprejele 
naslednja stališča in pripombe: 

Skupine delegatov se zavedajo namena poročila za 
racionalizacijo oziroma odpravo samoupravnih interesnih skupno- 
sti, vendar pa poročilo ne podaja optimalnih rešitev za prehodno 
obdobje, saj prejudicira prihodnje sistemske rešitve. Tako ponuja 
pretirano centralizacijo odločanja in sredstev na nivoju republi- 
ke ter princip delitve po logiki povprečij, preden so sploh 
oblikovani nacionalni programi, ki bi morali biti osnova za 
zagotavljanje sredstev za te dejavnosti iz republiškega proraču- 
na. V poročilu je poleg prenosa sedanjih nalog republiških 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in mate- 
rialne proizvodnje na Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
viden tudi prenos občinskih pristojnosti na republiško in mestno 
raven, čeprav določila ustavnega zakona tega ne omogočajo. 

Skupine menijo, da je morebiten prenos pristojnosti med 
republiko in občino možen le po sprejetju predvidenih programov 
in sistemskih zakonov za posamezna področja. Zato skupine menijo, 
da naj se na republiški izvršni svet prenesejo le naloge, ki so 
jih doslej opravljale republiške samoupravne interesne skupnosti 
ali zveze občinskih samoupravnih interesnih skupnosti, vse ostale 
naloge pa na izvršne svete občinskih skupščin. Naloge, ki so jih 
doslej opravljale samoupravne interesne skupnosti na ravni 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti, naj se prenesejo na 
izvršne svete posebnih družbenopolitičnih skupnosti. V kolikor je 
nujno, da se posamezne naloge na področju zdravstva, zaposlovanja 
in podobnega prenesejo z občinskih na republiško raven, že pred 
letom 1990, mora biti upravičenost tega prenosa posebej utemelje- 
na. Organi, ki so doslej delovali pri skupščinah posameznih 
samoupravnih interesnih skupnosti in so s svojim delom dokazali 
upravičenost in nujnost svojega obstoja, naj postanejo organi 
izvršnih svetov in upravnih organov, saj bi na ta način v prehod- 
nem obdobju, do sprejema sistemske zakonodaje, lažje zagotovili 
reševanje problematike, ki je doslej bila v pristojnosti samo- 
upravnih interesnih skupnosti. 

Skupine opozarjajo, da bo potrebno že takoj tudi 
opredeliti razmerja med izvršnimi sveti, upravnimi organi in temi 
odbori, da se delo ne bo podvajalo. Delovne skupnosti samouprav- 
nih interesnih skupnosti na republiški in regionalni ravni naj se 
skupaj z ljudmi, delovnimi sredstvi, nalogami ter dohodkom 
vključijo v ustrezen republiški upravni organ kot posebne enote - 
analogno tudi delovne skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti 
na ravni posebnih družbenopolitičnih skupnosti in občin. 
Kakršnakoli drugačna rešitev je glede na zakonski rok praktično 
nemogoča, saj bi nastale negativne posledice pri opravljanju 
nalog. 

Za področje družbenih dejavnosti bi podal konkretna 
stališča do vprašanja organiziranosti in delovanja na posameznih 
področjih v letu 1990. Predlagamo tudi, da se del gradiva, ki 
določa organiziranost šolstva dopolni: 
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1. Predvidena Komisija za izobraževanje odraslih na 
strani 7 v enaindvajseti alinei naj se organizira tudi Odbor za 
izobraževanje odraslih; 

2. Pri Skupščini SR Slovenije naj se oblikujejo stro- 
kovne skupine za izobraževanje odraslih enako kot strokovne 
skupine za visoko šolstvo. 

Ob vključitvi delavcev delovnih skupnosti samoupravnih 
interesnih skupnosti naj le-ti začasno zadržijo sedanje osebne 
dohodke. Prav bi bilo tudi, da bi določili točen tok za uskla- 
ditev njihovih osebnih dohodkov z osebnimi dohodkih delavcev 
upravnih organov ali pa, da se zadrži njihovo rast do trenutka 
izenačitve. 

Skupine menijo, da zaradi prenosa nalog samoupravnih 
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvod- 
nje na izvršne svete ni potrebno spreminjati in dopolnjevati 
ustavnega zakona, temveč ga je potrebno le dosledno izvajati. 
Republiški upravni organi, ki izražajo potrebo po prerazporeditvi 
dosedanjih pristojnosti med občino in republiko, pa naj se raje 
potrudijo, da čimprej pripravijo nacionalne programe in sistemsko 
zakonodajo za svoje področje. Zahtevamo predložitev finančno 
vrednotenih nacionalnih programov za posamezna področja. Mislimo, 
da bi bilo prav, če bi bili predloženi še za seje, ki bodo v 
letošnjem letu. 

Rekel bi še nekatere pripombe k poročilu: 
1. Ugotavljamo, da se že kažejo posledice premalo 

domišljenih in na hitro sprejetih rešitev v ustavnem zakonu, saj 
država prevzema nase odločanje o vseh področjih družbenega 
življenja, občinam, kot temeljnim družbenopolitičnim skupnostim 
pa je prepuščala le odločanje o obrobnih stvareh. Zato skupine 
predlagajo, da sredstva, ki se v občinah zbirajo namensko, ne 
postanejo proračunska sredstva. Pred konkretnimi odločitvami bo 
potrebno definirati kaj so skladi, javna podjetja, javne finance 
in podobno ter počakati na sprejem nekaterih zveznih aktov. Že v 
sedanji fazi iskanja rešitev je opaziti neusklajen pristop k 
oblikovanju nove organiziranosti komunalnih dejavnosti med 
republiko in mestom. 

Skupine zahtevajo, da Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije čimprej prične pripravljati sistemske rešitve za delovanje 
in financiranje področij, ki so jih doslej pokrivale samoupravne 
interesne skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvod- 
nje.^ Zato predlagamo podaljšanje roka za uveljavitev preostalih 
določb zakona o podjetjih. 

Še pobuda pod 20. točko, ki jo bom podal samo načelno, 
ker se bom k besedi javil kasneje. Skupine delegatov iz Šiške smo 
ob obravnavi uresničevanja ustavnega zakona sklenile republiškemu 
izvršnemu svetu posredovati pobudo, da naj raje večji del aktiv- 
nosti posveti boju za takojšnjo uporabo celovite ekonomske 
politike, ki bo edina lahko zagotovila ekonomsko suverenost 
Slovenije, opredeljeno z ustavnimi amandmaji. Celotno vsebino 
pobude bom prebral ob obravnavi navedene točke dnevnega reda. 

Podprl bi stališča, ki so jih posredovali delegati za 
Zbor občin; torej podpiramo stališče mestne skupščine oziroma 
mesta Ljubljana v zvezi z izhodišči za pripravo zakona o proraču- 
nu SR Slovenije. Hvala. 
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PODPREDSEDNIK ANTON SUSEK: Hvala lepa. Besedo ima 
Stjepan Cmrecnjak, gospodarsko področje, 39. okoliš, Maribor-Ro- 
tovž. 

STJEPAN CMRECNJAK: Tovariš predsedujoči, tovarišice in 
tovariši delegati! V samoupravni, strokovni in politični javnosti 
v okolju, kjer delujemo, je iz dneva v dan več vprašanj v zvezi z 
izvajanjem ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev. 
Očitno postaja, da strokovna, in pa tudi druga javnost doslej ni 
bila dovolj informirana, zato pa tudi ne vključena v uresničeva- 
nje tega zakona, ki izjemno pomembno posega v družbenoekonomske 
odnose v naši republiki, povečuje vlogo države in s tem na novo 
določa obseg lokalne avtonomije. 

Seznanjeni smo bili, da je rotovški izvršni svet 
naslovil na predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
ter na Zakonodajno-pravno komisijo Skupščine SR Slovenije 6. 11. 
1989 dopis, v katerem sprašuje kaj predstavlja nepodpisan in 
neavtoriziran material brez datuma, ki je naslovljen "Osnovne 
zamisli javnih financ v Sloveniji." Nekaj vprašanj postavlja tudi 
v zvezi z gradivom "Poročilo o izvajanju ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev." Glede na to, da je zakonodajni 
postopek znan, želi rotovški izvršni svet vedeti, ali gre v 
konkretnem primeru za gradivo, ki bo v nadaljevanju služilo kot 
osnova za razpravo o osnutku ustreznega zakona ali pa gre zgolj 
za neobvezno mnenje avtorja. V obeh gradivih se namreč pojavljajo 
po mnenju rotovškega izvršnega sveta nekatera sporna stališča, ki 
niso skladna s tem ustavnim zakonom. Tako iz besedila zakona 
izhaja, da prehajajo samoupravne interesne skupnosti iz področja 
regij v sfero upravnih organov svojih ustanoviteljev, torej 
občin; omenjeno gradivo pa menda predlaga, da bi prešla pristoj- 
nost regijskih samoupravnih interesnih skupnosti na republiško 
raven. Po tem strokovnem mnenju je zelo problematičen tudi 
predlagani način zbiranja sredstev za proračune in še nekatera 
vprašanja. Ugotavljamo, da izvršni svet občine na zaprosilo še do 
21.11. ni prejel odgovora. 

Premajhna informiranost ter pomanjkanje odprte, kritič- 
ne in polemične razprave z argumenti samoupravne, strokovne in 
druge javnosti povzroča v našem okolju nezaupanje do celotnega 
projekta uresničevanja ustavnega zakona, čeprav njegov osnovni 
namen doživlja podporo. Vse več je mnenj, da se skrivajo za 
uresničevanjem ustavnega zakona tudi želje, da bi še krepili že 
tako naraščajoči centralizem v Sloveniji ter tako zmanjšali obseg 
lokalne avtonomije, ki bi tako praktično izgubila svoj razvojni 
smisel. Pri tem moramo upoštevati tudi tako in v kakšnih okoliš- 
činah je bil ustavni zakon sprejet ter se spomniti, da o števil- 
nih strokovnih vprašanjih v zvezi z njim v senci sprejema ustav- 
nih amandmajev v javnosti ni bilo dovolj razpravijano. Politična 
modrost nam zato, vsaj po naši presoji, narekuje, da se zavzemamo 
za takšen način uresničevanja ustavnega zakona, ki bo omogočal in 
puščal dovolj časa za javno strokovno razpravo in polemiko ter 
razčiščevanje spornih vprašanj tudi o tem, kaj kdo dobi in kaj 
izgubi. Za vse nas je pomembno, da v tem dialogu, za katerega si 
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moramo  prizadevati,  oblikujemo  razvidna,  lastna  stališča  in 
presoje. 

Zato tudi člani skupin delegatov skupaj z delavci 
sistema elektrogospodarstva delovne skupnosti Dravske elektrarne, 
Elektro Maribor in podjetja za PTT promet Maribor na področju 
občine Maribor-Rotovž ocenjujemo besedilo poročila na 11. strani, 
področje energetike, poglavje d) in besedilo na 13. strani, 
področje prometa in zvez, poglavje d) sedmi do deveti odstavek, 
kot eno od možnih oblik organiziranosti omenjenih dejavnosti in 
ne kot prejudic za prihodnjo organiziranost. Čeprav prinaša 
ustavni zakon le organizacijske spremembe prehodnega obdobja, pa 
se moramo zavedati, da so z njim postavljeni osnovni temelji 
prihodnje organiziranosti in upravljanja na posameznih področjih. 

Prav tako se ne moremo zadovoljiti zgolj z dejstvom, da 
bomo v prvi fazi združili sredstva in centralizirali odločanje, v 
letu, ki je pred nami pa poiskali ustreznejše in dolgoročnejše 
rešitve. V rešitvah, ki nam jih ponuja dosedanje uresničevanje 
ustavnega zakona, ne vidimo jamstva za nemoteno izvajanje 
programov in še zlasti ne za izpolnitev nalog, ki smo jih 
sprejeli v planskih dokumentih .Prepričani smo, da moramo za vsaj 
približno nemoteno delo na posameznih področjih in izvajanja 
planskih nalog odgovoriti vsaj na nekaj vprašanj, in ta so: 
doreči moramo vprašanje družbenega nadzora, natančno opredeliti 
vloge izvršnih svetov in upravnih organov, zlasti pa razmerja med 
upravnimi in izvršilnimi organi. Pri branju poročila in pregledu 
shem organiziranosti že lahko vidimo razhajanja in nejasnosti, 
tega pa je še več na raznih posvetih in v člankih v sredstvih 
obveščanja. Vsekakor novi sistem prinaša popolno spremembo vloge 
in položaja občine, v tem trenutku pa bi vsekakor morali poznati 
posledice in rešitve teh posledic zaradi spremembe finančnih 
tokov, kar bo prav gotovo vplivalo na razmere v naši banki in 
zato tudi na položaj gospodarstva v mestu. Ker časa za načelne 
razprave ni več (čeprav so v naših okoljih nenehno prisotne 
razprave poseganja v še veljavne pravice občin), menimo, da je 
skrajni čas, da preidemo h konkretnim dogovorom o izvajanju 
programa za prihodnje leto, k skupnemu načrtovanju nalog, ki so v 
letu 1990 neizbežna obveza iz planskih dokumentov. Dosedanje 
dejavnosti vzbujajo bojazen, da obljube iz republiških pisarn, da 
se v letu 1990 za izvajalca in uporabnika ne bo več spremenilo, 
nimajo realnih osnov. Za posamezna področja predlagamo naslednje: 

Za področje zdravstva: celotni program in sredstva zanj 
naj se prenesejo na republiško raven, saj ne vidimo smisla v 
izločitvi 4,2% sredstev in nalog, ki jih prepuščamo na lokalni 
ravni. 

Predlagamo,  da se področje vzgoje  in izobraževanja 
zajame celovito in enakopravno za vse dele tega procesa, 
se kaže tudi v organizaciji, upravljanju in odločanju 
področju. 

Področje elektrogospodarstva: strinjamo se, 
potrebno ustanoviti javno podjetje elektrogospodarstva, 
glede na stopnjo usklajenosti pri formiranju vsebine dela tega 
javnega področja predlagamo, da se v točki d) podrobneje ne 
opredelijo funkcije in dela tega javnega podjetja. V kolikor pa 
že  opredelimo vsebino  dejavnosti,  bi  bilo  smiselno,  da  se 

kar naj 
na tem 

da je 
vendar 
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dejavnost  javnega  podjetja  opredeli  kot  prodaja  in  nakup 
električne energije z obratovanjem ter planiranje in razvoj 
ekonomika in financiranje sistema. 

Na področju razširjene reprodukcije (sklad) naj bi 
Skupščina SR Slovenije sprejemala plane in dodatne vire financi- 
ranja, vsa operativna izvedba, od zbiranja sredstev do financira- 
nja naložb pa bi morala biti v javnem podjetju. Hvala lepa. 

PODPREDSEDNIK ANTON SUŠEK: Hvala lepa. Besedo ima Vili 
Sušnik, gospodarsko področje, 2. okoliš, Ljubljana-Center. 

VILI SUŠNIK: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš 
predsedujoči! Nekaj besed o tem, kar smo sprejeli pred dvema 
sejama; to je o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
kako poteka organizacija podjetij, ki so splošnega družbenega 
pomena. Pri tem je navedeno tudi današnje poročilo, ki pa ni 
povsem v skladu s tem sklepom oziroma najbrž ni moglo biti 
popolnoma v skladu z njim. Iz poročila je razvidno, da v doseda- 
njih razpravah še ni bilo mogoče doseči soglasja s izvajalskimi 
organizacijami, katerih dejavnosti sodijo v sklop dejavnosti, ki 
jih opravlja javno podjetje. Poleg tega pa je vsa problematika še 
bolj celovita zaradi še ne dovolj znanih rešitev glede 
organiziranosti enotnih tehnoloških sistemov na ravni 
Jugoslavije. Poleg tega dosedanje proučevanje celotne 
problematike javnih podjetij še ni dalo dovolj jasnih in 
natančnih odgovorov, na kakšen način na posameznih področjih 
uveljaviti splošen interes; to je, kako določiti metodološke 
pogoje, v skladu s katerimi se opravlja taka dejavnost. Pri tem 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se nadaljuje in 
zaključi aktivnosti na tistih področjih, kjer je doseženo 
soglasje, kakšno javno podjetje je treba ustanoviti. 

Omejil bi se zgolj na elektrogospodarstvo, o katerega 
reorganizaciji se največ govori in piše v dnevnem časopisju. Pri 
tem so v javnosti različne variante prihodnje organiziranosti 
le-tega,  in to od javnega podjetja do delov sistema,  ki se 
organizirajo kot družbena podjetja. Iz tega pisanja je razvidno, 
da se pri določitvi oblike organiziranosti družbenih podjetij 
premalo upoštevajo dosedanje izkušnje in pripombe iz vseh doseda- 
njih potekov reorganizacij, ki jih je bilo, kakor pravijo, 25. Za 
delegate je zanimiva predvsem organiziranost distribucije,  za 
katero je razvidno iz poročil, da se še ne ve kakšna bo. Z 
delavci distribucije imamo delegati delovne stike.  Zato nam, 
delegatom, tudi ni vseeno, kako bo distribucija organizirana. 
Dosedanje izkušnje namreč kažejo, da so bile vse reorganizacije 
pretežno politične narave ter da pri njih delavci elektrogospo- 
darstva praktično niso imeli nobene besede,  čeprav so sicer 
samoupravne akte sprejemali po samoupravni poti. Rezultat je bil 
predvsem ta,  da se oblike organizacij  ponavljajo,  posamezne 
izkušnje teh oblik pa se premalo upoštevajo. Kaže, kot da gre za 
kroženje brez prave ekonomsko tehnične podlage. V vsaki reorgani- 
zaciji je bila navedena preambula, s poudarkom na posebnostih 
distribucije in da je potrebno oskrbovati potrošnika s kvalitetno 
električno energijo. Toda kljub tej in še ostalim zahtevam je 
praktično šlo samo za število, obliko in velikost napisnih tabel 
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- firm, ker praviloma družbenoekonomski in dohodkovni odnosi niso 
bili nikoli uresničeni. Zaradi boljšega pregleda in lažjega 
razumevanja obravnavane problematike pri določanju velikosti in 
obliki v družbenih podjetjih, bi na kratko preletel zadnja 
obdobja reorganizacije od leta 1945, in to zato, ker vidimo, da 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in njegovim organom ni 
jasno kakšna naj bo le-ta. 

V obdobju od 1945-1953 je bilo ustanovljeno podjetje 
Državne elektrarne Slovenije, ki je imelo štiri uprave (Celje, 
Maribor, Ljubljana in Nova Gorica). Poudarek je bil na elektrifi- 
kaciji podeželja in oblikovanju razvoja ter preskrbe z energijo. 
Obdobje 1954-1963 je bilo obdobje decentralizacije, ko so si 
tedanji obrati nekako pridobili status podjetij, iz 16 obratov je 
nastalo 16 podjetij in 16 administracij (Krško, Celje, Slovenj 
Gradec, Maribor-mesto, Maribor-okolica, Ljubijana-mesto, Ljublja- 
na-okolica, Kočevje, Novo mesto, Kranj, Žirovnica, Koper, Nova 
Gorica, Sežana, Tolmin in Trbovlje). V tej obliki je razvoj 
potekal v skladu s skromnimi ekonomskimi in tehničnimi možnostmi. 
Tedaj je bil iz distribucije izločen elektroprenos, distribucija 
pa se je izločila iz ELES-a, s katerim jo je povezoval samo 
skupen obračun električne energije. Zaradi nepojasnjenih statu- 
tarnih in ekonomskih odnosov z ELES-om je vseh 16 novih podjetij 
ustanovilo svoje združenje. Želeno ekonomsko načelo delitve dela, 
ki je narekovalo tovrstno organiziranost gospodarstva, se ni 
odražalo v ekonomskih odnosih, saj je vladal normativni sistem 
priznavanja stroškov in odhodkov na osnovi fizičnih ter neekonom- 
skih kriterijev. Tak sistem ni omogočal podjetjem, ki so samosto- 
jno poslovala, enake možnosti razvoja, ker je bila cena električ- 
ne energije enotna v vsej Jugoslaviji. 

Obdobje 1963-1973 je bilo obdobje, ko so distributivna 
podjetja (16) prešla na samostojno gospodarsko poslovanje. 
Distribucija je kupovala energijo na prenosni mreži po enotni 
slovenski ceni in jo prodajala potrošnikom. Za razliko med 
nakupno in prodajno ceno pa so morala podjetja pokrivati svoje 
stroške enostavne in dela razširjene reprodukcije. Ti sicer 
ekonomski pogoji so povzročili, da polovica podjetij od teh 16 ni 
uspela pokrivati svojih stroškov, saj vsa podjetja niso imela 
enakih izhodišč za gospodarjenje. Tudi danes jih nimajo. Zato so 
vsa ta podjetja predlagala združitev v eno podjetje za distribu- 
cijo električne energije Slovenije, kar pa v tistem času družbeno 
ni bilo sprejemljivo. Zato so se na podlagi izdelanih variant, 
pri katerih je bilo zajeto obravnavanje oziroma upoštevanje cene 
energije, strukture potrošnje, zaokroženost območja in kadrovske 
možnosti, odločili za varianto petih podjetij. Zopet prehajamo na 
5 podjetij. To so: Celje, Maribor, Ljubljana, Gorica in Kranj. 
Vidimo, da prej Kranja ni bilo, zdaj pa je. Teh 5 distributivnih 
podjetij tedaj ni imelo enakih pogojev za gospodarjenje, ki so se 
poslabšali s spremembo enotne tarife, neenakomernega razvoja 
potrošnje in različne strukture potrošnje. Z izredno, samoupravno 
in strokovno motiviranostjo za racionalno gospodarjenje in 
usmerjanje razvoja, se je naloga, da se razvoj in nivo distribu- 
tivne dejavnosti privede na višji nivo, uspešno uresničevala. 

Na osnovi zakona o podjetjih in zahteve naše skupščine 
so    se    tedaj    pospešila    integracijska    gibanja    v 
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elektrogospodarstvu. Distribucijska podjetja so svoje integracije 
zasnovala predvsem na ekonomskih osnovah. Zlasti za zagotovitev 
večje ekonomske izenačenosti podjetij, dosega ugodnejše nakupne 
cene za energijo, lažje zagotovitve enotnih tehničnih pogojev 
dela, oblikovanje ustreznih dobavnih pogojev in združevanju 
sredstev za financiranje ključnih distribucijskih objektov. S 
takšnimi cilji so se podjetja leta 1971 združevala v združeno 
podjetje. S tem pa, da je vsako od 5 podjetij obdržalo svojo 
samostojnost. Oblikovanje skupnih služb tega podjetja je potekalo 
izjemno počasi. Prisotno je bilo tudi pomanjkanje kadrov, zato se 
je kadrovalo predvsem iz podjetja Elektrogospodarstvo Ljubljana. 
Kljub delni uresničitvi ciljev združitve, so distribucijska 
podjetja z že omenjeno izredno motiviranostjo dosegla velik 
razvoj samoupravnih odnosov, kvaliteten tehnični razvoj in 
racionalnost poslovanja. To je bilo obdobje enakomernega razvoja. 
Aktivnejša področja so pomagala financirati manj razvita 
področja. Zato se je začel razvoj 110 KV naprav, ki so imela 
velik tehnični pomen. 

Za tem imamo še obdobje 1973-1976, ko so bili sprejeti 
ustavni amandmaji in zakon o elektrogospodarstvu, ki so 
povzročili, da je nenadoma nastalo iz 16 podjetij 22 temeljnih 
organizacij, ki so se združevale v 5 podjetij. Seveda takrat niso 
bila podjetja, ampak skupnosti TOZD, ker je zakon omogočal samo 
eno podjetje. Zato so se pač na podlagi zahtev razvoja ustanovile 
skupnosti TOZD, ker je to bilo edino izvedljivo, da se ta 
distribucija Slovenije lahko tehnično in samoupravno obvlada. 

Novo imenovana podjetja (5) tedaj niso imela lahkih 
pogojev gospodarjenja, ki so se poslabšali s spremembo enotne 
tarife in neenakomernega razvoja potrošnje. Z izredno samoupravno 
in strokovno motivacijo za racionalno gospodarjenje in usmerjanje 
razvoja se je naloga, da se razvoj in distribucija privede na 
"nivo" uspešno uresničevala. Na osnovi zakona o podjetjih in 
zahteve Skupščine SR Slovenije (to smo tudi "mi" obravnavali), so 
se pospešila integracijska gibanja v elektrogospodarstvu. Distri- 
bucijska podjetja so svojo integracijo zasnovala na posebnih 
ekonomskih osnovah, zlasti za zagotovitev večje ekonomske izena- 
čenosti podjetij, dosega ugodnejše nakupne cene, oblikovanje 
dobavnih pogojev in ostalega (uvajanje mehanografije, združevanje 
sredstev za financiranje ključnih 110 KV objekta...). 

Obdobje 1976 do 1981 je rezultat zakona o združenem 
delu in politične ocene stanja, smernic in stališč ter predlogov 
za zasnovo nadaljnje aktivnosti na področju elektrogospodarstva, 
ki ga je pripravila Komisija za družbenopolitičen sistem pri CK 
ZK Slovenije. Tedaj je prenehalo delovati podjetje DES, na 
območjih pa so se formirale delovne organizacije za distribucijo. 
Prehajamo zopet na 5. podjetij. 

V obdobju 1981-1989 je bil sprejet zakon o energetskem 
gospodarstvu in družbeni dogovor o organiziranosti elektrogospo- 
darstva. V tem dogovoru so bili postavljeni kriteriji za obliko- 
vanje TOZD. Ker so bili ti kriteriji postavljeni nestrokovno, saj 
niso upoštevali tehnološkega razvoja distribucije niti niso bili 
ekonomsko ovrednoteni, se ta dogovor ni izvajal. Glavni razlog je 
bil ta, da se nekatere TOZD ukinjajo, druge pa se pomnožijo. 
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Zaradi anomalij iz tega dogovora tudi niso bile uresničene 
zahteve po racionalni organiziranosti, to je skupnem upravljanju 
administrativno-strokovnih in pomožnih del v letu 1989, smo 
sprejeli ustavni zakon in amandmaje s področja sistemskih organi- 
zacij. Ob predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (Repub- 
liški komite za energetiko) imamo več variant, ki pa so strokovno 
in ekonomsko nedodelane. Menim, da je treba upoštevati razloge in 
rezultate dosedanjih reorganizacij. Predlog, ki ga je podal 
Republiški komite za energetiko, ni jasen. Dva predloga je 
predlagala tudi sama distribucija. Prvi si prizadeva za čimveč 
podjetij, možno tudi 22, drugi pa 5. Veliko število enot pomeni 
tudi rušenje osnutka racionalne oblike in zmanjšanja 
tehnično-administrativnega aparata, ki bi se v tem primeru celo 
povečal. Zato menimo, da mora ustanovitelj javnega podjetja 
(Izvršni svet Skupščine SR Slovenije), ob upoštevanju vseh dobrih 
in slabih strani dosedanjih variant, vztrajati na 
tehnično-ekonomski najboljši varianti, ki pa je lahko samo ena. 
Kakor je razvidno iz rezultatov dosedanje organizacije, je 
najbolj optimalna varianta 5 organizacijskih enot distribucije. 
Ce upoštevamo celoten razvoj od leta 1945 do danes, lahko vidimo, 
da se stalno vračamo na 5 organizacij, kar pomeni, da naj bo 
izhodišče možnost organiziranja 5 distributivnih podjetij 
(družbenih podjetij distribucije). 

Moja razprava naj bo Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije oblikovanje (določitev) števila organizacij - podjetij 
družbenega pomena. 

Ob zaključku naša delegacija postavlja naslednja 
vprašanja: 

1. Zakaj ni na današnj i dnevni red uvrščen predlog 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem 
gospodarstvu, ki je naveden v periodičnem delovnem načrtu našega 
zbora. Ta zakon bi vsekakor vseboval določene kriterije za 
organizacijo ter ne bi bile potrebne maratonske razprave in 
medsebojna soglasja med delavci v elektrogospodarstvu. 

2. Ali je zamišljena organizacija energetskega gospo- 
darstva, ki jo predlaga Republiški komite za energetiko, v skladu 
s sistemskimi zakoni, ki so pred nami in ki so pomembni za 
delovanje enotnih tehnoloških sistemov na ravni Jugoslavije. 

3. Ali bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije glede na 
zakonske nejasnosti, ki jih navaja tudi sam v svojem poročilu, 
vztrajal pri zahtevi izvedbe reorganizacije energetskega 
gospodarstva? Če bo vztrajal, do kdaj predvideva, da bo 
reorganizacija izvedena ter kako si zamišlja prehodno obdobje 
reorganizacije. 

4. Zakaj v predlogu reorganizacije elektrogospodarstva 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma Republiški komite za 
energetiko ni upošteval dosedanje rezultate vseh reorganizacij, 
saj s svojim predlogom ruši sadove večletnega dela in rezultate 
distribucijskega sistema, ki temelji na teritorialno-tehnološki 
izgradnji sistema. Predlagana je varianta, ki se v nobenem 
primeru ni izkazala za uspešno. 

5. Predlagamo, da se prouči predlog o imenovanju 
skupine delegatov našega zbora, ki bi sodelovala pri oblikovanju 
optimalne variante organiziranosti elektrogospodarstva. Hvala 
lepa. 
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PODPREDSEDNIK ANTON SUSEK: Hvala lepa. Delegati me 
opozarjajo, da so razprave predolge, prosim tiste, ki bodo še 
razpravljali, da skrčijo svoje razprave. 

Besedo ima Milena Kožuh, kulturno-prosvetno področje, 
3. okoliš, Ljubljana Vič-Rudnik. 

MILENA KOŽUH: Tovariš podpredsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Skupina delegatov ugotavlja, da je predloženo 
poročilo korektno, kar nakazuje, da ni možna hkratna celovita 
sprememba in da je potrebno v reorganizaciji uporabiti organe 
dosedanjih oblik organiziranosti, ki so dosegli določene rezulta- 
te. Odprto ostaja vprašanje, kako se bodo navedeni organi vklju- 
čili v upravne organe. Skupina zahteva, da moramo v prihodnje na 
vseh področjih, kjer je možno ustanoviti javno podjetje, zagoto- 
viti v nadzornih organih udeležbo vsaj enega predstavnika parla- 
mentarne opozicije, ki bo strokovno sposoben in zainteresiran za 
kritično obravnavo predlogov. 

V poglavju o kulturni dejavnosti skupina ugotavlja, da 
bo potreben učinkovit mehanizem za usklajevanje med Kulturno 
skupnostjo Slovenije in Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, 
da bi Kulturna skupnost Slovenije ponudila objektivno uresničljiv 
program, ki ga bo možno tudi finančno podpreti. 

Na področju raziskovanja je potrebno čimprej jasno 
opredeliti kriterije za ocenjevanje rezultatov raziskovalnega 
dela ter jasno nakazati razmerja med sredstvi za temeljne in 
aplikativne raziskave, ki se bodo morala potrjevati v rezultatih 
gospodarjenja ali izvoza. 

Na področju šolstva bo imel največjo odgovornost organ, 
ki bo izvajal pedagoški in finančni nadzor. V sistemu je potrebno 
zagotoviti, da se bodo v okviru dodeljenih finančnih sredstev 
načrtovane naloge tudi izvedle.  Potrebno bo zagotoviti enoten 
nadzor v republiki. 

Na področju komunalne dejavnosti ugotavljamo, da se 
komunalna dela v Ljubljani opravljajo neodgovorno, predolgo in s 
prevelikimi stroški. Zato je velik pomen nadzornih in upravnih 
odborov, v katerih mora biti predstavnik parlamentarne opozicije. 

Na področju prometa in zvez skupina ugotavlja, da ni 
omenjeno, kdo bo skrbel za razvoj kabelske televizije. K 3. točki 
je skupina izoblikovala dve stališči. Ko republiška državna 
uprava prevzema financiranje določenih področij v večjem obsegu, 
mora zagotavljati, da dajejo vložena sredstva za enako dejavnost 
tudi enake rezultate v republiki. To pomeni, da je potrebno 
učvrstiti določeno inšpekcijsko službo v Sloveniji. Temu poenote- 
nemu republiškemu pristopu je potrebno z določenimi pripomočki 
prilagoditi tudi nagrajevanje. Zahtevamo čimprejšnjo izenačitev 
osebnih dohodkov delavcev strokovnih služb samoupravnih interes- 
nih skupnosti z enakimi ali podobnimi delovnimi programi, ki se 
vključujejo v upravne organe družbenopolitičnih skupnosti. 
Omogoči naj se določeno prehodno obdobje (največ 3 mesece), nakar 
naj se osebni dohodki v osnovi prilagajajo osebnim dohodkom 
delavcev upravnih organov družbenopolitičnih skupnosti. Hvala. 

PODPREDSEDNIK ANTON SUŠEK: Hvala lepa. Besedo ima Franc 
Peldin, gospodarsko področje, 30. okoliš, Celje. 
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FRANC FELDIN: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in 
tovariši delegati! Pri sprejemanju ustavnega zakona je naša 
delegacija imela vsebinske pripombe in je vložila tudi amandma k 
12. členu predloga zakona. Ta amandma je bil v celoti upoštevan 
pri vsebinski dopolnitvi določil 12. člena; to je, da se delovne 
skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti vključijo v upravne 
organe na nivoju republike in občine. Ugotavljamo pa, da se v 
dosedanjih razpravah na marsikaterem nivoju vsa razprava osredo- 
toči samo na problem vključevanja delavcev strokovnih služb v 
upravne organe, namesto da bi razpravo posvetili delovanju 
družbenih dejavnosti po 1.1.1990. Danes moramo sprejeti takšna 
vsebinska izhodišča, ki bodo nova kvaliteta pri sprejemanju 
programov ter pri usklajevanju in financiranju družbenih 
dejavnosti v novem skupščinskem sistemu. 

Pri tem nimamo namena načenjati vprašanja ali so 
izhodišča za izvajanje 12. člena ustavnega zakona skladna z 
navedenim določilom, čeprav imamo tudi nekatere pomisleke. 
Pristop in vsebina izvedbe slabi položaj občine in razbija 
intelektualni potencial strokovnih služb v občini. Nam gre za to, 
da izboljšamo stanje, da zbližamo občane naše republike pri 
uveljavljanju pravic, ne glede na dohodkovno moč posamezne 
občine. Za dosego teh ciljev imamo nekatere predloge in 
dopolnitve izhodišč: 

1. Ureditev delovanja stalnih odborov ne moremo poeno- 
titi za republiški in občinski nivo. To odločitev prepustimo 
občinam. Dokončno odločanje ter odgovornost morata biti 
osredotočena samo v enem organu, to je v izvršnem svetu, ker v 
nasprotnem primeru ohranjamo dosedanji model razdelitve pristoj- 
nosti, to je odločanje v samoupravnih interesnih skupnostih, 
odgovornost pa v izvršnih svetih. 

2. Na področju kulture je treba dejavnosti regijskih 
gledališč, muzejev in knjižnic vključiti v nacionalni program, 
saj je to v korist naroda, ne pa da stvari prelagamo in iščemo 
rešitve v samostojnem kulturniškem parlamentu. 

3. Podpiramo predlagane rešitve na področju raziskoval- 
ne dejavnosti, tako na republiškem kot občinskem nivoju. 

4. Na področju osnovnega šolstva probleme prelagamo. V 
tem prehodnem obdobju pridemo na nacionalni program, rešitve v 
večji solidarnosti in v zagotovljenem programu po našem globokem 
prepričanju ne bodo dale zadovoljivih rezultatov. Pri tem imamo v 
mislih stališča stavkovnih odborov osnovnošolske dejavnosti, ki 
so zahtevali poenotenje na nacionalni ravni. 

5. Na področju zdravstvenega varstva so predvidene 
nekatere nove rešitve, ki ne predstavljajo vsebinske zahteve 
delavcev, da je potrebno celotno področje urediti v eni rizični 
skupnosti in to iz naslednjih razlogov: 

Ustanavljanje območij na nivoju sedanjih obveznih 
medobčinskih zdravstvenih skupnosti za financiranje programov na 
podlagi razdelitve sredstev po določenih kriterijih ne bo dalo 
zadovoljivih rezultatov, ker ta območja niso ekonomsko enakomerno 
razvita, ker niso realen odraz selitev delovne sile in niso 
usklajena z območji organizacije zdravstvene službe oziroma 
zdravstvenih centrov; 
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Porazdelitev celotnega programa zdravstvenega varstva 
na republiški nivo v višini 25,2% in občinski nivo v višini 4,8% 
je nezdružljiva in nesprejemljiva iz naslednjih razlogov: Z 
dosedanjimi zahtevami delavcev po enotni rizični skupnosti z 
neposrednim izvajanjem zdravstvenega varstva in uveljavljanjem 
pravic iz naslova dela, nege, potnih stroškov in tako dalje. Te 
zadeve so med seboj tako povezane, da jih ni priporočljivo 
razbijati na republiški in občinski oziroma na območni nivo. Z 
veljavnim samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov v zdravs- 
tveni skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 se v program 
zdravstvenega varstva po 30. členu vključujejo tudi naložbe 
območnega značaja, ki so bile začete v obdobju 1981-1985 in se 
nadaljujejo v obdobju 1986-1990. Začete naložbe financiranja z 
ceno storitev je potrebno tudi v prehodnem obdobju izvajati s 
programom zdravstvenega varstva, to je v okviru republiškega 
nacionalnega programa. 

Zaradi navedenih tehtnih razlogov vztrajamo, da se v 
nacionalni program vključi celota in da ne drobimo zdravstvenega 
varstva^ na en velik del in en majhen (5%) del. Menimo, da v 
izhodiščih ni v redu opredeljeno, da na dejavnost pododborov in 
območnih izpostav uprave za zdravstveno varstvo skupščine družbe- 
nopolitičnih skupnosti in izvršni sveti občin nimajo nikakršnega 
vpliva. 

To seveda velja samo v primeru, če se 5% del programa 
ne bo prenesel na republiški nivo. 

6. Rešitve, navedene v izhodiščih za prenos področja 
zaposlovanja in otroškega varstva ter skrbstva na republiški nivo 
podpiramo. Čeprav za področje skrbstva obstajajo nekateri pomis- 
leki glede prenosa nekaterih pravic na republiški nivo (na primer 
družbene pomoči, rejnine in tako dalje) menimo, da je ta prenos 
potreben in v korist občanov te republike. Podpiramo izhodišča za 
izvedbo določil 12. člena ustavnega zakona z navedenimi predlogi. 
Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Sergej Pelhan, predsednik Kulturne skupnosti Slovenije. 

SERGIJ PELHAN: Spoštovani delegati! Mislim, da je 
tovariš Šinigoj uvodoma povedal, da smo Kulturna skupnost Slove- 
nije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nekako uskladili 
naloge, ki naj se financirajo tako na republiški kot tudi na 
občinski ravni. Gre za prenos nekaterih nalog, ki naj bi bile v 
naslednjem letu na republiški ravni. Ne zaradi tega ker je sedaj 
čas za spremembe, ampak zaradi tega, ker je dolgoročna kulturna 
politika naravnana v tako smer, da se nacionalne programe 
financira z republiške ravni. Leta 1987 je skupščina Kulturne 
skupnosti sprejela stališče v obeh zborih soglasno, da naj bi vse 
institucije s področja varovanja naravne in kulturne dediščine v 
tem srednjeročnem obdobju financirali z republiške ravni. V 
lanskem letu smo tako prenesli v financiranje Kulturne skupnosti 
Slovenije arhive in zavode za varstvo naravne in kulturne dediš- 
čine, v naslednjem letu pa naj bi muzeje, obenem pa tudi ustano- 
ve, ki so bile doslej financirane s področja ustvarjalne kulturne 
dejavnosti, to so gledališča, filharmonija, Cankarjev dom in obe 
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operi. Hkrati pa naj bi tudi nakupovali knjige za vse knjižnice 
po istih normativih, se pravi, da bi občan v Lenartu, Ljubljani 
in Kopru imel enako možnost dobiti novo knjigo, ne glede na to 
ali je ena občina bolj ali manj ekonomsko razvita. To pomeni, da 
zagotavljamo na območju celotne republike enak standard pri 
nakupu knjig. Zaradi tega bi predlagal, da se spremeni drugi 
odstavek točke b) na 6. strani v tem poročilu, ki naj bi se 
glasil tako, ker je predloženo besedilo zastarelo in ni usklaje- 
no: "V zvezi z razmejitvijo nalog med republiko in občinami 
obstajajo razlogi, da se financiranje programov organizacij 
združenega dela s področja kulture, ki uresničujejo programe 
skupnega pomena, zagotavljanje sredstev za nakup knjig splošno 
izobraževalnim knjižnicam in financiranjem naložb nacionalnega 
pomena na področju kulture začasno prenese na republiško raven." 

Takšen je predlog in mislim, da je skladen z razpravo, 
ki je bila doslej. Predlog je bil podprt na vseh regijskih 
posvetih v občinah, ki so bili končani prejšnji teden. Hvala 
lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Hvala lepa. Besedo ima 
Andreja Černak-Meglič, predsednica skupnosti Otroškega varstva 
Slovenije. 

ANDREJA ČERNAK-MEGLIČ: Tovarišice in tovariši delegati! 
S sprejemom ustavnega zakona smo na področju družbenih dejavnosti 
v bistvu ustvarili pogoje za spremembe, ki smo jih pričakovali in 
želeli vsi že od leta 1984, ko se je začela poglabljati kriza 
družbenih dejavnosti. Z njim smo uzakonili predvsem negacije 
dosedanjega sistema. Zapisali smo predvsem, česar ne želimo, 
nismo pa še postavili izhodišč in osnov za celovito 
reorganizacijo področja družbenih dejavnosti. Prav zato se sedaj 
srečujemo predvsem s poročilom o tako imenovanem prehodnem 
obdobju, v katerem je začrtana preobrazba predvsem enega, trdim, 
da niti ne najpomembnejšega dela sprememb, to je sistema 
upravljanja. Spremembe na področju družbenih dejavnosti so nujne, 
toda na učinkovit način jih bomo izvedli le, če se jih bomo 
lotili na pravem koncu. Izhajati moramo iz načela optimalnega 
delovanja sistema za razvoj posameznega sistema in družbe kot 
celote. Temu je potrebno prilagoditi sistem upravljanja in sistem 
financiranja in ne obratno. Na kratko lahko rečemo, zahtevamo 
prestrukturiranje celovitih družbenih dejavnosti v vseh njihovih 
delih. 

Ne glede na to, da nas najpomembnejše in najtežje 
razprave šele čakajo v naslednjem letu, ko bomo sprejemali 
področne zakone, zakon o državni upravi in tako dalje, pa misli- 
mo, da je v poročilu že nakazano nekaj usmeritev, o katerih bi 
kazalo razpravljati. Osebno, in tudi v imenu svoje skupnosti 
predlagam spremembe na področju upravljanja, ki se nanašajo na 
to, da se ohrani oziroma dogradi učinkovita oblika sodelovanja 
javnosti v oblikovanju politike v določanju oblike družbenih 
dejavnosti ter stalen vpliv tako predstavnikov družbenega intere- 
sa, kot predvsem tudi stroke. Razgovori o tem niso bili lahki. 
Srečevali smo se z vsem, od trde do te variante, ki jo imamo 
danes zapisano. Zato mislim, da je prav, da smo se opredelili 
glede tega, ker bi bilo kot anahronizem vračati se nazaj na 
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podržavljanje^teh dejavnosti in se pravzaprav odmikati od tega, 
kar se kot rešitev išče v celotnem razvitem svetu. 

Zdi se mi, da je potrebno zelo natančno določiti 
pristojnosti nacionalnih odborov, ki se sedaj oblikujejo namesto 
samoupravnih interesnih skupnosti, pri čemer se zavzemamo za to, 
da bi bile le-te določene z zakonom. Upam, da ne v takšni obliki, 
s kakršno smo se že imeli možnost srečati tudi v tem času. 
Menimo, da naj bi ta duh razprave oziroma mišljenja o pristojno- 
sti nacionalnih odborov prenesli v sam zakon na tem področju. 

Drug pomemben element, za katerega se nam zdi, da je 
pravilno, da ga uvajamo v sistem, pa je izgradnja linearnega 
sistema, ki se bo izognil hkratnemu obstoju več enakovrednih 
centrov moči na isti hierarhični ravni in ki bo jasno razmejil 
funkcije in pristojnosti posameznih subjektov v sistemu upravlja- 
nja. Na koncu bi rekla to: na področju otroškega varstva smo 
začeli z razpravami, obravnave so potekale v socialistični zvezi 
na regionalnih posvetih in tako dalje. Gradivo je dovolj strokov- 
no pripravljeno, da lahko nudi osnove za dolgoročno vizijo in 
preobrazbo našega področja. Torej smo o tem razpravljali tudi v 
naši skupščini in tudi v skupnosti vzgojno-varstvenih organizacij 
in razen delegatov Maribora so celovit, integralen pristop k 
obravnavi otroka, ki naj se razširi na celotno družino, podprli v 
vseh dosedanjih razpravah. S tem ne mislim, da se je razprava o 
tem vprašanju končala; nasprotno, želimo jo strokovno nadaljeva- 
ti, vendar mislim, da ne bi bilo primerno, da se spreminjajo 
točke poročila na tem področju. Trdimo, da je potrebno dejavnost 
otroškega varstva, ki je edina dejavnost, ki je organizirana na 
način integralnega obravnavanja subjekta, razširiti na samo 
družino. To so spoznanja, ki izhajajo iz znanosti in to so 
modeli, ki jih lahko zasledujemo tudi v razvitem delu Evrope. 

V naših razvojnih usmeritvah smo zapisali, da želimo 
vzpostaviti zavestnejši, celovitejši in stalen poseg družbe s 
širokimi socialnimi, ekonomskimi, pravnimi, pedagoškimi in 
drugimi ukrepi, ki bodo vplivali na nastanek družine, njeno 
stabilizacijo ter izboljšanje kvalitete družine in otrok. 

Menimo, da bi v danih razmerah, ko še nimamo izdelanega 
osnutka celovite socialne politike, za razvoj takšne politike 
lahko najustrezneje zagotavljali neodvisnemu pravnemu organu za 
družino variantno, ker mislimo, da se ta dva problema komplemen- 
tarno dopolnjujeta za družino in mladino. Za to obstaja več 
razlogov. V Sloveniji potrebujemo politiko, ki bo zaustavila 
upadanje rojstev in rušenje demografskega ravnovesja. Najboljša 
prebivalstvena politika pa je skrb za družino, skrb za ugodne 
pogoje, v katerih ljudje lahko snujejo družine, se odločajo za 
otroke in jih ob podpori razvejanih družbenih dejavnosti pripel- 
jejo do samostojnosti. Ob tem pa so življenjske razmere otroka in 
družine ključno področje, kjer se začenja skrb za kvaliteto 
življenja, kar je še zlasti pomembno v kriznih časih, ko ravno 
družina predstavlja enega najpomembnejših elementov kompenzacije 
učinkov in gospodarskega preoblikovanja družbe in je v tej vlogi 
ne moremo prepustiti same sebi. 

Osnutek družinske politike omogoča celovito snovanje 
ukrepov na mnogih področjih, ki se tičejo potreb človeka v 
družini,tako  se  ukrepi  na  posameznih  področjih  medsebojno 
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podpirajo in dopolnjujejo, ne pa izključujejo. Z vsem tem bi se 
tudi približali načinu, po katerem to področje obravnavajo v 
razvitih državah, to pa je celovito in kot enega najpomembnejših 
področij razvojne politike, kot mora veljati tudi za Slovenijo v 
prihodnje. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Albin Ješelnik, predsednik koordinacijskega odbora obrambe proti 
toči SR Slovenije. 

ALBIN JEŠELNIK: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Področje obrambe pred točko je zelo celovito 
znanstveno področje, žal nanj znanstveniki ne znajo odgovoriti in 
si v svetu niso enotni. Na vzhodu trdijo, da je uspešnost obrambe 
med 70 in 80%, nekateri celo 90%, na zahodu pa so bolj zadržani. 

O obrambi pred točo razpravljamo vselej, kadar je 
kakšna naravna katastrofa. Katastrofa 29. junija 1979 je 
narekovala, da je republiška skupščina sprejela zakon. Pred tremi 
leti je od sprejema zakona poteklo 10 let. Zakon sam je opredelil 
naloge posameznih institucij, ki se ukvarjajo z obrambo, vendar 
ni bilo nikoli nobenega poročila niti na Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije niti na skupščini, kako so posamezni zadolženi členi 
oziroma institucije opravile svojo nalogo oziroma, kaj so 
naredile za izvajanje zakona. 

Po letu 1987, ko je bila toča na Goričkem v Prekmurju 
se je ponovno začela razprava o upravičenosti obrambe pred točo. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je naročil študijo. Ta 
študija sama ni dokazala upravičenosti ali neupravičenosti 
obrambe pred točo. Matematično se temu reče, da statistično ni 
bila ugotovljena dovolj visoka značilnost na vzorcu, ki je bil 
raziskan. V istem času je nastajala študija v SR Srbiji. Naredil 
jo je profesor Radičevič, le-ta govori o 40 do 45% uspešnosti 
obrambe pred točo v SR Srbiji in o 60% uspešnosti. 

Slovenski izvršni svet oziroma Komite za kmetijstvo je 
zaprosil za mnenje Zveze hidrometerološkega zavoda, da bi dal 
strokovno oceno o slovenski študiji. Te ocene do sedaj še ni. Po 
nalogu Zveznega izvršnega sveta je Zvezni koordinacijski odbor za 
obrambo pred točo imenoval skupino strokovnjakov, ki naj bi 
naredila študijo na jugoslovanskem nivoju. Ta študija do sedaj še 
ni pripravljena, bila pa naj bi do junija oziroma julija prihod- 
njega leta. Ko se je oblikoval predlog na 19. strani poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, je koordinacijski odbor 
že spomladi letos ovrgel predlog, in sicer iz naslednjih 
razlogov: 

Ni enotnega jugoslovanskega mnenja, ki naj bi bilo po 
študiji jugoslovansko. Podpisali smo sporazum z Italijo o vzpos- 
tavitvi obrambe pred točo na Primorskem. Menim, da tega sporazu- 
ma ni najbolj modro zdaj enostransko prekiniti, kajti obramba na 
interesnem območju, ki se bo naslanjala le na kmetijstvo, bo prav 
gotovo propadla oziroma je ne bo, če se vzame vir financiranja, 
to so sredstva za intervencije v kmetijstvu, ki sodelujejo v tem 
srednjeročnem programu s 75%, 25% se pa združuje na podlagi 
zakona in nekaj tudi od zavarovalnih skupnosti. 
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Predlagam, da se tudi za obrambo pred točo leta 1990 
uporabi prehodno obdobje in se po jugoslovanski študiji zavzame 
dokončno stališče. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Stres Marjan, predstavnik komunalnega gospodarstva. 

MARJAN STRES: Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Delavci komunalnega gospodarstva so me zadolžili, da 
vam na tej seji zbora republiške skupščine, ob obravnavi poročila 
o izvajanju ustavnega zakona kot izhodiščno misel povem, da 
komunalno gospodarstvo sprejema to obdobje uvajanja ustavnega 
zakona kot možnost in kot priložnost za utrditev svoje nadaljnje 
vloge v našem življenju. 

Delavci komunalnega gospodarstva spoznavamo, da smo 
bili ^v dosedanjem času ob podobnih prelomnih trenutkih bili 
preveč ob strani. Ti trenutki so se zato v življenju in delu 
komunalnega gospodarstva izražali bolj v skladu s predstavami 
drugih o tem, kakšno naj bo komunalno gospodarstvo, manj pa v 
skladu z našimi programi. 

Zato želimo vsem delegatom, ki boste danes sprejemali 
smernice o tem, kako naj se nadalje v prakso uvajajo določila 
ustavnega zakona, predlagati in priporočiti, da v te smernice 
uvrstite tudi naslednja stališča: 

1. Izvršni sveti morajo zagotoviti namensko porabo 
finančnih sredstev, ki se bodo v okviru proračunov ali v okviru 
drugih organiziranih oblik združevanja finančnih sredstev zbirala 
v skladu s sedaj veljavnimi samoupravnimi sporazumi o temeljih 
plana za leto 1986-1990 ali v skladu z novo predvidenimi zakoni 
oziroma odloki, ki bodo te samoupravne sporazume o temeljih 
planov nadomestili. 

2. Izvršni sveti morajo zagotoviti take oblike gospo- 
darjenja s temi finančnimi sredstvi, da bo omogočeno največje 
ohranjanje njihove realne vrednosti. 

3. Ker so razlike med velikimi in manjšimi urbanimi 
sistemi na področju komunalnega gospodarstva velike, bi moral to 
ustavni zakon upoštevati oziroma te posebnosti pri oblikovanju 
zakonskih in drugih predpisov, ki se nanašajo na to področje, 
tako v zakonih in odlokih, ki bodo sprejeti leta 1990 oziroma 
tudi v novi sistemski politiki. Zaradi teh oblik in posebnosti bi 
morala biti občinam dana možnost avtonomnega odločanja glede 
oblike organiziranosti, ker so družbenopolitične skupnosti po 
ustavi odgovorne za delovanje komunalnega sistema oziroma za 
zadovoljevanje potreb delovnih ljudi in občanov. Občine naj same 
odločajo kako bo financirano gospodarjenje in razvoj v komunalni 
dejavnosti prek proračuna ali prek sklada. 

Prepričani smo, da bi bila v tem času ustanovitev 
komunalnega sklada za dobršen del občin, še posebej pa za posebne 
družbenopolitične skupnosti oziroma večja urbana naselja primer- 
nejša oblika organiziranosti, saj omogoča boljše pogoje gospodar- 
jenja in upravljanja z namenskimi sredstvi. Sedanji proračunski 
sistem namreč ni prilagojen modernim principom in ne zagotavlja 
ustreznega delovanja komunalnih dejavnosti. 
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4. Namesto dosedanje usmeritve določil ustavnega 
zakona, katerim organizacijam dosedanjih strokovnih služb 
komunalnih skupnosti v okviru upravnih organov je potrebno 
omogočiti tudi drugačno oblikovanje teh strokovnih služb, če je 
to odraz pogojev življenja in dela posamezne družbenopolitične 
skupnosti. 

5. Odbori, ki so v skladu z ustavnim zakonom predvideni 
kot organ izvršnih svetov in skupščin, naj bi poleg teh nalog 
opravljali tudi druge naloge družbenopolitične skupnosti določene 
v poslovniku dela teh odborov. 

6. Področje vodnega gospodarstva v okviru svoje današ- 
nje organizacijske in vsebinske oblike združuje tudi naloge 
varstva in urejanja kmetijskih zemljišč kot tudi komunalnega 
gospodarstva. V poročilu o izvajanju ustavnega zakona je v 
poglavju varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč v tretjem 
poglavju, v tretjem odstavku točke a) na 11. strani z imenovanjem 
skupnega odbora vodnega in zemljiškega gospodarstva primerno 
rešen njun mogoči medsebojni odnos. V poročilu pa podan predlog 
za podobno ustrezno rešitev odnosov med vodnim in komunalnim 
gospodarstvom. 

Zato predlagamo, da se področje komunalnega gospodar- 
stva v poročilu dopolni tako, da bo odbor, ki ga bo imenovala 
skupščina Zveze komunalnih skupnosti Slovenije, s svojim 
članstvom udeležen tudi pri urejanju zadev tistega dela vodnega 
gospodarstva, ki zadevajo interese komunalnega gospodarstva. 
Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Marjeta Šentjur, gospodarsko področje, 5. okoliš, Ljubljana 
Vič-Rudnik. 

MARJETA ŠENTJUR: Tovarišice in tovariši! Skupina 
delegatov je ob obravnavi zgoraj navedenih izhodišč in ob upošte- 
vanju stališč Zbora združenega dela Skupščine občine Ljubljana 
Vič-Rudnik, sprejela naslednja predloga: 

Pristojnim republiškim in zveznim organom predlagamo, 
da preučijo možnosti vključitev valutne klavzule tudi v proračun- 
ske predpise. 

Predlog utemeljujemo s tem, da sedanja inflatorna 
gibanja delegatom v skupščini praktično povsem onemogočajo 
opravljati nadzor nad prihodki, razporeditvijo in odhodki prora- 
čuna . 

Nadalje predlagamo, da v proračunih družbenopolitičnih 
skupnosti črtamo denarna sredstva za vse politične organizacije, 
ker gospodarstvo ne zmore tako velikih obremenitev. Politične 
organizacije naj zagotovijo sredstva za delovanje iz članarine 
svojega članstva. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Jožica Puhar, predsednica Zveze skupnosti za zaposlovanje SR 
Slovenije. 

JOŽICA PUHAR: Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Izkoriščam priložnost, ko imamo pred seboj izhodišča 
za proračun v naslednjem letu, da poskušam vplivati na vašo 
zavest in odločitev z informacijo o tem, kakšni problemi nas 
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čakajo ob proračunski razpravi na nekaterih področjih, vsaj na 
enem področju, to je zaposlovanju, ki se pa s programskimi 
nalogami in zagotavljanjem pravic spušča v bistvu na vsa druga 
področja naše družbe, tako na gospodarstvo kot na delovne 
subjekte negospodarskih dejavnosti. Moja razprava izhaja iz 
ekspozeja predsednika tovariša Šinigoja in se posredno tudi 
dotika sklepov, ki so k tema točkama predloženi skupščini oziroma 
njenim zborom, in sicer v tem smislu, kot pravi ekspoze tovariša 
predsednika: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vztraja pri 
izhodišču, da se v prihodnjem letu v globalu ne sme povečati 
realni obseg sredstev za opravljanje nalog družbenih dejavnosti, 
gospodarske infrastrukture in splošne porabe glede na letos 
doseženo raven. Tudi sklepi predlagani skupščini, ki jih bomo 
danes verjetno sprejeli, pravijo, naj naša skupščina pač ugotovi, 
da v letu 1990 veljajo sprejeti planski dokumenti za to srednje- 
ročno obdobje, z opredeljenimi cilji, programi,viri in obsegom 
sredstev. V razpravi se ne oglašam zato, ker se ne bi strinjala s 
pristopom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in z načelnim 
stališčem, da se v globalu realni obseg sredstev za družbene 
dejavnosti ne povečuje. Ob tem seveda, če gledam z vidika poslo- 
vanja, raje ne bi več razmišljala, ali je zaposlovanje klasična 
družbena dejavnost ali funkcija dela in proizvodnje nasploh. 
Zaradi tega, ker so ravno na tem področju gibanja zalog in tokov 
(na področju zaposlovanja) zelo nepredvidljiva in nikakor 
seveda s spremembami, ki so nastopile v letu 1988 - ne morejo v 
celoti izpolniti pred petimi leti sprejetih planskih dokumentov. 
Tudi uresničevanje programskih nalog in dosežena gibanja v letu 
1989 kažejo, da bomo na področju zaposlovanja morali, zaradi 
gibanj pojavov, uporabiti za izvajanje programov in zagotavljanje 
pravic vsa razpoložljiva sredstva, ki bodo prišla na to področje 
kot priliv in se bodo usmerila v uresničevanje pravic in pa 
predvsem na aktivne pristope, zato, da se nam brezposelnost v 
nedogled nekontrolirano ne kopiči. Gospodarska rast, ki jo 
napoveduje orientacijski prikaz scenarija za leto 1990, nas ne 
opogumlja, da se bo na področju zaposlovanja in brezposelnosti 
kaj spreminjalo na boljše v primerjavi z letošnjim letom. Kot 
vidite, je napovedana 1 do 2% gospodarska rast. Strokovnjaki v 
tržnih ekonomijah, konkretno Angleži, so izračunali, da mora biti 
stalna vsaj 2% gospodarska rast, da se na področju zaposlovanja 
spontano pojavljajo nova delovna mesta. Vemo, da se to pri nas v 
preteklih letih ni uresničevalo in se je zaposlenost začela 
zmanjševati, brezposelnost pa povečevati. Zmanjšanje zaposlenosti 
je v tem scenariju predvideno tudi za prihodnje leto. 

V letošnjem letu se količina oziroma obseg brezposelno- 
sti povečuje skladno s projekcijo, ki je bila narejena v začetku 
leta in bomo na koncu leta res imeli približno 32.000 nezaposle- 
nih. Delež prejemnikov individualnih dajatev na račun pravic iz 
dela se močno dviguje in se je povprečje iz 15% v preteklem letu 
dvignilo že na 18% letos. To poskušamo omejevati z aktivnimi 
pristopi in z enkratnimi vlaganji denarnih nadomestil, kjer močno 
presegamo plan. Dosegli smo že 2500 primerov, čeprav smo jih 
planirali le 1000, ob tem, da se zelo veliko število delavcev, ki 
so še v proizvodnji v delovnih organizacijah, preusposablja za 
drugačno delo. Teh je sedaj vključenih že prek 16000, do konca 
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leta pa glede na zahtevke ocenjujemo, da jih bo prek 2 0000. Da je 
s finančnim prilivom možno tem potrebam sploh zadovoljiti, 
pripomore malo inflacija, malo pa spretno krmarjenje pri poravna- 
vanju obveznosti; drugače niti teh programov ne bi mogli realizi- 
rati. Zakaj je to pravzaprav pomembno za naslednje leto? Ni mi 
potrebno posebej razlagati, kaj so stališča in izhodišča. Vendar 
pa moram povedati, da smo v preteklem letu oblikovali drugačno 
politiko zaposlovanja na nivoju celotne družbe. Gradivo je bilo 
objavljeno tudi v skupščinskem Poročevalcu in ste ga lahko 
pogledali. Postavili smo tri strateške cilje in sicer: 

1. Nič več samo polna zaposlenost na vseh nivojih in 
kjerkoli, ampak produktivna zaposlenost na ravni podjetja in 
optimalna zaposlenost delovno sposobnega prebivalstva. 

2. Usmerjanje akumulacije k novim delovnim mestom. 
3. Ustrezno usposabljanje kadrovskega potenciala. 
Za doseganje takšnih ciljev in takšne aktivne politike 

je potrebna vrsta ukrepov, ki jih uvajamo postopno; presežne 
delavce sem omenila; prav tako pa tudi kapitalizacijo denarnih 
nadomestil. Uvajamo sofinanciranje sprejemanja pripravnikov - s 
šolami, da dobijo neko delo in delovne navade. Mislimo tudi 
subvencionirati in sodelovati pri sprejemanju na delo "hendikepi- 
ranih" kategorij prebivalstva in pri odpiranju novih delovnih 
mest. Poleg tega je treba krepiti strokovne funkcije in znanje. 

Mislim, da nas ob proračunski razpravi čaka zelo resna 
naloga, prav tako pa tudi vas, delegate, ko boste obravnavali 
gradiva. Kjerkoli se boste znašli v teh razpravah, poglejmo vse 
možne vire in poskušajmo čimveč finančnih sredstev aktivirati in 
usmeriti, ker ničelna rast sredstev za preusmerjanje delavcev iz 
enega v druge procese po naših ocenah kaže naslednje: Samo 
zagotavljanje izključno materialne varnosti brezposelnim, z 
majčkenim ostankom za morebitno ali klasično pripravo nekaterih 
delavcev ali mogoče presežkov. To ni omembe vredno,kar posredno 
pomeni popolno spremembo politike zaposlovanja, ki smo jo v 
preteklem letu že sprejeli kot našo družbeno usmeritev, na eni 
strani; na drugi strani, v praktičnih posledicah, pa to, da se 
nam bo brezposelnost kopičila, postala družbeni in politični 
problem. Pomeni pa tudi to, da bomo del populacije napravili 
sčasoma popolnoma neproduktiven, ker raziskave kažejo, da dolgo- 
trajna brezposelnost, ki jo imenujemo kronična, napravi ljudi 
zelo malo uporabne za delo in je to v bistvu še enkratna družbena 
škoda. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Matko Pahor, Republiški komite za energetiko. 

MATKO POHAR: Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Postavljeno je bilo odkrito vprašanje in mislim, da 
smo dolžni, da nanj odgovorimo. Najprej bi rad pokomentiral 
trditev v zvezi s tem ali je Komiteju za energetiko jasno kaj 
želi doseči z reorganizacijo. Komite za energetiko si je glede 
tega popolnoma na jasnem in je tudi predlagal organizacijo. 
Problem pa je v tem, ker si sama distribucija ni na jasnem, saj 
predlaga dva osnutka. Nekateri osnutki so podobni osnutkom našega 
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komiteja in tega zastopajo predstavniki temeljnih  organizacij, 
drugi pa so drugačni. 

Naslednje vprašanje je, zakaj na dnevni red ni predlo- 
žen zakon o družbenem gospodarstvu. Več razlogov je, da smo 
predlagali, da se zadnja faza predloga zakona preloži na leto 
1990. V zvezi z zakonom o velikih sistemih, ki smo ga prejeli, so 
skupščine zadolžene, da pošljejo svoja stališča do 22.12.1989, 
tako da bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do tega zakona 
oblikoval konkretne pripombe. 

V zvezi z reorganizacijo, mislim, da je bilo v poročilu 
jasno rečeno, da je reorganizacijo na področju dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena, zlasti s tem, da se ustanavljajo javna 
podjetja, potrebno doseči soglasno z izvajalci. Tovariš Sušnik je 
ugotovil, da je to večinsko soglasje v ostalih delih organizacije 
v glavnem doseženo. Izjema je v tem trenutku edino distribucija. 
Povedal pa sem razloge, v čem se razlikujemo in zakaj nismo 
upoštevali takih dosedanjih organizacij. Ravno to je razlog za 
spremembo. Pri distribuciji nismo nasprotni. Želimo doseči dva 
osnovna cilja. Prvi cilj je enakomerna preskrbijenost na območju 
celotne Slovenije, in drugi enoten nastop do uporabnikov. Ta dva 
cilja želi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s tem predlogom 
doseči, podjetja za distribucijo pa le vnese. Mislim, da so to 
odgovori na vsa vprašanja. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Hvala lepa. Besedo ima 
Vili Sušnik, gospodarsko področje, 2. okoliš. Ljubijana-Center. 

VILI SUŠNIK: To, kar je navedel tovariš namestnik, je 
tudi že navedeno v našem poročilu. Gre za dejansko informacijo o 
stanju v distribuciji. Da obstajata dve struji, sem navedel. Na 
podlagi našega poročila ter našega mnenja pa naj to upošteva 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. To je bilo pač naše izhodiš- 
če za določitev številnih družbenih podjetij. Ostalo nam je 
poznano in je šlo zgolj za to, da o tem kar smo obravnavali, 
seznanimo tudi delegate in s tem javnost. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Stane Lamovšek, gospodarsko področje, 12. okoliš, Kranj. 

STANE LAMOVŠEK: Tovarišice in tovariši delegati! V 
bistvu se vračam k prejšnji točki. Mi smo dali pripombe v pismni 
obliki, vendar bi rad to našo pismno pripombo nekoliko spremenil. 
V 8. točki smo zapisali "reorganizacija se mora zmanjšati, 
stroški prispevne stopnje morajo ostati isti". Pravilno bi bilo" 
morajo ostati največ iste". 

Ta zahtevek v bistvu pomeni, da se morajo prispevne 
stopnje zmanjšati, ne pa ostati obstoječe. Vemo, da so se v 
drugi polovici leta prispevne stopnje močno povečale, tako da 
praktično pričakujemo, da bi se prispevne stopnje skupaj v 
globalu v celoti s 1. januarjem morale zmanjšati glede na obsto- 
ječe stanje, tako po samih višinah oziroma odstotkih, realno pa 
bi bilo z reorganizacijo pričakovati še več. Namen reorganizacije 
je pač v tem, da se nekaj prihrani, ne pa da so večji stroški. 
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PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Hvala lepa. Besedo ima 
Milan Knežević, predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo. 

MILAN KNEŽEVIĆ: Tovarišice in tovariši delegati! V 
zvezi z razpravo tovariša Dretnika bi rad samo omenil, da je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v uvodni besedi že predlagal 
to, kar sta predlagala tudi vidva. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je popravil tisti predlog, ki ga je prvotno dal v 
pismni obliki. Razlogi so bili predvsem v tem, da zagotovimo 
hitrejši razvoj zlasti hribovskih in tudi tistih območij, ki so 
zaostala v kmetijski proizvodnji; da bi poenotili obveznosti po 
vseh občinah, kajti zdaj imajo praviloma razvite občine najvišje 
prispevke; poenotiti namene in višino podpore. Kmet na manj 
razvitem območju dobiva iz občinskega programa bistveno manj 
sredstev za posamezne namene kot kmet v bolj razvitih območjih. 
Želeli smo usmeriti sredstva po načelu proizvodnje, ne pa po 
načelu potrošnje. Manj razvita kmetijska območja in hribovska 
območja bi prispevala s tem predlogom bistveno več sredstev kot 
jih sedanji sistem omogoča. 

V zvezi z razpravo tovariša Ješelnika bi rad delegate 
obvestil o nekaterih razlogih, ki so bili osnova za predlog 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o zakonski uzakonitvi? 
sistema obrambe pred točo. Veste, da imamo sistem že dobrih 10 
let. Kljub temu, da je sistem vseskozi deloval, je tudi vseskozi 
padala toča. Sistem smo uredili s predpostavko, da je učinkovit, 
ne da bi predhodno opravili raziskave. Odločili smo tako v Jugos- 
laviji kot v Sloveniji po vzoru Sovjetske zveze. Drugje v svetu 
pa je ravno obratno. Najprej so opravili znanstvene raziskave in 
ugotovili, da ta sistem ni učinkovit in so od takšne obrambe 
odstopili. Danes imajo v zahodnem svetu sicer na različnih 
območjih različne oblike obrambe proti toči, vendar ta obramba ni 
zakonsko predvidena in organizirana. Obstajajo posamezna 
interesna združenja, ki poskušajo vplivati na vreme in si tudi 
sama zagotavljajo sredstva za te poskuse, nikjer na zahodu, 
hidrometeorološka služba ne vodi obrambe tako kot v Jugoslaviji, 
Sovjetski zvezi in nekaterih vzhodno evropskih državah. 

Zaradi stalnih škod po toči je želel Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pridobiti realno oceno učinkovitosti 
sistema obrambe pred točo. Naročil je študijo, ki jo je izdelala 
Fakulteta za naravoslovje v Ljubljani. Uporabili so tudi izkušnje 
iz sveta. Študija je točno pokazala, da je sistem neučinkovit in 
zato ekonomsko neopravičen. 

Na osnovi te študije se je izvršni svet odločil, da je 
tak sistem nesmiselno vzdrževati, ker stroko je za neučinkovit. 
Res pa je, da obstaja v Srbiji študija, ki dokazuje okoli 50% 
uspešnosti tega sistema. Mi smo terjali od Zveznega izvršnega 
sveta in Zveznega hidrometeorološkega zavoda, da se stroka v 
Jugoslaviji na tem področju poenoti. Na žalost je minilo več kot 
leto dni od tega, pa še do danes tega poenotenja ni. Po zadnjih 
zagotovitvah še leto dni tega ne moremo pričakovati. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo deloval na tem 
področju tako, kot se bo odločila skupščina. Predlog tovariša 
Ješelnika in nekaterih delegatov v drugih zborih je, da bi sistem 
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ostal tak kot je. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je podal 
razloge za svoj predlog. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Prekinjam to točko dnevne- 
ga reda in prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA 
IZDAJO  ZAKONA O VOLITVAH V SKUPŠČINE,  Z OSNUTKOM ZAKONA.  To 
gradivo ima oznako ESA 891 in so ga v obravnavo predložili odbori 
vseh treh zborov za družbenopolitični sistem Skupščine SR 
Slovenije. Delovno besedilo osnutka zakona je bilo objavljeno v 
Poročevalcu številka 24 in skupaj s skupnim poročilom vseh treh 
odborov za družbenopolitični sistem predstavlja sestavni del 
besedila predloga za izdajo zakona o volitvah v skupščine, z 
osnutkom zakona. 

Predlagam, da imenujemo medzborovsko skupino delegatov, 
ki bo spremljala razprave in na tej podlagi predlagala morebitne 
spremembe oziroma sklep. V to skupino predlagam podpredsednika 
Antona Suška, Miro Skaza in Staneta Lamovška iz Kranja. Odpiram 
razpravo. 

Kdo je za imenovanje te skupine? (112 delegatov.) Je 
kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupina sprejeta z večino glasov. 
Pričenjam razpravo. 
Besedo ima Brane Lampret, gospodarsko področje, 4. 

okoliš. Ljubijana-Šiška. 

BRANE LAMPRET: Tovarišice in tovariši delegati! Predlog 
za izdajo zakona s področja volilne zakonodaje so skupine 
delegatov obravnavale in načelno podpiramo sprejem predloga za 
izdajo zakona o volitvah v skupščine. Imamo pooblastilo, da 
uveljavljamo naša stališča in predloge. Rešitve, ki se ponujajo, 
so odsev družbenih razmer in kot take služijo le za izvedbo 
volitev spomladi 1990. Skupine se zavedajo, da mora biti zakon 
sprejet do konca letošnjega leta, vendar bi sočasno morali 
sprejeti vsaj še zakon o političnem združevanju, zakon o volitvah 
predsedstva in zakon o volilnih enotah. 

Ker bo kot posledica volilnega zakona potrebno sprejeti 
več republiških in občinskih predpisov, so strokovne opredelitve 
volilnih opravil v tem zakonu zelo vprašljive, če ne že nerealne, 
predvsem na občinskem nivoju. Postopek kandidiranja sovpada z 
zimskimi šolskimi počitnicami, kar je zelo nerodna stvar, zato 
skupine predlagajo zamik občinskih in republiških volitev in 
podaljšanje mandata delegatom, saj za kvalitetno izvedbo volitev 
po predlaganem terminskem planu v občinah ne moremo prevzemati 
odgovornosti. 

Izmed konkretnih pripomb bom podal samo konkretnejše: 
Zakon bo moral opredeliti postopke za izvolitev 

občinskih skupščin in skupščin posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti in njihovih funkcionarjev in organov. Ta del je nejas- 
en, zato naj zakon opredeli, ali so te določbe stvar občinskih 
statutov ali kateregakoli drugega zakona oziroma predpisa; 

v 10. členu menimo, da naj predlagatelj prouči 
določbe tega člena z ustavno-pravnega vidika ter definira volilno 
bazo; 
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- k 24. členu - je po našem mnenju potrebno opredeliti, 
da volilne komisije volilnih enot za zbore občinske skupščine 
imenuje občinska skupščina; 

- k 24., 25. in 26. členu - predlagamo, da se ta člena 
uskladi s končnim besedilom 35. in 37. člena; izogniti pa se je 
potrebno tudi podvajanju občinskih volilnih komisij; 

- k 31. členu - drugi odstavek naj se črta, nadomestne 
volitve delegatov vseh zborov delegatov na se opravijo na enak 
način; 

- k 33. členu - v drugem odstavku naj predlagatelj 
ponovno preuči kriterij pomena področja za družbeni razvoj; 

k 45. in 46. členu - predlagamo, da bi namesto 
"predsedniku občinske skupščine " zapisali, da se te zadeve 
posredujejo "predsedniku občinske volilne komisije"; 

- 49. člen, določbe glasovanja - predlagamo, da se 
le-te uskladijo z ustavo SFR Jugoslavije; 

- 54. člen - podpiramo osnovno besedilo prvega odstav- 
ka, v drugem odstavku pa naj se besedilo "pristojnim organom" 
nadomesti z "občinsko volilno komisijo". Spremembo predlagamo 
zato, ker je v Ljubljani pristojni organ mestni organ, kar bi 
pomenilo, da bi vsi volivci ljubljanskih občin morali podpisovati 
obrazce na enem mestu; 

- k 64. in 68. členu predlagamo, da se v nadaljnjem 
postopku usklajevanja roki iz teh členov uskladijo, menimo 
namreč, da so prekratki in so v praksi težko izvedljivi; 

- k 90., 91., in 92. členu predlagamo, naj se v vsakem 
primeru posebej opravi dvokrožni sistem volitev; 

- k 113. členu naj predlagatelj jasno določi, da so do 
povrnitve stroškov upravičeni le izvoljeni delegati ter konkretno 
opredeli višino povračila in vrsto stroškov. Predlagamo pa tudi, 
da se glede  finančnih stroškov 114.  člen v tem predlaganem 
delovnem osnutku črta. 

Mislimo, da bi bilo treba ponovno proučiti medsebojno 
usklajenost vseh rokov za posamezna volilna opravila. Naša 
stališča do variantnih predlogov pa so v zapisu in naj se upošte- 
vajo tudi kot pisno oddano gradivo. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Danilo Šulin, gospodarsko področje, 41. okoliš, Tolmin. 

DANILO ŠULIN: Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Da vam ne bi vzel preveč dragocenega časa, podajam 
pripombe, ki sem jih predložil tudi pismno, s pripombo, da naj se 
razmnožijo in tako omogoči vsem delegatom, da se seznanijo z 
njimi. Organe v Skupščini SR Slovenije, ki delajo in obravnavajo 
volilno zakonodajo pa prosim, da jo še enkrat obravnavajo, ker 
smo prepričani, da so vsaj nekatera vprašanja vredna pozornosti 
in globljega premisleka. Pri oblikovanju naših predlogov in 
pripomb nas je vodilo to, da naj bo volilna enota občina. V 
občini se usklajujejo interesi, do izraza pridejo številni 
problemi za katere se išče odgovor. Oblikujejo se predlogi in 
prenašajo na druge organe. Skupen interes je, da se nato usklaju- 
jejo v republiški skupščini. V občini mnogo bolj poznam ljudi, 
njihovo zavzemanje za reševanje problemov, njihovo pripravljenost 
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do dela in moralne vrline, ki so pomembne za opredelitev voliv- 
cev. 

Do sedaj smo bili kritično razpoloženi, ker smo volili 
kandidate, ki jih nismo poznali. Tega tudi volilna enota na 
nivoju regije ne odpravlja. Zato je naš predlog, da naj bo 
volilna enota pod a) družbenopolitični zbor in b) zbor združenega 
dela utemeljena. Glasujmo za posamezne kandidate z ene ali več 
listin. 

Prepričani smo, da je najbolj primerno, da volivcem 
omogočimo, da glasujejo za posamezne kandidate z ene ali več 
listin. Kolikor smo vedeli in znali, smo se temeljito poglobili v 
91. člen. Naše ugotovitve so naslednje: 

a) zaradi volilne geometrije volilna enota izgubi del 
sedežev v družbenopolitičnem zboru, zato je imela in volila 
toliko kandidatov kot se jih voli; 

b) ni pošteno glede teritorialne razdelitve. Količnik 
ni matematično točen, kar pomeni, da lahko neka lista dobi 
glasove, ki jih volivci niso dali; 

c) sistem je izredno kompliciran, mnogo bolj kot 
tolminski predlog. Če volivec v celoti ne izkoristi volilne 
pravice da voli vse kandidate na listi, se kljub temu ti glasovi 
štejejo. Če je na listi samo en kandidat, jih je pa lahko na 
primer šest, način izračuna omogoča pridobitev in prenos glasov, 
ki niso izraz volje volivcev. 

Glede na take ugotovitve predlagamo: volilna komisija v 
volilni enoti naj ugotovi za vsakega kandidata za družbenopoliti- 
čni zbor skupno število glasov, ki so bili oddani zanj in skupno 
število glasov posamezne liste. Na osnovi teh podatkov izračuna 
volilna komisija odstotek glasov, ki jih je dobil kandidat in 
kandidatna lista. Zbirnik na nivoju občine naj naredijo občinske 
volilne komisije in ju pošljejo Republiški volilni komisiji. 
Republiška volilna komisija naj izračuna in ugotovi, koliko 
odstotkov glasov je dobila posamezna lista za območje SR Sloveni- 
je in na tej osnovi izračuna število sedežev, ki jih je dobila 
le-ta v družbenopolitičnem zboru. Sedeži v družbenopolitičnem 
zboru, ki pripadajo posamezni zvezi, zasedejo tisti delegati te 
zveze, ki so v posamezni volilni enoti dobili največji odstotek 
glasov, dokler se ne pokrije pripadajoče število sedežev. V 
primeru enakega odstotka glasov pa po rangu več zadnjim delegatom 
pripada sedež tistemu, ki je dobil največje absolutno število 
glasov. Če tudi na ta način ni mogoče določiti, se lahko za 
določitev sedeža uporabi žreb. Odstotki udeležbe na volitvah 
posameznih zvez se izračunajo z zaokroževanjem na eno decimalno 
mesto. Število sedežev se ugotavlja izmed ugotovljenih odstotnih 
deležev z zaokroževanjem, število sedežev se zaokroži na 0,499 
navzdol. Naš predlog zagotavlja, da je SR Slovenija dejansko 
pokrita v okviru volivcev. Tako bi volitve obdržale dejansko 
razmerje med organizacijami in se lahko uporabljale tudi za druge 
namene. 

Zaključek: Pri razmišljanju in oblikovanju predloga smo 
izhajali iz načela, da mora volilna zakonodaja omogočati izraženo 
voljo volivcev, ta pa se odražati v Skupščini SR Slovenije, kajti 
kakršnokoli favoriziranje organizacije ali zveze v zakonu ni 
dobra rešitev. 
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Medzborovska skupina je opravila pomembno in zahtevno 
delo. Z našim skupnim prispevkom pa delovni prispevek lahko 
zboljšamo, kar je naš edini cilj. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Janko Golež, predstavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije. 

JANKO GOLEŠ: Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši! Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije je 
obravnavalo na svoji zadnji seji določila tega zakona in jih 
podprlo, ker meni, da so pomemben prispevek k razvoju 
demokratičnih odnosov v naši republiki, pa tudi širše. Zakon 
omogoča, da skupščine po sestavi odražajo različne interese 
občanov in njihovih strank, organizacij, zvez in društev. Predla- 
gana določila zakona omogočajo enakopraven vstop različnim 
političnim subjektom, interesnim organizacijam, pa tudi politično 
neopredeljenim posameznikom in skupinam občanov v volilni boj, 
pri čemer v zakonu nizko postavljeni standardi omogočajo še 
nadaljnje razvijanje političnega pluralizma in vzpostavitev 
političnega prostora in dialoga v naši republiki. Glede različnih 
oziroma alternativnih rešitev v zakonu je predsedstvo sprejelo 
naslednje zaključke: 

1. Najpomembnejše odprto vprašanje zakona je način 
volitev oziroma glasovanje za družbenopolitični zbor. Predlagane 
so tri variante. Pri opredelitvi do tega vprašanja je potrebno 
upoštevati, da je z načinom volitev potrebno zagotoviti čim večjo 
neposredno povezanost volivcev in kandidatov. Volivci naj bi se 
izrekali o kandidatih oziroma njihovi sposobnosti in znanju, 
ugledu in zaupanju, kar je zagotovilo, da na pravo mesto pridejo 
tudi pravi kandidati, ki uživajo resnično neposredno podporo 
volivcev. Slovenski prostor naj bo politično dokončno 
vzpostavljen, ne v celoti porazdeljen na strankarske interese. V 
volilnem boju in tudi sicer v političnem dialogu, ki naj bi se 
prenašal v skupščine, naj ne sodelujejo samo politični subjekti, 
temveč tudi politično neopredeljeni ljudje, državljani in ne 
nazadnje, sistem mora zagotoviti nenehno tekmovanje različnih 
političnih interesov. 

2. Volivcem je potrebno omogočiti svobodno odločanje o 
tem, ali naj glasuje za posameznika ali za liste kandidatov in s 
tem za politične subjekte in njihove programe, kar je možno 
doseči tudi z izrekanjem o vseh posameznih kandidatih z liste. 
Tem kriterijem ustreza osnovna rešitev, to je prva varianta. Po 
prvi varianti pomeni volilna podpora posameznikom, če je dana 
vsem kandidatom, podporo listi in političnim subjektom in progra- 
mom. Ta varianta tudi ne razvrednoti proporcionalnega sistema, ki 
se predlaga za volitve v družbenopolitični zbor, daje pa težo 
izrekanju za posamezne kandidate in s tem nujnost in možnost 
neposredne kontrole volivcev nad delom oziroma ravnanjem izvolje- 
nih kandidatov. 

3. Podpiramo rešitev, da naj se javna volilna propagan- 
da konča najkasneje 24 ur pred glasovanjem. 

4. Zaradi poenostavitve postopka podpiramo varianto v 
42.  členu,  ki določa,  da volivci na zborih volivcev ali s 
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podpisovanjem predlagajo posamezne kandidate za družbenopolitični 
zbor, ne pa liste kandidatov. 

Ta varianta ni v nasprotju z demokratičnim postopkom 
urejanja volitev, kot je opredeljena v zakonu. 

5. Predlagamo, da naj se na ustrezen način časovno 
razmejijo lokalne volitve oziroma volitve za občinske skupščine 
od volitev za Skupščino SR Slovenije, za Skupščino SFR Jugosla- 
vije, za nosilce funkcije v republiki. 

6. Predlagamo, da se podprejo rešitve, ki urejajo način 
pokrivanja stroškov za volitve. 

Glede na to, da je v pripravi zakon o političnem 
združevanju, ki bo uredil financiranje političnih organizacij pa 
predlagamo, da politične organizacije financirajo svoje delovanje 
predvsem s članarino. To je bilo tudi že danes poudarjeno v tej 
skupščini. Politične organizacije so upravičene za financiranje 
iz proračuna le za izvedbo neposrednih nalog teh organizacij, ki 
so vezane na državne volitve in enakopraven nastop v javni 
propagandi, pri čemer je potrebno zagotoviti enakopravnost vseh 
strank oziroma političnih subjektov. Eden od kriterijev pri 
financiranju teh funkcij in volitev pa bi po našem mnenju moralo 
biti tudi število članov organizacije. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Tovariš Matevž 
Krivic je član skupine za pripravo volilne zakonodaje in bi 
obrazložil problematiko koncentracije kandidacijskih postopkov in 
volitev. Ali se strinjate, da tovariš Krivic to vam pove? (Se.) 
Prav. Hvala. 

Besedo ima Matevž Krivic, član skupine za pripravo 
volilne zakonodaje. 

MAG. MATEVŽ KRIVIC: Hvala lepa. Tovariš predsednik, 
tovarišice in tovariši delegati! Kot član skupine delegatov za 
pripravo volilne zakonodaje želim v tej skupščini z vso 
odgovornostjo opozoriti delegate na naslednje: Predlog iz 
današnjega ekspozeja tovariša Jerovška, predsednika naše skupine, 
da naj bi bile volitve v občinske skupščine 1. aprila, druge 
volitve pa 22. aprila, je nov osebni predlog tovariša Jerovška, 
ki je to tudi omenil. Morda zaradi naglice in ker niste imeli 
pismnega besedila, niste bili na to dejstvo dovolj pozorni 
oziroma to ni bilo dovolj jasno razvidno. Gre torej za nov 
posebni predlog, ki v naši delegatski skupini ni bil obravnavan. 
Očitno gre za predlog, ki je nastal šele včeraj in to ne v 
skupini, ki jo je skupščina pooblastila za pripravo volilne 
zakonodaje. Vprašanje, ali bodo "lokalne" in "državne" volitve 
hkratne ali pa časovno ločene in če bodo ločene, kako in kdaj, ni 
tehnično vprašanje, ampak je vprašanje izrednega političnega 
pomena. Zgoraj omenjeni predlog sicer ločuje same volitve na dva 
volilna dela v aprilu. Ne ločuje pa predvolilnih in 
kandidacijskih postopkov, ki bi v tem primeru morali potekati za 
vse volitve hkrati. 

Po drugi varianti bi se medsebojno celo časovno prekri- 
vali, kar bi bilo po splošno sprejetem mnenju, tako v Komisiji 
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, kot v naši skupini 
za volilno zakonodajo še slabše. V skupini smo nekateri člani že 
večkrat opozorili, da je prevelika koncentracija kandidacijskih 
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postopkov lahko še nevarnejša od koncentracije množice volitev na 
en sam dan. Koncentracija samih volitev namreč lahko naredi 
volitve nepregledne in neobvladljive za volivce in jih morda s 
tem odvrne od udeležbe. Prevelika koncentracija kandidacijskih 
postopkov pa lahko naredi te kandidacijske postopke nepregledne 
in neobvladljive za volivce. Le-ti bi morali hkrati na zborih 
volivcev odločati o kandidatih za kar 9 različnih volitev, za tri 
občinske in tri republiške zbore, za Zvezni zbor Skupščine SFR 
Jugoslavije, za predsednika predsedstva SR Slovenije in za člane 
Predsedstva SR Slovenije. Devet različnih volitev hkrati, v 
Ljubljani in na obali 12 različnih volitev (še za tri zbore na 
narodnostno mešanih območjih na obali pa celo morda za 18, 21 ali 
pa celo 22 volitev hkrati) je popoln absurd. Za vsakega od zborov 
ustreznih skupščin na narodnostno mešanih območjih se volijo 
posebna delegata v imenu narodnosti. 

Za zbore združenega dela (za dva - občinskega in 
republiškega) bi bili ti kandidacijski zbori volivcev lahko 
seveda kakšen dan prej ali pa kasneje. To je sicer majčkena 
ublažitev, ampak ne bistvena. Kandidacijski postopki bi bili 
zaradi te izredne koncentracije, po mojem mišljenju in mišljenju 
še nekaterih, neobvladljivi in nepregledni za volivce, pa ne samo 
za njih, ampak predvsem tudi za vse tiste politične dejavnike, ki 
bi za te zbore ali pa za kasnejše kandidiranje z zbiranjem 
podpisov morali pravočasno pripraviti ustrezne predloge, obraz- 
ložitve, pridobiti od predlaganih soglasja in tako dalje. 

Gre torej za izredno obsežno, zahtevno in tudi odgovor- 
no politično dejavnost, od katere je v marsičem odvisen naš 
nadaljnji razvoj, za katero pa nimamo praktično še nikakršnih 
izkušenj. Kljub temu si nameravamo oziroma bi si s sprejetjem 
takega predloga (kot je bil omenjen za volitve, hkrati ali pa s 
tako majhno razliko) naložili nalogo, kakršne najbrž ne bi zmogli 
niti v kakšni državi, kjer imajo s tem že 10-letno ali 100-letne 
izkušnje. Ker vemo iz prakse, da na zahodu opravljajo hkrati 
največ dvoje ali troje volitev, ne pa 9 ali pa 15, kot se nam 
obeta. Temu se žal ne moremo izogniti, ker to ni krivda Skupščine 
SR Slovenije neposredno ob sprejemanju slovenske ustave in tega 
zakona, ampak ta komplicirana struktura izvira že iz zveznih 
ustavnih amandmajev. 

Drugi problem je pa v tem, da do 15. januarja, ko bi 
bilo predvidoma treba razpisati volitve, v mnogih občinah najbrž 
niti njihova volilna zakonodaja,se pravi statuti, odloki, in tako 
dalje, ne bo pripravljena vsaj ne kolikor toliko premišljeno in 
solidno ter skladno z resnično voljo občanov, ki je sploh ne bo 
časa ugotavljati, kaj šele upoštevati. 

Zato predlagam, da zbori danes sprejmejo samo načelno 
stališče, da je te tako imenovane "lokalne" in "državne" volitve 
treba, če je to le mogoče, časovno ločiti v celotnem poteku 
kandidacijskih in volilnih aktivnosti, da pa naj skupina za 
volilno zakonodajo do naslednje seje skupščine pripravi konkreten 
predlog. Do sedaj je namreč v skupini prevladovalo stališče, naj 
bi bile državne volitve aprila, lokalne pa 18. ali 25. junija 
oziroma obakrat, če bi bile dvokrožne. Da bi bilo to možno, bi 
bilo seveda treba sprejeti dopolnitev ustave v obliki ustavnega 
zakona ali ustavnega amandmaja, ki bi ustrezno podaljšala mandat 



46 

lokalnih, občinskih in mestnih skupščin in tako dalje in to ne 
zaradi izrednih razmer, kot je sedaj predvideno v enem od obsto- 
ječih ustavnih amandmajev, saj v takšnem primeru za podaljšanje 
mandata sploh ni potreben ustavni zakon, ampak le odločitev 
skupščine. 

Predlagam torej sprejem ustavne dopolnitve, ne zaradi 
izrednih razmer, ampak zaradi normalnega prehoda na nov politični 
in volilni sistem. Da bi bila taka rešitev časovno možna, je 
torej potrebno pravočasno sprejetje ustavne dopolnitve, ki bi jo 
zbori na eni od naslednjih sej v decembru sprejeli. Že danes pa 
bi naložili ustavni komisiji, naj takoj pripravi ustrezno 
besedilo za takšno ustavno spremembo. Če bi skupščina v decembru 
načelno sprejela predlog za preložitev lokalnih volitev na junij, 
bi najprej sprejela (recimo na predlog 30 delegatov v skladu z 
88. amandmajem) predlog, da se začne postopek za spremembo ustave 
(torej to je tisti prvi inicialni predlog), nato pa v skladu s 3. 
točko 88. amandmaja, in to lahko še na isti ali pa na naslednji 
decembrski seji, osnutek te kratke ustavne spremembe, ki bi ga 
ustavna komisija medtem že pripravila. Po kratki javni razpravi, 
ki je pač obvezna v ustavno revizijskem postopku, bi v začetku 
januarja lahko to ustavno spremembo sprejeli in s tem omogočili 
normalno izvedbo kandidacijskih in volilnih postopkov. Poudarjam 
seveda še enkrat, če bi se zbori decembra po temeljitem razmisle- 
ku za to odločili. 

Zavedam se, da problem koncentracije kandidacijskih in 
volilnih opravil ni v vseh občinah enako težak (v Ljubljani, na 
obali in na narodnostno mešanih območjih je nedvomno bistveno 
težji kot drugod) . Zato predlagam, naj bi ustavna sprememba, o 
kateri govorim, in ustrezne prehodne določbe same volilne 
zakonodaje omogočile občinam, ki to želijo, da bi lahko kljub 
temu podaljšanju mandatov v svoji občini, volitve lahko izvedle 
že prej (bodisi 1. aprila ali 22. aprila hkrati z republiškimi in 
zveznimi) pač po svoji odločitvi, če bi tako sklenila ustrezna 
občinska skupščina potem, ko bi ugotovila, da je normativno v 
tisti občini vse pripravljeno (statuti, odlok in tako dalje) in 
da so v tej občini tudi politično in organizacijsko takšne 
predčasne volitve sposobni solidno izpeljati. Po domače rečeno, 
odgovornost za take volitve naj bi prevzeli v tisti občini, kjer 
bi to želeli, ne pa da bi odgovornost prevzemali vsi delegati, ki 
o tem niso imeli možnosti temeljito razmisliti, danes ali pa čez 
14 dni. 

Kjer ne bi bilo mogoče, da bi predčasno izvedli občin- 
ske volitve, bi jih imeli junija, tako kot je bilo normalno 
predvideno za vse. Prednost takšne ureditve bi bila v tem, da se 
jim ne bi bilo treba o tem odločiti že danes, ko stvar ne v 
republiki in ne v občinah očitno še ni dovolj proučena za resno 
in odgovorno odločitev, ampak bi o tem odločali v začetku januar- 
ja, ko bo pa marsikaj vendarle že precej bolj jasno kot danes. 

K temu, kar sem posredoval tudi pismno, bi dodal samo 
to (medtem sem bil informiran, da odlok o ustanovitvi ustavne 
komisije pri poskusu uskladitve v družbenopolitičnem zboru danes 
ni bil sprejet, ker je dobil ravno tistih nesrečnih 25 glasov, da 
je eden manjkal), da je nastala nova situacija, ker ustavne 
komisije trenutno še ni. Mislim, da to ni ovira za obravnavo 
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mojega predloga in tudi za njegovo sprejetje, če bi se delegati 
s tem strinjali, ker je še vedno možnost, da se ta odlok o 
ustanovitvi ustavne komisije ponovno obravnava na predlog katere- 
gakoli zbora (če pravilno tolmačim poslovnik) bodisi še danes ali 
pa na prvi decembrski seji. Torej obstaja procedura, ki bi 
omogočila pravočasno sprejetje dopolnitve ustave in podaljšanje 
mandatov. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Hvala lepa. Besedo ima 
Tone Jerovšek, predsednik skupine in predsednik Zakonodajno-prav- 
ne komisije. 

TONE JEROVŠEK: Tovariš predsednik in tovarišice in 
tovariši delegati! Glede razprave tovariša Lampreta, tovariša 
Sušilna in tovariša Vuleša naj povem, da bomo vse njihove pripom- 
be upoštevali. Mislim, da je že predsednik občine Tolmin imel 
podobno razpravo , ko smo imeli posvet o tem zakonu, glede tega, 
da bi dali družbenopolitični zbor in zbor združenega dela vsaki 
občini svojo volilno enoto. Že takrat sem razložil, da tega ne 
moremo sprejeti, zaradi tega, ker se na enem delegatu vsake 
občine proporcionalni sistem za družbenopolitični zbor ne izide. 

Tolminska občina oziroma še nekatere občine sploh ne 
bi imele volivcev za eno delegatsko mesto. Tudi sicer proporcio- 
nalni sistem pod tremi delegatskimi mesti ne funkcionira. Za zbor 
združenega dela smo razdelili celotno Slovenijo na 58. volilnih 
enot, od tega imajo dve volilni enoti narodnosti. Celotno področ- 
je gospodarstva, torej organizacij združenega dela, podjetij in 
tako naprej ima 44. volilnih enot, kar zopet ne pomeni za vsako 
občino niti enega. Morate upoštevati, da je koncentracija v 
velikih krajih in da je manjše občine ne dosegajo. Tako da ta 
varianta ni možna.Poleg tega moramo upoštevati, da imajo druga 
področja družbenega dela v tem zboru združenega dela (kot na 
primer področje obrti, zdravstva, kulture, raziskovalne dejavno- 
sti) seveda tri, štiri volilne enote, v katerih volijo vsi ljudje 
iz teh področij. 

Glede pomislekov tovariša Lampreta, da so roki kratki 
in tako naprej, bi rekel, da se jih seveda zavedamo, del razprave 
je imel o tem tudi tovariš Krivic. Nekaj besed bi povedal glede 
predloga tovariša Krivica. Moj predlog, v katerem predlagam za 
današnjo razpravo dva roka za izvedbo volitev, izhaja iz vrste 
okoliščin. Prva okoliščina je ta, da smo v Zakonodaj no-pravni 
komisiji Skupščine SR Slovenije včeraj razpravljali o potrebnih 
volitvah in razpisih pred iztekom mandata skupščin sedanjega 
sklica. To je dejstvo, ki ga moramo upoštevati. Moramo upošteva- 
ti, da se vam, delegatom občinskih skupščin, izteka mandat 31. 
marca. Drugo dejstvo, če torej ne sprejmemo občinskih volitev do 
konca marca, terja to, čemur tovariš Krivic pravi sprejem ustav- 
nega zakona. Vi veste, da se ustavni zakon sprejema po proceduri, 
po kateri se sprejema ustava. Če bi prejšnji mesec na začetku 
meseca začeli s spremembo ustavnega zakona, ne bi dosegli zahte- 
vanih rokov, da bi volili na začetku septembra. Če bo odločitev 
te skupščine, da še roke krši, sem tudi jaz za to. Verjetno bomo 
pravno na Zakonodajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije temu 
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nasprotovali, ampak mi moramo varovati pravni sistem, kakršen 
trenutno je in velja. 

Če bomo sprejemali ustavni zakon, ga seveda ne bomo po 
postopku, ki velja za izredne razmere, zaradi katerih bi bilo 
samo po sebi mogoče podaljšati mandate in ne bi bilo potrebno 
sprejeti ustavnega zakona. Ugotoviti moramo poseben razlog, da bi 
lahko mandat delegatom podaljšali. V skupini delegatov smo si 
bili popolnoma enotni, da je treba ločiti volitve. V predlogu sem 
izhajal iz tistega, kar je možno v okviru sedanjega sistema. 
Predlagal sem 31. marec oziroma 1. april, ker je to dan izteka 
mandata sedanjega sklica ter 22. april zaradi tega, ker lovimo 
rok predsednika Skupščine SFR Jugoslavije za razpis volitev v 
Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije. K temu sem predlagal, da 
dodamo še volitve predsedstva. Nič nimam proti, če naredimo vse 
1. aprila ali da gremo na jesenske volitve z volitvami v občinske 
skupščine, vendar gre v tem primeru za spremembo ustavnega 
zakona. Največ kritike v tem zboru so doživeli vsi predlogi, ki 
jih predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, če se ne drži 
rokov. Ustavnega zakona pa seveda ne moremo sprejeti, če danes 
nimamo niti ustavne komisije, ki je predlagatelj takšnega zakona. 
Tega odloka v Družbenopolitičnem zboru niso sprejeli. Za odlok je 
glasovalo 25 delegatov. Proti sta glasovala samo dva. 

Obstaja več stvari, ki jih je treba upoštevati. Mislim, 
da bomo danes slišali vsa stališča. Ali naj se volitve republiške 
in občinske, ločijo? Če naj se ločijo, ali se lahko volilna 
opravila pokrivajo ali ne? Kaj omeni, če se ne morejo prekrivati? 
Ali se v tem primeru začne z republiškimi ali občinskimi volitva- 
mi 1. januarja in so lahko 1. aprila ali 22. aprila. Če se ne sme 
nič prekrivati, so druge občinske ali republiške volitve lahko 
Šele jeseni. To pomeni obvezno spremembo ustavnega zakona. Možne 
pa so še druge variante. Obstajajo tudi zahteve mnogih, ki 
hočejo, da so volitve vse na en dan. Na gostoto opravil sem danes 
zjutraj opozoril in tudi zdaj tovariš Krivic. Upoštevati je treba 
vse okoliščine in predvsem interese. Jasno pa je, da politični 
slovenski prostor še ni izoblikovan in da bo v taki sorazmerno 
kratki dobi, ki je na voljo (3 mesece do aprila) potrebno veliko 
opraviti. To dejstvo pa se tiče pravzaprav vseh političnih 
subjektov, ki bodo udeleženi na volitvah in tam poskušali biti v 
podporo svojim delegatom. 

Predlagam, da se vendarle izrečete, kdaj hočete imeti 
volitve, ene, dvojne, ločene in tako dalje. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Besedo ima Stjepan Cmreč- 
njak, gospodarsko področje, 39. okoliš, Maribor-Rotovž. 

STJEPAN CMREČNJAK: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! En mali predlog za spremembo, in sicer na 4. 
strani 34. člen, ki govori, da se volilne enote za zbor krajevnih 
skupnosti oblikujejo tako, da ima vsaka krajevna skupnost v zboru 
krajevnih skupnosti najmanj enega delegata. Predlagamo,da besedo 
"najmanj" zamenjamo z besedo "praviloma" enega delegata. V čem je 
problem? Izhajamo iz tega, da združena velika mariborska občina, 
ki bo imela 70 krajevnih skupnosti, pomeni najmanj 70 delegatov v 
zboru krajevnih skupnosti, večje krajevne skupnosti pa bodo prav 
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gotovo imele več kot enega delegata, zato lahko pričakujemo zbor 
krajevnih skupnosti v obsegu 100 delegatov. Če povzamemo analogi- 
jo iz republiške skupščine, da naj bi zbori imeli približno enako 
število delegatov, bi prišli do tega, da bi občinska skupščina 
štela 300 ali še več delegatov. To bi bilo neracionalno, zato 
predlagamo, da se besedica "najmanj" zamenja s "praviloma". To bi 
omogočalo, da damo bodisi enega, več ali pa celo manj delegatov v 
zbor krajevnih skupnosti oziroma na zaokroženih področjih več 
manjših krajevnih skupnosti, ki imajo nekaj več skupnega, da 
oblikujejo skupno enoto in imajo skupnega delegata. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala. Želi še kdo razpra- 
vljati? Moramo se izmotati iz tega klopčiča. Mogoče bi bilo 
dobro, da damo skupini, ki bo šla na usklajevanje, tudi kakšne 
smernice. Vse pismne pripombe, ki ste jih dali delegati iz 
naslednjih področij: Slovenske Konjice, Izola, socialno zdravst- 
veno področje, Škofja Loka, Ljubljana Vič-Rudnik, dejansko vsa 
tri področja gospodarsko, socialno-zdravstveno, 
prosvetno-kulturno področje. Murska Sobota, Logatec, Postojna, 
Lendava, Trebnje, Tržič, Kamnik, Litija, Velenje, Maribor-Tabor, 
Celje in Lenart, smo razmnožili in jih dali vsem trem članom 
skupine, tako da že sedaj vidijo, kakšne so pripombe iz teh pisno 
danih razprav in stališč. Menim, da bi bilo prav, da bi se za 
ključne stvari skušali opredeliti in predhodno pomagati skupini 
in ji svetovati pri odločanju o vsaj nekaterih variantah. Podanih 
je več pripomb na posamezne člene. Predsednik Jerovšek je rekel, 
da bodo te pripombe, vključno s to zadnjo, v skupini proučene in 
maksimalno upoštevane. Iz teh gradiv in razprav izhaja, da bi se 
v 54. členu (to je ali podpora enemu kandidatu ali trem 
kandidatom, govorim o kandidacijskem postopku) več ali manj 
opredeljujemo za osnovno besedilo, da se da podpora enemu 
kandidatu, ne trem. 

Glede 59. člena, da se določa vrstni red kandidatnih 
list z žrebom ali nežrebom, so zelo različna stališča, vendar bi 
mi morali vztrajati pri tem, da zagotovimo enakopraven položaj 
teh list. Skupina naj poskuša razpravljati o tem ali je žreb 
tisti, ki enakopravno odloča o položaju, katera lista bo prva, 
katera druga in tako dalje. Včasih tudi to zelo pomembno vpliva 
na glasovanje. 

Pri 80. členu gre za način glasovanja v družbenopoliti- 
čni zbor. Problem v zvezi z 59. členom bi bil veliko lažje 
rešljiv, če se opredelimo (velika večina teh pripomb je za to) za 
prvo varianto, jda se kot posamično obkrožajo glasovi, tako ko smo 
jih do sedaj. Če bo 6 list posameznih družbenopolitičnih organi- 
zacij ali organizacij delovnih ljudi in občanov, če rečemo po 
novem in če se glasuje za 6 kandidatov bo na listi 36 kandidatov 
in bo imel volivec možnost obkrožiti ali 6 kandidatov iz posamez- 
ne liste ali pa po enega iz liste ali kakorkoli - za posamično 
varianto (ker se je večina razprav po vaših skupinah odločala za 
to, s tem, da so se nekatere celo opredeljevale proti drugi 
varianti) torej, da ima pravico volivec obkrožati samo listo, 
razen tistih posamičnih kandidatov. 

Pri 90. členu so ravno tako dosti nasprotne pripombe 
ali eno ali dvokrožni sistem. Enokrožni pomeni zopet žreb. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije predlaga, da 
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tisti, ki dobi večje število glasov, ni pa nujno, da jih dobi več 
kot 50, če prav razumem to dikcijo. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se nagiba k enokrožnemu sistemu tudi zaradi stroškov. 

Predlagam, da določimo, da se z zakoni predvidoma širi 
predlog dnevnega reda za 18.12., da imamo tudi mi, kot 
Predsedstvo Skupščine SR Slovenije možnost, širiti predlog 
dnevnega reda s temi volilnimi zakoni, o političnem združevanju 
občanov, volilnih pravic, o volilnih enotah in volitvah 
predsednikov in članov predsedstva SR Slovenije. To so vsi 
zakoni, ki so potrebni za izvedbo volitev. 

Skupina naj v svojem poročilu ali ustreznem sklepu to 
upošteva in naloži, da se za sejo 18.12. predložijo in da bodo ti 
zakoni predloženi v krajšem roku kot v 3 0 dneh. Mislim, da bo 
zakon o političnem združevanju precej občutljiv, prav tako pa 
tudi zakon o volilnih enotah, mislim pa, da druga dva nista tako 
problematična. 

Glede volitev. Danes ste dobili na klop poročilo 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. Prvič smo 
slišali, da poteče mandat30. marca, da ni ustavne podlage, da se 
le delijo volitve na 1.4., to je dejansko prvi dan, ko poteče 
mandat sedanjim skupščinam. Poudarjali smo, da mandata ne bi 
podaljševali. Sedaj smo pred to težavo. Če se spomnimo na kandi- 
datne liste, kakšne so bile v zadnjih volitvah, ko smo volili v 
samoupravne interesne skupnosti, so bile tudi dosti velike liste 
z veliko delegati in smo jih dejansko izvedli, čeprav so bile 
tudi težko pregledne. 

Če se volitve dele na dva roka, se pravi 1.4. in 22.4. 
in ne spremenimo ustavnega zakona ob tem, kar sta tukaj razprav- 
ljala Jerovšek in Krivic in če dejansko nimamo ustavne komisije, 
je vprašanje, kako bomo ta problem razrešili in kako se bo 
oblikoval predlog za spremembo ustavnega zakona. Nisem 
strokovnjak za to področje in treba je oceniti ali se bo, če bomo 
mi sprejeli ta zakon o volitvah 27.12., do 1. januarja razpisalo, 
kakor je rekel Jerovšek, da je treba tri proste določene 
koordinacije in opravila. Potrebno ga je sprejeti 27.12. zato, da 
bodo volitve lahko v tem mandatu razpisane, tako da ne bi bilo 
potrebno mandata podaljševati. Obstajajo velike težave, vedeti 
moramo, da ni izkušenj in razmerje sil med listo in posameznimi 
organizacijami ni zmerjeno. Naslednje volitve bodo verjetno 
enostavnejše, da pa so te, ki so pred nami tako specifične, da 
smo res v veliki časovni stiski. Odpiram razpravo, da bomo dali 
smernice naši skupini, ki bi potem predlagala sklep. 

Besedo ima Branko Drvarič, gospodarsko področje, 46. 
okoliš. Murska Sobota. 

BRANKO DRVARIČ: Razmišljal sem, ko je tovariš predsed- 
nik govoril o naši novi skupščini. Bojim se, da bo, če bomo vse 
na hitro naredili med vsemi temi opravili, ostala tista skupščina 
takšna kot smo mi danes. Večina nas se danes prvič srečuje z 
globokimi ozadji nekih volitev. Predstavljam si mojo mamo, ki je 
stara, da bo prišla na volitve in tam dobila 12 lističev. Koga bo 
volila? Enostavno bo obkroževala, ker ne bo poznala ljudi. Tako 
izvoljena skupščina bo po nekih demokratičnih pravilih odločala o 
našem življenju. Mislim, da bolj kot mi danes. Zato je zelo 
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važno, da danes razpravljamo predvsem o stvareh, o katerih sta 
govorila tovariš Krivic in tovariš Jerovšek, ker mislim, da je 
ozadje zelo globoko. Mi smo pa vsi tiho in o tem ne razpravljamo. 
Kakšna bo nova skupščina, je odvisno tudi od nas in naše današnje 
odločitve. 

Če danes pravimo, da nimamo ustavne komisije in da 
moramo spreminjati nekaj v ustavi, da bi bilo mogoče pripraviti 
dobro skupščino in dobre volitve, potem sem za to, da to 
spremenimo in da počakamo, da se to dobro pripravi. Ne vem pa, 
kakšno je vaše mišljenje. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Jože Dežman, prosvetno-kulturno področje, 4. okoliš, Radovljica. 

JOŽE DEŽMAN: Zdi se mi, da se ne znamo izraziti. 
Predlagam, da opredelimo tri variante in eno od njih lahko 
izberemo kot načelno izhodišče, glasujemo pa ne o končnem sklepu, 
ampak le o izhodišču skupini. 

Če sem prav razumel, je prva varianta, da se predvolil- 
ni kandidacijski postopki izvedejo hkrati, na primer 1. aprila; 
druga varianta je, da so postopki hkratni, z ločenimi lokalnimi 
in republiškimi volitvami 1. in 22. aprila in tretja varianta je 
sprejemanje ustavnega zakona za razglasitev izrednih razmer in 
ločitev republiških in lokalnih volitev. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Tovariš Krivic je predla- 
gal, da ne na osnovi izrednih razmer, ampak, da se predvidi 
poseben primer prehoda na nov politični in volilni sistem, da bi 
se to obravnavalo kot "višja sila" ali pa kot "izredne razmere". 
Dejansko smo v tej stiski. 

JOŽE DEŽMAN: Zapisnika naše delegacije delegati še niso 
prejeli. O tej možnosti menimo, da bi se v perspektivi republiške 
in lokalne volitve ločile s časovnim razmikom. Okvirno pa predla- 
gam, da glasujemo o teh treh možnostih. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Lahko odločamo tudi tako. 
Ob tem predhoden konkreten predlog: gre za predhodno izrekanje. 
To nam poslovnik omogoča, to ni nobeno opredeljevanje, je le vaše 
osebno mnenje, da testiramo vaše mnenje. 

JOŽE DEŽMAN: Samo še dodatek in verjetno napotilo 
skupini. Opredelitev, če gre za ločene volitve, naj se vnese v 
tretje poglavje prvega dela zakona. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Torej prvi predlog je, da 
so volitve enotne 1.4. Kandidacijski postopki potekajo po zakonu 
od januarja naprej. Mislim, to je vse opredeljeno z rokom. Druga 
varianta je, da so volitve 1.4. in 22.4. Tretja varianta je, da 
so volitve junija oziroma septembra ali oktobra. Prosim, da 
glasujemo o teh treh variantah, da bo to v pomoč skupini. 

Besedo ima Miloš Veršec, kmetijsko področje, 9. okoliš, 
Žalec. 
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MILOŠ VERŠEC: Tovarišice in tovariši delegati. Mislim, 
da spričo tega, da bomo prišli v strankarski sistem, nikakor ne 
smemo te volitve izvesti naenkrat za vse organe. To bo takšna 
zmešnjava, da se bo redkokdo v tem znašel. Vsekakor pa bi morali 
najprej izvesti volitve v najnižje organe, se pravi občinske in v 
krajevno skupnost. Tu bomo imeli državljani in občani največ 
interesa, koga bodo volili in se bo že razjasnilo razmerje med 
strankami in zvezami. Seveda bo potem obstajal vpliv na izid 
volitev za zvezno in republiško skupščino. Nikakor pa ne smemo 
pristati na to in mislim, da je predlog, ki ga je dala skupščin- 
ska komisija sprejemljiv. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Ali ste za to, da gremo na 
glasovanje? Besedo ima tovariš Krivic. To so dejansko strokovna 
in politična vprašanja. 

MAG. MATEVŽ KRIVIC: Ali smem nekaj reči? V skupini smo 
tudi že precej razpravljali ali prej občinske ali državne 
volitve; če bi prišlo do ločitve se verjetno kar vsi strinjamo, 
da bi bile občinske volitve prej . Žal pa so tudi drugi formalni 
razlogi, ki to preprečujejo. Volitve na zvezni ravni morajo biti, 
republiška skupščina mora biti vzpostavljena pred tem, da lahko 
pravočasno izvede volitve v Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije. Obstaja še več argumentov, ampak za njihove 
predstavnik sedaj ni časa. 

Predlagam, da odločitve o teh pomembnih vprašanjih ne 
sprejemate na hitro. Kakšna demokracija je to, ko brez svoje 
krivde niste imeli dovolj časa za temeljit premislek, posvetova- 
nje s svojimi ljudmi in med seboj. Večina pripomb je bila pisno 
oddana. Ni pa bilo možnosti za medsebojno soočanje. Se vam ne 
zdi, da bi bil postopek bolj pošten, normalen in demokratičen, če 
daste svojim trem delegatom v usklajevalni komisiji poln mandat. 
Poslušajo naj še argumente delegatov iz drugih dveh 
zborov in skušajo v tej časovni stiski narediti najpametnejše kar 
se da narediti, ne pa, da se sedaj glasuje o variantah in bo pač 
ena varianta dobila večino; nihče pa ne bo prepričan, da je bila 
res sprejeta varianta, za katero je večina. Prepričan sem, da si 
še tudi Jerovšek in drugi, ki sedimo in dneve in dneve govorimo o 
teh stvareh, nismo na jasnem o določenih stvareh, kaj šele drugi, 
ki ste bili mimogrede prisiljeni ali boste sedaj prisiljeni, da 
se o tem odločate. 

Glede te odločitve bi povedal še nekaj , kar se mi zdi 
pomembno glede ustavnega zakona in spremembe ustave, glede na to, 
da  je  to  majhna  sprememba.  Gre  samo  za  eno  vprašanje 
podaljšanje mandata. Tovariš predsednik je mimogrede omenil, da 
podaljšanje mandata ne pride v poštev. Moram reči, da to ni res. 
Nasprotno, ustavna komisija, ki je že junija, julija in avgusta 
pripravljala ustavne spremembe, se je s tem vprašanjem ukvarjala 
in je takrat izrecno odložila svojo končno odločitev o tem, s 
stališčem, da je to treba še proučiti. Če se bo pokazalo, da je 
potrebno ali pametno volitve časovno ločiti,  je to z ustavno 
spremembo možno narediti. Se pravi, če bi rekli - to pa ne gre, 
ker bi bilo treba ustavo spremeniti, to se pa ne da - menim in 
trdim, da ne bi bil spoštovan sklep ustavne komisije in bi bilo 
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to v nasprotju s tem, kar je bilo takrat rečeno in bi vzbudilo 
zelo hudo kri v Sloveniji. 

Ustavno podaljšanje mandata je zelo verjetno, tudi po 
mojem mnenju in mnenju drugih, ki smo med odmorom to podrobno 
analizirali in tudi nujno potrebno, ne gre za to ali bodo občin- 
ske volitve prestavljene na junij in ne na jesen. To je bil naš 
prvotni predlog. Ta predlog, ki sem ga dal jaz, je podaljšanje na 
junij, tudi če bi imeli vse volitve 22. aprila. Zakaj je tudi v 
tem primeru potreben ustavni zakon, prej nisem povedal. Zato, ker 
mandati potečejo 30. marca delegacijam in s tem vsem skupščinam, 
razen Družbenopolitičnemu zboru, ki mu poteče 7. maja. S 1. 
aprilom nimata niti občinska niti republiška skupščina več 
ustavne podlage za svoj obstoj. Zamislite si, kaj pomeni, da bo 
Slovenija od 1. do 22. aprila brez skupščine.To je v obstoječem 
političnem položaju skrajno neodgovorno, zaradi tega, ker bi 
nekdo rekel, da ne moremo tako hitro sprejeti ustavnega amandma- 
ja. Če tehtamo, kje je večja nevarnost, mislim, da bo odločitev 
zelo lahka. Večja nevarnost je, da bo Republika Slovenija v 
aprilu brez legalne skupščine tudi zaradi sodelovanja pri spreje- 
manju zveznih zakonov in morebitnih drugih pomembnih zadev. Ena 
takih je nastala nepričakovano in je zahtevala, da bo v ponedel- 
jek, 27. novembra, nepredvidena seja republiške skupščine. Kdo 
ve, če kaj takega ne bo potrebno tudi v aprilu. Že samo zaradi 
tega je ustavni zakon nujen. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: O teh stvareh bi se dalo 
polemizirati. Naj vas spomnim na okroglo mizo Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, ki je pripravila stališča za volitve, potem 
naj bi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na osnovi tega izdelal 
volilno zakonodajo. Videli smo, da to ni šlo in smo tudi vedeli, 
da bo odločanje šlo prek vašega "domačega hrbta". Pobuda je v 
skupščini, odbori za družbenopolitični sistem so jo pač predloži- 
li. Mislim, da je takšna klima, da bi bili pripravljeni za 
predhodno izrekanje. Takšno možnost nam daje 299. člen, po 
katerem odloči predsednik zbora stopnjo soglasja s predhodnimi 
izjavljanji. To nas dejansko nič ne zavezuje, ampak daje samo 
usmeritve. Če se strinjate, vam lahko tudi te člene in variante, 
ki sem jih nakazal, prej točno obrazložim. Se strinjate, da gremo 
na predhodno izrekanje? Ali se predhodno izrečemo tudi po ključ- 
nih členih, ostale stvari se namreč dajo potem izdelati. Vidim, 
da ste za to. 

Kdo je za predhodno izrekanje? (100 delegatov.) Je kdo 
proti? (7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da smo se odločili, da gremo v predhodno 
izrekanje. 

Gremo najprej v obravnavo 54. člena. Ta člen volilnega 
zakona opredeljuje osnovno besedilo, kjer se daje podpora enemu 
kandidatu oziroma varianto, da se da največ trem. Na glasovanje 
bom dal predlog, da se daje podporo s podpisom samo enemu kandi- 
datu. 

Kdo je za to predhodno izrekanje? (68 delegatov.) Je 
kdo proti? (31 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (17 delegatov.) 

Torej lahko ugotovimo, da je večina prisotnih za enega 
kandidata. 



54 

V 59. členu imamo v osnovnem besedilu zapisano, da se 
na zbirno listo vpišejo vse liste po naslednjem vrstnem redu: 
Najprej se vpišejo liste organizacij, ki so vložile kandidatne 
liste v vseh volilnih enotah. Vrstni red med njimi se določi z 
žrebom, nato se vpišejo ostale kandidatne liste po vrstnem redu, 
ki se določi z žrebom. Na koncu se vpiše lista posamičnih kandi- 
datov. Tu je za liste opredeljeno, da imajo prednost že naprej z 
zakonom. V varianti se predlaga, da se vrstni red določi z žrebom 
v volilni enoti, torej, da je status vseh list enakopraven. 

Odpiram razpravo. Prosim. Ne odločamo. Tovariš Tone 
Jerovšek, ali bi pojasnili tole vprašanje? 

TONE JEROVŠEK: V 42. členu piše, da se na zbirno listo 
najprej uvrstijo liste tistih organizacij, ki so jih vložile na 
celotnem teritoriju Slovenije, med njimi se vrstni red določi z 
žrebom, potem pa se vpišejo vse ostale liste drugih organizacij, 
ki jih niso vložile v vsej Sloveniji, ampak v posameznih delih in 
tiste liste zopet med seboj odločijo vrstni red z žrebom. 

Varianta pa je, da se na splošno za vse liste vrstni 
red določi z žrebom. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Gre za volitve v Družbeno- 
politični zbor. Osnovno besedilo dajem na glasovanje. 

Kdo je za osnovno besedilo 59. člena? Prosim, delegatom 
je jasno, gre samo za predhodno izrekanje. Prosim? Poslušajte, vi 
ste to sestavljali, nekdo je rekel, da je demokracija zelo 
komplicirana zadeva, tole vidimo sedaj. Ti glasovi, ko ste 
pritisnili, nič ne veljajo. Prosim, ne vem, zakaj ste kot 
predlagatelji potem tako napisali, če vam ni jasno. 

Besedo ima Srečko Kropeč, gospodarsko področje, 42. 
okoliš, Maribor-Tabor. 

SREČKO KROPEČ: Vse skupaj se mi zdi smešno, ampak pred 
kratkim sem bral oziroma je moj ljubljenec bil Kardelj in v nekem 
predavanju, ki ga je imel, sem zasledil, da je kapitalizem na 
svetovnem prizorišču v zadnjih krčih in da se napredne subjektiv- 
ne socialistične sile pojavljajo z vso energijo in vso enercijo 
na svetovnem prizorišču in izrivajo te nazadnjaške kapitalistične 
sile. Če vzamem leto 1989, 22.11., potem vidim, kje so te napred- 
ne socialistične sile. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Tovariš Kropeč mi smo pri 
volitvah. 

SREČKO KROPEČ: Vem, vem, ni dolgo tega, ko smo v tej 
dvorani peli zdravljico. Takrat, ko smo sprejemali amandmaje k 
slovenski ustavi, sem bil trdno prepričan, da so na pohodu 
napredne socialistične sile, tako kot je Kardelj pred mnogimi 
leti govoril in zapisal. Danes, po vseh teh socialističnih obre- 
dih, ki jih imamo danes pred seboj, lahko rečem edino to, da bo 
bratski narod SR Srbije imel po kaj priti v Slovenijo in nam 
povedati resnico. Sprejeli so spremembe ustave, tako kot Sloven- 
ci. Imeli so predčasne volitve, mi pa se ne moremo zmeniti za 
redne volitve, ali bodo sedaj aprila ali bodo jeseni ali bomo 
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podaljšali mandat. Občutek imam, da v teh skupščinskih prostorih 
delujejo neke temačne sile, ne vem, zakaj so tako dolgo 
zadrževali te volilne zadeve. Ni mi jasno, zakaj tovariš Krivic 
in tovariš Jerovšek še danes trdita, da jima ni jasno, mi pa naj 
odločamo. Nisem strokovnjak s tega področja, kot je tovariš 
Krivic, ampak če on pravi, da teh stvari ne razume, kaj bomo 
potem rekli mi? Jaz sem kovinar, kako naj zdaj vem, ali je dobra 
prva varianta ali druga, ali bomo imeli dvokrožne, enokrožne ali 
pa proporcionalne ali večinske volitve. Ni mi jasno ali bom imel 
napisanih 100 kandidatov, 6 ali 30; ali bom imel 20 listin ali 
30. 

Da zaključim; če se že odločamo o teh predlogih, ki jih 
je nakazal tovariš Dvojmoč, potem naj k vsakemu predlogu dasta 
pojasnilo enkrat tovariš Jerovšek, enkrat pa tovariš Krivic in mi 
se bomo potem odločali po prosti osebni presoji. To je moj 
predlog. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Če se tovariš Krivic z 
Jerovškom ne bi strinjal, bi to povedal? 

SREČKO KROPEČ: Ponovno predlagam, da o vsakem predlogu, 
ki ga bo naš tovariš predsednik ponudil, izrečeta mnenje enkrat 
Krivic in enkrat Jerovšek. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Še enkrat sprašujem, ali 
zadošča pojasnilo tovariša Jerovška za vašo opredelitev glede 59. 
člena? Gre za to, da dajem na glasovanje najprej mnenje, da se 
določi vrstni red, da se najprej vpišejo liste organizacij, ki so 
vložile kandidatne liste v vseh volilnih enotah, vrstni red med 
njimi pa se določi z žrebom; nato pa se vpišejo ostale kandidatne 
liste po vrstnem redu, ki se tudi določi z žrebom, na koncu pa se 
vpiše liste posamičnih kandidatov. 

Druga varianta je, da imajo vse liste enakopraven 
položaj in da se vrstni red določi z žrebom. Ali je jasno? 

Besedo ima Franc Sušnik, kmetijsko področje, 5. okoliš, 
Lenart. 

FRANC SUŠNIK: Tovariši, tega ne razumem. Če se je 
reklo, da volimo samo enega, saj nismo otroci, da bi tukaj nekaj 
mešetarili sem pa tja. Volitve naredimo tako, kot so že nekoč 
bile. Tovariši iz republike so prišli v naselja in so povedali 
svoje programe in si jih potem lahko volil. Zadnje čase tega ni 
bilo in kako bo moja mama volila, če kandidata sploh ne pozna in 
ga ni nikoli videla. V naselja naj pridejo tovariši, ki jih bomo 
volili, se bomo potem lažje odločili. Ko sem bil občinski odbor- 
nik, sem odgovarjal za svoj kraj, zdaj je več delegatov. Če bi 
imeli čas, bi prišel mogoče večkrat, pa ni časa na kmetih in 
pridemo malokdaj na vrsto, takrat pa ne slediš več situacij. Naj 
bo le en poslanec. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala. Žal smo sprejeli 
ustavni zakon in volitve, takšne kot so bile, ne bodo več. 

Besedo ima Matevž Krivic, član skupine za pripravo 
volilne zakonodaje. 
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MAG. MATEVŽ KRIVIC: Se opravičujem, s tistim medklicem 
sem hotel samo reči, da stvari niso tako preproste in da tudi nam 
ni vse jasno, da ne moremo biti tako domišljavi, da bi rekli, da 
nam je. Kako naj bodo stvari jasne šele ostalim, ki se poklicno s 
tem ne ukvarjajo in tudi nimajo časa za to. Na primer to 
vprašanje, o katerem sedaj odločamo. Poglejte, zakaj je pomembno, 
da bi bile na kandidatni listi najprej po vrstnem redu napisane 
tiste liste, ki so predlagane v vseh volilnih enotah; 
spreminjevalni predlog, ki sem ga že dal, ne samo tiste, ampak 
vse tiste, ki se pojavljajo več kot v eni enoti. Zakaj? Celo 
debela črta bi morala biti vmes potegnjena. Najprej tiste liste, 
ki se pojavljajo v več kot eni volilni enoti, potem pa črta, da 
bo volivec jasno vedel, tole je ena stvar, zdaj se pa začne 
druga. Tisti volivec, ki se bo toliko poglobil v to, 10% se jih 
mogoče bo. V čem je razlika? Če boš glasoval za katerokoli listo 
od tistih prvih pred debelo črto, kot predlagam, po domače rečeno 
to pomeni, da, če ne bo v tvoji volilni enoti Kmečka zveza, 
recimo, dobila 15% glasov, kar je dovolj za en mandat, ampak bo 
dobila 20%, v tem primeru ne bo tistih 5% več izgubljenih, ampak 
se bo prištelo v seštevku republike k vsem listam Kmečke zveze in 
bodo vendarle mandate in s tem sedeže v skupščini dobili. Medtem 
ko v drugi skupini list, ki pa so predlagane samo v tisti volilni 
enoti, te možnosti ni. To je lahko pomembna informacija za 
volivca, ki se na to spozna, drugo je čisto vseeno. To je važno 
strokovno vprašanje. Predlagam ponovno, da skrajšamo ta postopek. 
Zaupajte vašim trem delegatom, ki ste jih že izvolili, naj oni 
odločijo. Mislim, da bi bilo to bolj racionalno. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Marko Golobic, Republiška konferenca Socialistične zveze delovne- 
ga ljudstva. 

MARKO GOLOBIC: Bom zelo kratek. Gre za to. Stališča 
Republiškega komiteja Socialistične zveze delovnega ljudstva ste 
danes^ prejeli na klop. V tem gradivu so tudi opredeljena naša 
stališča, zakaj podpiramo kakšno varianto. Večina variant je 
navedena v zakonu in je potrebno povedati, da se lotevajo 
sistemskih vprašanj. Več variant pa je seveda tudi takšnih, kjer 
so v ozadju politični interesi. Tega ne želimo v Socialistični 
zvezi delovnkega ljudstva skrivati, češ da gre za večjo ali 
manjšo demokracijo, vse variante izhajajo iz načela demokratičnih 
volitev in je torej vprašanje, katera varianta je sprejeta, 
dejansko vprašanje političnih interesov. 

Na videz nepomembno vprašanje 59. člena odloča o tem 
ali so liste enakopravne ali niso. En argument je povedal tovariš 
Krivic. Imam protiargument - kaj pa tiste, ki so samo v dveh 
volilnih enotah, pa se tudi upoštevajo pri republiškem zbirniku 
in tako naprej. Se pravi, te argumente lahko zdajle zelo močno 
ponavljamo in se zato bojim, da bodo odprli razpravo v trikotniku 
med tovarišem Krivicem, tovarišem Jerovškom in menoj. Na to sem 
pripravljen, ampak na vprašanje tudi, zakaj se je Socialistična 
zveze delovnega ljudstva opredelila za posamezne stvari, moram 
reči, da gre pri teh variantah za politične odločitve in ne 
strokovno tehnične. Lahko opravičujemo kot strokovno-tehnične pri 
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59^ členu. Ena stvar je enakopravnost, druga pa, da omogočimo 
občanom, da kandidirajo s podpisi v volilni enoti - zakaj bi 
morali biti v slabšem položaju in tako dalje. Obstaja mnogo 
argumentov, da se v Socialistični zvezi delovnega ljudstva 
zavzemamo za varianto. Liste naj bodo enakopravne. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Mislim, da je ta razprava 
že predhodnica pluralističnega parlamenta in da malo tega posku- 
simo na lastni koži, kakor prihodnji poslanci. Izkoriščam svojo 
pravico, da zaključim razpravo, ko so se stvari razjasnile 
kolikor so se in dajem variante na glasovanje. 

Kdo meni, da je primerno osnovno besedilo tega 59. 
člena; torej da gre po teh listah določen vrstni red in znotraj z 
žrebom? (41 delegatov.) Je kdo proti? (66 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (8 delegatov.) 

Ugotavljam, da varianta ni dobila večine. Je tako? 
(Da.) 

Zdaj gremo k 80. členu. Tone, pridita malo bližje, da 
ne bomo čakali še na to vajino sprehajanje. Prosim, če bi 
obrazložili osnovno besedilo, s tem, da bom dal najprej na 
glasovanje varianto, ki ima najmanj podpore. Se pravi najprej 
drugo varianto, potem prvo in nazadnje še osnovno besedilo. 

Besedo ima Tone Jerovšek, predsednik Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije. 

TONE JEROVŠEK: 80. člen je sestavljen tako: Ima osnovno 
besedilo in dve varianti. Osnovno besedilo omogoča volivcu (da do 
kraja poenostavim), da se odloča pri glasovanju alternativno. 
Lahko glasuje za listo kot celoto ali pa za posamezna imena z ene 
ali več list. In na primeru, da povem, če gre za listo, v kateri 
se voli 6 delegatov, volivec lahko izrabi svoj en glas in obkroži 
eno listo kot celoto ali se pa odloči, ker mu na tej listi neke 
določene osebe ne ustrezajo, da bo glasoval, recimo, za dva iz 
rdeče liste, za tri iz zelene, enega iz tretje, skratka izrabi 
lahko 6 glasov, ali se pa odreče kateremu in obkroži samo tri 
ljudi. Osnovno besedilo pomeni torej alternativno možnost 
glasovalca za liste ali imena. 

Prva varianta omogoči glasovalcu, da glasuje samo za 
imena iz ene ali več list. Potem obkroži vseh 6 imen na tej 
listi, če se jih 6 voli, ali da teh 6 imen glasov razprši na več 
list. 

In tretja možnost - to je druga varianta, da voli samo 
po listah in nima možnosti po imenih. Drugače ne znam razložiti. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Prosim, tovariš Krivic. 

MAG. MATEVŽ KRIVIC: Bom zelo kratek. V celoti se 
strinjam s tem, kar je kolega Jerovšek povedal, samo da bom še 
bolj jasno, ker smo vsi skupaj naredili eno nerodnost, da imamo 
osnovno besedilo in prvo varianto in drugo varianto. Zdaj ljudje 
ne vedo, ali je prva varianta prva ali ni in tako dalje. 
Dogovorimo se, kot je tudi vodil predsednik, da rečemo temu 
osnovno besedilo, prva varianta, druga varianta. To, kar je zdaj 
Jerovšek povedal, je stališče večine nas v komisiji, tudi moje in 
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tudi njegovo in podpiramo besedilo, ker ta daje volivcu polno 
svobodo in ga ne omejuje ne v eno ne v drugo smer. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Še tovariš Golobic. 

MARKO GOLOBIC: V delovni skupini se je Socialistična 
zveze delovnega ljudstva skozi zavzemala za osnovno besedilo in 
se zavzema tudi danes, odprli pa smo tudi še prvo varianto, kajti 
menimo, da morajo biti na glasovnici napisana imena. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Gremo na 
glasovanje. Odpiram razpravo. Je jasno? 

Vidim, da je le dobro, da imamo tukaj tri predstavnike. 
Na glasovanje dajem najprej tako imenovano drugo varianto, ki je 
najbolj oddaljena. 

Kdo je za drugo varianto? (4 delegati.) Je kdo proti? 
(114 delegati.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da druga varianta ni dobila podpore. 
Sedaj pa gremo na glasovanje o prvi varianti, da se 

obkroža vsako številko posamezno. Ni razprave. 
Kdo je za to varianto? (27 delegatov.) Je kdo proti? 

(90 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 
Ugotavljam, da tudi ta varianta ni dobila podpore. 
Mislim, da ni treba glasovati o osnovnem besedilu 90. 

člena. 
Besedo ima Tone Jerovšek, predsednik Zakonodajno-pravne 

komisije Skupščine SR Slovenije. 

TONE JEROVŠEK: Zjutraj sem povedal, da imamo za volitve 
dva sistema. Za zbor združenega dela, zbor občin in zbore krajev- 
nih skupnosti volimo po večinskem načelu; izvoljen je tisti, ki 
dobi največ glasov, za družbenopolitične zbore pa proporcionalno 
načelo. Seveda pa tisti, ki dobi največ glasov, še ni dobil 
večine glasov volivcev, ki so prišli na volitve; lahko je dobil 
tudi samo 10% ali 15% glasov. Dvokrožni sistem pomeni, da mora 
tisti, ki naj bo izvoljen, dobiti 50% + 1 glas, sicer gre za 
navadno oziroma relativno večino. Če pa imamo dvokrožni sistem, 
potem pridemo do te absolutne večine. Vprašanje je, ali bomo šli 
v dvokrožni sistem volitev za zbor, zlasti za zbor krajevnih 
skupnosti in zbor občin ali pa bomo ostali pri navadni - v bistvu 
relativni večini (kdor dobi največ je izvoljen). Sicer se, če 
bomo imeli dvokrožni sistem, med kandidatoma, ki sta dobila 
največ glasov, ponovi še en krog volitev. Izvoljen je potem 
tisti, ki je dobil več glasov. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Matevž Krivic. 

MAG. MATEVŽ KRIVIC: Da preciziram - za Zbor združenega 
dela ta varianta sploh ni predlagana. Torej varianta je samo, ali 
bi za zbor krajevnih skupnosti uvedli ta normalni sistem, ki je 
sedaj predviden brez variante, torej v osnovnem besedilu. Sicer 
ga imenujejo večinski sistem, v resnici pa se v praksi sprevrže v 
manjšinski sistem, čim imamo več kot dva kandidata. Ni rečeno, da 
bo izvoljen, če bo kandidatov, recimo, več kot 5, lahko pa jih je 
tudi 10. To je prvi problem. Angleži imajo stoletja ta sistem 
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zato, ker imajo stoletja v bistvu samo dve stranki. To je izredno 
pomembna politična odločitev in ni tehnična, kot je pravilno 
Golobic prej opozoril. Če bo sprejeto osnovno besedilo, ki 
omogoča nekomu, da je izvoljen že z manjšino glasov, kar je 
seveda nedemokratično, bo nevarnost, da se bo zgodilo, da bo 
izvoljen nekdo, ki za seboj nima večine občanov. Druga, morda nič 
manjša nevarnost pa je ta, da se bodo politične organizacije 
prilagodile temu nesmiselnemu volilnemu zakonu, ki je smiseln 
samo v Angliji, kjer imajo pač dvostrankarski sistem, dokler ga 
bodo imeli. Organizacije bodo prisiljene, da se temu prilagodijo, 
kar pa politično pomeni bipolarnost. Če imamo v neki občini, 
recimo, organizacijo zelenih ali neko posebno organizacijo, ki bi 
rada postavila svojega kandidata, ki ima svoje poglede na razvoj 
občine, regije in republike, je vnaprej obsojena na propad. 
Priključiti se mora enemu od dveh blokov in katera dva bloka 
obstajata, je že dokaj jasno. Sedaj, po oblikovanju te tako 
imenovane združene opozicije in na drugi strani, večino 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, se sprašujem, ali je to 
sedaj politična odločitev, ali smo zainteresirani, da v Sloveniji 
namesto političnega pluralizma, kjer se različne ideje lahko 
pojavijo in prenašajo prek kandidatov, ki zagovarjajo svoje 
različne poglede. Če naj se grupiramo vsi in potegnemo črto, na 
primer med komunisti in nekomunisti, nisem za to. In kdor ni 
zato, naj ne glasuje za osnovno besedilo, ampak za varianto. 

PREDSEDNIK  VALENTIN  DVOJMOČ:  To  je  že  hujskanje. 
Prosim, besedo ima Tone Jerovšek. 

TONE JEROVŠEK: Tovarišice in tovariši! Upam si trditi, 
kar ste verjetno opazili, da nikoli ne navijam za nobeno varian- 
to. Kot predsednik te skupine sem vseskozi razlagal, kaj varianta 
ali nevarianta pomeni. Tudi "Bundestag" volijo po večinskem 
sistemu. Mi oblikujemo zakon, ki bo ljudem v prihodnosti krojil 
takšno ali drugačno usodo. Gre za to, ali v teh prehodnih 
volitvah za ta zbora, kot sem že prej jasno povedal, za zbor 
krajevnih skupnosti in zbor občin ali da, recimo samo za zbor 
občin. Če je več kandidatov, že priznamo, da je izvoljen tisti 
med njimi, ki je dobil največ glasov, ali pa mora tisti, ki mora 
biti izvoljen dobiti absolutno večino volivcev v tej volilni 
enoti. V tem je odgovor na vprašanje kako glasovati. Ali ste za 
enokrožni sistem, to je ta, da na prvih volitvah odločimo 
izvoljene, ali dvokrožni, ki zahteva še en krog volitev, s tem 
moramo imeti še en volilni rok in ustrezne stroške, ki bodo iz 
tega nastali. To je po mojem bistveno za vaše opredeljevanje. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Marko Golobic. 

MARKO GOLOBIC: Ne gre za varianto, gre za predlog 
delovne skupine, da se v javni razpravi to prouči. Zato se na 
Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva nismo opredeljevali, ampak v svojih stališčih opozarja- 
mo, da je treba to proučiti. Priznavamo, da gre nedvomno za bolj 
demokratično obliko, če je dvokrožni sistem. Treba je proučiti. 
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ali bodo volitve drugo leto dvakrat, se pravi ločene občinske in 
republiške, kajti uvajanje tega sistema pomeni štirikratne 
volitve drugo leto. 25.000 ljudi dela tisto nedeljo oziroma 
soboto. Se pravi, s kombinacijo vseh teh stvari, o katerih boste 
tudi še kasneje odločali, bi lahko rešili tudi ta problem. Mi 
nismo za štirikratne volitve. O tem bomo šele razpravljali, ker 
sedaj prave javne razprave ni bilo. Predlagam, da naj ostane tako 
kot piše "v javni razpravi do predloga". Tudi v občinah je 
potrebno videti vse argumente. Nekateri argumenti, ki so bili 
navedeni, držijo, ampak kaj, če pride na volitve v drugem krogu 
samo 30% volivcev? Potem bo zopet izvoljen tisti, ki bo dobil 
samo 15% glasov in tako dalje. Več stvari je odprtih in 
predlagamo samo to, da se danes o tem ne opredeljujemo, ampak naj 
se ta problem prouči v javni razpravi. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Odločili smo se, da se 
bomo opredelili. To je anketa. Sedaj bomo prešli na glasovanje. 

Kdo je za enokrožni sistem? (48 delegatov.) Je kdo 
proti? (65 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Na glasovanje dajem še dvokrožni sistem. 
Kdo je za? (71 delegatov.) Je kdo proti? (24 delega- 

tov.) Se je kdo vzdržal? (16 delegatov.) 
V glavnem torej menite, da je boljši dvokrožni sistem. 
Bi se bilo treba še o kaki varianti odločiti? (Ni 

treba.) Ali predložiti zakon o političnem združevanju občanov, o 
evidenci volilne pravice, volilnih enotah, o volitvah predsednika 
in članov predsedstva SR Slovenije 18.12.? 

Kdo je za to, mislim, da ni treba razprave, da se 
predloži? (110 delegatov.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (3 delegati.) 

Sedaj moramo odločiti še o eni stvari - o treh varian- 
tah volilnih rokov. En rok je 1.4. po predlogu, da se vse opravi 
1.4. za ves skupščinski sistem. Druga varianta je 1.4. in 22.4., 
tretja varianta je, da so volitve za občinske skupščine v juniju. 

TONE JEROVŠEK: Prosil bi, da gremo po vrstnem redu po 
pomenu in smislu. Prvo, če se odločate za roke, najprej... 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Ne odločamo. Tone, vi ste 
predsednik Zakonodajno-pravne komisije, zato vi pazite! 

TONE JEROVŠEK: Odločate za neke usmeritve. Ali se 
volitve ločijo (občinske od republiških) ali ne? Ali se vse 
volitve opravijo na en rok ali na dva roka? Če bomo imeli dvojne 
volitve, bomo nosili dvojne stroške. Če se volitve ločijo ali se 
lahko volilna opravila prekrivajo? Če se ne morejo prekrivati in 
če je prvi rok po tem primeru, če jih ločimo, je prvi rok lahko 
22.12., ker ta rok je obligatoren zaradi Zveznega zbora in zaradi 
Zbora republik in pokrajin. Če naj se ne prekrivajo, so to 
jesenske volitve ali 25. junija. Potem pa lahko greste. 
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PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: O volilnih postopkih se ne 
bi opredeljevali. Mislim, da je umestno, da se opredelimo, ali 
občinske in republiške skupaj ali narazen. To je vprašanje. 
Prosim, tovariš Možina. 

DAVORIN MOŽINA: Glede na to, kako nas je predsednik 
testiral, bi ugotovil, da če gremo na dvokrožni sistem, rok 1.4. 
pade, to je logično. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Ne, ne pade, ampak ti roki 
lahko veljajo,- če gremo 1.4. na volitve, je lahko drugi del 22.4. 
Je tako? Ce je en rok, je jasno, če združimo občinske in republi- 
ške volitve, bo ta rok 22.4. in bo treba mandate podaljšati. Ali 
je tako? 

TONE JEROVŠEK: Zelo kratko bom pojasnil. Če bomo imeli 
skupaj občinske in republiške volitve, imamo samo 22.4. skupaj z 
zveznimi.Če gremo v dvokrožni sistem volitev za Zbor občin in za 
zbor krajevnih skupnosti, pa volitve za občinsko in republiško 
raven speljemo skupaj, potem bi imeli prvi krog volitev 1. aprila 
ali 8.4., drugi krog volitev pa 22.4. Če ločimo občinsko in 
republiško raven volitev in uvedemo dvokrožni sistem volitev, bi 
imeli volitve za republiške skupščine prvi krog 8.4. in drugi 
krog 22.4., za občinsko skupščino pa prvi krog 18.6. in drugi 
krog 25.6. V tem je stvar. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Besedo želi Vili Novak. 

VILI NOVAK: Bom kratek. Vprašal bi tovariša Jerovška in 
tovariša Krivica glede volitev lokalnih in državnih 
(republiških-državnih). Zakaj ne bi zdaj volili lokalne delegate 
(samo tokrat) za dve leti. S tem bi čez dve leti prišli do tega, 
da bi nato volili lokalne delegate posebej in državne posebej. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala. Moram reči, da smo 
inovativni. Besedo ima Tone Jerovšek. 

TONE JEROVŠEK: Najprej odgovor na prvo vprašanje. V 
ustavni komisiji smo dolgo razpravljali o tem, ali bi lokalne in 
republiške volitve ločili. Lokalne volitve po nekaterih državah v 
Evropi to poznajo. Kar bi pomenilo, da bi vsake dve leti imeli 
volitve? 

To stališče v ustavni komisiji ni bilo sprejeto, ni pa 
bilo zavrnjeno, to, kar je že danes tovariš Krivic omenil, da se 
volitve ločijo za krajši čas. Recimo, ali za en mesec, dva 
meseca, ali samo za dva tedna, ali recimo, pol leta. 

To bi pomenilo, da bi predsednik slovenske skupščine, 
ki po tem zakonu in tej ustavi razpisuje volitve, razpisal, 
recimo, volitve 10. januarja, ali pa, če hočete, tudi naslednji 
dan po sprejemu zakona (recimo 1. januarja). Potem bi to 
pomenilo, da se lahko predlagajo kandidati in kandidatne liste 
zborov volivcev, 15 dni od dneva, ko so razpisane volitve, do 15. 
januarja. Potem se vsi ti predlogi pošljejo predsedniku občinske 
skupščine, ta jih pošlje v treh dneh predsedniku občinske 
skupščine na sedežu volilne enote, ker volilna enota zajema več 
občin, potem pa jih on pošlje predsednikom vseh občin v tej 
volilni enoti, ki jih razpošljejo vsem krajevnim skupnostim, da 
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lahko vsi dajo vse predlagane kandidature na zbore volivcev v 
potrditev. V tem času teče od 1. januarja tudi rok za zbiranje 
kandidature s podpisi. Ta rok teče, ker ni treba potrjevanja, ker 
so liste ali pa kandidature, ki so dobile toliko in toliko 
podpisov, že opremljene. Ko jo predloži, je ta rok bistveno 
daljši, mislim, da smo določili 45 dni. Seveda se politične 
organizacije v tem času samostojno znotraj sebe opredeljujejo za 
kandidatne liste za družbenopolitični zbor in imajo zopet daljši 
rok, zaradi tega, ker tiste, ki delujejo na celotnem območju 
Slovenije samostojno oblikujejo te liste. Druge morajo ravno tako 
na glasovanje ali na zbore volivcev. Seveda to pomeni, če bi 
imeli volitve na en dan, da je treba kandidirati v 15 dneh. 
Vidimo, da imamo v zakonu še en določen čas, da bi morebitno v 
najslabšem primeru lahko bil 30. dnevni rok za vlaganje 
kandidatur. V 3 0 dneh morajo v občini skandidirati delegate za 
svoje zbore in za kandidatne liste za republiški 
družbenopolitični zbor in za zbor združenega dela, kakor tudi 
tistega enega oziroma dva kandidata za zbor občin slovenske 
skupščine. 

Če pa jih ločimo, bomo v tem primeru imeli najprej 
volitve v občinske zbore. To, kar sem zdaj povedal, bomo naredili 
za občinske zbore, potem bomo pa, recimo, prišli na volitve, pa 
bomo to izvolili za občinsko skupščino, potem bomo pa, recimo, 
začeli novo predlaganje in določanje ter bomo v jeseni volili, 
recimo republiško skupščino ali pa obratno. Najprej republiško, 
zdaj 22. aprila, pa jeseni občinske. 

Ce vam hočem pripovedovati vse podrobnosti, potrebujem 
pol ure. In zdaj v tem je odločitev. Osebno - ampak zdaj bom pa 
prav tisto besedo, ko sem jo prej dal, požrl - ne vidim možnosti, 
da ljudje v enem mesecu ne bi mogli skandidirati svojih kandida- 
tov. 

Vsi pa so v enakem položaju. Vsi politični subjekti, ki 
nastopajo v teh volitvah. Gre za to, da so to prve take izkušnje, 
ki bodo zahtevale določen čas, uvajanje in tako naprej. 

Mislim pa,  da politični procesi,  kdo bo koga kam 
predlagal, že danes tečejo. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala. Besedo ima tovariš 
Matevž Krivic. 

MAG. MATEVŽ KRIVIC: Združitev teh volitev in 
kandidacijskih postopkov praktično gledano pomeni, da bodo 
kandidati za občinske volitve "poslednja rupa na sviralu". To se 
pravi, da bodo zanemarjeni. Nemogoče je, glede na izkušnje in 
kadre, ki jih imamo, da ne govorimo o tem, da bo od 1. januarja 
do 1. marca treba delati še kaj drugega, kot se ukvarjati z 
volitvami. Praktično je nemogoče resno in solidno pripraviti 
kadrovske rešitve za vse skupščine za nadaljnja štiri leta. 
Predlog, da bi bile občinske volitve samo za dve leti, zelo 
podpiram, ali pa neko podobno rešitev. To združevanje je silno 
tvegano in se bo verjetno poznalo na kvaliteti sestave občinskih 
skupščin, ker se bodo vsi bolj zanimali za republiško. Obstaja še 
vrsta drugih problemov. Zato bi predlagal naslednje. Tovariš 
predsednik zbora je že večkrat opozarjal, prejšnja glasovanja so 
bila informativna in predhodna; nekakšna smernica delegatom za 
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usklajevanje v usklajevalni komisiji. Če se je ta zbor odločil za 
dvokrožni sistem, še ni rečeno, da se bodo drugi tudi, in da bo 
to na koncu sprejeto. Predlagam, da se ti dve odločitvi - tisto 
ste prej že sprejeli kot usmeritev - zdaj pa sprejmite, kolikor 
se pač da neodvisno od tiste prejšnje to odločitev. Jasno pa je, 
da se lahko potem tudi o tem odločite, kako kombinirati. Sedaj 
nikjer vnaprej še nihče ne ve, ali bo v tistem prejšnjem 
vprašanju prevladal dvokrožni sistem ali ne. Lahko da ne bo, zato 
bi bilo zgrešeno izhajati iz predpostavke, da smo se že 
dogovorili. Bo dvokrožni sistem, zato pa ne bomo ločili občinskih 
in državnih volitev. Če vprašate mene, se v tej težki dilemi ne 
znam odločiti. Če me postavite pred dilemo in rečete: "Zdaj pa 
izbiraj. Ali dvokrožni sistem ali pa občinske volitve junija?" Ne 
bom rekel, kaj je boljše. Za to dilemo in za vsako od tistih dveh 
prej bi rekel, da sta slabi. Ne izbiramo boljše. Izbiramo manj 
slabo. Z zvezno ustavo nam je bil vsiljen nemogoč sistem. Sedaj 
moramo izbrati varianto, ki bo manj slaba. Tega se moramo 
zavedati. Lahko vam za vsako od teh variant navedem vrsto 
slabosti. Katera je manj nevarna, zlasti politično? S tega vidika 
predlagam - posebej pa se odločite, čemu dajete prednost, kot 
smernica svojim delegatom - ali da so občinske volitve, če se da, 
če je to izvedljivo, za vselej ali ne. Če bi pa potem prišlo do 
tega, da bi bili vi in v drugih dveh zborih tako za ločitev 
občinskih in republiških kot tudi za dvokrožni sistem, potem je 
treba zelo resno premisliti še, ali lahko to združimo ali se bomo 
potem morali odločiti samo za eno od teh dveh stvari. Možna je 
tudi še kombinacija, da dvokrožni sistem uvedemo samo za zbor 
občin, ne pa za zbor krajevnih skupnosti, ker je ta politična 
dimenzija verjetno manj pomembna. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala. Mislim, da smo 
stvari toliko pojasnili, da bi zaključil razpravo in bom dal na 
glasovanje (toliko da bo jasno, lahko še vprašate) ali ste za 
skupne volitve v občinske, mestne, to se pravi obalno in republi- 
ško skupščino. To dajem zdaj na glasovanje. 

Kdo je za skupne volitve? (51 delegatov.) Je kdo proti? 
(52 delegatov.) Se je kdo vzdržal (12 delegatov.) 

Vidim, da so glasovi pol na pol. Tako nima smisla, da 
dam na glasovanje, kdo je za ločene volitve. V redu, tudi to je 
orientacija za skupino. Mislim pa, da o rokih ne bi govorili. Ali 
ima še kdo kaj pod volitvami za dodati kakšno vprašanje? Prosim. 

Besedo ima Štefan Dežman, kmetijsko področje, 1. 
okoliš, Kranj. 

ŠTEFAN DEŽMAN: Mislim, da je za nas bistvena samo ena 
stvar. To je tista, ki smo jo slišali od tovarišev, ki se pač v 
te zadeve razumejo, ali bomo te volitve speljali v roku ali ne. 
Mislim, da jih moramo speljati v roku, ne pa da sedaj spreminjamo 
amandmajsko ustavni zakon s podaljšanjem roka. Stroka naj pač 
odloči o strokovnih zadevah, mi bomo pa pač v tistem, kar lahko 
sodelujemo in kolikor lahko sodelujemo. Saj vidite, da že šahira- 
mo levo in desno brez baze. Mislim, da nimamo čisto nič drugega 
za reči, kot to, da volitve morajo biti do takrat, ko je skrajni 



64 

rok. 0 variantah in tako naprej se bomo pač odločili na podlagi 
strokovnih mnenj, ne pa tako na pamet. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. S tem zaklju- 
čujem razpravo. Razprava v ostalih dveh zborih še teče, torej naj 
skupina še ne gre usklajevat. 

Prekinjam to točko dnevnega reda. Zdaj pa lepo prosim, 
da skočimo skozi dnevni red, ker imamo opozorilo vodje delegacije 
v Zboru republik in pokrajin, da moramo sklepe še danes poslati v 
Beograd. Ali se strinjate, da gremo naprej? (Se.) 

Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA REDA - USKLAJEVANJE 
PREDLOGA ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI IN IZVOLITVI 
KOMISIJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA USTAVNA VPRAŠANJA. 

Slišali smo že tovariša Krivica in tovariša Jerovška, 
da Družbenopolitični zbor tega poročila ni sprejel. 

Zato na podlagi 308. člena poslovnika predlog odloka 
odlagam z dnevnega reda današnje seje. 

Prehajamo na 6. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA IZDAJO 
ZAKONA O USTANOVITVI VETERINARSKE FAKULTETE V LJUBLJANI S PREDLO- 
GOM ZAKONA. 

Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne, dajem na 
glasovanje predlog zakona o ustanovitvi Veterinarske fakultete. 

Kdo je za? (94 delegatov.) Je kdo proti? (6 delegatov.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POVRAČILU ZA CESTE OB CENI 
NAFTNIH DERIVATOV. V obravnavo ga je predložil Izvršni^ svet 
Skupščine SR Slovenije. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne, 
dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o povračilu za ceste ob ceni naftnih derivatov. 

Kdo je za zakon? (99 delegatov.) Je kdo proti? (5 
delegatov.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino 
glasov. 

Prehajamo na 8. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBI ZAKONA O POSEBNEM PROMETNEM DAVKU. V obravnavo ga j e 
predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Predstavnik 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k tej točki je Rudi Šepič. 
Želi mogoče besedo? Prosim. 

Besedo ima Rudi Šepič, član Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in republiški sekretar za finance. 

Predlagam, da bi oba zakona, to se pravi o posebnem 
prometnem davku in o uvedbi in stopnjah republiških davkov in 
taks skupaj obrazložil, če se s tem strinjate. Hvala. 

RUDI ŠEPIČ: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Pozna ura je, zato bom obrazložil najkrajše kar se da. 

Verjetno ste seznanjeni, da je predsedstvo prejšnji 
torek razglasilo zakon o zveznem proračunu in da to pomeni 
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dodatno obveznost za Slovenijo. Veste, da naša republiška 
skupščina ni dala soglasja našim delegatom v Zboru republik in 
pokrajin in smo jih pooblastili, da lahko sklepajo dodatno samo 
še o 300 novih milijardah in tudi te milijarde naj bi dali šele v 
naslednjem letu v obliki kotizacije, ker smo za letos ugotovili 
že na zadnjem zasedanju, da nimamo sredstev. Ne glede na to, da 
Slovenija in Srbija nista dali soglasja, je potem Zvezni izvršni 
svet predlagal predsedstvu, predsedstvo pa Skupščini SFR Jugosla- 
vije in tako dalje. Prejšnji torek je predsedstvo razglasilo 
zakon o rebalansu zveznega proračuna in konkretno Sloveniji 
naložilo, da mora dodatno plačati še 1.112 milijard, ob tem, da 
nimamo niti dinarja. To bi morali plačati do 5. februarja 1990. 
Zato se je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije znašel v nemogočem 
položaju. 

Kaj sedaj ukreniti? V kolikor ne bi Skupščini SR 
Slovenije predlagali, ali pa v kolikor vi danes ne bi sprejeli 
teh dveh predlogov, ki jih dajemo, potem je položaj nemogoč, ker 
bo republiški proračun že takoj v začetku decembra blokiran 
verjetno kar stalno za dva meseca. To pa pomeni, da ne bi mogli 
opravljati niti najnujnejših nalog, ki jih kot Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije moramo, saj gre končno za tisoče ljudi, ki 
to delajo in za vrsto materialnih stroškov. Zato je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije po tehtnem premisleku predlagal ta dva 
zakona. Takoj uvodoma smo odbili misel, da bi zajemali iz dohodka 
in osebnega dohodka. Ugotovili smo, da je osebni dohodek obremen- 
jen že do skrajnosti. To je danes menilo nekaj razpravljavcev. 
Ugotovili smo, da je tudi sedanji dohodek maksimalno obremenjen. 
Zato smo se odločili za dva posega. Predlagamo povečanje 
prometnega davka, in sicer naj bi se povečala stopnja osebnega 
prometnega republiškega davka s 13,5% na 16%. Za povečanje 
prometnega davka smo se odločili iz dveh razlogov: 

Ocenili smo, da lahko tako breme najlaže razpršimo, da 
pa to sicer delno vpliva na inflacijo. Povečanje stopnje promet- 
nega davka za 2,5% bi pomenilo dvig maloprodajnih cen za 1,1%. To 
se pravi, v kolikor bi bila pač naslednji mesec stopnja inflacije 
30% ali 50%, bi bila zaradi tega ukrepa recimo, namesto 50%, 
51,1%. Če navedem drug primer. Življenjski stroški bi se povečali 
za 0,7%. 

Drugi razlog, ki nas je vodil k temu, je bil ta, da 
imamo v primerjavi z drugimi republikami in pokrajinami nizko 
stopnjo posebnega prometnega davka. Do sedaj ima najvišjo stopnjo 
Makedonija 20,5%, Črna Gora in Srbija 18%, Bosna in Hercegovina 
ima stopnjo 17%, Slovenija 16%, Srbija, Vojvodina in Hrvaška 14% 
in najnižja je na Kosovu 11%. Smo nekje v sredini oziroma peti po 
vrsti po stopnji posebnih prometnih davkov, do sedaj smo bili pa 
drugi najnižji v Jugoslaviji. Na ta način računamo, da bi dobili 
v republiški proračun v treh mesecih 800 milijard. Poudarjam pa, 
da bi v federaciji morali to plačati v dveh mesecih, skratka do 
5. februarja. Računamo, da bi tisti mesec predlagali višje 
stopnje, ampak, ko moramo plačati v februarju bi problem reševali 
v okviru tega integralnega proračuna, predvsem pa verjetno z 
zadolževanjem poračuna. Predlagali bomo namreč, da nas pooblasti- 
te, da se lahko tudi zadolžujemo. 
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Drugi zakon, ki ga predlagamo, pomeni dvig davka po 
posebni stopnji; bom poenostavil, gre za dvig davka na nadurno 
delo iz sedanjih 25% na 40%. Sedaj imamo tako imenovani 
kompenzacijski davek na nadurno delo, in sicer pri stopnji 25%. 
Ta davek je izračunan zaradi tega, ker je sedaj nadurno delo 
cenejše od rednega dela. Na nadurno delo se namreč ne plačuje 
prispevkov za zdravstvo, za pokojnine, ki v Sloveniji znašata 
približno 33%, tako da je nadurno delo trenutno približno za 8,1 
točk cenejše od rednega dela. To je absurd, ki je pač nastal, je 
pa nerazumljiv in mislim, da ga moramo sedaj popraviti. Na ta 
način računamo, da bi v treh mesecih dobili 300 novih milijard. 

Ob tem, ko govorim o nadurnem delu, moram zelo jasno 
povedati, da je po tem zakonu in po zakonu o delovnih razmerjih 
izvzeto vse nadurno delo, ki je naloženo z zakonom ali pa nadurno 
delo, ki je urejeno s samoupravnim sporazumom v organizaciji 
združenega dela in se na to nadurno delo ne plačuje tega davka. 
Skratka, vse tisto nadurno delo, ki je nujno (to posebno opozar- 
jam, ker je bilo že v dosedanjih razpravah, ki smo jih imeli, 
postavljeno vprašanje kaj pa delavci v zdravstvu, kaj pa delavci 
v organizacijah združenega dela, ki morajo delati, in tako 
dalje, izvzeto in v organizacijah združenega dela ne plačujejo 
davka. "Kaznovali" bi samo tisto nadurno delo, ki ga najbrž ne bi 
smelo biti. Rekel bom samo še eno stvar, ki pa je zelo pomembna. 
Ta dva zakona oziroma ta dva davka mislimo zadržati potem tudi 
naprej, ker ste videli, da v dveh mesecih ne bomo izpolnili 
obveznosti. Ko smo naredili bilanco za leto 1990, smo ugotovili, 
da imamo strašno "veliko luknjo". Te bilance smo delali ob 
predpostavki (morate me razumeti, če ta predpostavka ne drži, 
potem ne držijo tudi naše številke), da zvezni proračun nebo 
realno rasel. Za republiški proračun ste videli, da predlagamo 
zmanjšanje za 5%, za zveznega pričakujemo realno ničlo, tako da 
bo prispevek republik in pokrajin tak, kot je sedaj v tem razgla- 
šenem zakonu, se pravi ne večji. Čeprav bo naša poraba v republi- 
ki manjša za 5% in ob postavki, da ta dva davka zadržimo celo 
leto, se kljub temu pokaže minus 1100 milijard. 

Tovariši delegati, ne ostane mi drugega, kot da vas v 
imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije zaprosim, da podpre- 
te ta dva zakona, kajti v vsakem drugem primeru bomo v nemogočem 
položaju in popolnoma blokirani. Po zveznem zakonu pa nas lahko 
vsakokrat, ko ne plačamo kotizacije, blokirajo. Povem naj, da je 
praksa od avgusta meseca dalje takšna, da smo vsak mesec že sedaj 
blokirani med 8 in 12 dnevi. V kolikor tega zakona ne bi 
sprejeli, bi bili stalno blokirani. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Hvala. Kakšno vprašanje? 
Besedo ima Branko Drvarič, gospodarsko področje, 96. 

okoliš. Murska Sobota. 

BRANKO DRVARIČ: Tovariša Šepiča bi vprašal koliko bo 
prometni davek znašal v Jugoslaviji s temi dodatki, ki jih vsako 
leto dodajamo. Bo to 35% ali 36%? 

Druga stvar, ki mi ni jasna, je naslednje: Zvezni 
proračun se je povečal, ker smo namesto 2 00% inflacije imeli 
1400% inflacijo ali imamo 2000%. Kako da republiški proračun ni 
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nič narasel? Danes nimate ničesar v svoji blagajni. Ali se je 
poraba v republiki toliko povečala ali je nek vir napačno postav- 
ljen? 

Tretje vprašanje je to, da bi hujskal na vas, da ne 
dovolimo, da bo prometni davek v naslednjem letu zopet narasel za 
3%. V sosednji Avstriji imajo 20%, pa še ga vračajo, če gremo tja 
kupovat. Mi imamo 3 6% prometni davek na proizvode. To pomeni, da 
se že drugo leto republiški proračuni in poraba ponovno 
povečujejo. Lahko nam je reči, da se ne povečuje, ker inflacija 
zamegli dejstva, tako da se tudi mi, ki smo študirali ekonomijo, 
več ne znajdemo v teh številkah. Vendar, če bo potrebno vnesti 
dodatne vire, to pomeni tudi dodatno porabo. Že 2 leti se prepi- 
ramo, da bi porabo zmanjšali, pa zvezni proračun porabi več, prav 
tako pa tudi republiški proračun. Glede zmanjšanja republiškega 
proračuna za 5%, mislim, da to ni res, tovariš Šepič. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala. Želi še kdo razpra- 
vljati? Prosim. 

Besedo ima Andreja Žužek, gospodarsko področje, 2. 
okoliš. Ljubijana-Center. 

ANDREJA ŽUŽEK: Tovariša Šepiča bi prosila samo za eno 
pojasnilo.Če primerjamo poročilo delegacije Skupščine SR Sloveni- 
je v Zboru republik in pokrajin vidimo, da je bilo napisano, da 
je ocena Zveznega izvršnega sveta, da bo temeljni prometni davek 
za Slovenijo znašal 2994 milijard dinarjev, kotizacija pa je 
predvidena v višini 3031 milijard dinarjev, se pravi, da bi bila 
razlika manj kot 86 milijard. Glede na obrazložitev, ki je pri 
uvedbi posebnega oziroma povečanega posebnega republiškega davka, 
je izvenproračunska poraba, ki ni bila planirana 182 milijard. Če 
prištejemo še ta primanjkljaj, ki je predviden glede nove kotiza- 
cije in ocene Zveznega izvršnega sveta 86 milijard, bi vsota 
znašala manj kot 268 milijard. Ni mi jasno, od kod potem ta 
številka 1112 milijard, ki se pojavlja v gradivu. Če je potrebno 
ta sredstva zagotoviti, kam je šla tista razlika, ki nastane med 
obema primerjavama iz poročil. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Prosim, tovariš Šepič. 

RUDI ŠEPIČ: Tovariš predsednik, tovariši delegati! 
Najprej moram začeti s stvarjo, ki sem jo čisto pozabil povedati. 
Zakaj nam primanjkuje virov za naslednje leto? Vzrok je v tem, 
ker bo v letošnjem letu zbrano 850 milijard manj davka od obrtni- 
kov, ker je ta skupščina na predlog svojega izvršnega sveta 
zavestno sprejela določene ugodnosti v zakonodaji glede obrtniš- 
tva. To smo takrat zavestno predlagali. Zato pa tudi v letošnjem 
letu beležimo več kot 3 000 novih obratovalnic drobnega gospodar- 
stva. Še večji problem je v tem, da zaostajajo prometni davki za 
maloprodajnimi cenami, kar je logično. Imam izračun, da pri 
republiškem davku zaostajajo davki za 2 5% za rastjo maloprodajnih 
cen, zvezni temeljni prometni davek pa 15%. Pojasniti moram tudi 
to razliko, zakaj 15 in zakaj 25 za tiste proizvode. Ta razlika 
je nastala zaradi tega, ker je bila poleti dvignjena splošna 
stopnja temeljnega prometnega davka za 3% in je sedaj zaostajanje 
pri   zveznem  temeljnem  prometnem  davku  nižje   kot   pri 
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republiškem prometnem davku. To sta dva ključna razloga in virov 
sredstev preprosto zmanjkuje. 

Sedaj pa glede realne rasti, da ali ne. Tovariši, vi 
nam lahko rečete, da lažemo, vsakemu se lahko to reče; sam tega 
ne^sprejmem, ker imam tu uradne podatke, ki jih nisem sam pisal, 
pač pa Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje in izračun. Za 
naslednje leto ne samo da obljubljamo, ampak bomo dejansko realno 
zaostajali za 5%, ker moramo, ne glede na to, da so potrebe 
bistveno večje. Podatki, ki ste jih dobili z današnjimi bilancami 
pa kažejo, da so sredstva za splošno porabo v letu 1988 zaostala 
realno za 16,2%. V letih 1986-1988 so se povprečno zmanjšala za 
0,6%. Ocena je, da se bodo zmanjšala ta sredstva v letu 1989 za 
4,5%.^Vse gre več ali manj v breme osebnih dohodkov.Na tem zboru 
sem že velikokrat razlagal, kakšna so zaostajanja osebnih 
dohodkov v upravi za osebnimi dohodki v gospodarstvu. Tovariši, 
mi nimamo drugega ventila za zmanjševanje porabe razen tega, da 
vse bolj in bolj zaostajamo pri osebnih dohodkih za 
gospodarstvom. V republiškem proračunu nimamo sredstev niti za 
eno revalorizacijo v letošnjem letu. Skratka, osebni dohodki v 
republiški upravi bodo v novembru in decembru enaki osebnim 
dohodkom v oktobru. Kaj pa pomeni dva meseca pri tej inflaciji, 
si lahko sami predstavljate. Rekel sem že 1990 leta minus pet, to 
bomo tudi realizirali. Če hočete še skupni podatek, bomo v tem 
srednjeročnem obdobju v splošni porabi v republiki zaostajali 
oziroma padli 2,3%. 

Še vprašanje, koliko je sedaj ta prometni davek. 
Splošna stopnja temeljnega prometnega davka v Jugoslaviji je 20%, 
naša^je bila dosedaj 13,5%, se pravi 33,5%, sedaj bo 36%. To je 
splošna stopnja, imamo pa potem zelo različne stopnje k posamez- 
nim proizvodom. To poznate. Nekateri luksuzni so obremenjeni tudi 
prek 100%. 

Glede odgovora tovarišici, moram priznati, da je 
vprašala malo hitro in nisem vsega razumel. Razumel sem, da 
tisto, kar je govorila nima zveze s tem, kar tolmačim. Ona je 
govorila o problemih zveznega proračuna, če sem prav razumel in o 
nezagotovljenih sredstvih za regres nekaterih stvari. Če ni tako, 
bi prosil, če me tovarišica lahko še enkrat vpraša. Številko 1112 
milijard smo zelo jasno izračunali. Teh sredstev nimamo in to je 
povišana kotizacija. Do sedaj so celotne obveznosti Slovenije do 
zveznega proračuna znašale približno 2200 milijard, 1100 milijard 
bi morali dati še dodatno, skupno bo torej kotizacije približno 
3300 milijard. 

Prvotni predlog Zveznega izvršnega sveta je bil, da bi 
morali dodatno dati še 1900 milijard, na kar je ta skupščina 
rekla ne, ker nimamo denarja. Opravičujem se delegatki, če nisem 
odgovoril. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Besedo ima Andreja Žužek. 

ANDREJA ŽUŽEK: Ne, dotaknila sem se tega, da ste v 
uvodni obrazložitvi navedli, da se dejansko ta davek povečuje na 
16%, zato, ker vam manjka sredstev za povečanje kotizacije 
zveznemu proračunu. Moje vprašanje je povezano s tem. 

Moti me to, kar je napisano v poročilu delegacije, da 
znaša po oceni sicer temeljni prometni davek 2994 milijard. 
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kotizacija je 3031 milijard, to se pravi, da je razlika manj kot 
86 milijard. Iz teh podatkov, ki so bili na razpolago, sem 
izračunala, da ostane 182 milijard; to se pravi, da bi vam 
manjkalo v proračunu skupaj 268 milijard. Sedaj, ko ste vi rekli 
to je pa tistih 850 milijard, primanjkljaj zaradi olajšav pri 
obrti, se zaradi 268 milijard povečuje ta prometni davek. To sta 
potem dva razloga za povečanje, ne pa samo zaradi povečane 
kotizacije. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Rudi Šepič. 

RUDI ŠEPIČ: Tistih 200 in nekaj milijard smo plačali 
prvo polletje kot izvenproračunsko porabo. Morali smo jih 
plačati. To je ena stvar. 

Druga stvar je, da sedaj računamo, da damo ves temeljni 
prometni davek federaciji, mi moramo nekaj več plačati. Ključni 
razlog je pa nedvoumno ta. Ta davek uvajamo sedaj predvsem, ker 
nujno potrebujemo v dveh mesecih teh 1100 milijard, ki jih nimamo 
pa tudi, če bi jih imeli, bi ga morali po bistveno nižji stopnji 
rasti za naslednje leto iz dveh ključnih razlogov (850 milijard 
manj od obrtnikov in zaostajanje prometnih davkov za rastjo cen). 
Ali sem bil zdaj dovolj jasen? Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Tovariš Mlinar, prosim. 

MARTIN MLINAR: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! Ne bom razpravljal, ali je upravičena uvedba 
prometnega davka ali ne, to je obrazložil tovariš Rudi Šepič. Rad 
bi pa odgovoril tovarišici, ki se sklicuje na poročilo delegacije 
o usklajevanju zveznega proračuna. V tem poročilu piše, da smo v 
postopku usklajevanja od Zveznega sekretariata za finance dobili 
tabelo, v kateri so napisane številke koliko predstavljajo 
odstopljeni temeljni prometni davki, to je tistih 25%, posameznim 
republikam in pokrajinam in kolikšne so višine kotizacije. Iz 
tega izhaja številka 2900 in še nekaj ter na drugi strani 
obveznost 3100. Pri tej obveznosti (3100) manjka še tistih 200 
milijard, o katerih je tovariš Šepič govoril, ki so iz prejšnje 
izvenproračunske bilance. 

V naši skupščini smo dobili oceno, v sklepu slovenske 
skupščine, koliko je ocenjen odstopljeni 25% temeljni prometni 
davek. Veste, da se temeljni prometni davek deli med federacijo 
in republike. Federaciji ga pripada 75%, republikam po 25%. 
Odstopljeni prometni davek je ocenjen v višini 2400 milijard. To 
je zgornja številka, ki se lahko uresniči od odstopljenega 
temeljnega prometnega davka po stopnji 25%. Za vsako večjo 
kotizacijo je potrebno uvesti nove davke. Med usklajevanjem smo v 
Slovenijo sporočili podatke iz tabele in smo o njej tudi 
govorili, vendar ocena strukture prodaje blaga, kolikor vem in pa 
količine, ker so različne vrste blaga, ki so različno obdavčene, 
je pokazala, da je meja nekje 2400 milijard in da ne drži ocena, 
ki nam jo je dal Zvezni izvršni svet. Ocena Zveznega izvršnega 
sveta je nastala na modelu, na katerem v bistvu sloni tudi 
celotni rebalans zveznega proračuna. 

Iz vsega temeljnega prometnega davka v zveznem proraču- 
nu je določena vsota Slovenije nekaj let udeležena v zveznem 
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proračunu pri odstopljenem prometnem davku za približno 17% 
družbenega proizvoda in iz tega je nastala številka 2900 in še 
nekaj. V Sloveniji so te stvari, ko smo jih sporočili, ponovno 
ocenili in nam rekli, da je to številka, ki je pretirana, glede 
na to kako se giblje struktura prodaje blaga v Sloveniji zdaj in 
kakšna so predvidevanja do konca leta. 

Na osnovi tega in še nekaterih drugih stvari, ki smo 
jih predlagali, kot vidite iz poročila, naša delegacija ni dala 
soglasja k rebalansu proračuna, temu se je pridružila iz zelo 
podobnega razloga  tudi delegacija  SR Srbije.  V poročilu je 
zapisano, da zakon o rebalansu v Zboru republik in pokrajin ni 
bil sprejet z dvotretjinsko večino,  sprejet je bil z navadno 
večino in je potem moralo Predsedstvo  SFR Jugoslavije  samo 
odločiti, ali ga aktivira ali ne. Princip v Zboru republik in 
pokrajin je, ko glasujemo o začasnih ukrepih, da zakon stopi 
takoj v veljavo, če je sprejet z dvotretjinsko večino, to pa je 
59 delegatov, če je za zakon manj kot 59 delegatov, se mora o 
takem zakonu opredeliti kasneje še Predsedstvo SFR Jugoslavije, 
ki ga aktivira ali pa ne. Če je za zakon manj kot 45 delegatov, 
tak primer smo imeli, ne pri rebalansu, ampak na dveh drugih 
zakonih, kjer niti 45 delegatov ni bilo za začasen ukrep. Takšne- 
ga zakona pa tudi Predsedstvo SFR Jugoslavije ne more aktivirati. 
Tu je šlo za dva zakona, eden za tečajne razlike pri uvozu nafte, 
drugi za namensko proizvodnjo v SR Srbiji, ki niti z navadno 
večino nista bila sprejeta. 

Upam, da sem pojasnil vse glede številk, ki so v našem 
poročilu in pa številk, o katerih je govoril tovariš Šepič. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa, tovariš 
Mlinar. Tovarišica Andreja Žužek ste zadovoljni z odgovorom? 
(Da.) Tovariš Drvarič, se strinjate z odgovorom tovariša Šepiča? 
Hvala. Še kakšna razprava? 

Besedo ima Matevž Benedičič, obrtno področje, 2. 
okoliš, Ljubljana-Šiška. 

MATEVŽ BENEDIČIČ: Pripombo imam k navedbi, da smo krivi 
obrtniki, da naj bi se povečal ta prometni davek. Res je, za 
lansko leto smo dobili na zaposlenega delavca 30 starih milijonov 
olajšav. Sedaj pa povejte, koga naj povabim na dva deci ali na 
kavo, po domače povedano. 

Res je, da je ukinjen davek ob nabavi osnovnih sred- 
stev. Ni pa ukinjen za vse stroje. Drugi problem pa je stanje 
gospodarstva. Obrtniki imamo problem, ker ne dobimo plačil od 
podjetij. Samo v naši občini je v zadnjem četrtletju kar tisoč 
milijard obresti. Kam gre pa ta denar? Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Tovariš Matevž 
Benedičič, te davčne olajšave so šle v novoustanovljene obrato- 
valnice, to je pa druga problematika, ki je tudi aktualna, vendar 
ne zadeva tega zakona. 

Zeli še kdo razpravljati? Gremo lahko na glasovanje? 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o 
spremembi zakona o posebnem prometnem davku pod ESA 8 99. 
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Kdo je za? (56 delegatov.) Je kdo proti? (44 delega- 
tov.) Se je kdo vzdržal? (8 delegatov.) 

Ugotavljam, da predlog zakona ni sprejet. 

Prehajamo na 9. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UVEDBI IN STOPNJAH REPUBLIŠKIH 
DAVKOV IN TAKS^ ESA 900. Uvodno besedo ste slišali. Želi še kdo 
razpravljati? Če ne, dajem na glasovanje predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks. 

Kdo je za? (76 delegatov.) Je kdo proti? (21 delega- 
tov.) Se je kdo vzdržal? (9 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ODLOKA O 
POTRDITVI LESTVICE KATASTRSKEGA DOHODKA. Želi predstavnik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije besedo? (Ne.) Želi kdo razprav- 
ljati? Če ne, prehajamo na glasovanje. 

Kdo je za? (104 delegati.) Je kdo proti? (3 delegati.) 
Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino 
glasov. 

Prehajamo na 11. TOČKO DNEVNEGA REDA - POROČILO DELEGA- 
CIJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČI- 
NE SFR JUGOSLAVIJE O POTEKU USKLAJEVANJA NEKATERIH AKTOV IZ 
PRISTOJNOSTI ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVI- 
JE. Pisno poročilo ste prejeli. Danes ste prejeli še dodatno 
poročilo, skupaj s predlogi sklepov. To so gradiva, ki so speta. 
Zeli predstavnik delegacije besedo? prosim, besedo ima tovariš 
Martin Mlinar, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

MARTIN MLINAR: Tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši delegati! To dodatno poročilo, ki ste ga danes dobili, 
govori o problematiki uvedbe bonov za plačilo cestnine, ki naj bi 
jih razdeljevali vse leto in prodajali v tujini. Slovenska skupš- 
čina je k osnutku na prejšnjem zasedanju dala negativno mnenje. 
V Odboru za ekonomske odnose s tujino smo glede tega opravili 
načelno razpravo, kako pripraviti Zvezni izvršni svet do 
stališč, ki jih je poslal ta ponedeljek. Ta stališča smo v 
poročilu opisali. Stvari so se sedaj premaknile toliko, da 
opozarjamo le še na dve stvari, ki še nista v teh stališčih pri 
dveh členih predloženega zakona jasno urejeni. Slovenski skupš- 
čini predlagamo sklep, ki ga imate na drugi strani. V imenu 
delegacije bi predlagal (s tem se strinja tudi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije), da pod 3. točko tega sklepa, kjer piše: 
"Skupščina SR Slovenije pooblašča svojo delegacijo, da v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije v postopku uskla- 
jevanja uveljavlja navedene pripombe in j i o poteku usklajevanja 
poroča." Sklep se spremeni tako, da delegacija dobi končno 
pooblastila za predlog zakona. 

V razgovoru z zveznim sekretarjem za ekonomske odnose s 
tujino tovarišem Ferijem Horvatom, ki sem mu povedal, kaj mislimo 
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slovenski skupščini predlagati in da bomo pri tem vztrajali, je 
rekel, da bo Zvezni izvršni svet te naše predloge sprejel. To sta 
prva in druga alinea 2. točke. 

Zaradi tega predlagamo spremembo pooblastila, in sicer 
tako, da se pooblastilo glasi: "Skupščina SR Slovenije pooblašča 
svojo delegacijo v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije, da v postopku usklajevanja uveljavlja navedene 
pripombe, ji po potrebi poroča in po uveljavitvi pripomb da 
soglasje k predlogu zakona." 

To spremembo predlagamo zaradi tega, da postopka ne bi 
zavlačevali še za en mesec. Če mi ti dve pripombi uveljavimo, 
lahko damo soglasje na predlog zakona. Sprememba je v tem, ker 
prvotno pooblastilo pomeni - tudi če mi to uveljavimo, moramo 
priti v skupščino še enkrat - in bi ta zakon lahko Zbor republik 
in pokrajin sprejel šele konec decembra, tudi, če bi bil 
usklajen, tako kot si mi želimo. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Iz tega poročila je 
razvidno, da moramo sprejeti dva scenarijska sklepa, potem pa še 
sklepe iz predloge z dopolnitvijo. Odpiram razpravo. Zeli še kdo 
razpravljati? (Ne.) 

Iz poročila izhajata dva scenarijska sklepa, in sicer 
sklep k osnutku zakona o celotnem znesku sredstev za financiranje 
programa pridobitve stanovanj za kadre v SAP Kosovo, in sicer: 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da so v osnutku 
zakona v celotnem znesku sredstev za financiranje programa 
pridobitve stanovanj za kadre in vrnitev izseljenih oseb v SAP 
Kosovo v obdobju 1989-1993 vnesene spremembe in dopolnitve, v 
katerih so upoštevane nekatere pripombe Skupščine SR Slovenije. 
Skupščina SR Slovenije pa še nadalje vztraja pri svoji pripombi, 
da naj se sredstva za te namene ne zagotavljajo iz posebnih 
prispevkov republik in pokrajin." 

Kdo je za ta sklep? (101 delegatov.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 
Scenarijski sklep za predlog družbenega dogovora o 

zmanjšanju deleža sredstev za splošne, družbene in skupne potre- 
be : 

"Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da je predlog 
družbenega dogovora o zmanjšanju deleža sredstev za splošne 
družbene in skupne potrebe v narodnem dohodku identičen z 
besedilom osnutka, ki ga je obravnavala na sejah zborov 
26.7.1989. Zato Skupščina SR Slovenije pooblašča delegacijo 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije, da da soglasje k odloku o sprejemu družbenega 
dogovora o zmanjšanju deleža sredstev za splošne družbene in 
skupne potrebe v narodnem dohodku in pooblašča člane Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in republiškega sekretarja za 
finance Rudija Šepiča, da v imenu Skupščine SR Slovenije podpiše 
dogovor." Želi kdo razpravljati? (Ne.) 

Kdo je za? (104 delegati.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet z večino 
glasov. 

Gremo na sklepe iz dodatnega poročila. 
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Prvi sklep pod AS 869/1 o tem, kar je tovariš Mlinar 
razložil v uvodni besedi in se dejansko nanaša na imperativni 
mandat. Sklep se dopolni v besedilu, kot ga je predlagal: "da 
uveljavlja navedene pripombe in ji po potrebi poroča in po 
uveljavitvi pripomb da soglasje na predlog zakona." Odpiram 
razpravo. 

Kdo je za ta sklep? (101 delegat.) Je kdo proti? (2 
delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep pod AS 869/1 sprejet z večino 
glasov. 

Drugi sklep pod ESA 8 64 - gre za osnutek zakona o 
odobritvi kredita za graditev zmogljivosti plinovodnega omrežja 
čez Jugoslavijo. 

Pripombo delegatov iz Vič-Rudnika glede zemeljskega 
plina iz Alžira bi obravnavali kot delegatsko vprašanje. Želi kdo 
razpravljati? (Ne.) 

Kdo je za sklep? (104 delegati.) Je kdo proti? (1 
delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet z večino 
glasov. 

Tretji sklep pod ESA 897 - osnutek odloka o spremembah 
odloka o skupni devizni politiki in projekciji plačilne bilance 
Jugoslavije za leto 1989. 

V sklepu je zapisano, da je potrebno ponovno postaviti 
vprašanje zagotavljanja tekočega izplačevanja povračil in drugih 
izvoznih spodbud. Delegacija naj navedeno pripombo uveljavlja in 
po končanem postopku usklajevanja da soglasje k osnutku odloka. 

Kdo je za? (106 delegatov.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet z večino 
glasov. 

Četrti sklep pod ESA 895 - osnutek odloka o spremembi 
odloka o določitvi višine regresa za umetna gnojila, sredstva za 
varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za obdobje od 1. julija 
do 31. decembra 1989. 

Tu je treba dopolniti, da bo razlika, ki ni zagotovlje- 
na v okviru odhodkov federacije v letu 1989, zagotovljena v 
proračunu federacije za leto 1990. Delegacija naj to pripombo 
uveljavlja in po končanem postopku usklajevanja da soglasje k 
predlogu odloka. 

Kdo je za ta sklep? (104 delegati.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. 
Peti sklep pod ESA 593 - osnutek zakona o temeljih 

davčnega sistema. 
Ugotavljamo, da davek iz osebnega dohodka ni vrsta 

davka, ki bi bila pomembna za enotnost jugoslovanskega trga. V 
dogovoru se je potrebno opredeliti, kdo so davčni zavezanci in 
davčne osnove pri davku iz osebnega dohodka in da je treba še 
nadalje uveljavljati pripombo k 2. členu osnutka zakona in po 
njeni uveljavitvi dati soglasje k predlogu zakona. 

Kdo je za ta sklep? (103 delegati.) Je kdo proti? (1 
delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
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Ugotavljam, da je predlog sklepa pod ESA 593 sprejet z 
večino glasov. 

Šesti sklep pod ESA 869 - osnutek zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o kritju tečajnih razlik iz določenih 
zunanjih kreditov. 

Dejansko gre za kritje tečajnih razlik za odplačila in 
stroške inozemskega kredita Beograjski banki. V kolikor se 
uveljavi pripomba k 4. členu osnutka zakona, se ne da soglasje, 
to je zopet imperativen mandat. 

Kdo je za? (103 delegati.) Je kdo proti? (1 delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa pod ESA 869 sprejet z 
večino glasov. 

Prehajamo na scenarijski sklep: "Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je delegacija Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
delala v skladu s sprejetimi pooblastili skupščine in sprejema 
njeno poročilo in dodatno poročilo." Kdo želi razpravljati? 
(Nihče.) 

Kdo je za ta sklep? (111 delegatov.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. 

Prehajamo na NASLEDNJO TOČKO DNEVNEGA REDA - VOLITVE IN 
IMENOVANJA. 

Predlog odloka o imenovanju Nataše Belopavlovič za 
namestnico predsednika Republiškega komiteja za delo. Želi kdo 
razpravljati? (Ne.) 

Kdo je za? (93 delegatov.) Je kdo proti? (4 delegati.) 
Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino 
glasov. S tem je Nataša Belopavlovič imenovana za namestnico 
predsednika Republiškega komiteja za delo. 

Predlog odloka o imenovanju Jožefe Puhar za namestnico 
predsednika Republiškega komiteja za delo. Želi o tem kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Kdo je za? (98 delegatov.) Je kdo proti? (3 delegati.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino 
glasov. S tem je Jožefa Puhar imenovana za namestnico predsednika 
Republiškega komiteja za delo. 

Predlog odloka o imenovanju Pavleta Livakoviča za 
namestnika predsednika Republiškega komiteja za industrijo in 
gradbeništvo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 

Kdo je za predlog tega odloka? (97 delegatov.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino 
glasov. S tem je Pavle Livakovič imenovan za namestnika predsed- 
nika Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo. 

Predlog odloka o imenovanju Marije Humar za namestnico 
javnega pravobranilca SR Slovenije. Želi o tem kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Kdo je za ta predlog odloka? (105 delegatov.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
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Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino 
glasov. S tem je Marija Humar imenovana za namestnico javnega 
pravobranilca SR Slovenije. 

Predlog odloka o razrešitvi Vinka Kastelica dolžnosti 
predsednika Sodišča združenega dela SR Slovenije. Želi kdo 
razpravljati? (Ne.) 

Kdo je za to razrešitev? (101 delegat.) Je kdo proti? 
(2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino 
glasov. S tem je Vinko Kastelic razrešen dolžnosti predsednika 
Sodišča združenega dela SR Slovenije. 

Predlog odloka o imenovanju mag. Dušana Požarj a za 
javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru. Želi o tem 
kdo razpravljati? (Nihče.) 

Kdo je za predlog odloka? (108 delegatov.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet soglasno. S 
tem je mag. Dušan Požar imenovan za javnega tožilca Višjega 
javnega tožilstva v Mariboru. 

Prehajamo na 19. TOČKO DNEVNEGA REDA - OBRAVNAVA SKLEPA 
O MITINGU V LJUBLJANI. Koordinirali smo tudi s tovarišem Skaza. 
Pripravljen je predlog sklepa, ki ga bom prebral: 

"Zbori Skupščine SR Slovenije v celoti podpirajo 
zakonito odločitev Mestnega sekretariata za notranje zadeve mesta 
Ljubljana o prepovedi za 1. december 1989 napovedanega "mirnega 
protesta - mitinga v Ljubljani", ki ga pripravlja Združenje za 
vrnitev pregnanih Srbov s Kosova in Metohije iz Kosovega polja. 

Zbori nalagajo pristojnim organom v SR Sloveniji, da 
sprejmejo vse ukrepe, da se odločitev o prepovedi mitinga izvrši 
in zagotovi varnost delovnih ljudi in občanov ter suverenosti 
Socialistične republike Slovenije. 

Zbori ugotavljajo, da v skladu z 250. členom ustave SFR 
Jugoslavije, odločbe, izdane od pristojnih organov v eni od 
republik veljajo na vsem ozemlju SFR Jugoslavije. Zato zbori 
upravičeno pričakujejo, da v skladu z navedeno odločbo ravnajo 
vsi organi na območju SFR Jugoslavije in storijo vse, da se 
prepreči organiziran pohod mitingašev v Ljubljano." 

To je predlog sklepa, ki ga bosta obravnavala in 
sprejemala tudi ostala zbora. Pobuda je bila dana tudi v Zboru 
občin, mi bomo, če ta sklep sprejmemo, o tem obvestili 
Družbenopolitični zbor in se bo le-ta potem odločal, ali bo 
takšen sklep sprejel ali ne. Rekli smo, da bomo sprejeli samo 
sklep in ne bomo obravnavali problematike Kosova niti 
problematike mitinga, ker bo to tema 27.11.1989. Odpiram razpravo 
le o formulaciji sklepa. 

Besedo ima Vili Novak, gospodarsko področje, 41. 
okoliš, Maribor-Tabor. 

VILI NOVAK: Tovariš predsednik, kdor je pripravil ta 
sklep, je nekaj spregledal. V ustavi imamo še vedno napisano, 
Avtonomna pokrajina Kosovo. To še ni spremenjeno, čeprav predla- 
gajo prebivalci srbske in črnogorske narodnosti Kosova, da bi se 
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ta naziv spremenil. Za sedaj je v ustavi, kot vem, zapisano Avto- 
nomna pokrajina Kosovo, ne pa Kosovo in Metohija. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Da se razumemo, tukaj ne 
gre za pojem avtonomne pokrajine Kosovo, ampak gre za vrnitev 
pregnanih Srbov s Kosova in Metohije. Imajo pač dve pokrajini, 
kot mi Kranjsko in Štajersko, imajo oni Kosovo in Metohijo. Tu ni 
mišljena družbenopolitična skupnost, ampak območje Kosova in 
Metohije. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOC: Hvala lepa. Besedo ima 
Venčeslav Pušnik, gospodarsko področje, 21. okoliš, Koper. 

VENČESLAV PUŠNIK: Tovariš predsednik, tovariši delega- 
ti! Menim, da formulacija sklepa, ki je zdaj dana o prepovedi 
mitinga resnice samo za mesto Ljubljana, ni v skladu z našim 
hotenjem, niti z govorom delegatov pred menoj, niti delegatke, ki 
je govorila v imenu delegacije iz Mozirja. Gre za to, da podpira- 
mo sklep prepovedi Mestnega sekretariata za notranje zadeve mesta 
Ljubljana, vendar menimo, da to ni dovolj. 

Naša naloga pa je, da naročimo Republiškemu sekretaria- 
tu za notranje zadeve, da prepove miting resnice na celotnem 
teritoriju Slovenije. Nam ne zadostuje formulacija sklepa "se 
zavarujejo delo in občani na teritoriju Slovenije", hkrati pa 
samo prepovedujemo miting oziroma podpiramo prepoved Mestnega 
sekretariata za notranje zadeve mesta Ljubljana. Ali me razumete? 

Mitingaši se lahko usmerijo v katerokoli mesto tako 
hitro, da organi za notranje zadeve ne bodo mogli slediti in 
vzpostaviti reda, za to gre. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Razumem. Gre dejansko za 
pravni red. Odločba, ki jo je sprejel Mestni sekretariat za 
notranje zadeve ima pravno osnovo tudi za izvajanje sankcij. Ta 
sklep daje dejansko pravno osnovo, da se lahko tudi ustrezno 
ukrepa na osnovi veljavnega pravnega sistema in mi to podpiramo. 
Ob tem pa pričakujemo, ker ima ta odločba značaj javnosti za vso 
Jugoslavijo, da bodo pristojni organi tudi na primer v Kninu, v 
Novem Sadu, Nišu in v Prištini morali ustrezno ukrepati na teh 
področjih, preden pridejo na vlak ali pa na avtobuse. Mi drugim 
pristojnim organom ne moremo drugo kot priporočiti, naši organi 
pa bodo ukrepali, ko bodo prišli v Slovenijo. Prosim, tovariš 
Venčeslav Pušnik. 

VENČESLAV PUŠNIK: Odbor za pripravo mitinga bo še 
enkrat razpravljal in proučil ali so izpolnjeni vsi pogoji za 
miting resnice v Ljubljani, zato menim, da je danes nujno spreje- 
ti na tej skupščini prepoved uvoženega mitinga, ker očitno 
snovalci le-tega še naprej vztrajajo. Menijo, da prepoved Mestne- 
ga^ sekretariata za notranje zadeve mesta Ljubljana ne zaleže. To 
piše danes v časopisu. Še naprej se pojavljajo zahteve za miting 
v Ljubljani. Naša skupščina mora danes sprejeti sklep in od 
Sekretariata za notranje zadeve Slovenije zahtevati, da prepove 
miting na celotnem teritoriju SR Slovenije in hkrati zahtevati od 
predsedstva SFR Jugoslavije, da trajno in dokončno prepove take 
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uvožene manifestacije. V kolikor tega danes ne bomo storili, 
potem bo vsa Jugoslavija vedela (ker ve, da imamo danes skupščino 
Slovenije), da je skupščina republike dejansko povabila mitingaše 
za vstop v Slovenijo. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Lojze Adamije, gospodarsko področje, 1. okoliš. Ljubijana-Bežig- 
rad. 

LOJZE ADAMLJE: Mislim, da moramo kot Skupščina SR 
Slovenije Skupščini SFR Jugoslavije glasno reči, da mora s 
svojimi organi takoj poseči po zakonskih možnostih, da prepreči 
nelegitimnim organom izvajanje vsebin, ki slovenski narod izriva 
iz jugoslovanske družbe. Ko smo sedaj dobili dodatno gradivo 
vidim, da glede prijave za ljubljanski miting v odgovoru tega 
organa zahteva, kdaj je registrirana in kje in tako naprej. To v 
teh zadevščinah ni in mislim, da je organizatorje tega mitinga 
potrebno zaustaviti, ker nimajo legitimnih pravic, da ga organi- 
zirajo . 

Najavljajo, da bodo v Ljubljano prihajali z vlaki in 
letali; da so že nekateri vlaki pripravljeni. Kje so naročilnice 
za te vlake? Žiro računi teh organizacij so namreč prazni, kljub 
temu, da mi dajemo znatna sredstva. Bojazen, da lahko na tem 
mitingu pride do dramatičnih situacij, ki lahko pripeljejo tudi 
do izrednega stanja v Sloveniji, kar je nedvomno tudi eden od 
prikritih ciljev. Scenariji so vse bolj jasni, saj puščajo tudi 
tam, kjer si ne bi mogli misliti. Glejte, zadnji podatki z 
volitev omenjajo število udeležencev v SR... 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Tovariš Adamije, mi smo 
rekli, da ne bomo govorili širše o tej problematiki, ki bo na 
dnevnem redu na seji 27. Upoštevajte tudi delegate, ki so iz 
Lendave in vsepovsod in morajo še priti do doma. Ali imate 
konkretno pripombo na sklep? 

LOJZE ADAMLJE: Hotel sem reči, da bi mogoče Skupščina 
SR Slovenije zahtevala od Skupščine SFR Jugoslavije, da nelegi- 
timnim organizacijam, ki hočejo v Slovenijo prihajati po takih 
ali drugačnih kriterijih, prepove. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Kot sem obveščen, danes 
zaseda tudi Predsedstvo SFR Jugoslavije. Ne vem, ali bo to danes 
obravnavalo, ker smo ravno zaradi tega, ker je bila sočasnost, 
prestavili to razpravo na 27. Vedite, da bomo o tem še enkrat 
razpravljali pred 1.12. Predlagam vam, da se ne bi še enkrat 
usklajevali z zboroma. Sprejmimo tale sklep, ker sicer ne vem, če 
bo še dovolj časa. 

Ali lahko dam sklep, ki sem ga prebral, na glasovanje? 
Prosim. Besedo ima Rina Klinar, socialno-zdravstveno področje, 4. 
okoliš, Jesenice. 

RINA KLINAR: Dovolite mi pol minute glede sklepa. 
Gradivo, ki nam ga je tovariš Čerin poslal, sem si ogledala, pa 
ne  vem,  kateremu  "udruženju"  odgovarjamo.  4.11.  je  naziv 
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"Udruženje za povratak Srba sa Kosova i Metohije", na žigih je 
"Udruženje gradžana za povratak Srba i Crnogorca sa Kosova"; 
15.11. imajo pa spet dva naziva. Gre za formalnost, v bistvu pa 
je prav, da tudi na to opozorimo, ker gre v bistvu za to, da je 
ena glava, žig pa drug. Skoda, ker tovariša Šepiča ni, da bi mu 
postavila vprašanje, do kdaj se bomo še šli neupoštevanje 
ekonomske suverenosti Slovenije, glede na sprejete ustavne 
amandmaje in do kdaj bomo še z svojim glasovanjem, čeprav smo 
danes malo zatajili, izrazila svojo globoko razumevanje za 
prispevek Slovenije k zveznemu proračunu. Mislim, da je del teh 
norosti, ki se dogajajo, tudi rezultat našega večnega razumevanja 
problemov drugih. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa, tovarišica 
Rina Klinar. Samo trenutek, da to pojasnim. Na koordinaciji smo 
imeli sestanek z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije in smo mi 
predlagali, da so poslali to gradivo v vašo vednost. Izredno je 
bilo povedano, da prva vloga formalnopravno ni bila v skladu z 
zakonom in so zahtevali dopolnitev, kot zahteva zakon. Nekaj so 
dopolnili, vendar kljub temu še pravnoformalno ni bila ustrezna. 
Zaradi aktualnosti problema so obravnavali to nepopolno vlogo, 
da se je miting prepovedal, ker drugače bi lahko to le pravnofor- 
malno zavrnili. Mislim, da je bilo dosti bolj modro, da so te 
stvari tako naredili in da je jasno naše stališče, da mi nismo za 
ta miting. Se pa opravičujem tovarišici Rini Klinar za napačno 
imenovanje. Prosim! (Iz klopi, se ne razume.) To bomo pa 1.12. 
videli, če bo res. Ampak poslušajte! Namen tega sklepa je, da se 
niti ne vkrcajo. (Zopet iz klopi.) Tovariši, prehajamo na razpra- 
vo 27.11.1989. Prosim, razpravljajte o sklepu. 

Besedo ima Jure Vulkan, gospodarsko področje, 4. 
okoliš, Lj ubijana-Šiška. 

JURE VULKAN: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Če je ta skupščina ob sprejemanju ustavnih dopolnil 
Slovenije tako ponosno, z dvignjeno glavo sprejemala naša ustavna 
dopolnila, zakaj bi danes slepomišili in olepševali, to ni tako. 
Nam niti ni pomembno, ali gredo na vlak ali ne gredo na vlak. Naj 
gredo na vlak, pa naj se peljejo v Beograd. Važno je, da jih 
slovenski narod tu ni željan in niti ni pripravljen pričakati.Mi 
svojemu vodstvu zaupamo in smo to s podpisi in sklepi tudi 
dokazali. Nam, Slovencem oziroma državljanom Slovenije ne bo 
nobeden hodil solit pameti, ne v Maribor ne v Koper ne v Postoj- 
no, ne v Ljubljano, pa tudi na Triglav ne. To sem imel povedati. 
Hvala. (Aplavz.) 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa, tovariš Jure 
Vulkan. Prosim, predlagal bi le, da gremo na sklepanje, če se 
strinjate. 

Besedo ima Ivan Dretnik, kmetijsko področje, 7. okoliš, 
Dravograd. 

IVAN DRETNIK: Tovariš predsednik, tovarišice in tovari- 
ši delegati! Ker ni dana možnost širše razprave, mi dovolite, da 
povem samo eno misel, ki me je prevevala zadnje mesece in tudi te 
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dni. Tja bomo našli pot, kjer nje sinovi si prosto volijo vero in 
postave. Ko je Prešern pisal te preroške besede, je bil slovenski 
narod pod tujim jarmom in ko sem se kot šolar učil Krsta pri 
Savici, si pač nisem mogel misliti, da bom v zrelih letih te 
preroške besede tudi dojemal. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. (Aplavz.) Želi 
še kdo razpravljati? Povem vam, da bo priložnost za to dejansko 
27. novembra na skupni seji. Ali lahko dam sklep, ki sem ga 
prebral, na glasovanje? (Ne.) 

Besedo ima Marko Goršič, gospodarsko področje, 3. 
okoliš. Ljubijana-Moste-Polje. 

MARKO GORŠIČ: Povedal bi kratko repliko. Danes moramo 
jasno v ta sklep zapisati, da to velja za celo ozemlje Slovenije. 
Konec koncev, vsi menimo, da je tisto, kar nam ta tako imenovani 
"Božur" pošilja, vojna napoved Sloveniji. Prišli bodo, če mi 
pošiljamo te brzojavke ali ne. V bistvu se moramo organizirati, 
da sploh ne bodo mogli priti in nastopiti s takih pozicij; da nam 
ne bodo mogli do živega. Poleg tega pa ne vem, zakaj bi takoj v 
"stanijol" zavijali. Ta skupščina se bo v isti sestavi enako 
pogovarjala v ponedeljek in sprejela enake sklepe. Vseeno je, če 
čakamo na usklajevanje komisij še pol ure na hodniku ali pa, da 
se tukaj pogovorimo do konca. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Prebral bi drugi odstavek. 
Poglejte! "Zbori nalagajo pristojnim organom v SR Sloveniji, da 
sprejmejo vse ukrepe, da se odločitev prepovedi mitinga izvrši in 
zagotovi varnost delovnih ljudi in občanov ter suverenost SR 
Slovenije." 

Prosim. Dobro, ali vam ga še enkrat preberem? (Ne.) 
Kdo je za sklep? (117 delegatov.) Je kdo proti? (Nih- 

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

Prehajamo na 20. TOČKO DNEVNEGA REDA - POBUDE, PREDLOGI 
IN VPRAŠANJA DELEGATOV. Ob tej točki mi dovolite nekaj informa- 
cij . Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 20. tega 
meseca sklenilo, da skliče skupno sejo vseh zborov v ponedeljek 
27. novembra. Na tej seji bi zbori obravnavali aktualna družbeno- 
ekonomska in politična vprašanja v zvezi z razmerami v SAP 
Kosovo. To svojo odločitev predsedstvo opira na dejstvo, da je 
Skupščini SR Slovenije Skupščina SFR Jugoslavije predložila 
predlog sprememb in dopolnitev jugoslovanskega programa ukrepov 
in aktivnosti za zaustavljanje izseljevanja Srbov in Črnogorcev s 
Kosova, hitrejšo vrnitev tistih, ki so ga zapustili in prihod 
vseh, ki želijo živeti in delati na Kosovu, kar se v slovenskem 
prostoru povezuje z že danimi pobudami in predlogi, da Skupščina 
SR Slovenije ponovno spregovori o razmerah v SAP Kosovo v luči 
uresničevanja sprejetih stališč Skupščine SR Slovenije iz marca 
1989. Prav tako je potrebno ugotoviti, da Skupščina SR Slovenije 
oziroma njeni zbori v zadnjem času dobivajo vrsto pobud, vprašanj 
in predlogov, vezanih na reševanje nekaterih konkretnih vprašanj 
in razmer v SAP Kosovo in da je o teh stvareh mogoče načelno 
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razpravljati edino na podlagi objektivne ocene razmer in celotne 
situacije. 0 tem ste bili obveščeni tudi iz sredstev javnega 
obveščanja. 

Za pripravo skupne seje moramo imenovati delegate v 
medzborovsko skupino delegatov. Gre za vsebinsko pripravo seje, 
ker je bil sprejet sklep po svo^e res improviziran in zaradi tega 
mogoče tudi vsi ti pomisleki. Ce bi imeli vi to pred seboj, bi 
bilo mogoče lažje sodelovati. 

V skupino delegatov predlagam Toneta Vahna iz Ljubljane 
Centra, Lokar Milana iz Krškega in Utman Frederika iz Maribor-Po- 
brežje. Predlog dajem v razpravo. 

Kdo je za ta predlog? (98 delegatov.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je skupina imenovana z večino glasov. 
V zvezi z delegatskimi vprašanji in pobudami vas 

obveščam, da smo že prejeli odgovore in stališča na: delegatska 
vprašanja skupine delegatov iz Velenja v zvezi s problematiko 
reševanja trajnega odlaganja nizko in srednjeradioaktivnih 
odpadkov; na predlog skupine delegatov iz Kamnika, da se prepreči 
raba ekstra lahkega kurilnega olja za pogon dieselskih motorjev v 
prometu in da se spremenijo akti, ki urejajo to področje, tako da 
bo učinkovito zaščitena namembnost cenovnih bonitet za kurilno 
olje in preprečena njegova zloraba; delegatsko vprašanje ter 
pobudo skupine delegatov za gospodarsko področje iz Ljubljana- 
Siška v zvezi z državnim oziroma notranjim dolgom Jugoslavije in 
v zvezi s predlogom predčasnega plačila posojil Sovjetski zvezi. 

Odgovori in stališča so bili poslani vodjem skupin 
delegatov, ki so vprašanja in pobude posredovali, objavljeni pa 
bodo tudi v skupščinskem Poročevalcu. Danes je bil posredovan 
tudi odgovor na pravilnik o vodenju poslovnih knjig obrtnikov. 
Obrtniki, če vas odgovor zanima, tovariš Ramovšek ga ima, bo pa 
tudi obj avlj en. 

Pred sejo je bilo postavljeno delegatsko vprašanje o 
vodenju poslovnih knjig. To je bil odgovor. Dobili smo stališče 
skupine delegatov za prosvetno-kulturno področje 3. okoliš 
Ljubljana Vič-Rudnik, na odgovor Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije v zvezi z omejitvijo tovornega prometa ob sobotah in 
nedeljah po dolenjski magistrali s tovornjaki vlačilci. To bomo 
posredovali prisotnim organom v proučitev. 

Prejeli smo tudi pisno delegatsko vprašanje skupine 
delegatov za prosvetno-kulturno področje 3. okoliš Vič-Rudnik v 
zvezi z informacijo predstavnika Zveznega izvršnega sveta oziroma 
Predsedstva SFR Jugoslavije televiziji, da bo v primeru razhaja- 
nja med republiško in zvezno ustavo veljala zvezna ustava. Moram 
reči, da menimo, da pobude ni potrebno sprožiti, ker je položaj 
za nas jasen. Zvezni organi delajo po zvezni ustavi, republiški 
pa po ustavi SR Slovenije, za katero menimo, da ni v nasprotju z 
zvezno ustavo. 

Danes so postavili delegatska vprašanja in pobude: 
skupina delegatov za socialno zdravstveno področje 2. okoliš. 
Ljubijana-Bežigrad v zvezi z zneski sredstev, ki so jih dobili 
prizadeti kraji v Sloveniji ob naravnih nesrečah; Zbor združenega 
dela Skupščine občine Domžale v zvezi z davčnim sistemom; skupine 
delegatov za gospodarsko področje 8. okoliš, Litija, mnenje v 
zvezi s stališčem Izvršnega 
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sveta Skupščine SR Slovenije glede pobude za presežke samouprav- 
nih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti; delegatsko vpraša- 
nje v zvezi z odlagališči s srednje in nizko radioaktivnimi 
odpadki smo dobili v vednost, ker je posredovano vprašanje na 
Zboru občin. 

Z Zborom občin nismo usklajeni v zvezi z zakonom o 
posebnem prometnem davku. Morali se bomo uskladiti in zato je 
treba sedaj imenovati skupino. 

Predsednik Zbora občin me je pravkar obvestil, zato bi 
prekinil delegatska vprašanja. Če ste zato, imenujemo usklajeval- 
no skupino za 8. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o 
spremembi zakona o posebnem prometnem davku. Prostovoljci! ali 
gremo po abecedi, ali po velikosti? Predlagam Andrejo Žužek, 
Ivanko Cetina in Jožeta Paumana. 

Kdo je za to skupino? (76 delegatov.) Je kdo proti? (1 
delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bila skupina z večino glasov spreje- 
ta. 

tov. 
Vračamo se k pobudam, predlogom in vprašanjem delega- 

Besedo ima Janez Bratkovič, gospodarsko področje, 25. 
okoliš. Novo mesto. 

JANEZ BRATKOVIČ: Gospodarstvo občine Novo mesto ustvari 
prek 9% konvertibilnega izvoza SR Slovenije. Med njimi so organi- 
zacije, ki so pretežni izvozniki (na primer IMV Adria) . Mnoge 
niso nikoli delale bolje kot sedaj in tudi nikoli niso imele tako 
slabih rezultatov. Na slab dohodkovni rezultat vplivajo: dispari- 
teta in zaostajanje rasti tečaja valut za rastjo drobnoprodajnih 
cen,visoke realne obresti od kreditov za financiranje izvozne 
dejavnosti, ukinitev izvozne stimulacije in uvedba uvoznih carin 
v države Evropske gospodarske skupnosti. S takšnimi ukrepi tekoče 
ekonomske politike smo spravili na kolena najvitalnejši del 
tržno usmerjenega gospodarstva in ga pahnili v nepopravljive 
izgube. Ob takšnih posledicah dosedanje ekonomske politike 
sprašujemo, ali si je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dovolj 
prizadeval za takšno ekonomsko politiko v državi, s katero bi 
ohranil ta najvitalnejši del gospodarstva, ki bi moral imeti 
vlogo vlečnega voza. Skupina daje v zvezi s tem naslednji pobudi: 

1. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije uveljavi 
zahteve slovenskega gospodarstva, ki jih predlaga Gospodarska 
zbornica Slovenije in 

2. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejme 
določene ukrepe za zaščito obstoječih perspektivnih in izvoznih 
programov in s tem pospeši tudi nastajanje novih. 

V zvezi z obveznostmi za zvezni proračun in prispevkom 
za nerazvite pa dajemo naslednjo pobudo: Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije naj pripravi poročilo o obremenjenosti slovenskega 
gospodarstva z dajatvami za zvezni proračun in s prispevkom za 
nerazvite. Medtem pa naj obdela vse načine zagotavljanja sredstev 
za obveznosti do federacije. To poročilo naj Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije posreduje v obravnavo Skupščini SR Slovenije 
pred ali skupaj z osnutkom zveznega proračuna za leto 1990. 
Trdimo,  da že sedanjih obremenitev slovensko gospodarstvo ne 
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zmore, saj vsak dan težje zagotavlja celo sredstva za osebne 
dohodke svojih delavcev. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Smilja Pejanovič, kulturno-prosvetno področje, 1. okoliš. Lju- 
bi j ana- Center . 

SMILJA PEJANOVIČ: Tovarišice in tovariši! Bibliotekarji 
Slovenije so na svojem strokovnem posvetovanju, ki so ga poimeno- 
vali Knjižnica in javnost na 7. letni skupščini Zveze bibliote- 
karskih društev Slovenije v Radencih, ki je bil od 9. do 11. 11. 
1989 sprejeli naslednjo izjavo in me pooblastili, da jo prenesem 
v Skupščino SR Slovenije kot naš prispevek in kot pobudo za 
skupščinsko razpravo o spremembi obstoječega zakona o javnem 
obveščanju. 

V času, ko želimo biti Evropa konec 20. stoletja, imamo 
še vedno zakon, ki še vedno široko omejuje prost pretok literatu- 
re in dostop do nje ter oživlja dobo Primoža Trubarja, ko so 
knjige skrivaj tovorili v sodih, naše knjižničarje pa potiska v 
vlogo ključarjev rdeče označene literature, do katere imajo 
dostop le posvečeni. Če hočemo ujeti duha sodobnega časa, potem 
moramo omogočiti, da postane informacija last vseh in vsakogar, 
knjižnice pa hrami, kjer bodo ljudje svobodno oplajali svoje 
znanje, ne pa skladišča dovoljene in nedovoljene literature. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Maksimiljan Mohorič, gospodarsko področje, 19. okoliš, Idrija. 

MAKSIMILJAN MOHORIČ: Tovarišice in tovariši! Skupina je 
na svoji seji na pobudo izvozno usmerjenih gospodarskih organiza- 
cij izpostavila naslednji gospodarski vprašanji: 

1. Kdaj bo dosežena realna vrednost tečaja dinarja ter 
usklajena rast dinarskega tečaja za stopnjo inflacije? 

Po statističnih podatkih je ugotovljeno, da znaša 
inflacija v razdobju od 1.1.1989 do 30.10.1989 946%, tečaj 
košarice valut pa se je povečal za 760,82%. Menimo, da je to 
velik razkorak, ki je prizadel predvsem izvozno gospodarstvo. V 
tem času so se zvišale tudi izvozne dajatve, ki so z višjo ceno 
reprodukcijskega materiala povečale proizvodne stroške. Če se bo 
taka politika nadaljevala, bodo močno prizadeta izvozna gospodar- 
stva. Skupščini SR Slovenije predlagamo, da ukrene vse potrebno, 
da se uveljavi realni tečaj dinarja in oprosti oziroma zmanjša 
uvozne carine in takse. 

2. Postavlja se vprašanje glede sklada za nerazvite. 
Kdaj se bodo spremenile osnove in temelji sklada za nerazvite? 
Mnenimo, da bi tudi v tem primeru morali najti način, ki bi 
slonel na tržnih temeljih, ne pa na solidarnosti. Glede na 
ogromna sredstva, ki jih Slovenija daje za nerazvite, bi morali v 
ta sistem vključiti predvsem nerazvita področja Slovenije, ta 
sredstva pa bi morali koristiti tudi za odpravo morebitnih 
naravnih nesreč v naši republiki. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Brane Lampret, gospodarsko področje, 4. okoliš. Ljubijana-Šiška. 
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BRANE LAMPRET: Ob obravnavi poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o uresničevanju ustavnega zakona sem 
napovedal to pobudo. Pri tem poročilu smo rekli, da bi večji 
del aktivnosti namenili boju za takojšnjo uvedbo temeljite 
ekonomske politike, ker lahko le-ta zagotovi ekonomsko suverenost 
Slovenije. Sedaj pa bi to pobudo oziroma njeno obrazložitev tudi 
konkretno prebral. Naš namen je, da dvignemo alarm na tem podro- 
čju. Predlagamo, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije večji del 
svojih aktivnosti posveti poleg uresničevanja ustavnega zakona 
tudi boju za takojšnjo uvedbo celovitega sklopa ekonomske politi- 
ke, ki bo edina lahko zagotovila tudi vključitev ekonomske 
suverenosti, opredeljeno s sprejetimi ustavnimi spremembami. Ta 
naš poziv ali alarm utemeljujemo z naslednjim: Pogoji gospodar- 
jenja organizacij, to predvsem ocenjujemo na podatkih gospodar- 
stva iz občine Ljubijana-Šiška, se katastrofalno slabšajo. To je 
posledica napovedane, vendar ne izvajane ekonomske politike. 
Glavni problemi, s katerimi se soočajo organizacije, so: 

1. Nerealni tečaj dinarja, ki ne sledi gibanju inflaci- 
je, vpliva na izvoznike na konvertibilni trg. Inflacija v septem- 
bru je bila 48%, tečaj konvertibilnih valut pa se ni dvignil niti 
za 3 0%. Negativno gibanje se nadaljuje tudi v mesecu novembru in 
oktobru. 

2. Intervencijska politika pri uvozu povzroča povišanje 
uvoznih dajatev, kar vpliva na polnjenje poračuna, ne pa na 
spodbujanje gospodarstva. 

3. Hiperinflacija povzroča neusklajeno višanje cen 
surovin in materialov, povečanje cen končnih izdelkov ter vodi k 
zmanjšanju proizvodnje. Na zmanjšanje proizvodnje vpliva tudi 
akumulativna in investicijska politika in tudi uvoz blaga. 

4. Ukinitev zakona o zavarovanju plačil ustvarja vakuum 
v plačilnem prometu in sili organizacije k najemanju dragih 
kreditov. 

5. Neustrezen obračunski sistem vpliva na fiktivno 
prikazovanje poslovnih rezultatov in tudi na poslabšanje likvid- 
nosti . 

6. Odlok zveznih organov, ki prepoveduje vključevanje 
inflacije v cene proizvodov, je prizadel samo proizvajalne 
organizacije, niso pa se mu prilagodile trgovske organizacije; 
gre za plačilne roke zaradi neugraditve inflacije v cene in za 
drugo. 

7. Obremenitve gospodarstva so v Sloveniji vse večje, 
vsekakor pa tudi večje kot v ostalih delih Jugoslavije. 

8. Bančne institucije z dragim kreditiranjem ne pomaga- 
jo organizacijam pri reševanju nelikvidnosti, višina kratkoročne 
zadolženosti je neproporcionalna. 

Nastali gospodarski položaj terja obravnavo ustreznih 
republiških, predvsem pa zveznih organov in zato terjamo konkret- 
ne ukrepe. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Želi še kdo postaviti 
delegatska vprašanja? Če ne, zaključujem to točko. 

Sedaj pa je skupina za organizacijo javne uprave in 
izhodišča za proračun končala svoje delo. Zanima me samo ali je 
kdo od članov te komisij tukaj. Lepo prosim, vzemite sklep pod 
ESA 883, ker bodo pripombe na ta sklep. 
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Besedo ima Žarko Mihalic, član skupine in član Odbora 
za finance in kreditno-monetarno politiko. 

ŽARKO MIHALIČ: Preden bi prebral zaključke, bi bilo 
dobro, da preverimo, če smo sklepčni. Smo, dobro. Skupina delega- 
tov vseh treh zborov za proučitev razprave k poročilu o izvajanju 
ustavnega zakona za izvedbo amandmajev od 9 do 8 9 Ustave SR 
Slovenije predlaga zborom naslednje spremembe in dopolnitve 
sklepa: 

1. Sklep pod ESA 883 (sklep, ki ima tri strani.) 
1. točka. V prvem odstavku v prvi vrsti se za besedami 

"v poročilu" doda naslednje besedilo: "zlasti pa s spremembami in 
dopolnitvami v ekspozeju predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije". 

Tretji odstavek se glasi: "Skupščina SR Slovenije meni, 
da morajo prehodne rešitve za leto 1990 zagotoviti nemoteno 
opravljanje nalog in programov družbenih dejavnosti in 
gospodarske infrastrukture, posamezni elementi v teh rešitvah pa 
so lahko že v funkciji ustvarjanja nove ureditve". 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: "Skupščina SR 
Slovenije nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, naj pri 
pripravi sistemskih zakonov upošteva razpravo o dolgoročnih 
rešitvah na posameznih področjih in najkasneje ob predložitvi 
predlogov za izdajo teh zakonov opredeli načela za pripravo 
nacionalnih programov. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Je jasno? Gre dejansko za 
veliko pripomb na to trajnejšo rešitev in organizacijo. Tu 
nalagamo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da ob sistems- 
kih rešitvah te stvari upošteva in tudi za opredelitev načel za 
pripravo nacionalnih programov, ker za leto 1990 veljajo doseda- 
nji, ki so opredeljeni v srednjeročnem planu 1986-1990. 

ŽARKO MIHALIČ: K 2. točki. V prvi alinei te točke naj 
se v zadnji vrstici beseda "nad" nadomesti z besedo "za" tako, da 
se zadnji del alinee glasi: "odgovornosti za izvajanje programa". 

Skupina predlaga, da se za 2. točko doda nova 3. točka, 
ki se glasi: "Skupščina SR Slovenije nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, naj pri pripravi zakonov za izvedbo 
ustavnega zakona prouči v razpravi na sejah zborov izražene 
predloge in mnenja, pri čemer pa ugotavlja, da so bila v zvezi s 
predlaganimi rešitvami na posameznih področjih izražena naslednja 
večinska mnenja: 

- na področju zdravstvenega varstva naj se po večinske- 
mu mnenju glede na majhen obseg sredstev, ki naj bi se zagotav- 
ljal v občinah in glede na pravice, ki naj bi se urejale na tej 
ravni, financiranje celotnega programa zdravstvenega varstva 
prenese na republiško raven; 

- na področju izobraževanja v razpravi ni bilo naspro- 
tovanja dopolnilnemu predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, kot je razviden iz ekspozeja predsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, vendar pa je bilo ugotovljeno, da 
so bile v Izobraževalni skupnosti Slovenije oblikovalne pripombe 
glede pristojnosti organov, glede na določbe 6. odstavka 12. 
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člena ustavnega zakona, ki naj jih Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije še prouči ob pripravi zakona; 

- na področju dela in zaposlovanja naj se pri ureditvi 
v prihodnjem obdobju upošteva večinsko stališče, da je zaradi 
specifičnosti problematike na področju štipendiranja potrebno 
ustanoviti za to področje odbor s posebnimi pooblastili; 

- na področju obrambe pred točo naj predlagatelj pri 
pripravi zakonske ureditve tega področja ponovno prouči in 
utemelji argumente za nov način urejanja; 

- na področju varovanja kmetijskih zemljišč ter določa- 
nja nadomestila za spremembo namembnosti teh zemljišč naj se 
čimprej pripravi zakonska ureditev tega področja, predvsem z 
ureditvijo postopka za realno vrednotenje nadomestil za spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč ter njihovo varovanje; 

- področje je vezano na izvrševanje in pristojnosti v 
okviru civilne zaščite. Obseg republiškega programa in naloge ter 
financiranje požarnega varstva naj zato predlagatelj prouči in o 
rezultatih obvesti Skupščino SR Slovenije. 

Ostale točke v sklepu se glede na to novo točko obvezno 
preštevilčijo. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Mislim, da ste našli modro 
rešitev, ko ste razprave po posameznih področjih (zdravstveno 
varstvo, izobraževanje, zaposlovanje, obramba pred točo, kmetij- 
ska zemljišča, požarno varstvo) povzeli tudi iz drugih zborov. 
Mislim, da so ta v sklepu povezali in naložili Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da to še dodela. Ali ima še kdo kakšno 
vprašanj e? 

Besedo ima Venčeslav Pušnik, gospodarsko področje, 21. 
okoliš, Koper. 

VENČESLAV PUŠNIK: Zanima me glede pismenega predloga, 
ki sem ga dal pod 6. točko. Prvič nisem slišal, da je bila 
obravnavana 6. točka, namreč gre se za to, da je pooblastilo 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije prekoračeno. V ekspozeju 
je predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije govoril o 
času izvajanja tega, v letu 1990, v poročilu pa piše, da mora 
biti  izvajano s 1.1.1989. Mene zanima, zakaj to ni obravnavano. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Tovariš Pušnik, moramo 
vedeti, da so tudi te razprave, ki so bile pisno oddane dejansko 
sestavni del gradiva. Te razprave, skupaj z magnetogramom, kar je 
prebrano tukaj in kar je pisno oddano, vse damo Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije in bo te stvari zajel v sistemskem zakonu, 
kot mu sedaj to smiselno nalagamo. Torej, skupina se ne more 
opredeljevati do vseh teh pripomb, mislim pa, da je ta razprava 
smiselno v sklepu zajeta. Konkretne pripombe pa bodo potem ob 
posameznih zakonih prisotne in jih bo moral predlagatelj upošte- 
vati, vi kot delegati pa boste pri obravnavi sistemskih zakonov 
morali paziti in videti, ali so bile te pripombe uveljavljene ali 
niso. Ne moremo drugače, saj bi v nasprotnem primeru morali imeti 
tukaj 10 ali še več strani sklepa in ti sklepi ne bi bili več 
operativni. Ima še kdo kakšno vprašanje? 
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ŽARKO MIHALIČ: Glede te točke je bilo v okviru usklaje- 
vanja govor. Tovariš Ribarič je obrazložil ustavni pomen vseh 
pristojnosti, ki so dane Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
in izvršnim svetom v občinah. Potem je bilo glede na sprejete 
sklepe, da ni treba posebej tega poudarjati. Mislim, da se je o 
tem razpravljalo na skupini za usklajevanje. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Tovariš Lampret, prosim. 

BRANE LAMPRET: Čisto kratek bom. Želel bi pravzaprav 
pojasnilo. Morda sem spregledal. Med gradivom smo imeli delegati 
tudi konkreten predlog za podaljšanje rokov iz zakona o podjet- 
jih. Glede na vsebino zadnje 7. točke zadnjega sklepa; glede 
tistega kar je tovariš iz usklajevalne komisije sedaj povedal, bi 
rad samo vprašanje ali sodi to tudi v ta sklep oziroma, če je to 
bilo sprejeto. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: To pobudo Komisije za 
sistemska vprašanja smo posredovali delegatom Zveznega zbora in 
bodo to posredovali na zvezni skupščini. Želi še kdo razpravlja- 
ti? Gremo na glasovanje. 

Torej dajem na glasovanje sklep pod ESA 883 skupaj z 
dopolnitvami, ki jih je predlagala skupina in jih je tovariš 
Mihalič prebral. 

Kdo je za ta sklep z dopolnitvami? (105 delegatov.) Je 
kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa skupaj z dopolnitvami 
sprejet z večino glasov. 

Sedaj pa gremo na sklep 894. Prosim, tovariš Žarko 
Mihalič. 

ŽARKO MIHALIČ: Preden bi prebral predlagane spremembe 
drugega sklepa, bi samo še opozoril na naslednje: Na komisiji za 
usklajevanje sem sam predlagal, da ne bi "imenovali nacionalni 
program". Sam izhajam iz področja, kjer živi italijanska manjši- 
na, ki predstavlja avtohtono prebivalstvo na tem področju. V 
republiki imamo tudi madžarsko manjšino, zato bi predlagal, da bi 
se skušalo poiskati neko ustreznejše ime in ne ravno nacionalni 
program. Mislim, da to ni najbolj posrečen izraz. Raje bi to 
imenovali republiški program. 

To j e samo opomba. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: To je delovni naziv, 
nacionalni program, ker drugače bi morali to kot naslov napisati 
v dveh vrsticah. 

ŽARKO MIHALIČ: ESA 894. Usklajevalna komisija za 
pripravo sklepa z izhodiščem za pripravo zakona o proračunu SR 
Slovenije v letu 1990. bilanca sredstev predlaga, da se predlog 
sklepa v skladu z razpravo na sejah zborov ter predloge in 
stališča Družbenopolitičnega zbora dopolni v drugem odstavku 2. 
točke, tako da se za besedami "strokovnih služb, samoupravnih 
interesnih skupnosti" doda besedilo "in stroškov v zvezi z 
volitvami." 
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PREDSEDNIK VALENTIN DVO JMOČ: Je jasno? Ima še kdo 
kakšno vprašanje? Ali lahko dam tudi ta sklep pod ESA 894 na 
glasovanje, skupaj s to dopolnitvijo. 

Kdo je za ta sklep skupaj z dopolnitvijo? (105 delega- 
tov.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog pod ESA 8 94, skupaj z 
dopolnitvijo sprejet z večino glasov. 

Sedaj pa imamo še dva sklepa, ki ste ju dobili na klop. 
Gre za organizacijo skupščin. Dopolnimo in razširimo delo skupine 
za spremljanje in uresničevanje planskih aktov in pa skupine za 
družbene dejavnosti, opredelimo vlogo sistemske komisije, to je 
pod ESA 833, kjer sta dva sklepa. Odpiram razpravo o teh dveh 
sklepih. 

Pojdimo najprej na tega, ki imenuje koordinacijsko telo 
s 15 člani. Teh 15 članov je dejansko sestavljeno tako, da so 
člani planske skupine, člani skupine za družbene dejavnosti, 
predsedniki odborov za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
odborov za finance, odbora za kmetijstvo, odbora za stanovanjsko 
in komunalna vprašanja, komisije za varstvo človekovega okolja in 
pa člani skupine delegatov za družbene dejavnosti. To je 15 
članov. V tej koordinacijski skupini bo potrebno uskladiti 
proračun javnih financ, ki bo pripravljen za sejo 18.12.1989. S 
tem bi pokrili vse tri dele proračuna, skupno porabo, splošno 
porabo in infrastrukturo. 

Odpiram razpravo o tem sklepu pod ESA 883. Gremo lahko 
na glasovanje. 

Kdo je za ta sklep? (100 delegatov.) Je kdo proti? (1 
delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet z večino 
glasov. 

Sedaj pa še drugi sklep, ki opredeljuje vlogo odborov. 
Veste, da morajo te odbore ustanoviti v mesecu decembru. Po 
ustanovitvi teh organov naj bi sodelovali v teh delovnih telesih 
predsedniki samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavno- 
sti in materialne proizvodnje. V sklepih je zajeta tudi vloga teh 
odborov za naprej, ko bodo imenovani, da imajo pravico sodelovati 
tudi pri delu delovnih teles Skupščine SR Slovenije. 

Želi kdo razpravljati? Ima kdo kakšno vprašanje? 
Kdo je za ta sklep? (110 delegatov.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog sklepa pod ESA 883 soglasno 

sprejet. 
Ugotavljam, da imamo odprti še dve vprašanji. Obveščam 

vas, da je dogovorjeno tudi s člani skupine, da se bodo jutri 
sestali in da boste poročilo pripravili verjetno za sejo 27. 5. 
1990. Skupina za prometni davek se še usklajuje. Lepo prosim 
odredil bi odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.25 uri in se je nadalje- 
vala ob 18.50 uri.) 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Predlagam, da k zakonu o 
volitvah sprejmemo naslednji sklep: 
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1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema 
predlog za izdajo zakona o volitvah v skupščine, z osnutkom 
zakona (torej z vsemi temi variantami). 

2. Zbor prepušča delovni skupini odborov za družbenopo- 
litični sistem, da prouči razprave in se opredeli na podlagi teh 
razprav do odprtih vprašanj, lahko pa se še 18.12.1989 na zborih 
po potrebi posreduje glede zakonskih rešitev. 

Torej, če ne zamerite, člani skupine ste s tem 
suspendirani, če hočete sodelovati pri skupini, ste vabljeni, gre 
za to, da sprejmemo predlog za izdajo, z osnutkom. Z glasovanjem 
smo se opredeljevali, prav tako pa tudi ostala dva zbora do 
posameznih vprašanj in dali smernice skupini. Skupina, ki jo vodi 
tovariš Jerovšek, je ravno tako delegatsko sestavljena, v njej je 
tudi podpredsednik Sušek, Antolin in dr. Mihelčič. Na osnovi 
usmeritev, kakor smo jih zglasovali po zborih, naj bi sestavili 
predlog zakona. 

Predlog sklepa, ki sem ga prebral, dajem v razpravo. 
Kdo je za ta sklep? (97 delegatov.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da je predlog sklepa, ki sem ga prebral v 

zvezi z volitvami, sprejet z večino glasov. 

Sedaj pa ponovno prehajamo na 8. TOČKO DNEVNEGA REDA - 
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O POSEBNEM PROMETNEM DAVKU. 
Skupina je končala delo in prosim tovariša Paumana, da poroča 
zboru. Gradivo se nanaša na ESA 8 99. 

Besedo ima Jože Pauman, poročevalec usklajevalne 
komisije. 

JOŽE PAUMAN: Usklajevalna komisija je uvodoma ugotovi- 
la, da je bil na Zboru občin predlog zakona o spremembah zakona o 
posebnem prometnem davku sprejet, na Zboru združenega dela pa ne. 
Usklajevalna komisija obeh zborov je proučila vprašanja in 
pripombe, ki so bile podane na sami seji zbora, na seji usklaje- 
valne komisije pa so bila postavljena še dodatna vprašanja, na 
katera je skupina dobila odgovor od predstavnika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. Vprašanja so se nanašala predvsem na: 

1. blokado proračuna in kako to vpliva na izvajanje 
nalog republiškega proračuna, 

2. zakaj je prišlo do pomanjkanja sredstev tudi v 
republiškem proračunu, tako da je predloženo povečanje davkov 
brez roka omejitve in 

3. glede višine kotizacije SR Slovenije za zvezni 
proračun. 

Člani usklajevalne komisije so predlagali, naj se 
ponovno prouči osnova za določitev obveznosti SR in SAP do 
zveznega proračuna, saj veljavna ureditev nalaga SR Sloveniji 
skoraj 20% delež v kotizaciji zveznemu proračunu. Na podlagi 
zadovoljivih odgovorov na posamezna vprašanja s strani predstav- 
nikov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je skupina ugotovi- 
la, da je na osnovi razglašenega zakona s strani Predsedstva SR 
Slovenije dejansko naložena dodatna obveznost v višini 1.120 
milijard dinarjev, in da je to obvezo treba izvršiti do 5. 1. 
1990. SR Slovenija tudi s predlaganim povečanjem davkov ne more v 
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roku izvršiti obveznosti, da je Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije po mnenju komisije dejansko predlagal najprimernejša vira za 
zagotovitev teh sredstev, saj bi bili, tudi po mnenju članov 
komisije, nesprejemljivi drugi predlogi, bodisi davek iz osebnega 
dohodka ali iz dobička. In da bi nezagotovitev teh sredstev 
povzročila neizbežno daljšo blokado republiškega proračuna in 
bi imela s tem nepredvidljive posledice, saj bi s tem bilo 
ogroženo izvajanje tudi najnujnejše funkcije republike. Blokada 
republiškega proračuna bi praktično imela iste posledice tudi na 
neizvajanja nalog občinskih proračunov. Zaradi navedenih 
ugotovitev komisija predlaga delegatom Zbora združenega dela, da 
razpravljajo o predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
po potrebi postavijo dodatna vprašanja in glasujejo za predloženi 
predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Odpiram razpravo o poroči- 
lu usklajevalne skupine. Ima kdo kakšno vprašanje? Potem vse 
tiho je bilo. Zdaj mislim, da so bili povedani še dodatni argu- 
menti. Ali gremo lahko na glasovanje? 

Besedo ima Rudi Sepič, republiški sekretar za finance. 

RUDI ŠEPIČ: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Res nimam namena, da bi zavlačeval razpravo, ampak ne 
glede na to, da je skupina vse to ugotovila, kar bom sedaj 
povedal, vas ponovno želim opozoriti na to, da bi nesprejetje 
tega zakona pomenilo praktično onemogočanje vseh nalog Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Opozoril sem, skupina tudi, na 
problematiko občinskih proračunov. Veste namreč, kakšen je 
splošni sistem porabe v Sloveniji. Občinam zmanjkuje sredstev v 
višini 850 milijard, o katerih sem prej govoril, to so občinski 
viri in ne republiški. To moramo vsak mesec nadoknaditi iz 
republiškega proračuna. Če bomo mi blokirani, bodo blokirane 
praktično tudi vse občine v Sloveniji. Lepo vas prosim, to 
ugotavljajte, ko boste ponovno tehtali ali glasujete za ali 
proti. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala, še kakšno vpraša- 
nje? Besedo ima Silvo Pivk, gospodarsko področje, 13. okoliš. 
Škofj a Loka. 

SILVO PIVK: Samo en odgovor ste nam dolžni, in sicer 
kakšen je rok trajanja tega zakona? (Neomejeno.) Dobro, hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJNOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Jože Dežman, prosvetno-kulturno področje, 4. okoliš, Radovljica. 

JOŽE DEŽMAN: Navezal bi se na to, kar je vprašala Rina 
Klinar v točki, ko tovariša Šepiča ni bilo tukaj. Smo pred 
naslednjim vprašanjem. Imamo federacijo, ki je Slovenija ne more 
plačati. Zdaj kaže, da imamo tudi federacijo, ki je tudi Jugosla- 
vija ne more plačati. Če se pogovarjamo o slovenski suverenosti, 
je to nedvomno eno bistvenih vprašanj in kakšna je dolgoročna 
sankcija ali vsaj približno videnje tega problema v očeh Izvršne- 
ga sveta  Skupščine SR Slovenije,  ker  finančni kolaps grozi 
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vsakega pol leta. Da se mi pustimo prositi? To z mojim pojmovan- 
jem suverenosti nima kaj dosti skupnega. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala. Prosim, še kakšno 
vprašanje? 

Besedo ima Rudi Šepič, republiški sekretar za finance. 

RUDI ŠEPIČ: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! 
Sedaj bom povedal svoje mnenje, ker nisem imel časa, da se sesta- 
nemo v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. Moja ocena je, da 
bi lahko tokrat sprejeli zvezni proračun brez tega, da smo 
sprejeli začasni ukrep. Zveznemu sekretarju za finance sem na 
sestanku predlagal tisto, kar je potem tudi sprejela naša 
skupščina v svojih stališčih. Se spomnite, da smo predlagali 
Zveznemu izvršnemu svetu tri ukrepe, kako naj reši problem, da se 
zniža kotizacija republik in pokrajin. Ti trije ukrepi naj bi 
bili: 

1. Mora se znižati poraba federacije, ker le-ta realno 
raste. Se pravi, da se mora znižati. Zvezni izvršni svet stvari 
preuredi tako, da je ključno znižal intervencije v gospodarstvu, 
da bi zvišal svojo tipično porabo. Zahtevali smo, da se mora 
delno znižati poraba v proračunu. 

2. Zahtevali smo, da se uvede neka nižja stopnja 
prometnega davka na vse proizvode. Naša ocena je bila, da bi z 1% 
prometnega davka na nivoju Jugoslavije na vse proizvode lahko v 
veliki meri rešili problem. 

3. Predlagali smo Zveznemu izvršnemu svetu večjo izdajo 
obveznic. Kot vidite, ni nas poslušal. Odločil se je za mene za 
najbolj nesimpatičen predlog, za začasni ukrep. V Sloveniji se je 
v zadnjih letih dvignil delež družbenega proizvoda v družbenem 
proizvodu SFR Jugoslavije s 17,54%, na 19%, se pravi za odstotek 
in pol v enem letu. Za vsa sredstva, ki jih dajemo federaciji, je 
ključ družbeni proizvod. Slovenija, ki ima 8,5% prebivalstva, 
nosi 19% delež družbenega proizvoda. Ker ta delež skokovito raste 
(narasel je od leta 1980,  1981, ko je Slovenija imela delež 
približno 14,5%,da bi  sedaj  imela 19%).  Na žalost je treba 
uvajati nove vire, da bi izpolnjevali te obveznosti poleg naših 
problemov, o katerih sem govoril. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: O dragi federaciji je bilo 
veliko govora ob vsakem rebalansu zveznega proračuna. Res je, da 
učinkov razbremenjevanja na tem področju še ni. Markovič bo moral 
v okviru Zveznega izvršnega sveta sprejeti določene stabilizacij- 
ske ukrepe, in da se bo tudi realna poraba zveznega proračuna 
zniževala. Mislim, v dogovoru je predvideno zmanjšanje za 5%. To 
bomo zahtevali in se borili, da bo to tudi sprejeto prek naših 
delegatov v Zboru republik in pokrajin in Zveznem zboru. Morate 
pa vedeti, da so predlagane rešitve rezultat izrednega ukrepa, ki 
v skupščini dejansko ni bil sprejet in mi moramo to dejansko 
pokriti. 

Ali je še kakšno vprašanje? Prosim. Besedo ima tovariš 
Lampret, gospodarsko področje, 4. okoliš. Ljubijana-Šiška. 

BRANE LAMPRET: Kot delegat bom glasoval za zakon zato, 
ker  nočem  prispevati  k  temu,  da  bi  prišlo  do  blokade 
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proračunskih sredstev, vendar se mi pa zdi, da je prav, da povem 
neko nestrinjanje. Meni se zdi, da je, na primer že to vprašanje, 
ki ga je tovariš delegat prej postavil glede roka, da ni v redu. 
Republiški izvršni svet je predvidel, v kakšnem časovnem roku bi 
lahko ta sredstva zbral in pokril obveznost do federacije, zakon 
pa o tem nima napisanega pravzaprav čisto nič, tako da mislim, da 
je to potem nekako neomejena možnost, da veljajo ti zakonski 
razlogi za črpanje sredstev. 

Razlogi, ki so bili sicer zdaj dani v poročilu in že v 
sami obrazložitvi predloga zakona se mi zdijo precej tehtni. 
Problem pa je v tem, da je to edini vir, ki je neboleč. Če po 
drugi strani še gledamo, kakšna je višina stopnje prometnega 
davka po drugih delih Jugoslavije, to niso tisti pravi razlogi, 
zaradi katerih bi morali mi danes odločati. 

Še enkrat povem, da sem za to, da glasujemo o tem 
ukrepu, predvsem zaradi posledic, vendar pa se mi zdi, da ima 
takšen način res malo skupnega z našo ekonomsko suverenostjo. 
Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
tovariš Rudi Šepič. 

RUDI ŠEPIČ: Na kratko bi podal nekaj podatkov, da 
vidite nastali položaj. Poglejmo, kako nam rastejo prilivi davkov 
v republiki. Imam tabelo z dne 1.10.1989. Pri inflaciji 966 
imamo, recimo davek iz osebnega dohodka 737, se pravi 200 indeks- 
nih točk zaostanka, temeljni prometni davek 851, republiški 
prometni davek (tisto, kar sem prej rekel, da zaostaja za 25%) 
547, davek od tujih oseb 676 in tako dalje. To so ključni razlogi 
za naš predlog. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam sklep (sedaj 
mi je dal to idejo delegat), da zadolžite Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, da vam vsake tri mesece poroča o prilivih vseh 
davkov, ki so v republiki in potem takrat vsakokrat odločate, ali 
ostane ta davek še naprej ali se zniža. Upam, da sem bil dovolj 
jasen, se pravi. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s sklepom 
zadolžite, da vsake tri mesece poroča skupščini o vseh prilivih. 
Takrat boste imeli priložnost ugotavljati upravičenost tega 
davka. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Tovariš Brane Lampret, ali 
rabite tudi informacijo o davkih po republikah. 

Besedo ima Jelka Rainer, gospodarsko področje, 2. 
okoliš. Ljubijana-Center. 

JELKA RAINER: Imam zelo enostavno vprašanje. Ali mogoče 
kdo ve nanj odgovor? Pri vseh teh proračunih, ki jih nočemo 
sprejeti, vedno ostanemo pred tem, da bo blokiran republiški 
proračun, ker ima zvezni sekretar za finance pristojnost, da to 
naredi, kolikor sem razumela tovariša Šepiča. Vprašala bi, kako 
je sploh mogoče doseči, da zvezni sekretar za finance ne bi imel 
več te pristojnosti? 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Besedo ima Rudi Šepič. 
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RUDI SEPIC: Tovarišica delegatka, sam bi bil prvi za 
vaš predlog. V zakonu o izvrševanju proračuna federacije je to 
zapisano. Ta zakon pa borno obravnavali sedaj v decembru mesecu. 
Predlagam, da do takrat resno o njem razmislimo. Moram pa vas 
opozoriti, da, če ne sprejemamo te določbe, bi pomenilo, da nismo 
pripravljeni izpolnjevati obveznosti. Zato predlagam, da to do 
takrat  premislimo. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Besedo ima Jože Brus, 
gospodarsko področje, 45. okoliš. Gornja Radgona. 

JOŽE BRUS: Tovariš predsednik, tovarišice delegatke in 
delegati! Mislim, da smo ta dan koristno izrabili in da bomo tudi 
to potrdili, da bomo ta dolg odplačali, ker drugega izhoda kaže 
ne bo, sem pa za to, da se davek po plačilu tudi ukine. Prosim 
pa, da nam tovariš Šepič obrazloži, kako in kakšne probleme imajo 
druge republike, da takšne predloge gladko sprejmemo, očitno 
imajo denar, Slovenija pa ga nikoli nima. Ali se le-te zopet 
zanašajo na to, da bodo večji del denarja dobile iz Slovenije? 
Samo to. Hvala. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Hvala lepa. Besedo ima 
Ivan Dretnik, kmetijsko področje, 7. okoliš, Dravograd. 

IVAN DRETNIK: Tovarišice in^tovariši delegati! Povedal 
bom nekaj za šalo, na kar mi tovariš Šepič ne bo vedel odgovora. 
Med to razpravo mi je prišlo na misel to: med narodnoosvobodilnim 
bojem so partizani in drugi aktivisti med kmečkim prebivalstvom 
stalno pridigali, da po osvoboditvi v novi Jugoslaviji davkov in 
gospode ne bo. Na našem vrhu je bil star oče, ki je rekel, jaz 
tega ne verjamem, za davek pa so gospodje zmeraj bili in bodo. 
Od takrat so tisti hiši dali ilegalno ime "Pri gospodu". Hvala 
lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Tovariš Šepič, prosim, če 
poveste nekaj o problemih kotizacije v drugih republikah. 

RUDI ŠEPIČ: V ostalih republikah se to rešuje zelo 
različno. Ko razpravljamo o tem problemu, sta stalno dva tabora, 
štirje razviti in štirje manj razviti. Štirje razviti se borimo 
za čim manjši zvezni proračun, ker samo dajemo in nič iz njega ne 
dobimo, manj razviti pa se borijo, da čimveč dobijo. Položaj je 
približno tak, da Bosna in Hercegovina, Črna gora in Makedonija 
približno toliko v grobem dajejo kolikor dobijo, se pravi, so 
nevtralne. Kosovo pa 100 krat več dobi, kot da. Trenutni položaj 
je tak, da imamo tisti, ki dajemo (predvsem štirje razviti) vsi 
probleme in vsi dvigujemo davke, eden na tak, drugi na drugačen 
način. Hvala lepa. 

PREDSEDNIK VALENTIN DVOJMOČ: Mislim, da smo probleme 
bolj ali manj razčistili. Samega poročila ne bom dal na glasova- 
nje. Mi smo o tem razpravljali ter uresničili predlog, ki ga je 
predlagala usklajevalna skupina. Predlagal bom sklep, da zadol- 
žujemo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da trimesečno poroča 
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o prilivih po zakonu o posebnem prometnem davku in se potem 
odloča, ali bo ta zakon še v veljavi ali ne. Prosim, redakcijsko 
ga bomo popravili, ampak v tem smislu. To sem hotel še dodatno 
predlagati. Ali gremo na glasovanje? najprej dajem na glasovanje 
predlog zakona. 

Kdo je za? (69 delegatov.) Je kdo proti? (22 delega- 
tov.) Se je kdo vzdržal? (8  delegatov.) 

Torej tudi sklepa ne bo treba sprejemati. Zakon ni 
sprejet. 76 delegatov je potrebna večina. Ugotavljamo, da zakon 
ni sprejet in nismo usklajeni z Zborom občin. To točko prelagamo 
na eno naslednjih sej. 

Želi še kdo o čem razpravljati? Če ne, se vam zahvalju- 
jem za sodelovanje in za vaše vztrajanje in vam želim srečno pot. 
Lahko noč in nasvidenje v ponedeljek. 

(Seja je bila končana 22. novembra 1989 ob 19.15 uri.) 
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